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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 ~ek je abonne
ment te verlengen. 

D Is je LAATSTE nummer, indien - je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

te- aoen, als je Freewave wilt blijven ont-
vangen. 

Beste lezers . 
Ja, we hebben de omslag maar gewijd aan 
de 24-ste Olympische Spelen die op dit 
moment in Seoel worden gehouden. Daar 
wordt niet alleen goed werk verricht 
door onze atleten, maar ook door de Ne
derlandse en Belgische omroepmedewerkers. 
Zij rennen daar de benen uit het lijf 
om de beelden en geluiden goed in de 
huiskamer te krijgen. Verder weinig 
Olympiade in de Freewave, maar wél veel 
nieuws. We beginnen met 10 berichten 
radio- en tv-nieuws, gevolgd door een 
boekbespreking van Paul Jan de Haan. 
Hij heeft het nieuwe boek van Hans Knot 
gelezen en komt tot de conclusie: aan
schaffen en lezen. De loggers hebben al 
hun nieuws en opmerkingen naar de redak
tie gestuurd, alwaar het door Hans Knot 
tot een aflevering "Zeezenders Nu" is 
gesmeed. Daarin zal je niet lezen dat 
ex-Caroline deejay Sebastiaan Peters 
(beter bekend als Eddy Keur) sinds maan
dag 19 september de KRO voor Radio 10 
heeft verruild. Eddy is van maandag t/m 
donderdag tussen 15 en 18 uur op Radio 10 
te horen. Na "Nieuws uit België" het 
laatste deel van de Alan West Story. 
Die story stopt bij Alan's aktiviteiten 
in 1986. Op dit moment werkt Alan als 
programmaleider/deejay bij Radio Rivièra 
in Monaco. Daarna de aller-allerlaatste 
aflevering van "Zeezenders Toen". Hierin 
het slot van de Radio Atlantis -geschie
denis. In de serie "Amateur-Radioll neemt 

-Jelle Knot je voor de laatste keer mee 
naar Äustralië en Paul S.Hansen neemt je 
mee naar Denemarken met nieuws over TV2, 
Kanal 2 en Radio Viborg. Na "Satelliet 
Nieuws" het "Radio&TV Logboek" enkele 
laatste nieuwtjes. Veel leesplezier. 

Ton van Draanen. 
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GEEN STER BIJ JOURNAALS OP NEDERLAND 3. 
Met ingang van 1 januari a.s. zullen 

de STERblokken bij de Journaals op Neder
land 3 komen te vervallen. Volgens de 
leiding van de STER is er totaal geen 
belangstelling voor de zendtijd bij de 
adver teerders en kan men dus geen 
compIe te blokken gevuld krijgen. Hierui t 
blijkt dat men in Nederland nog niet toe 
is aan die vorm van televisie zoals ge
bracht via Nederland 3. Volgens direk teur 
Smeekes willen de adverteerders alleen 
een massaal bereik en zal Nederland 3 
vanaf 1 januari slechts nog een zwevend 
blok reklame gaan brengen tussen 18 en 23 
uur, waarvan de ui tzend tijd zo guns tig 
mogelijk voor de adverteerder zal worden 
bepaald in overleg met de NOS. 
De tarieven voor de STERreklame zullen 
tevens me t 2,4% omlaag gaan. He t dalende 
bereik voor tv reklame op de Nederlandse 
zenders is hiervan de oorzaak. Wel wordt 
de zendtijd voor de STER op de radio 
verruimd. De bes taande blokken rond de 
nieuwsuitzendingen op radio 1 en 2 worden 
verlengd met 30 tot 80 seconden en tevens 
zullen de blokken op radi 0 1,2 en 3 in 
tijd worden uitgebreid en tot middernacht 
zijn te beluisteren. Wel zullen na 18 uur 
de blokken op " deze drie ne tten gecombi
neerd aangeboden worden daar ze anders 
nie t aantrekkelijk zijn voor de adver
teerder wegens een te laag aan tal 
lui steraars • 
DEALERS IN DEATH NAAR BARCELONA. 

Dealers in Dea th zal worden inge
zonden als Nederlandse deelname voor het 
jaarlijkse festival Premios Ondas in 
Barcelona. Het is de VOO documentaire van 
Ruud Hendriks en Ton van Dijk die gaa t 
over wapenhandel. De documentaire werd in : 
april dit jaar door de VOO uitgezonden en 
is voor het festival opnieuw gemonteerd 
en voorzien van Brits commentaar. 
NIEUWE PRAATSHOW VOOR POSTEHA. 

Koos Pos tema gaa t voor de VOO een 
nieuwe wekelijkse praatshow brengen in 
een serie van 13 waarin telkens éên on
derwerp een traal zal s taan. De serie zal 
in april, mei en juni 1989 worden uitge
zonden en zal worden geproduceerd door 
Jef Rademakers • Di t be teken t da t he t 
nieuwe programma, dat nog geen naam 
heeft, de opvolger wordt van Klasgenoten 
dat nog tot het einde van dit jaar 2 
keer te zien zal zijn bij de VOO. 
TEKORT VAN 58 MILJOEN GULDEN. 

He t Nederlandse Omroep Produk tie 
Bedrijf verkeert in grote financi~le 

moeilijkheden. Het per 1 januari j.l. 
verzelfstandigde bedrijf komt 58 miljoen 
gulden te kort, nodig voor de reorganisa
tie. De totale kosten voor deze reorgani-

sa tie, waarbij ruim 800 arbeidsplaa tsen 
verloren lijken te gaan, komen op 108 
miljoen gulden, waarvan he t minis terie 
van WVC 50 miljoen voor zijn rekening 
neem t. He t NOB zal zelf de res t moe ten 
opbrengen, hetgeen (voorlopig) zeker niet 
voor handen is. 
GROOTSCHALIG INFO SYSTEEM IN 5 PLAATSEN. 

Abonnees van de kabelne tten in Den 
Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en 
Tilburg kunnen binnen afzienbare tijd 
gebruik maken van een grootschalig 
informa tiesys teem waarvoor door he t be
drijf Intercal uit Geleen plannen worden 
ontwikkeld. Het gaa t om Infodam, verge
lijkbaar me t he t Midi telsys teem ui t 
Frankrijk. Ook in Brabant zijn er derge
lijke plannen. De Stichting Telematica 
heeft vergevorderde plannen voor de 
verspreiding van 100.000 beeldschermen 
met toetsenborden in Noord Brabant. De 
gebruikers daarvan kunnen met behulp van 
het toetsenbord allerlei info opvragen op 
het beeldscherm. De vijf eerder genoemde 
gemeen ten zijn bereid voor " Infodam êên 
kanaal op het kabelnet beschikbaar te 
s tellen. Voorwaarde is wel da t de beno
digde inves teringen door In tercal worden 
opgebracht. Wel dient door de gebruiker 
een abonnement genomen te worden op 
Infodam. 
NIEUWE STEMMEN BIJ OOG OP MORGEN. 

Me t ingang van 1 ok tober krijgt he t 
NOS programma Met Het Oog Op Morgen een 
drie tal nieuwe presen ta toren. Gerdy 
Ni jman zal namens de KRO Viole t Falken
burg opvolgen, Govert van Brakel zal 
namens de NCRV ingeze t worden terwijl 
Nico Steenbergen voor de AVRO zal komen 
presenteren. De verdeling voor de avonden 
zie t er me t ingang van komende week als 
volgt uit: zondags Frits Spits, maandags 
Gover t van Brakel, dinsdags Nico S teen
bergen, woensdags Wim Bosboom, donderdags 
Jaap van Meekeren, Hanneke Groetenman op 
de vrijdag en tenslotte op de zaterdag 
Gerdy Nijman. 

EO VOORSTANDER OMROEPCODE. 
De EO is diep teleurges teld over de 

weigering van he t NOS bes tuur om mee te 
werken aan de totstandkoming van een door 
deze omroep voorgestelde vrijwillige fat
soenscode voor de omroep. Het argument 
van de NOS da t men geen voors tender is 
van censuur is volgens de EO absurd. 
Vooral de vergelijking die de vice voor
zitter van de NOS, van den Heuvel, maakte 
me t dic"toriaal geregeerde landen is in 
di t verband totaal verkeerd gevallen bij 
de EO. Volgens de EO zou een omroepcode 
juist in een tijd waarin via radio en tv 
steeds vaker godslasterlijke en zeden-
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kwé taende ui t1ngen de huiskamers worden 
binnengebracht, zondermeer nuttig zijn. 
De EO vind t he t derhalve onbegrijpelijk 
de t he t NOS bes tuur geen enkele s tap in 
die richting wenst te zetten en hoopt nu 
zoveel mogelijk omroepen te kunnen over
tuigen da t een dergelijke code gezamen
lijk dient te worden ingevoerd. 
VOORSTEL WIJZIGING NOS BESTUUR. 

De ondernemingsraad van de NOS wil op 
korte termijn me t de mediaapecialis ten 
van de Tweede Kamer praten over de moge
lijkheid de samens telling van he t NOS 
bestuur te wijzigen. Men verwij t het NOS 
bes tuur, waarin de omroepvoorzi tters de 
meerderheid hebben, geen oog te hebben 
voor een goed functionerend gemeenschap
pelijke omroepbedrijf. De kritiek geldt 
voornamelijk de voorzitters die via het 
schimmige, onofficiële instituut van het 
voorzittersoverleg, beslissingen nemen 
waarvan de andere leden van It bestuur of
ficieel niets weten. Tevens is men tegen
stander van de beslotenheid van de verga
deringen in het Bestuur, hetgeen een ten
dens kan zij n om de gezamen I ij ke onde rs teu
nende diensten te verzwakken en zelfs te 
trachten de populaire programmals van de 
NOS over te hevelen naar de eigen omroep. 
WOS ILLEGAAL OP DE KABEL. 

De CAI Wes tland moe t s toppen me t de 
doorgave van de programma' s van de Wes t
landse Omroeporganisa tie op he t Hoekse 
ka belne t. He t commissariaa t voor de Medi-a 
heef t to t dusverre de doors traling 
gedogen maar er is echter nu besloten er 
formeel een einde aan te maken. Dit heeft 
alles te maken me t Europoort Radio, die 
op 2 juli j .1. is begonnen op de Hoekse 
kabel. De WOS moet daarvan verdwijnen, 
stelt het in Hilversum gevestigde commis
sariaat in brieven aan Europoort Radio en 
CAI Wes tland. De direk tie van de CAI is 
nie t van plan direk t aan di t verzoek te 
voldoen daar de mediawet op dit punt met 
zichzelf in tegenspraak is. Enerzijds is 
men verplich t de WOS aan de zeven Wes t
landse gemeen ten door te geven maar aan 
de andere kant is het techniscb niet 
mogelijk als men de WOS in Hoek van 
Holland wegdrukt, want dan kan het gehele 
Westland de programma .... s niet meer ont
vangen. Hetzelfde geldt voor de pro
gramma's van radio West en Radio Rijnmond 
STADSRADIO ROTTERDAM PER 1 JANUARI A.S. 

Naast stads televisie begint omroep 
Rotterdam in januari ook met stadsradio. 
Elke dag zullen- de programma .... s te beluis
teren zijn waarvoor in be t World Trade 
Cen tre een Nozemazender in ge bruik zal 
worden genomen en de programma's derhalve 
niet alleen via de kabel maar ook via de 
ether kunnen worden on tvangen. De pro-
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gramma's, die in principe 24 uur per dag 
kunnen worden verzorgd, zullen voorname
lijk bestaan uit lichte muziek maar het 
is tevens de bedoeling om ondermeer ' 
sport, programma's over het bedrijfsleven 
jongerenprogramma's en een consumenten 
rubriek te gaan ui tzenden. Ook bes taa t de 
mogelijkheid dat een deel van de zendtijd 
zal worden aangeboden aan NEWS en andere 
zendgemachtigden, die nu via de Rotter
damse kabel zijn te beluis teren. Tevens 
word t overwogen om te zien of de voor
malige illegale zender A tlan tis, die 
jarenlang enorm populair was in Rotter
dam en omgeving, in te passen in de 24 
uurs service. 

DE DROOM VAN 
SE:AI.AND 
DE DROOM VAN SEALAND DOOR HANS KNOT. 

Velen van ons hebben de overtocht al 
wel eens gemaakt per Olauboot naar 
Engeland en velen van ons hebben de 
reacties van de medepassagiers wel 
geboord bij he t aanschouwen van de 
Engelse zeeforten in de monding van de 
Theems.Zijn het boortorens of misschien 
wel vuurtorens? Wij we ten wel be ter: he t 
zijn de Engelse leger- en marineforten 
voor de verdediging van de Engelse kus t, 
die ons zoveel luis terplezier hebben be
zorgd tussen 1964 en 1967. Maar, de 
historie van deze vreemde bouwwerken gaat 
terug naar de Tweede Wereldoorlog. Toen 
speelden deze vreemde bouwwerken een 
vi tale rol in de verdediging van 
Engeland. 
Hans Knot heeft reeds een aantal 
standaard werken op he t ge bied van de 
zeezenders op zijn naam staan, en nu dus 
een nieuw boek waarin hij zichzelf 
(volgens mij) overtreft als het gaat om 
de geschiedschrijving. 
He t nieuwe boek, de droom van Sealand, 
gaa t verder dan een ui tvoerige beschrij
ving van een zeezender, in dit geval pri
mair Radio Essex (BBHS): Hier nu het com
pIe te verhaal van he t i dee ach ter he ton t
werp, de bouw, het verval in de SO'er 
j a ren en he t heron tdekken van de f or ten 
door merkwaardige figuren als Tom Pepper, 
Lord Sutch en bovenal Roy Bates. Een zeer 
belangrijk onderdeel van het boek bestaat 
ui t de zeer ui tvoerige beschrijving van 
de rol van de forten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog; wie denk t da t ze zo maar 
even op de bodem van de Theems zijn 



neergezet vergist zich. Een zeer we l over
wogen plan en ontwerp ging er aan vooraf. 
Hans beschrijf t zeer gede tailleerd he t 
verschil tussen de leger en marineforten, 
inclusief zeer exclusieve bouwtekeningen 
van de forten en bui tengewoon goede 
foto's van de plaatsing. Radio Essex 
(BBMS) loopt daarna als belangrijke rode 
draad door di t documen t en in die radio 
periode van ene Roy Bates bekruipt mij al 
he t gevoel da t deze Ba tes nie t tot de 
meest sympathieken onder ons behoord. Een 
dic ta tor( tje) van de bovens te plank, die 
voor mijn gevoel he t hele Essex idee 
pikte van ene Mark Wesley en de eer voor 
he t station voor zichzelf opeis t. Als je 
he t boek verder lees t en komt bij de 
periode SEALAND, dat zogenaamde vrij
staatje op ROUGHS TOWER, dan bemerk je 
bij he t lezen van de escapades van Ba tes 
da t de man een dromer is. Een terech te 
opmerking van Hans tijdens een interview 
met deze schertsprins Bates. DE DROOM VAN 
SEALAND, het boek van Hans Knot ••• en je 
had he t al begrepen, gaa t ook zeer diep 
in op he t gehele Sealand gebeuren tussen 
1968 en heden, een bizar verhaal dat zeer 
de moeite waard is om te lezen en te her
lezen (dit Sealand gebeuren). Al met al 
een nieuw boek van Hans Knot dat niet in 
de boekenkast van de Freewave lezer mag 
ontbreken en Is voorzien van ui tzonder
~ijk goede en nooit eerder gepubliceerde 

foto's in welk zeezender boek dan ook: 
Mijn advies: aanschaffen en lezen. 

Paul Jan de Haan. 
Voor meer informatie omtrent het boek kun 
je schrijven naar Postbus 102 9700 AC in 
Groningen Nederland. 

Zeezef1t1ersNtI 
ma 8 AUGUSTUS: Allereerst even iets 
rechtze tten ui t een eerdere logging, ik 
meldde toen dat Radio Caroline via de KG 
op de 6215 had gezeten en da t deze fre
quentie nu werd gebruikt door Radio 
Dublin. De kenner heef t na tuurlijk door 
da t ik 6205 kHz bedoelde. Dan de mees t 
recente berichten die we via AUK ont
vingen van de Voice of Peace. Op 23 juli 
verlie t he t station om 9 uur in de avond 
de ether en kwam nie t eerder dan de 
volgende middag re tour. Deze tijdelijke 
closedown was in opdracht van Ahe uitge
voerd vanwege '9th of AV' een religieuse 
feestdag in Isra~l. Op zondag de 24e juli 
kwam eindelijk een nieuwe kapi teln aan 
boord met de naam Tony. De line-up op dat 
moment was: 0-3 John McDonald, 3-6 Martin 
Murphy, 6-9 Kenny Page, 9-13 Richard 
West,13-16 John, 16-18 Kenny, 18-22 
Richard, 22-0 Martin. Gill Is dus van 
boord gegaan en er Is dus een nijpend 
tekort aan deejays. Abe is dan ook 
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driftig op zoek naar nieuw talent. Het 
telefonisch programma me t Abe Na than was 
begin augus tus nog steeds nie t terug in 
de programmering. De Amerikaanse reli
gieuse organisa ties die waren voorbereid 
op een terugkeer van Viewpoint op de 819 
he bben inges te.d me t he t nie t eerder weer 
ui tzenden van de progra ....... s totda t de 
beide frequenties op de Ross Revenge weer 
in gebruik zijn. Verwacht wordt da t er 
wel meer nieuwe religieuse programma .... s 
zullen komen via World Mis8ion Radio in 
de komende weken. Aan boord van de Ross 
Revenge wordt inmiddels een nieuwe studio 
ingericht, de vierde, en een woordvoerder 
van de Carolineorganisatie bevestigde ons 
vandaag dat er nog niets is gedaan aan de 
nieuwe zendmas t daar de bes telde onder
delen nog nie t zijn aangekomen op de 
Ross. De vraag is of er wel iets is be
s teld. Wel is er ges teld da t wanneer de 
beide frequenties weer worden gebruikt er 
voor het eerst sinds eind 1983 weer 50 kW 
zal worden gebruik t op de 819 of een 
andere nieuwe frequen tie. Zoals al ti j d 
met Caroline wachten we maar af tot we 
ie ts horen. Dan de 10ggings , op WMR is 
amateurisme weer op volle hevigheid aan
wezig. Haasbach van 17.12 tot 17.42 en 
van 17.42 to t 17.48 s til te, van 20.50 to t 
20.55 andermaal s til te en na 21.15 
hoorden we een programma band waarin een 
plaat langdurig oversloeg. Radio 558 7-9 
Colin Peters, 9-12 Elly van Amstel, 12-lA 
Walter Simons, 14-17 Ellyen 17-19 Colin. 
Daarna Haasbach en vanaf 19.30-22 Michael 
Grand, 22-24 Judy Murphy, 24-1 Chris 
Kennedy, 1-3 Nigel Harris waarna close
down. Satellietschljf deze week .... Afrika .... 
van Dicky John en de artiest van de week 
de forma tie de Bee Gees, di t ui teraard op 
radio 558. Op WMR toch maar even de 
stil tes, daar een paar lezers reageerden 
naar aanleiding van mijn opmerking de 
vele loze plekken maar niet meer te 
melden. Ze vinden n.l. dat we wel zoveel 
mogelijk komplee t moe ten zijn. , Derhalve 
vandaag tussen 16.56 en 17.12 stilte, 
waarna Maasbach andermaal 12 minu ten te 
laa t en die werd om _17 • 42 andermaal me t 
10 minuten stilte gevolgd. wo 10 AUGUS
TUS: WHR. tot 8.33 las t van skip condi ties 
en nie ts te horen in Wes t Europa. ,Radio 
558 om 17 uur nog nieuws met Piet McKen
zie maar daarna doet van 17-19 Colin 
Pe ters he t programma me t de Kop in de 
wind i.p.v. Walter Simons. Hierna om 18 
uur nieuws me t Wim van Egmond. Het he t 
afscheid van 19 uur blijken Elly, Colin 
en Piet te zijn afgelost door Ad Roberts, 
Wim van Egmond, Frank Petersen (nieuw) en 
er is nu een technicus aan boord van de 
Ross die ook op he t schip heef t ge~erk t 
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toen het nog in de vaart was. Hij heeft 
de motor van de Ross een grote beurt 
gegeven en voor het eerst sinds dat het 
schip voor Caroline worctt gebruikt slaa t 
de mo tor direk t na he tops tarten aan. In 
tegens telling tot da tgene wa t we eerder 
meldden als zou he t schip gezands traaid 
worden is alleen de binnenkant van het 
schip van een nieuwe verflaag voorzien. 
do 11 AUGUSTUS: radio 558 7-9 Ad, 9-12 
Frank, 12-14 Walter, 14-17 Frank en ' 17-19 
andermaal Ad. Me t de verse ploeg is ook 
he t weerberich t terug in de nieuwsui t
zendingen. Andermaal gaat Radio Carollne 
zowel op de 558 als de 6215 kHz om 2 uur 
ui t de luch t voor noodzakelijk onder
houd. Het is niet bekend of dit de juiste 
reden is of een tekort aan b.v. olie. 
Carolineprogrammering nu 19.30-22 
Michael, 22-24 Ian, 24-2 Chris. (Ian dus 
terug aan boord). za 13 AUGUSTUS: 6215 
kHz in de ochtend uit de ether. Radio 558 
7-9 Ad, 9-12 Frank, 12-16 Hans Dekkers 
met de Billboard 11jst,16-18 Frank en 18-
19 Wim. Bij Caroline nu ook nieuws me t 
Ian Mac op 22 uur naas t 20 en 1 uur. Om . 
1.05 even ui t de ether OID 5 minu ten la ter 
terug te keren. Inmiddels zijn er zeer 
slechte luistercijfers uit de bus gekomen 
in een onderzoek gehouden in opdracht van 
de dagbladpers bleek da t slech ts 2% van 
de luis teraars op de hoogte was van he t 
bestaan van het station. Dat houdt niet 
in dat die 2% ook daadwerkelijk luistert. 
Uit het onderzoek bleek namelijk dat 82% 
van de lezers de voorkeur geef t aan FM 
beluistering en nooi t de AM radio aan 
heeft staan. Peter Craig, zoals gemeld de 
opvolger van Paul McKenna bij Chil tern 
Radio is al weer vertrokken omda t hij 
gro te meningsverschillen had me t de 
programmaleiding. Hij is weer terug bij 
Beacon Radio. Wie herinnert zich nog Ian 
Damond van Radio London. Hedentendage is 
hij weer ak tief onder de naam Ian 
Davidson en wel bij Gold AM, iedere 
zondag van 10 in de morgen tot 1 in de 
middag. Na tuurlijk presen teert hij ook 
nog steeds zijn eigen jazzprogramma op 
Capital Radio. zo 14 AUGUSTUS: Natuurlijk 
weer de direkte herinnering aan Black 
Honday, nu al .weer 21 jaar geleden dat de 
Marine Offences Ac t van krach t werd in 
Groot Bri ttannil. Zelfs nu nog word t er 
in Engeland ui tgebreid aandacht bes teed 
he tgeen inhoud t da t die vorm van radio, . 
zoals in de 60'er jaren gebracht op de 
zeezenders nog steeds diep in he t 
geheugen ligt gegrifd als zijnde zeer 
goed. Op Radio Mercury organiseerde Ed 
Stewart een samenkomst van allerlei 
andere voormalige deejays van Big L 
w~arbij ondérmeer he t laa ts te uur van 



London nogmaals werd gedraaid. Aanwezig 
waren ondermeer Tony Brandon, Mike 
Lennox, Ouncan Johnson, Ian Damon, Alen 
Keen, Willy Walker en Mi tch. Op Capi tal 
Gold bes teedden zowel Kenny Evere tt als 
Tony Blackburn aandacht terwijl op County 
Sound Gold John Kenning een paar pla ten 
uit de 60'er jaren draaide ten teken van 
bedroeveni s. Tony Brandon en Paul Owens 
besteedden trouwens ook aandacht en ten
slotte werd in Ierland op Oowntown Radio 
een speciale documentaire uitgezonden. 
Kenmerkend voor de zeer jonge staf, 
waarvan het merendeel in 1967 nog in de 
korte broek rondliep dan wel in de luiers 
lag, was het niet stil staan bij de wet 
op de enige Britse overgebleven zeezend
er Radio Caroline. Dan de loggings: Radio 
558 7-8 Wim, 8-9 Maasbach, 9-10 ds. van 
Gendt, 10-12 Frank, 12-14 Walter, 14-16 
Ad, 16-18 Frank, 18-18.30 Wim. De artiest 
van de week is vervangen door de artiest 
van de dag, heden met BZN. Op WMR in de 
avonduren erns tige technische problemen. 
He t vermogen schommel t steeds heen en 
weer, de muziek is slecht gemoduleerd en 
l~ ter gaa t men ·ui t de ether. ma 15-8 
Voorlopig de laa ts te aflevering van he t 
5 teenen Tijdperk bij de AVRO op Radio 3 
me t daarin de muziek en de radio ui t de 
60'er jaren. De fragmenten kwamen b!lkens 
uit het archief van Freewave en derhalve 
was Hans Knot vandaag te horen in he t 
laa ts te programma. In januari krijgt de 
serie een vervolg. Radio 558: 7-9 Ad, 9-
12 Frank, 12-14 Walter, 14-17 Frank, 17-
19 Ad. Caroline: 19.30-22 Ian, 22-24 
Michael Grand ofwel de oude Dave Richards 
en van 24 tot 2 Nigel Harris waarna men 
ui t de ether verdwijn t. Nieuws en head
lines me t Nigel en Ian. 5a tellietschijf 
op 558 deze week G Race me t never fel t 
like this before. di 16 Augustus: 
Caroline: 19.30-22 Ian, 22-00 Nigel, 
0-2 Chris en 2-5 Michael, die vandaag na 
zijn programma van boord is gegaan. do 18 
AUGUSTUS: Met het verdwijnen van Michael 
nu de volgende prog~ammering voor 
Caroline: 19.30 Ian, 22 Nigel, 1 Chris en 
om 4 uur Neil tot de klok van 6 uur. Het 
nieuws met Ian.ln de Caroline uitzending
en regelma tig nu spo tjes in he t Neder
lands da t overdag radio 558 te beluis te
ren is op dezelfde frequentie • . Hetzelfde 
geld t voor de Engels talige spotjes in de 
Nederlandse programmering. za 20 AUGUSTUS 
is het precies 5 jaar geleden dat Radio 
Caroline haar uitzendingen hervatte nadat 
in 1980 de Mi Amigo was gezonken. 
Derhalve is de Ross Revenge als zijnde 
zendschip al weer 5 jaar in gebruik. Op 
WMR pas om 7.45 een signaal, hetgeen 
nie ts te maken had me t de skip. zo 20 

AUGUSTUS: 558: 7-9 Ad, 9-12 Frank, '12-16 
Hans Dekkers, 16-18 Frank en 18-19 Wim. 
Caroline: 19.30-22 Toch zit ' Michael weer 
aan boord, 22-1 Chris, 01-04 Neil,04-06 
Ian. Sealand Sound on the air, stond in 
enkele Bri tse kran ten te lezen en me teen 
dach t men aan de vele plannen die Roy 
Ba tes zou hebben voor he t opze tten van 
een radios ta tion vanaf .zijn kuns t.ma tig 
eiland he t Prinsendom Sealand. He t ging 
echter om een landpiraat die de program
ma's de ether instuurde via de 105.4 MHz. 
Een journalist van de East Anglian Oaily ' 
Times hoorde he t station en informeerde 
meteen de OTI om erachter te komen of er 
tegen Bates maatregelen zouden worden ge
nomen waarop een onderzoeks team van de 
OTI direk t he t be treffende station op
spoorde en he t nie t van Ba tes bleek te 
zijn.Keith Skues, wel bekend van Caroline 
en London in de 60'er jaren, heeft een 

grote serie Station ID's ingesproken voor 
AM in the evening, de nieuwe service van 
Mercia Sound.KUSW is de naam van het 
nieuwe station alwaar Charlle Wolfe kan 
worden gehoord. Het station is ook in 
Europa te on tvangen vanaf 6 uur via de 
6155 kHz, om 8 uur op de 6135 kHz en van
af 12 uur via de 9850 kHz. Charlie is op 
onregelma tige tijden te beluisteren en 
wel op de zondagen. Hij hoop t binnenkort 
fulltime in dienst te komen van het 
station. Ex Caroline deejay en programma
leider Kevin Turner werk t nu in een ge~ 

lijke funktie bij Contact 94 in Frank
rijk, een station dat zich vooral richt 

. op de bewoners van de Kanaal eilanden. 
(zie elders in dit nummer). zo 21-8 
Radio 558 7-8 W~m, 8-9 Maasbach, 9-10 
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Gendt, iO-12 Frank,· 12-14 Wal ter, 14-16 
Ad, 16-18 Frank, 18-18.30 Wi. en tot 19 
vervolgens Maasbach. Dan het verblijdende 
berich t da t in de programma' s geen 
stil tes zijn te horen zoals de af gelopen 
maanden dageli jks he t geval was. Of de 
deejays zijn ook tot inzicht gekomen of 
er is een nieuwe technicus aan boord. 
ma 22 AUGUSTUS: Caroline: 19.30-22 
Michael, 22-01 Nigel, 01-04 Chris en 
vervolgens tot 6.30 Neil. Nieuws met 
Nigel en Ian. Radio 558: 7-9 Ad, 9-12 
Frank, 12-14 Wal ter, 14-17 Frank en 17-19 
Ad. wo 24 AUGUSTUS Radio 558 tot 14 
ongewijzigd waarna Frank nog een uur 
presenteerde tot 15 uur, daarna tot 17 
Fred van Ams tel en to t 19 uur Colin Pe
ters. Beide heren dus terug aan boord. 
Het gehele team is trouwens afgelost want 
nieuw zijn ook ( to taal dus!) Ren' de 
Nijs en Hirjam Verhoef. do 25 AUGUSTUS: 
7-9 Fred, 9-12 Mirjam, 12-14 Ren', 14-19 
ongewijzigd. Caroline 19.30-22 Ian, 22-01 
Nigel waarna closedown. Za 27 AUGUSTUS: 
Radio 558 met van 7-9 Fred, 9-11.55 
Mirjam daarna 10 minuten uit de ether. 
Vervolgens de Texas Billboard Hot 100 me.t 
Hans Dekkers , 16-18 Ren' en 18-19 Colin. 
Helaas geen Carolineprogrammering daar 
alle loggers andere ak ti vi tei ten aan de 
dag legden. zo 28 AUGUSTUS: Caro1ine 19-
22 Nigel, 22-01 Chris, 01-04 Neil en 4-
6.30 Ian. Radio 558: 7-8 Fred, daarna de 
dominees en 10-12 Mirjam, 12-16 Ren' me~ 
de top 50, 16-18 Fred en van 18 tot 18.30 
Mirjam. Nieuws met Mirja •• Op Radio Nova 
is gedurende het weekend Paul Graham 
opgenollen in he t pre sen ta tie team. Paul 
is recentelijk nog enkele weken aan boord 
van de Ross Revenge gewees t voor een 
serie van programma's op radio Caroline. 
Dan kregen we andermaal post in het 
weekend uit Isra@l, via AUK. Hierin werd 
ondermeer gemeld dat op de 14e Augustus 
om middernacht ui t de ether verdween om 
vervolgens rond half vier terug te komen. 
Op de 16e werd tussen 5 en 6 in de middag 
een uur me t pla ten van Elvis Presley 
gevuld op de dag dat hij 11 jaar geleden 
was overleden. Gedurende de afgelopen 
weken is er nog geen phone in programma 
geweest daar Abe in het Midden Oosten .en 
Ame.rika reis t. Diezelfde dag verlie t John 
MacDonald, na een verblijf van 55 dagen, 
het Vredesschip, waardoor er nu nog 
slechts 3 deejays over zijn, te weten 
Ricbard Wes t, Kenny Page en Mar tin 
Murphie. Zij vullen gezamenlijk de 24 
uurs service. Een recent onderzoek heeft 
uitgewezen dat voor iedere 2 luisteraars 
naar de andere popstations (Reshet Beth · 
en Gimel) er "n voor de Voice of Peace 
in Isra@l is, hetgeen een aanzienlijke 
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winst is ' vergeleken met eerdere onder
zoeken toen he t station er nie t zo bes t 
af kwam. Momenteel liggen er voor de Roas 
Revenge reeds 2 nieuwe sekties klaar voor 
een nieuwe zendmaa t. Deze liggen op de 
kade van Duinkerken maar gezien de reste
rende sek ties nog nie t be taald zijn 
worden ze niet afgeleverd. 
Tot zover deze ronde "Zeezenders Nu" die 
werd gemaakt door: Jack Duyzer, Rudi Koot, 
Tom de Munck, Maria Depuydt, Paul Jan de 
Haan, Martin vld Maden en Hans Knot. 

UHM8EffiIË 
VTM KOOPT WEER BRT MAN. 

De VTM heeft andermaal een BRT 
medewerker aangetrokken. Het gaat om 
Lieven Dekker, nu nog producer van 
ondermeer 'Hoger Lager' en 'Rond 
Dani~l'. Bij de VTM zal hij ook producer 
worden. Tevens zal Jan Schod ts, hoofd
redak teur duiding (Panorama) de BRT ver
la ten om direk teur informa tie te worden 
bij de VTM. Met deze benoeming is de 
laa ts te opens taande direk tieze tel beze t. 
Schodts is 51 jaar en doctor in de 
rech ten en studeerde pers- en communi
ca tiewe tenschappen. Hij s tarte zijn BRT 
loopbaan in 1961 bij de sektie radio en 
stapte in 1962 over naar de televisie. In 
1980 werd hij hoofdredak teur van Wereld
omroep en sinds 1981 is hij hoofdredak
teur geweest bij de afdeling televisie. 
Hij stond op de nomina tie om door de BRT 
benoemd te worden to t direk teur Wereld
omroep, als opvolger van Jef Coolsae t, 
die de omroep wegens pensioen zal ver
la ten. 
VTM KAN NIET DOOR IEDEREEN WORDEN GEZIEN 

Als de VTM in februari a.s. van 
start zal gaan zal lang niet iedereen het 
nieuwe tv station kunnen zien. Een groot 
deel van de Vlaamse tv kijkers zal nog 
tot 1 mei 89 moeten wachten om de zender 
op de buis te kunnen ontvangen. De RTT is 
namelijk nie t in s taa t alle koppels ta
tions voor 1 februari te bedienen die de 
VTM beelden ui t de lucht moe ten plukken 
voor verdere verdeling over de kabel. De 
VTM zal op 1 januari a. s. reeds starten 
met een testbeeld en vanaf 1 februari met 

-de officiele programmering. 16 van de 50 
koppels ta tions zullen nie t gereed zijn 
voor de officiele startdatum. 
"LOKAAL RADIOSTATION BEZET. 

Medio augus tus werd door een aan tal 
medewerkers van radio Centraal de 
studio's van concurrent Express in Ant
werpen bezet. Deze prikaktie stond in het 

. kader van een pro tes tcampagne . tegen de 
inlevering van een hap zendtijd, waardoor 
Centraal sinds begin juli ?og slechts 



drie dagen in de week in de ether mag. 
Ondertussen kijkt de leiding van Centraal 
ook uit naar de uitslag van een vernieti
gingsberoep da t men heeft ingediend bij 
de Raad van S'ta te tegen he t erkenningsbe
slui t van 1985, da taan Cen traal toen 
nog slechts éên uitzenddag toekende. 
Tevens trad begin juli de nieuwe zend-
tijdverdeling voor Antwerpen in werking. 
Centraal waagde zich links en rechts aan 
een prikje, star t te een pe ti tieak tie die 
ruim 3000 handtekeningen opleverde en zet 
tevens een beschermingscomité op poten om 
zijn aktie kracht bij te zetten. Men wil 
zondermeer de eerdere 7 dagen p~r week 
zendtijd terug. 
OVERHEID VIA BRT IN VOORLICHTING. 

Ongeveer gelijk aan het idee van 
Pos tbus ,51 op de Nederlandse televi sie, 
he t blok informa tie aange boden door de 
overheid na de 7 uur en 8 uur Journaals. 
Dat is het idee van de Belgische Overheid 
om via de Vlaamse tv spotjes te gaan 
brengen die enkel en alleen verwijzen 
naar beschikbare informatie van het open
bare nu t. Wanneer men to tovereens temming 
kom t me t de BRT zal di t slech ts een 
symbolische vergoeding opleveren daar het 
nie t commerciêle reklame be tref t op de 
openbare radio. 
BRT VERKOOPT PRODUKTlES. 

Een flink aan tal produk ties is door 
de BRT aan he t bui tenland verkoch t. 
Vooral de Dienst Jeugd verkocht goed, 
o.a. aan MTV in Hongarije en NKR in Noor
wegen. Tevens werd 'handel gedreven' met 
SSR in Zwi tserland, Kinderne t in Neder
land, de TSV in Zweden en enkele andere 
landen. Maria Depuy~t. 

PROFESSIONELE RADIO DANKZIJ AJ BEIRENS. 
Radiostations, die via advertenties 

de aandacht trekken in de geschreven me
dia, zijn vooral de Radio Contact keten 
(via Joepie en het Laatste Nieuws), de 
S-sterren radio's ( zoals Antigoon via · 
he t Nieuwsblad) en de SIS ke ten. Toch 
zijn er ook initiatieven, die minder 
bekend zijn, zeer professioneel opgevat, 
interessant om te weten en te volgen; al 
hoewel dit laatste soms moeilijk is omdat 
men nie t zo op gro te schaal in de be
langs telling s taa t. Bij één van deze in
itiatieven is A.J.Beirens betrokken. 
Samen met anderen heeft hij een BVBA 
opgericht en was vooral betrokken bij 
Radio Dynamo te Knokke Hei st. Di t 

'station is eigendom van de BVBA en daarna 
volgden anderen: Radio A tlantis ten 
Wenduine, FM Brugge, VBRO te Brugge (hier 
is tevens Nobert medeeigenaar) Voorts zou 
men ook nog eigenaar zijn van Info-Blank
enberge en waarschijnlijk ook van Cos ta-

Klassiek te Lissewege. Maar, di t laa ts te 
station ligt momenteel in proces. Op
vallend aan dit station'is, zoals de naam 
laat vermoeden, dat er uitsluitend klas
sieke muziek gedraaid wordt en zelfs geen 
reklame. Het is duidelijk dat AJ het niet 
slecht doe t. De stations zijn professio
neel opgezet, de potenti~le adverteerders 
hebben dientengevolge er oren naar. Maar, 
misschien toch nog een kleine opmerking, 
die afhangt van hoe men over radio denkt: 
in fei te kan men de stations alle robo t 
stations noemen, omda t ze alle compu ter 
gestuurd zijn en er zo goed als geen d.j. 
meer aanwezig i s in de studio' s van de 
verschillende stations zelf. Een ander 
opmerkelijk feit is dat het computer 
sys teem geleverd word t door CBT Terneu
zen, die vroeger veel ne ga tieve kri tlek 
te slikken kreeg, maar nu blijkbaar toch 
degelijk technisch ma teriaal aflevert. 
Ui t de aankopen van de BVBA zou moe ten 
blijken da t een lokaal radios ta tion over 
kopen in Vlaanderen beslist niet goedkoop 
zal zijn. Voor de overkoop van vb FM : 
Brugge heeft men maar liefst 800.000 BFr 
neer geteld (zender niet inbegrepen, 
s tudio-appara tuur rijp voor de schroot
hoop en schulden bij de BTW diensten met 
een boekhouding waarmee geknoeid was). 
Dus in fei te kan ges teld worden dB t men 
di t gro te bedrag be taald heef t voor twee 
stukjes papier: de statuten van de VZW en 
de zendvergunning. Anderzijds moe t men 
toegeven hoe professioneel er gewerkt 
wordt. Binnen de kortst mogelijke tijd 
waren er zowel op VBRO als FM Brugge meer 
adverteerders te horen dan ooit tevoren. 

Pa trick B'ekaer t. 

DE VERBODEN REKLAME OP SATELLIET. 
Het Commissariaat voor de Media heeft 

de kabelexploi tan ten van Ams terdam en 
Hilversum een symbolische boe te opgelegd 
van 100 gulden wegens he t ui tzenden van 
de programma' s van Super Channel e~ Sky 
Channel waarin speciaal . op Nederland ge
richte reklame was opgenomen. Het ligt in 
de bedoeling da t de VEeAI, waarin alle 
kabelnetten vertegenwoordigd ·zijn, een 
beroepsprocedure zal opstarten bij de 
raad van State waardoor even tueel duide
lijkheid kan worden verkregen over de 
vraag of de bui tenlandse commerci~le 

zenders op Nederland gerichte commercials 
mogen uitzenden. Op grond van artikel 66 
van de Mediawe t mogen bui tenlandse s ta
tions alleen reklame ui tzenden die nie t' 
alleen voor he t Nederlandse kijkerspu-
bliek is bedoeld, tenzij de omroepen zich 
houden aan de 5% aan reklamezendtijd 
zoals bij de zgn. STERformule is gepro
grammeerd. 
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'Ik was de vorige keer gebleven bij h~t 
verhaal over m1Jn verblijf bij het ILR 
station radio Hallam. Ik werkte er 18 
maanden in free lance betrekking en tij
dens die periode verdiende ik behoor
lijk veel med~ daar ik gedurende de week 
ook nog een aantal zaakjes voor Radio 
Orwell deed in Ipswich. Na de 18 maanden 
tekende ik een vast kontrakt voor de pe
riode van nog eens 6 maanden. Gezien ik 
eigenlijk meer wilde doen dan alleen 
platen aankondigen besloot ik te 
solliciteren bij radio Orwell en later 
bij BRBM in Birmingham. Bij beide sta
tions miste ik net de boot. Gelukkig 
werd tegen die tijd de tweede lichting 
commerciele zenders geopend en werd een 
collega van mij, Ian Rufus, benoemd tot 
programmaleider bij radio Mercia Sound 
in Coventry en hij wilde mij mee heb
en. Gezien radio Hallam en vooral direk
teur Bill McDonals veel voor de door
braak in mijn carriere hadden betekend 
besloot ik niet bij het station weg te 
gaan hoewel ik dit besluit later vaak 
heb betreurd. De volgende die Hallam 
verliet was Ralph Bernard die een aan
tal onderscheidingen had gekregen voor 
zijn vele documentaires en kreeg een 
benoeming bij Hereward Radio in Peter
borough als programmaleider. Hij bood 
mij een baan aan bij het nieuwe station, 
die ik verstandig genoeg aannam. Ik 
vond de baan direkt leuk daar ik in de 
gelegenheid werd gesteld om het soort 
programma te maken waar ik geheel achter 
stond. Het was een soort van magazine
achtige show met nieuws, info en een 
variatie aan muzieksoorten. Jammer ge
noeg liepen de beslissingen via te veel 
schijven, er waren meer opperhoofden dan 
indianen, helaas. Na een periode bij het 
station kreeg ik steeds meer tegenzin 
tegen dat gene wat er bij de ILR gebeur
de, ik vond dat de mensen die er werkten 
steeds meer en meer geexploiteerd werden 
door hun bazen en niet genoeg voor hun 
werk werden betaald. Ik weet niet meer 
het juiste bedrag maar ik geloof dat 
ik niet meer dan 6500 pond per jaar 
verdiende bij Herward. Ik voelde me ook 
gefrustreerd doordat ik 15 jaar lang 
radio had gemaakt en me de wet liet 
voor schr{jven door personen die nog 
maar net hun carriere via de ILR waren 
begonnen waarbij hun hoofddoel was zo 
veel mogelijk geld te verdie.nen. Begrijp 
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me niet verkeerd, het Z1Jn natuurlijk 
commerciele ondernemingen maar ik kan 
er gewoon niet bij dat er direkteuren 
zijn die het maximale uit hun medewerk
ers persen zonder dat ze zelf al te veel 
van het werk af weten. Alles bij elkaar 
verpest dit naar mijn mening het hele 
systeem van radiomaken op een dergelijk 
niveau. Ook het overkoepelende orgaan, 
de IBA, heeft naar mijn mening enige 
schuld aan het ineenzakken · van de radio
markt. Zij hebben zoveel voorwaarden 
gesteld zodat er geen sprake kan zijn 
van goed funktioneren. Reden genoeg voor 
mij om mijn nek weer eens uit te steken 
en te kijken of er ergens anders werk 
te vinden was en dan dacht ik aan b.v. 
een baan als programmaleider of muziek
direkteur. Ik kreeg een baan als program
medirekteur aangeboden bij Centre Radio 
in Leichester en toen ik het kontrakt 
kwam tekenen was de hele taakomschrij
ving, zonder overleg, gewijzigd in die 
van muziekdirekteur. De taakomschrijving 
hield ondermeer in dat alle beslissingen 
dienden genomen te worden in overleg 
met de nieuwsdirekteur en de managing 
direkteur. Ik begreep dat deze vorm van 
leiding geven niet zou werken in de 
praktijk maar ging er toch aan de slag. 
Als ik de mananging director wenste te 
spreken, op 10 meter afstand had hij 
zijn werkkamer, moest ik ruimschoots van 
tevoren een afspraak maken en tevens 
had hij alleen radioervaring opgedaan 
in Hong Kong. Ne~, in Leiche·ster had je 
al jaren een lokaal BBC station en het 
beste was om de zeer goede informatieve 
en nieuwsprogramma's van dit station 
proberen te verslaan door het nog beter 
te doen. Helaas was er geen coordinatie 
binnen Centre radio en had de direktie 
totaal onbekwame mensen voor dit doel 
ingehuurd. Het eerste hoofd van de ad
vertentieafdeling was b.v. waardeloos. 
Het was nogal een depressief persoon 
die het veel te druk had met zichzelf 
en wanneer hij eens in een werkzame 
bui verkeerde ging hij zijn tijd ver
knoeien in de sauna in plaats van het 
verkopen van reklamezendtijd voor het 
station. Mijn enige hoop was op dat mo
ment dat de IBA zou gaan ingrijpen. 
Een onderzoek, gedaan door diezelfde 
IBA, enkele weken na de start, wees 
zelfs uit dat de ondervraagden praktisch 
allemaal nog nooit van Centre hadden 



gehoord, laat staan geluisterd. Ik 
heb zoveel geageerd tegen het systeem 
van radiornaken dat op een bepaald moment 
men mij vriendelijk doch beleefd liet 
merken om op te stappen, hetgeen ik 
deed. Gelukkig kon ik wat freelance 
werk blijven doen bij Orwell en om
streeks die tijd kwam ik in kontakt met 
de Ierse radio scene, waarvan ik nogal 
onder de indruk was. Ralph was echter 
ook nog steeds met zijn carriere bezig 
en werd benoemd tot programma controller 
bij Wiltshire Radio, hij bood me daar 
de baan 'head of music' aan en de pro
grammaleider bleek ene Garry Zealer te 
zijn, die eerder onder de naam Guy 
Hamilton werkzaam was voor radio 270, 
Radio Essex en BBMS. Helaas bleef hij 
niet lang en na 3 maanden werd Ralph 
als interim persoon benoemd tot managing 
director en ik moest me samen met Simon 
Cooper bezig gaan houden met de program
mering. Het was echt allemaal veel te 
veel werk voor ons naast onze dagelijkse 
taak en ik begon steeds slechter te 
funktioneren, ik was een zenuwinstorting 
nabij. Financieel zat ik aan de grond en 
prive liep alles ook niet zo als het had 
moeten lopen. Ik eindigde op de sofa bij 
de psychiater. Trouwens er is meer ge
beurd dan me lief was, waar ik nu niet 
meer op in wens te gaan. Iedereen die 
in een anders prive leven wil snuffelen 
kan in dit geval dat doen daar datgene 
wat ik gedaan heb openbaar is bij de 
overheidsinstanties. Ik wil wel zeggen 
dat de leiding van Wiltshire erg begrij
pend was omtrent het hele incident maar 
er zat niets anders op dan mijn ontslag 
te nemen hetgeen ik ook deed. Het meest 
logische besluit was om af te reizen 
naar Ierland en meteen had ik mijn ogen 
en oren open, dat was radio zoals het 
echt gemaakt moest worden. Ik maakte er 
veel nieuwe vrienden, maar er waren meer 
landen waar een gezonde radiosituatie 
was waar ik meer van wenste te weten. 
Ik had al voor mezelf besloten dat ik 
voorlopig niet meer in Engeland aan een 
baan hoefde te denken. De situatie in 
Italie leek me ook wel wat maar uitein
delijk besloot ik kontakt op te nemen 
met iemand waarmee ik bij RNI al had 
samengewerkt en die het financieel hele
maal had gemaakt, Chris Carry van Radio 
Nova in Ierland. Hij vertelde me zo 
fascinerend over zijn projekt dat ik 
besloot om een kijkje te gaan nemen. 
Het eerste wat ik hoorde toen ik Ierland 
binnenkwam was het geluid van ABC Radio 
uit Tramore. Ik wist natuurlijk niet dat 
ik voor dit station nog zou komen te 
werken. Het klonk erg professioneel voor 

een dergelijk klein station dat haar 
programma's verzorgde vanuit een cara
van. Ik was ook erg onder de indruk van 
het feit dat waar je ook reed in Ierland 
je altijd 3 of 4 stations kon ontvangen. 
Ik verbleef een aantal weken als gast 
in het huis waar ook John Lewis, Keith 
York en Steve Marshall verbleven. John 
en Keith werkten voor South Coast Radio 
en Steve werkte voor Cork City Local 
Radio. Er was daar echter op dat moment 
geen werk en dus reed ik door naar 
Dublin om te zien of er iets was te re
gelen met Chris bij Nova. Helaas was 
hij net voor enige weken afgereisd naar 
Spanje en besloot ik derhalve een be
zoekje te gaan brengen aan Robbie Dale 
bij Sunshine radio in Portmarnock.- We 
ontmoetten de tweede dag Dale en hij 
bood mij en mijn vriendin een job op 
Sunshine maar hij zei er wel bij een 
paar dagen na te denken over het aan
bod en eventueel te wachten op de terug
komst van Chris want hij wenste geen 
moeilijkheden met hem inzake het even
tueel ronselen van elkaars deejays. 
Over Robbie heb ik ook een, naar ik 
denk, eerlijke mening: hij leeft 
nog steeds in de 60'er jaren, hij klinkt 
ouderwets in zijn programma's maar de 
meeste luisteraars vinden hem nog steeds 
geweldig. Als managing director heeft 
hij de neiging alles zelf te doen en 
niets te delegeren. Ik zou programme 
controller zijn maar kon eigenlijk geen 
enkele eigen beslissing nemen. Deson
danks is hij een klasse kerel, genegen, 
eerlijk en vriendelijk maar waarschijn
lijk de meest moeilijkste radiopersoon 
waar ik ooit mee heb mogen samenwerken. 
Uiteindelijk ontmoette ik Chris wel maar 

Duncan Larkin en Alan West in de studio 
van Radio Rivièra in de zomer van 1987. 
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niet om te praten over een job op Nova. 
Robbie had zo zijn eigen ideeen over 
hem, misschien een beetje paranoia. 
Hij ging ervan uit dat Chris van mijn 
problemen bij Wiltshire afwist en pro
beerde mij en Sunshine te 'mis'bruiken. 
Vreemd genoeg verscheen in een grote 
krant in Dublin het verhaal over datgene 
wat er was gebeurd in Engeland. Robbie 
was behoorlijk teleurgesteld toen hij 
het las en verweet me dat ik het had 

. moeten vertellen toen ik werd aangeno
men. Enigszins naief had ik gedacht dat 
het verhaal toch de Ierse grens niet 
zou passeren en ik daar niet in opspraak 
zou geraken maar het bleek anders. Ik 
was toch al van plan om een ander sta
tion te proberen dus het meest logische 
was ontslag te nemen. Bij Sunshine had 
ik een erg goed kontakt gekregen met 
Dave Windsor die er onder de naam Oscar 
Murphy werkte. Hij was in mijn ogen een 
absoluut talent en ook hij kon het pro
grammatisch niet vinden met Dale en dus 
besloten we ons geluk te gaan beproeven 
bij ABC. Ik bleef daar enige weken en 
deed er het programma tussen 10 in de 
morgen en 1 in de middag. Ik had geen 
plannen terug te gaan naar Engeland en 
kreeg op een bepaald moment het aanbod 
van Abe Nathan om voor het Vredesschip 
te gaan werken. Ook mijn vriendin kreeg 
een aanbod om er te gaan werken als 
kokkin aan boord, maar zij zag dat niet ' 
helemaal zitten. Mijn eerste kontakten 
met Abe dateren uit de begin 70 t er jaren 
toen hij een keer mee ging met de tender 
naar de Mebo 2. Hij was op dat moment 
bezig met de opzet van the Voice of 
Peace en wilde enkele ideeen van RNI 
overnemen. Ik kreeg toen al een baan 
aangeboden maar ging er niet op in. 
Zo'n 18 jaar later belde ik hem op en 
vroeg hem of hij mij nog herinnerde en 
of hij me nog bij zijn station wilde 
hebben. Hij gaf me een baan als program
maleider wat geen gemakkelijke baan is 
bij de VOP. Abie wenste alle beslissing
en zelf te nemen en alleen als hij even 
niet met het station bezig was kreeg ik 
de gelegenheid om eigen ideeen te rea
liseren. Gelukkig was er op dat moment 
een erg goed team op het schip bestaan
de uit: Dave Asher, David Thomas, David 
Fortune en Steve Moss. Ook was er een 
Ier werkzaam die absoluut niets van 
radiomaken af wist. Echt ik moest hem 

. alleen al drie weken lang onderrichten 
hoe hij een plaat moest opcueen, het 
ging iedere keer weer fout. Abe Nathan 
heeft altijd een tekort aan goede dee
jays en neemt daarom iedereen in dienst 
want tja een link van 7 seconden tussen 
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2 platen kan iedereen wel maken. Dat was 
dan ook een van de redenen dat ik er 
vertrok. Abe ziet niet in dat hij het 
station veel commercieIer kan maken en 
derhalve ook betere deejays kan aannemen 
tegen een beter salaris. Men had bij de 
VOP in de 70 t er jaren een miljoenen 
luisterpubliek maar nu men concurrentie 
heeft zijn de cijfers drastisch gedaald. 
Ik ben daarna naar Ben Bode gegaan in 
den Haag om te kijken of hij nog wat 
werk had. Ik heb een engelstalige demo 
voor hem gemaakt en het nodige produktie 
werk gedaan. Daarna heb ik een .tijdje 
gewerkt voor SIS in Brussel, waar ik 
kwam te werken via de advertentie in de 
Record Mirror maar ondanks beloften was 
de engelse service niet meer dan een 
mogelijkheid om een frequentie vast te 
houden voor de Vlaamse service. Neen 
een totaal onbelangrijk gebeuren. Daarna 
heb ik een tapeservice opgestart waar
over je in Freewave het een en ander 
hebt kunnen lezen en werk ik zo nu en 
dan voor Ben. Mijn ideaal is nog steeds 
ooit een eigen station te beginnen en 
derhalve spreek ik de hoop uit nog ooit 
eens een vervolg te kunnen schrijven 
op de Alan West story.' 
COPYRIGHT FRS/FREEWAVE MEDIA MAGA
ZINE. NEDERLANDSE BEWERKING HANS KNOT. 

NIEUWE WEERMAN OP KOMST? 
De KRO, VARA en NCRV overwegen me t 

een eigen weerman te komen als tegen
hanger van die van he t NOS Journaal. 
Ui teraard zou de nieuwe weerman moe ten 
komen in de programma .... s op Nederland 1. 
Men heeft het idee dat de nieuwe man wel 
zou moeten optreden in het NOS Journaal 
en wel in die van 19 uur. Men is n.l. 
ontevreden op de wijze waarop nu in da t 
Journaal het Weerbericht wordt gebracht. 
Door een ui tgebreid weerberich t in di t 
Journaal te brengen denken de drie 
omroepen in de toekomst meer kijkers aan 
Nederland 1 te kunnen binden. Wanneer de 
NOS ui t zichzelf zou beslissen 011 een 
ui tgebreider weerbericht te brengen in 
dit blok dan zullen de drie omroepen hun 
e i gen plan la ten schie ten. 
OPVOLGER VOOR REN! EIJBERSEN. 

De 42 jarige Cees Labeur is per 1 ok
tober benoemd tot eindredacteur actuali
tei ten bij de NCRV. Hij volgt Eijbersen 
op, die is uitgekeken op deze baan. 
La beur was reeds sinds 1980 plaa tsver
vangend eindredakteur en kwam in 1977 in 
dienst van de NCRV als verslaggever van 
Hier en NU televisie. 



Eerst werd alles, uitgezonderd ' 
een slaapzak en een der generatoren, 
van de toren afgehaald en meegenomen 
naar land. Toen de tender enkele uren 
later langszij kwam bleek er een groot 
bord op de toren bevestigd te zijn waar
op stond te lezen dat het betreden ver
boden was. De tender ging er snel van 
door maar werd aangehouden door een van 
de boten van de Home Office, die was 
achtergebleven in de omgeving van de 
toren. De apparatuur werd in beslag ge
nomen en later moesten Andy, Printz, 
Les en Ian voor de rechtbank in Sou th
end verschijnen. Ian werd vrijgesproken 
wegens te weinig deelname in het pro
jekt. De anderen kregen een voorwaarde
lijke straf, waarna Printz onder de 
naam Black Printz naar Nederland ver
trok om samen met Robin Banks van RNI 
te gaan werken op de Mebo 11 voor Libie. 
Later zou hij nog te horen zijn op het 
Vredesschip. 
EIND GOED VOOR ALLE DEEJAYS. 

Nu het verhaal van de engelse 'ser
vice ook ten einde is wil ik nog even 
terugkomen op de heren van deze voor
treffelijke service. Terecht zijn allen 
voortreffelijk goed aan het werk gekomen 
waarbij de meeste verzeild zijn geraakt 
in de Independant Local Radio. Steve 
werkte eerst bij Piccadilly radio in 
Manchester en zette nadien zijn eigen 
produktiemaatschappij op onder de naam 
Alpha Sounds/Tapetrix en is een gevierd 
jingleproducer in Engeland. Scott Mit
chell is aktief in de Ierse radioscene, 
Dave Owen werkte voor ondermeer Beacon 
en Piccadilly, Dave Rodgers voor o.a. 
Radio Orwell, radio City en als hoof~ 
muziekprogramrnatie Radio Essex. Ray 
Warner richtte zijn eigen maatschappij 
op onder de naam East Anglian Produc
tion. Produceerde veel jingles, zeezen
derlp's en maakte videofilms over Laser 
en Caroline. Kocht in april 1986 het 
Laser schip de Communicator op om het 
voor de verkoop opnieuw in te richten. 
Andy Anderson werkte voor vele ILR 
stations, was achter de schermen aktief 
bij Laser en technisch verantwoordelijk 
voor radio Essex. Chrispian St John was 
en is ook aktief bij ILR stations en 
werkte ondermeer als programmaleider 

Door Hans Knot 
bij de Voice of Peace terwijl hij in 
die funktie onder de naam Jay Jackson 
bij Caroline werkte. Rob Day runde eerst 
een eigen platenzaak, werkte voor de 
Caroline en Laserroadshows en was be
trokken bij het projekt van Paul Alex
ander Rusling (Nannell). Johnny Duan 
ging naar het Vredesschip en Terry 
Davis ging via ILR stations werken als 
lead jingle zanger voor Steve England. 
Ook werkte hij in 1974 kort voor Radio 
Catoline. 
SCHIP GESLOOPT. 

Nadat een financie~e regeling was 
getroffen tussen van Landschoot en 
Swaneveld bleef het schip nog bijna 6 
maanden in Vlissingen en werd daarna 
bij een gerenommeerd zeezendersloopbe
drijf tot oud metaal gemaakt. 
CONCLUSIE: 

Al met al een lang verhaal geworden 
omtrent een zeezender die zeer na aan 
mijn hart heeft gelegen en nog steeds 
vele leuke herinneringen oproept daar 
nog steeds kontakten worden ondèrhouden 
met sommige mensen die bij dit projekt 
waren betrokken. Ook luister ik zelf 
nog vaak naar de programma banden van de 
voortreffelijke internationale service. 
Dank voor medewerking aan dit verhaal 
is verschuldigd aan Steve England, 
Andy Anderson, John Harding, Tony Hous
ton, Adriaan van Landschoot, Rob Ronder, 
Rob Olthof, Jelle Boonstra, Jan Kees 
Bruinooge, Editorial staff Offshore 
Echoes en Pirate Radio News. Foto's wa
ren afkomstig van ondermeer Steve en 
Debbie England, Boudewijn Dom,Theo 
Dencker en Jelle Boonstra. 

radio 
all nlis 

BIJ DE FOTO's OP DE VOLGENDE PAGINA: 
Op de bovenste foto zie je het At1antis
zendschip in de Vlissingse Binnenhaven 
op 28 j u 1 i 1 975 • 
Op de onderste foto de trieste restanten 
van het schip op 18 juni 1976 bij Sloop
bedrijf Rijsdijk BV in Hendrik Ido Am
bacht (foto's: Je1le Boonstra-archief). 
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AMA~-MD/O 
Door· JELLE KNOT 

Er gaat een hoop om in Amateurradio in 
Australi~. Het schijnt " dat er wel één en 
ander gaat veranderen in de toekomst op 
het gebied van voorwaarden en afgifte van 
licenties. Het WIA (Wireless Institute of 
Australia) heeft recentelijk een onderzoek 
gehouden , welk onderzoek heeft aangetoond 
dat 52 procent van de ondervraagden ouder 
was dan 50 jaar en slechts 9 procent 
jonger dan 30. Een duidelijke vergrijzing 
in de amateurbevolking wordt hiermede dus 
wel aangetoond. Vele amateurs zijn bang 
dat de betrokkenheid van de jeugd bij het 
amateurisme te klein blijft. 
Volgens twee " amateurs, VK3PC (Jim Linton) 
en VK2ZTB (Roger Harrison) beide publicist 
in Amateur Radio en Amateur Radio Action, 
is één van de belangrijkste punten waarom 
de jeugd geen amateur wordt het gebrek aan 
instijgpunten die relevant zijn aan de 
huidige technologische stand. Zo biedt de 
novice-licentie in Australi~ bijvoorbeeld 
geen mogelijkheid tot het werken met data
communicatie. Omdat de computer enorm in 
opgang is en het telefoonnet uitgebreid 
wordt gebruikt voor het overdragen van 
data mag gesteld worden dat het toelaten 
van datacommunicatie in de novicenlicentie 
een duidelijke uitbreiding ' van het 
amateurisme onder de jeugd tot gevolg zal 
hebben. Met een geschat aantal van 100.000 
computerhobbyisten wordt geschat dat zeker 
zo'n 10.000 tot amateurradio zullen 
overgaan wanneer hun de mogelijkheden 
hiertoe wordt geboden. Hierdoor kan er 
een enorme toename ontstaan in de rangen 
v~n de radio-amateurs. Er wordt dus een 
suggestie gedaan om een speciale licentie 
hiervoor in te stellen. Deze Intermediate 
of Digital Licence, bestaande uit de 
theorie van de novice-licentie en de 
kennis van de digitale technieken, waarbij 
CW (morse) zou kunnen komen te vervallen 
zou dan een opstapje kunnen zijn voor het 
behalen van de vervolglicentie. 
Ook word t gesuggereerd een z. g. n. Begin
nerslicentie af te geven in de 420 MHZ 
band. He t mes zou dan aan twee kanten 
snijden; niet alleen zal er een toename 
ontstaan van het aantal amateurs, maar ook 
de plaatselijke industrie zal hiervan 
kunnen profiteren t.g.v. de enorme toename 
aan apparatuur. Hiertegenover staan 
argumenten van anderen die zeggen dat een 
dergelijke beginnerslicentie niets biedt 
wat de ongeveer 60 .000 CB-ers in de UHF 
band al lang hebben. Ook zou de tech
nologie in de UHF banden de meeste mensen 

te boven gaan. Hoe dan ook, he t laa ts te 
woord hierover zal nog lang niet gevallen 
zijn, maar punt blijft dat er geen 
vergrijzing van onze hobby mag plaatsvin
den. De amateurbladen in Australi~ zitten 
goed in elkaar. Grote series over 
technische aspecten van voedingslijnen tot 
simpele artikelen over de eenvoudige 
zelfbouw van 420 MHZ lineairversterkers en 
beschrijvingen van nieuw uitgeko~en 
apparatuur vormen een groot aandeel 
hierin. Ook een artikel van een Zuidafri
kaans amateur trok onlangs de aandacht, 
waar het ging om de bouw van een 4-watt CW 
zender, met een totaal kostenpatroon van 
ongeveer zo'n 60 gulden. Kortom ook hierin 
staat het Australische kontinent zeker 
niet achter bij Amerika of Europa. 
En dan tenslotte dit. Waarin het ons 
vooruitloopt is het volgende. Het is in 
enkele Australische staten mogelijk een 
nummerplaat voor de auto te krijgen, 
waarin de call van de amateur is verwerkt. 
Voor zo .... n 350 gulden per jaar kun je in 
New South Wales rondtoeren met je call op 
je auto en er zijn al 4.000 van uit
gegeven. 
Tot zover deze korte serie over Amateur
radio in Australi~, waarbij dankbaar 
gebruik werd gemaakt van gegevens van Greg 
Baker. 

Nieuws uit Denemarken 
RADIO VIBORG KOMT MET FOUTE CIJFERS. 

" In zijn regelmatige advertenties in 
de kranten brengt Radio Viborg ondermeer 
de mededeling dat men het meest beluist
erde lokale radios ta tion in Denemarken 
is. Een recent landelijk onderzoek heeft 
ech ter ui tgewezen da t The Voice he t 
meeste aantal luisteraars mag claimen. De 
eigenaar van The Voice heef t eind juli 
besloten me t een tweede station te komen 
hetgeen inmiddels van start is gegaan: Voic~ 
2. uitzendend in groot Kopenhagen via de 
102.9 MHz in stereo. 
BINGO OP DENMARK TV 1. 

Na~r aanleiding van de vele Bingo 
uitzendingen op de lokale radio en tele
visie gedurende de afgelopen jaren heeft 
de lei ding van de Deense s taa ts televi sie 
besloten nu ook te komen me t een eigen 
Bingoshow die landelijk op 10 achtereen
volgende za terdagen zal worden ui tgezon
den via he teers te ne t. Op 17 sep tember 
was de eers te ui tzending •. 
Ik heb trouwens de laatste week eens 
goed de lokale radiostations, die in 
Groot Kopenhagen zijn te on tvangen, be
luis terd en kwam op een aan tal van rond 
de 50 stations. Gezamenli jk moe ten ze 
het, volgens een recent onderzoek, stel-
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1en met zo tussen de 6 en 10% van de 
po ten ti81e luis teraars • In Mid-Ju tland 
word t Radio Vi borg trouwens steeds po
pulairder en heef teen dageli jks aan tal 
luisteraars van rond de 15.000. Dit mede 
doordat men voor de uitzendingen gebruik 
maak t van zenders van de kleinere s ta
tions om het signaal via de diverse 
lokale kabelne tten te verspreiden, ie ts 
wa t The Voice in Kopenhagen onlangs door 
de lokale radio raad werd verboden. 
KAN AAL 5 ZAL VAN START GAAN. 

Mr Bundensen heeft Kanal 2 plotseling 
verla ten om zijn eigen nieuw station te 
starten waarbij hij de steun krijgt van 2 
andere voormalige Kanal 2 medewerkers. 
Onder de naam Kansl 5 is reeds een licen
tie aangevraagd en een frequen tie om op 
te mogen uitzenden. Wanneer een licentie 
wordt verleend zal het station alleen in 
de ochtenduren zijn te zien waarbij ieder 
uur een ui tgebreid nieuwsmagazine wordt 
uitgestraald. Hij zei ons desgevraagd dat 
binnen een maand na het verkrijgen van 
een licen tie hij reeds in de ether kan 
gaan gezien de ui tgebreide voorbereidin
gen die men reeds heeft gedaan. Als reden 
voor zijn vertrek bij Kanal 2 gaf hij op 
da t de samenwerking me tEssel te en de 
nieuwe partner AlM nie t naar wens ver
liepen. Omstreeks de tijd dat U dit leest 
i s een beslui t genomen over he t al dan 
niet toekennen van een licentie aan 
KanalS. Krijgt men een frequentie (fan 
zal men "n kanaal moe ten del~ me t 6 
andere lokale stations die op di t kanaal 
zullen gaan werken. Er waren in totaal 41 
aanvragers voor een licentie. Zoals 
bekend i s di t nieuwe kanaal alleen 
bes telld voor Groo t Kopenhagen. 
VERANDERINGEN BIJ KANAL 2. 

Sinds de start van de nieuwe program
mering, na de 7 weken zomers top, is he t 
veelbesproken en hooggewaardeerde Kanal 2 
programma "Good Evening' komen te verval
len. Dit was een live informatief nieuws 
programma da t iedere avond 60 m1:nu ten 
lang werd uitgezonden ~~ haar eerste uit
zending vond 3,5 jaar geleden, bij de 
star t van Kansl 2, plaa ts. Nu word t er nog 
slech ts 5 minu ten nieuws in he toch tend . 
programma gebracht. Dit als gevolg van de 
komende samenwerking, per I oktober, van 
Kanal 2 en AEM, die gezamenlijk een fre
quentie (kanaal 60) gaan gebruiken. 
Mr Bundensen, ex lead zanger van de 
popformatie Shu-bi-dua, heeft Kanal 2 
verla ten wegens~ de kons tan te problemen 
die er al geruime tijd .heersen binnen de 
top van he t station. De personeelsleden 
hebben inmiddels een onderzoek gehouden 
om te pogen hem terug te krijgen in de 
direktie. 55% was voor een terugkomst van 
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Bundensen. Ingewijden zien in het vertrek 
van Bundensen een zwar te toekoms t voor 
Kanal 2 en verwachten dat AEM binnenkort 
he t gehele station # alleen zal gaan 
runnen. 
TV 2 OOK IN PROBLEMEN. 

De Ierse John Ranelagb, die door TV 2 
aangekoch t werd van he t Bri tse Channel 
Four is ontslagen door TV 2. Dit vanwege 
he t fei t da t hij de kop eis te van de 
managing director Mr Schleiman. In plaats 
van zijn verzoek in te willigen werd hij 
zelf on tslagen. 
CLAUSEN WIL VERANDERING MEDIAWET. 

De minister voor mediazaken, Clausen, 
die kwam met de verandering waardoor 
reklame op lokale radio en televisie (per 
I maart 89) mogelijk werd, wil nu een 
wetswijziging invoeren, waardoor reklame 
alleen mogelijk zal zijn op het toekomst
ige tweede na tionale ne t TV 2. Hij is er 
namelijk van overtuigd da t wanneer de 
lokale tv ook reklame zal gaan uitzenden 
di t een jaarlijks verlies van miljoenen . 
zal betekenen voor de staatstelevisie. 
De partijen, die voor de we t hebben ge
stemd wensen geen verandering van de wet 
daar men van mening is dat TV 2 een eer
lijke concurren tie dien t aan te gaan me t 
de lokale televisie. 
NIEUWE KABELTELEVISIE VOOR ZWEEDSE FINNEN. 

In Stockholm zal een nieuw kabel 
televisies ta ti on worden opgeze t die 
speciaal programma' s zal maken voor de 
vele Zweden die in ' Finland wonen. Het 
station start I december a.s. en wordt 
gerund door direkteur John Sune Carlsson, 
een vooraanstaand media man uit Zweden. 

'PAUL S. HANSEN. 

RAl DUE OOK VIA SATELLIET. 
De Italiaanse s taa ts televisie over

weegt na de sa tellie tui tzendingen van RAl 
Uno nu ook die van RAl Due te gaan ver
spreiden over geheel Europa. Wanneer dit 
zal gaan plaatsvinden is nog niet bekend 
maar verwacht wordt dat dit voor I janua
ri a.s. zal gaan plaatsvinden. 
VERANDERING KANAAL RTL PLUS. 

Op 16 september j.l. is RTL Plus via 
een ander kanaal van de sa tellie t 
Eu telsa t FI gaan ui tzenden. Tot nu toe 
werd via een Oos t Beam kanaal ui tge
straald en men is overgeschakeld naar een 
West Beam kanaal. Dit heeft vooral voor
delen voor de kijkers in West Europa 
waarbij vooral voor de gebruikers van de 



kleine ontvangstschotels een heldere ont
vangst mogelijk is geworden, hetgeen tot 
nu toe leidde tot een zeer slechte ont
vangs t. De nieuwe on tvangs tkwali tei t via 
de kleine schotel is te vergelijken me t 
die van Sky, Super, SAT! en 3SAT. 
SPANJE RICHT ZICH OP LATIJNS AMERIKA. 

De Spaanse staatstelevisie bereidt 
een dagelijks vier uur durend programma 
voor da t gericht zal zijn op de Spaans 
sprekenden in La tijns Amerika. Het 
programma zal per satelliet worden uitge
s traaid en in de loop van he t volgend 
jaar beschikbaar zijn. Tevens zijn er 
plannen de programma's van TVEI per 1 
januari a. s. 24 uur per dag te la ten 
duren. Zoals bekend zijn deze programma's 
in geheel Europa te on tvangen daar ze 
ook via satelliet worden uitgezonden. 
RUPERT MURDOCH, MAN VAN HET JAAR. 

Telesa telli t, he t enige sa tellie t
tijdschrift van Europa onder hoofdredak
tie van Alexander Wiese en me t redak tio
nele steun van ondermeer de Freewave 
medewerkers Hans en Jelle Knot, heeft 
Rupert Murdoch als 'MAN VAN HET SATEL
LIETJAAR 1988' ui tgeroepen. Telesa telli t 
is vooral tot deze beslissing gekomen 
omdat Murdoch de vier Sky Television 
kanalen vanaf de ASTRA sa tellie t via he t 
normale PAL sys teem zal gaan ui tzenden. 
Di t be teken t da t he t gangbare sys teem ge
handhaafd blijft. Di t in tegenstelling 
tot het veel ingewikkelde MACsysteem, 
waarbij ontvangst alleen mogelijk is met 
een decoder. In een brief aan Rupert 
Murdoch schrijft hoofdredakteur Wiese: 
'Uw beslissing om me t vier kanalen op 
ASTRA via he t PALsys teem door te geven 
heeft een geweldige uitwerking op de 
Europese satellietindustrie. In ons 
tijdschrift hebben we al tijd gewaar
schuwd tegen duistere technologie~n, 
zoals he t MACsys teem. Aangezien PAL he t 
normale systeem' is voor alle Europese 
sa tellie tkanalen moe t alleen PAL ge bruik t 
worden voor nieuwe kanalen en vooral door 
een ,nieuwe sa tellie t zoals ASTRA. Het is 
ons bekend da tandere maa tschappijen he t 
MACsys teem prefereren maar naar onze 
mening heeft U de enige juiste beslissing 
genomen. Wij willen U graag felici teren 
me t di t beslui t, da t zo belangrijk is 
voor de hele satellietindustrie.' 
SKY EN EUROPEAN BUSINESS CHANNEL. 

Sky Television heeft een contract ge
tekend met het European Business Channel 
(EBC). De business programma's worden 
vanaf november op Sky Channel ui tgezon
den. Elke werkdag vroeg in de ochtend 
zendt Sky een live ' programma van EBC . 
ui t, da t 30 minu ten ~al duren. Het EBe 
werkt ook samen met Sky aan het ontwikke-

len van programma' s voor de 24-uurs Sky 
News zender, die in januari, zoals door 
ons reeds gemeld, van start zal gaan. 
Het EBC heeft direkte toegang tot 
financieel en economisch nieuws, omda t 
het bronnen in de hele wereld heeft. New 
York's Dow Jones en Tokyo's Nikkei zullen 
voor exclusieve nieuwstoevoer gaan zorg 
dragen. Ook zal er verslaggeving uit de 
financiele centra in heel Europa zijn, 
aangevuld met materiaal van de verschil
lende persburo's. Financi~le gegevens 
zullen verstrekt worden door de databank 
van Telekurs (een aandeelhouder van he t 
EBe en een samenwerkingsverband van 
Zwitserse banken). Het EBC beschikt ook 
over plaa tselijke corresponden ten en 
s tandby cameraploegen in tien Europese 

, steden. Me t di t alles is he t EBC in s taa t 
het business nieuws in de gehele wereld 
te volgen. He t EBC is ges ta tioneerd in 
Zwi tserland en beschik t over een zeer 
goede redactie. Hoofdredakteur is Wi11 
Hutton, voorheen werkzaam als correspon
dent van het BBC programma 'Newsnight', 
James Long, ook ex BBC man, is financieel 
economisch redac teur. Execu ti ve producer 
word t Paul Gi bbs, voorheen werkzaam als 
producer van BBC programma's als 
Newsnight en Breakfast time. Ed Mitchell 
is de eindredak teur en hij was eerder 
werkzaam als corresponden t voor In ter
na tional Television News. Voorzi tter van 
de EC+BC is Prof. Leo Schurman, voormalig 
voorzi tter van de Zwi tserse omroepvak
bond. Aandeelhouders voor het nieuwe pro
jek t komen ui t de belangrijke media en 
business organisa ties in Groot Bri ttan
ni~, West Duitsland en Zwitserland. 
Het EBC is de eerste officiele particu
liere zender in Zwi tserland en verzorgt 
ook een tv business service in het Duits 
voor Duitsland, Zwitserland en Oosten
rijk. 
DAGELIJKS 7,3 MILJOEN ' EUROPESE KIJKERS. 

He t tweede PETAR ( Pan European Tele
vision Audience Research) da t werd ui t
gevoerd door Research Services Ltd., 
benadrukt het belang van commerci~le 

televisie in Europa, me t elke dag een 
totaal aantal kijkers van 7,3 miljoen. 
Dit getal groeit tot 16,8 miljoen gedu
rende de periode binnen een week, me t 
22,8 miljoen personen die gedurende 4 
weken naar é~n of meerdere commerci~le 

sa tellie tzenders kijken. PETAR is uniek 
te noemen daar he t als enige onderzoek 
van de gezamenlijke sa tellie t stations in 
heel Europa verzorgt. He t i s he t eni ge 
kijkonderzoek in Europa dat gebruikt 
maak t van zowel een 4wekelijks dagboek 
als van een volledige basisenque te onder 
kabelhuishoudens. Naast een uitgebreid 
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onderzoek naar kijkgedrag in kabelhuis
houdens is er nu voor ~e eerste keer in
forma tie beschikbaar over de grootte en 
demografische samenstelling van de kabel
huishoudens in elf Europese landen: 
Nederland, West Duitsland, Groot Brittan
nil, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, 
Zweden, Noorwegen, Denemarken, Ierland en 
Belgil. Het onderzoek, dat werd gefinan
·cierd door Sky Channel, Super Channel, 
HTV, RAl, SAT 1, RTL+, Screensport, Life
Style, Children's Channel, Mc Donaids 
Systems of Europe Inc, IBA en SIPRA, wees 
ondermeer uit dat er in de landen 12,39 
miljoen bekabelde huishoudens zijn, 32,33 
miljoen individuen kabel kunnen kijken en 
er in totaal 85 kanalen in deze huishoud
ens kunnen worden ontvangen, waaronder 13 
commerci~le satellietstations. 37% van de 
huishoudens bezit een videorecorder, 22% 
heeft tv me t tele teks t, 71% heef t een tv 
met afstandsbediening. Gemiddeld besteedt 
een individu 2 uur en 43 minuten per week 
aan he t kijken naar commercille sa tel
lie ts ta tions. Di t be teken t da t 16% 
bes teed word t aan he t kijken naar deze 
stations. Een gemiddeld persoon kijkt 
naar 6,5 kanalen gedurende 4 weken. 
86% van alle onderzochte huishoudens 
konden Sky Channel op hun tv on tvangen. 
Dit betekent 10,7 miljoen huishoudens 
hetgeen 1,6 meer is dan het aantal van 
Super Channel. Tevens blijkt uit ,het 
onderzoek dat in de huishoudens waar Sky 
ontvangen wordt het station een hoger 
bereik heef t dan de andere sa tellie ts ta
tions (34%). Tevens blijkt dat SKY meer 
bekeken wordt dan Super (bijna 3 keer 
zoveel). In een gemiddelde week trekt SKY 
7,4 miljoen kijkers (28% bereik) hetgeen 
3,2 miljoen meer is dan Super Channel.Het 
bereik bij huisvrouwen is toegenomen voor 
SKY met liefst 49% sinds het eerste PETAR 
onderzoek plaa ts vond. Ook in Nederland 
blijk t SKY he t mees t populaire bui te~
landse . station me teen kijkaandeel van 
4.22 hetgeen 3 keer zoveel is dan Super 
Channel dat een kijkaandeel van 1.44 
heeft. Dit aandeel van Super Channel kan 
vergeleken worden met de BBC 1 (1.31) en 
BBC 2 (1.27). Het bereik van Sky Channel 
is gedurende 4 weken 52%.. Super Channel 
heef t een bereik van 35% en MTV van 7%. 
De Nederlandse mark t is de afgelopen 18 
maanden behoorlijk veranderd met de komst 
van HTV, Nederland 3 en de verdere 
verspreiding va~ de BBC programma's op de 
kabelne tten. Di .t heef t geleid tot een 
opzienbarende fragmentatie van het 
kijkerspubliek. He t totaal aantal 
kijkuren voor alle stations is afgenomen 
van 16.9 naar 16.59. Dit is deels een 
gevolg van he t mooie weer gedurende de 
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onderzoeksperiode. In de leeftijdsgröep 
van 4 tot 15 jaar kijkt 69% naar Sky en 
is in deze groep he t -mees t populaire na 
Nederland 1 en 2. He t heef t een bereik 
van 11,35% onder kinderen. In de leef
tijdsgroep van 16 tot 34 jaar keek 55i. 
naar Sky, 37% naar Super en slechts 15% 
naar HTV. 
SUPERCHANNEL TEKENT KONTRAKT MET KNVB. 

Super Channel heef tovereens temming 
bereik t me t de KNVB over he t ui tzenden 
van Nederlandse voe tbalweds trijden. Men 
brengt vanaf oktober wekelijks op dinsdag 
en donderdag een uitgebreide samenvatting 
van een weds trijd, telkens om 10 uur in 
de avond. Er zal een Britse verslaggever 
worden aangetrokken en waarschijnlijk zal 
men ook in terviews gaan brengen. In he t 
programma Soccer Scene van het satelliet
kanaal, waarin uitslagen van de Europese 
voe tbalcompe ti ties worden gegeven, zijn 
me t ingang van 2 ok tober tevens korte 
fli tsen te zien van doelpun ten ui t de 
Nederlandse compe ti tie be taald voe tbal. 
Zoals bekend werden de beelden he t vorig 
jaar door Sky Channel ui tgezonden, die 
he t kon trak t me t de KNVB nie t wens te te 
verlengen. 
NIEUWE STUDIO'S VOOR SKY TELEVISION. 

Sky Television heef t bekend gemaak t 
dat haar nieuwe omroepcentrum zal worden 
gebouwd op een s tuk terrein in Wes t 

Londen (Cen taurs Business Park Os terley) 
en vanaf februari a. s. zal het centrum 
ak tief zijn voor de vier te runnen Sky 
netten. Het nieuwe complex, compleet met 
de inrichting, betekent een investering 
van meer dan 45 miljoen gulden. Het 
een trum zal bes taan ui t 4 tv studio' s, 4 
zenderkamers, 2 geluidsstudio's en 15 
montage ruimtes. Ui teraard wordt ook 
ruimte gecrelrd voor kantoren, een 
res tauran t en een parkeergarage. De 
ui tbreiding be teken t tevens he t cre4!ren 
van nieuwe banen voor Sky. Verwacht wordt 
da t in januari rond de 250 nieuwe mede
werkers bij Sky Television in dienst zul
len treden en tevens overweegt men pro
gramma's te gaan kopen van onafhankelijke . 
televisieproducers. 



19 AUGUSTUS: Op zijn 55-ste verjaardag 
viert Gerard de Vries het feit dat hij 
25 jaar in het radiovak zit. Van 15.30 
tot 17 uur wordt een fees-
telijk programma uitgezon-TROSO 
den bij de TROS op R2. Dat 
hij pas op 1 november a.s. 25 jaar in het 
vak zit is een klein detail dat over het 
hoofd wordt gezien. Op 1 november 1963 
trad Gerard, samen met Harmen Siezen, in 
dienst bij Radio Veronica. In 1971 ging 
Gerard naar de TROS ++ Lex Harding is 
met vakantie. Daarom presenteert Bart van 
Leeuwen de Top 40 ++ Van 13 tot 15 uur 
neemt Jeroen van Inkel het programma van 
Erik de Zwart over ++ Daniël Dekker en 
Rob van Someren nemen vandaag afscheid 
bij Radio 10. Zij gaan beiden voor de 
TROS werken. Voorlopig zullen zij Nacht
wacht presenteren en invaldiensten doen 
op R3 ++ Barry Pitch is vanaf oktober 
niet meer bij de TROS te horen met Dance 
Tracks. Het programma zal vanaf oktober 
worden gepresenteerd door Martijn Krabbé 
+++ 20 AUGUSTUS: Van 8.30 tot 10 uur 
wordt Gospelrock rechtstreeks uitgezonden 

~
vanaf de Flevohof. Daar wordt het 
elfde Flevo Totaal Festival gehou
den. Trouwens Gospel rock bestaat 
deze maand 12! jaar ++ Sounds of 
the 60s op BBC Radio 2 wordt ge

RAD103 presenteerd door Duane Eddy ++ 
In Goud van Oud, dat om 19.25 uur op 
Ned.2 wordt uitgezonden, zitten nogal 
wat fouten. Zo horen we presentator Bart 
van Leeuwen zeggen dat: het REM-eiland in 
1965 uitzond i.p.v. 1964, dat: Ja Zustetr, 
Nee Zuster door de VARA o.a. in 1974 werd 
uitgezonden i.p.v. 1966 t/m 1968 en dat: 
Bachelor Boy van Cl iff Richard uit 1964 
i.p.v. 1963 kwam. Wel beter uw huiswerk 
maken, heren redakteuren ++ Op Moskou 1 
zien we live-opnamen van Kim Wilde opge
nomen tijdens het Sopot Festival in Polen 
+++ 21 AUGUSTUS: Kees Jansma is niet meer 
te horen als presentator van Langs de 
Lijn. Hij is naar Studio Sport vertrokken. 
Rocky Tuhuteru vervangt hem vandaag als 
presentator van Langs de Lijn ++ In Tijd 
voor Toen de hits en het nieuws uit au
gustus 1986 en augustus 1963 ++ Lyle Lo
vett is op visite in Op Slag van Maandag 
van Hubert van Hoof ++ Hans Wiegel is de 
speciale gast in Hier en Nu radio van 
13 tot 14 uur Rl +++ 
22 AUGUSTUS: Felix Meurders viert zijn 
42-ste verjaardag. Van harte ++ Wim van 
Putten presenteert De Gouden Uren van 9 

tot 11 uur bij de TROS op R2 i.p.v. Peter 
Teekamp ++ In · zijn woning in Hilversum 
is vandaag AVRO tv-regisseur John Schelf
hout overleden. Hij is 44 jaar geworden 
++ Hollands Glorie komt vanuit Wychen +++ 
23 AUGUSTUS: Angelique Stein is met va
kantie naar Frankrijk. Pieter Jan Hagens 
neemt haar programma, van 11 tot 12 uur 
bij de VARA op R3 over ++ Lyle Lovett is 
vanmiddag gast van Jan Douwe Kroeske in 
Twee Meter de lucht in ++ Vanavond is 
bij de TROS op Ned.2 de laatste Way of 
Lifeshow te zien. In het programma en de 
campagne eromheen had de Nederlandse Hart
stichting een paar mi ljoen gulden gesto
ken. Nu de balans is opgemaakt bI ijkt de 
hele aktie een grote flop te zijn gewor
den. Nederland blijkt aktie-moe te zijn, 
zei een van de organisatoren +++ 
24 AUGUSTUS: De 25-ste Firato ~ 
i n de RA I i n Ams ter dam sta r t ~~ 
met twee handelarendagen. De 
Firato is voor Veronica aanlei- ~ 
ding om weer een radio-experi- · ~~ 
ment te doen. Twee jaar geleden 
was dat Europa Radio, dit jaar ~r.aï 
is het Veronica Lokaal. 
Vanaf de Firato presenteren de bekende 
Veronicapresentatoren 24 uur per dag 
programmals die door 60 Lokale omroepen 
kunnen worden overgenomen als Raamprogram
ma's. Co6rdinator v~n dit Veronicaproj~kt 
is Ruud Hendriks ++ De VARA doet hetzelf-
de, maar dan korter en op minder zenders. 
Van 10 uur IS morgens tot 10 uur IS avonds 
is Radio 7 Elf 9 Elf op tien lokale zen
ders te horen. Presentatoren zijn Peter 
Holland, Luc van Rooy, Wim Rigter, Jeroen 
Pauwen Jan Douwe Kroeske ++ Veronica op 
R2 komt naar je toe vanuit Zandvoort. Op 
het moment dat Wet Wet Wet (om half 1) 
optreedt, komt de regen met bakken uit 
de hemel vallen. Hoe toepasselijk ++ Piet 

Veerman is gast in 
Terug in de Tijd van 
Bart van Leeuwen ++ 
Omdat Simone Wal raven 

met vakantie is, presenteert Wessel van 
Diepen vanavond Countdown bij Veronica op 
Ned.2 ++ Om 22.10 uur zien we bij In Con
cert live-opnamen van The Eurythmics +++ 
25 AUGUSTUS: Frank Masmeijer viert zijn 
27-ste verjaardag. Van harte ++ Vanaf 9 
uur komen alle TROS-programma's 1 ive van
af de Firato in Amsterdam ++ Bij de AVRO 
op Ned.2 presenteert Willem Duys het 
Firato Gala. De bedoeling was dat Pim Ja
cobs het programma zou presenteren, maar 
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die weigerde dat, omdat Charles Aznavour 
niet live maar 'ingeblikt ' optreedt. Pim 
vindt dit een slechte manier van tv-maken 
en stapte op ++ Coupe Soleil, van 15 tot 
17 uur bij de NCRV op R2, wordt gepresen
teerd door VVO-Tweede Kamerlid Erica 
Terpstra +++ 
26 AUGUSTUS: Felicitaties aan Jan van ' 
Veen, Chiel Montagne, Steve Wright, Hans 
Sleeuwenhoek en Peter van Bruggen. Zij 
zijn allen jarig vandaag ++ Jeroen van 
Inkel zegt in zijn programma om 8.35 uur 
na het draaien van de nieuwe single van 
Mieke: "Oh, fantastisch, ik vond haar 
Klomp met In zei ltje vroeger al te gek" • . 
Jammer Jeroen, dat was een plaat van Wilma 
In het Popjournaal vertelt Jos Bergenhe
negouwen dat Adam Curry en Patricia Paay 
op 5 augustus j. 1. zijn getrouwd ++ Van 
23 tot 2 uur presenteert Peter van Beuse
kom zijn, voorlopig, laatste programma 
op Radio 10. Vanaf volgende week zal Ron 
Bisschop de uren overnemen 
In de Amsterdamse Rai wor
den de jaarlijkse Nipkow-
schijven en Reissmicr.o
foons uitgereikt. De Nip
kowschijf gaat naar de VPRO 
programmamakers Maarten StichtinvNipkOW 

Schmidt en Thomas Doebele voor het pro
gramma De laatste Voorziening. De Reiss
microfoon is voor TROS. Deze omroep krijgt 
de prijs voor het uitzenden van een serie 
klassieke hoorspelen, o.a. de Anton Wach
ter-cyclus, in het afgelopen seizoen ++ 
Hoog en Droog is het vierde onderdeel in 
de TROS-zomerserie Te Land, Ter Zee en in 
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de Lucht dat om 20.29 uur op Ned.2 wordt 
uitgezonden +++ 
27 AUGUSTUS: Ir. Ad van Emmenes viert 
zijn 91-ste verjaardag : Van harte ++ 
Gospel rock bij de NCRV op R3 wordt gepre
senteerd door het nieuwe talent Harrio 

\ 

Thijs ++ Van 10 tot 16 uur 
komen de NCRV R3-programma ' s 

" \ / 1;-, . rechtstreeks vanaf het 
~~~ ~ strand in Zeewolde. Daar 

~ / 1 ~ wordt voor de vi j fde maa I 
.- . ~ de ANWB/NCRV Jonge-
~~~ ren Surfdag gehouden 
~~ ++ Sounds of the 60s op 
/~(HV BBC R2 wordt gepresenteerd 

door Tom Jones +++ 
28 AUGUSTUS: Eddy Keur presenteert voor 
de allerlaatste keer Tijd voor Toen bij 
de KRO op R3. In het programma de hits en 
het nieuws uit augustus 1985 en augustus 
1972 ++ De VPRO herhaalt, om 19.05 uur op 
Ned.2, het in 1971 door Roelof Kiers ge
maakte programma over Frank Zappa +++ 
29 AUGUSTUS: Jan van den Bosch van de EO 
viert zijn 34-ste · verjaardag en NOB-tech
nicus Wim de Feiter zijn 35-ste. Van 
harte ++ Tom Blomberg is terug van 5 we
ken vakantie en weer present als produ
cer van NOS Driespoor. Het spel D3-W5 
wordt niet meer gespeeld, omdat de Ver
keersmisser i.s.m. de politie weer in 
het programma te horen is ++ Hollands 
Glorie komt vanuit een feesttent in 
Havelte +++ 
30 AUGUSTUS: KRO-voorzitter Ben Schmitz 
viert zijn 56-ste verjaardag en J~hn Peel 
zijn 49-ste. Van harte ++ Een goede mor
gen bij de TROS op R4 wordt gepresenteerd 
door Pia Beck ++ De VARA-programma's op 
R3 komen tussen 7 en 21 uur vanaf de Fira
to in Amsterdam. In de programmals treden 
veel Nederlandse artiesten op. Tijdens 
Dubbellisjes valt om 19.30 uur even de 
lijn met Amsterdam weg, maar wordt snel 
hersteld +++ 
31 AUGUSTUS: Dolf Brouwers viert zijn 76-
ste verjaardag. Van harte ++ Oe Veronica 
R2-programma's komen van 9 tot 17 uur 
vanuit Amsterdam. Oe grote zomertruuk 
staat naast de RAl. Van 11 tot 12 uur is 
Tineke de Nooij voor het eerst in de 
lucht met haar programma Tineke. Dit pro-

·gramma is in de plaats gekomen van Klets
kop. Terug in de Tijd wordt door Bart van 
Leeuwen vanuit Hi lversum gepresenteerd en 
Erik de Zwart presenteert Nederland Mu
ziekland, omdat Chie.l van Praag een snabbel 
heeft deze week in de Philipsstand op de 
Firato ++ In het Veronicagebouw in Hil
versum wordt de nieuwe winterprogramme
ring aan de pers gepresenteerd. Tijdens 
de persconferentie wordt bekend gemaakt 
dat de omroep doorgaat met Veronica Lokaal 



na de Fi rato. Het Commissari aat van de 
Med i a heeft Veronica laten weten dat dat 
in s t rijd is me~ de mediawet . Veronica 
radiodirekteur Lex Harding is het daar 
niet mee eens en heeft i n een eerste re
aktie gezegd desnoods naar de rechter te 
zullen stappen om duidelijkheid te krij
gen over de vraag of een omroepvereniging 
is toegestaan dit soort nevenaktiviteiten 
te ontwikkelen. De programma's gaan na de 
Firato door vanuit het Veronicagebouw. 
De Veronica Lokaalprogramma's zullen wor
den gemaakt door Erik de Zwart, Hans 
Mondt, Chiel van Praag, Bart van Leeuwen, 
Rob Stenders, Jeroen van Inkel, Tineke, 
Francis Dix, Ron Muller en Jacob Hut ++ 
In Concert, om 22.40 uur bij Veronica op 
Ned.2, met Het Beste van het Nelson Man
dela 70th Birthday Tribute dat op zater
dag 11 juni j.l. in Londen werd gehouden 
1 SEPTEMBER: Ronnie Tober zit precies 
25 jaar in het artiestenvak ++ Tot het 
einde van het jaar is Pia Dijkstra met 
zwangerschapsverlof. Freelance-presenta
tor Paul Staudenmaijer neemt haar taak 
bij het NOS Journaal over ++ c. 
Cable News Network Interna- I..J~~ 
t i on a 1 ( C N N ) i s van a f van-
daag 24 uur per dag op de ~otterdamse 
kabel te bewonderen ++ Op de Havermout
show na, komen alle TROS programma's 
vanaf de Firato in Amsterdam. Albert West 
kan, door ziekte, niet optreden. Hij wordt 
vervangen door de vriendin van Peter Tee
kamp, de zangeres Mariska van Kolck ++ In 
de Nationale Hitparade uitzending vertelt 
Peter Teekamp dat Huey Lewis uit Austra
lië komt. Fout: Huey Lewis komt uit San 
Francisco en dat ligt nog steeds in Ame
rika ++ BBC Radio One is vanaf vandaag 
in het noorden van Engeland op FM te ont
vangen. Dave Lee Travis, Peter Powell en 
de groep Bros maken een toer door Noord
Engeland waar zij de steunzenders offi
cieel openen +++ 
2 SEPTEMBER: In het Okura Hotel in Am
sterdam reikt Mies Bouwman de Televizier
ring 1988 uit aan Henny Huisman. Hij 
krijgt de ring voor de presentatie van de 
Surprise-show ++ Stenders en Van Inkel 
wordt alleen door Rob Stenders gepresen
teerd ++ Countdown Café komt vanuit De 
Bonkelaar in Sliedrecht ++ Om 21.30 uur 
presenteert Astrid Joosten, bij de TROS 
op Ned.2 de eerste aflevering van het 
spelprogramma Tros Triviant. Het spel is 
gebaseerd op het gezelschapsspel Trivial 
Pursuit en eist van de deelnemers de 
nodige algemene ontwikkeling en kennis. 
In de eerste aflevering komen Henny Stoel, 
Harmen Siezen, Pieter Varekamp en George 
Mustert tegen elkaar uit. Winnaar wordt 
Pieter Varekamp +++ 

3 SEPTEMBER: Adam Curry vi e rt zi j n 24- s te 
verjaardag. Van harte ++ Sounds of the 
60s op BBC Radio 2 wordt gepresenteerd 
door Mike Stol Ier. Het programma is opge
nomen in zijn flat in New Vork ++ In 
Klasgenoten ontvangt Koos Postema de klas 
uit 1963 van de Openluchtschool in Am
sterdam. In die klas zat Rob de Nijs ++ 
4 SEPTEMBER: Sieb Kroeske, van de Stich
ting Nederlandse Top 40, viert zjjn 34-
ste verjaardag. Van harte ++ Tom Blom
berg is weer present met Tijd voor Toen 
en Hitweek bij de KRO op R3. In TvT de 
hits en het nieuws uit september 1978 en 
september 1961 ++ In de Amsterdamse RAl 
s 1 u i t de 25- s te F i rat 0 • 'n tot a alt ro k 
de tentoonstelling 267.417 belangstellen
den. Dat was minder dan twee jaar geleden. 
Toen kwamen 310.403 belangstellenden naar 
de F i rato +++ 
5 SEPTEMBER: Theo Gerritsen van de Ver
keerscentrale in Driebergen viert zijn 
43-ste verjaardag. Van harte ++ Hollands 
Glorie komt vanuit de Veilinghal in Zun
dert ++ Met ingang van vandaag heeft het 
NOS Journaal nieuwe beginbeelden en een 
ander stukje muziek. De huidige wereldbol 
maakt plaats voor een andere wereldbol 
met een ruimteschip in duikvlucht. 
Volgens Gerard van der Wulp, hoofdredak
teur van het NOS Journaal is deze gedeel
telijk nieuwe vormgeving een klein onder
deel van de veranderingen die geleidelijk 
aan bij de journaals zullen worden door
gevoerd +++ 
6 SEPTEMBER: Wil1ibrord Frequin viert 
zijn 47-ste verjaardag. Van harte ++ 
Angelique Stein is terug van vakantie in 
Frankrijk en weer present tussen 11 en 
12 uur bij de VARA op R3 ++ Om 14.02 pre
senteert Fel ix Meurders een extra Dingen 
van de Dag op VARA R2 i.v.m. het opstap
pen van Minister van Eekelen van Defensie 
++ In Twee Meter de Lucht in een live
sessie van Fatal Flowers ++ In de tweede 
Tros Triviant gaat het tussen Herman Pie
ter de Boer, Marjan Berk, Thom Hoffman en 
Lily Rademakers. Thom Hoffman wint +++ 
7 SEPTEMBER: Ben Liebrand viert zijn 28-
ste verjaardag. Van harte ++ Om 10 uur 
worden officieel drie radio-studio's in 
het Veronicagebouw aan het Laapersveld 
in gebruik genomen. Voortaan zullen alle 
uitzendingen van Radio 1,2,4 en 5 én van 
Radio Veronica Lokaal vanuit het Veroni
ca pand worden verzorgd. Lex Harding 
verricht symbolisch de opening met het 
aansnijden van een feestelijke taart. Op 
pagina 20 zie je hiervan een foto ++ 
Tussen 11 en 12 uur ontvangt Tineke de 
zangeres Caroline Kaart ++ Will wi 1 wel 
komt vanuit Bolsward ++ Erik de Zwart is 
het idool in Nederland Muziekland ++ 
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Jacques Plafond heeft tussen 17 en 18 uur 
een radio-special. Op zijn eigen eigen
wijze manier vraagt hij aan enkele Hil
versumse radio-direkteuren naar hun me
ning over de Nederlandse radio. Lachen 
dus ++ De plaat Summer of Love van de 
Nederlandse groep Tambourine verhuist 
naar de Erelijst van het Steunfonds. De 
groep komt langs om het nummer live te 
spelen in Driespoor +++ 
8 SEPTEMBER: Van 00.02 tot 1 uur is het 
de bedoeling dat Aart van Bergeijk een 
gesprek heeft met Freek de Jonge. Helaas 
komt Freek te laat in de studio, waardoor 
de presentator helemaal van slag is ++ 
Van 12 tot 14 uur presenteert Wim van Put
ten Vijftig Pop of een envelop vanuit de 
jarige Amsterdamse tram Lijn 16. Al rij
dend treden artiesten op en wordt het 
spel 50 Pop gespeeld +++ 
9 SEPTEMBER: Jelles Bode van de Verkeers
centrale in Driebergen viert zijn 46-ste 
verjaardag en Simone Wal raven wordt van-
.. -9 ~ 
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daag 22 jaar. Van harte ++ om 21. 0 uur 
geeft Prince zijn laatste concert in het 
kader van de Love Sexy Tour 88 in de 
Westfalenhallen in Dortmund. Het concert 
wordt in diverse Europese landen live 
uitgezonden. De KRO zendt het concert van
af 23.30 uur uit via Nederland 1 en via 
R3 in stereo. Voor deze gelegenheid gaat 
R3 door tot 2 uur. Presentatie wordt ver
zorgd door Marc Stakenburg +++ 
10 SEPTEMBER: Van 11 tot 12 uur presen
teert Annette van Trigt haar eerste pro
gramma op VARA R2. Het programma hee~. 
Bal door 't dak. Als gast ontvangt ZIJ 

Hans Kraay van Feyenoord ++ Sounds of the 
60s op BBC Radio Two wordt gepresenteerd 
door Bruce Channel +++ 
11 SEPTEMBER: In Tijd voor Toen de hits 
en het nieuws uit september 1974 en sep
tember 1969 ++ In de KRO-programma's op 
R3 wordt aandacht besteed aan Brabant 
Perspektief. Deze manifestatie vindt 
plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. 
Marc Stakenburg .verzorgt enige reportages 
vanuit Den Bosch ++ Langs de Lijn wordt 
gepresenteerd door Jan Douwe Kroeske en 
Leo Driessen +++++Volgende keer meer+++++ 
+i I I I ITon van Draanenl I I I I I I I I I li++++++++ 
++- I I I , I I I I I 11+++++++1 I I I I I I I I I' I I I f++ I' 1+ 
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CHRIS HIBBERT NAAR SMS~ 

Chris Hibbert is benoemd tot Chief 
Operations Officer voor de SMS, de Satel
lite Media Services, de distributiemaat
schappij opgeze t door een aan tal ILRs ta
tions waaronder Capi tal, Piccadilly, 
Clyde, Metro, BRMB, Mercia en Radio City. 
Hij verlaat daarmee de IBA waar hij 
kwaliteitscontroleur was. Volgens John 
Ross Barnard, de direkteur van SMS, is 
Chris benoemd vanwege zijn uitgebreide 
kennis op he t gebied van ILR en sa tel
lie ttechniek. Vanaf begin volgend jaar 
zal de SMS op hoogstaande digitale kwali
teit audiosignalen kunnen leveren aan de 
diverse ILRstations via de Intelsat V. 
Men heeft genoeg transponders gehuurd op 
de sa tellie t, waaronder 2 stereo, 2 mono 
en twee zgn. hoge snelheidsda ta kanalen. 
Naas t de ILR stations kan van de moge
lijkheden van de SMS ook gebruik gemaakt 
worden door de reklame buro' s, produk tie 
maatschappijen en syndicated firma's. 
NOVA NU VIA STUDENTENRADIO. 

Sinds enkele weken word t he t geluid 
van he t sa tellie tradios ta tion Radio Nova 
In te rna tional ook herui tgezonden door 
twee radios ta tions die hun programma's 
verzorgen vanaf universiteitstereinnen. 
He t gaa t hier om he t Imperial College 
Radiostation in Londen, dat derhalve het 
eerste lokale station in Londen zal zijn 
dat de programma's zal gaan uitzenden. 
Tevens worden de Nova programma's overge
nomen door University Radio Bath. De 
beide universi tei tss ta tions be talen op 
geen enkele wijze een vergoeding voor de 
overname van het signaal. 
IBA VERDWIJNT WAARSCHIJNLIJK. 

De kans is groot da t de Independent 
Broadcas ting Au thori ty, kor tweg de IBA, 
zal gaan verdwijnen. Tenmins te als he t 
aan de Britse regering ligt. De IBA 
regelt sinds de jaren 50 de publiekrecht
elijke commerci!le omroep in Groot Brit
tanni!. Momenteel regelt de IBA die zaken 
voór 15 regionale ITV stations, Channel 4 
en 46 . ILRs ta tions. Volgens de regering 
Tha tcher is de IBA als orgaan nie t meer 
geschikt voor de hedendaagse tijd waarin 
de sa tellie ts ta tions, de kabel televisie 
en de nieuwe landelijke commerci@le 
radionetten hun intrede hebben gedaan en 
nog zullen doen. Velen zien ech ter de 
plannen tot he t la ten verdwijnen van de 
IBA als een ingreep van de Bri tse 
regering als nog af te komen van het 
laatste bolwerk van restrictieve 
prak tijken. De regering is van plan om 
het verdwijnen van de IBA te dekken door 
te komen me t een nieuwe organisa tie voor 



commerci~le radio en televisie en men zal 
de rhalve me t een nieuwe 'whi te paper' 
ofwel een nota over het mediabeleid gaan 
komen, die waarschijnlijk dit najaar nog 
zal worden gepresen teerde Zoals bekend 
heef t Tba tcher al vaker in de clinch 
gelegen met de IBA. Zoals bekend heeft de 
IBA leiding b. v. nog di t voorjaar 
besla ten nie t in te gaan op een verzoek 
van de premier om een uitzending van 
Thames Television over de IRA niet uit te 
zenden. Ze vindt tevens dat de IBA 
vanwege haar bureaucratische buitenspo
righeden veel te ver gaa t en vind t ze da t 
de IBA nie t in s taa t is de normen van de 
programma's naar waarde te controleren. 
Tevens is ze al geruime tijd een gro te 
tegenstander van het gebrachte geweld en 
sex op de televisie. Ook heeft ze onlangs 
nog verklaard een gro te tegens tander te 
zi jn van de veel te linkse i dee~n die 
soms in de programma's van he t commer
eille landelijke tvne t Channel Four 
worden geventileerd. De verkoopprijzen 
voor reklamezendtijd zijn volgens de 
.1ni s ter de af gelopen jaren ook onnodig 

: oabooggejaagd door de IBA die vreemd 
,enoeg steeds minder kijkers heeft via de 
ITV dan de BBC, die steeds nieuwe kijkers 
erbij krijgt. Direkt na het uitlekken van 
ele plannen is er zeer sterk gereageerd 
eloor de IBA mensen. Zo zei Lord Thomson, 
ele voorzi t ter van de IBA, da t de Bri tse 
regering me t een zeer dwaze daad bezig 
zou zijn, he tgeen vergeleken kan worden 
.. t een klein kind da t he t badwa ter onno
elig weggooid en zou de kri tiek van de 
•• rste minister puur gebaseerd zijn op 
oneerlijke dan wel fou tieve fei ten. 
Binnen het Parlement zijn vooral bij de 
C01lserva tieven de plannen toegejuichd 
terwijl de Labourpartij verdeeld is 
over de plannen die in de Whi te Paper 
zullen worden bekend gemaakt. Hans Knot 
CONTACT 94 ON THE AIR. 

Sinds S september j .1. is een nieuw 
24 uurs engels talig radios ta tion in de 
ether da t haar basi s heef t in Normandi~ 
maar haar programma's hoofdzakelijk richt 
op de Kanaaleilanden. Het zendt uit vanaf 
een loka tie ten zuiden van Cherbourg en 
verzorgt de programma's via de 94.4 MHz. 
Men verzorgt een forma t, -wa t men zelf 
noem t ' the la tes t hi ts and the grea tes t 
hi ts'. Kevin Turner, ex Carollnemedewer
ker, is aangetrokken als programmaleider 
terwijl ondermeer Stephen Ryan, John Ty
ler, Neil McLeod en Dannielle Berrou zijn 
aangetrokken als programmamakers~ 
Gedurende de avonden zal er 4 uur frans
talig worden ui tgezonden terwij'l in de 
~chtelijke uren de programma's van Radio 

Nova In te rna tional zullen worden overge
nomen. 
BEACON RADIO WIL MEER AANDACHT SOPLUS. 

Via een aantal uren per dag wil 
Beacon Radio via de 990 kHz, haar midden
golffrequentie, speciale programma's gaan 
brengen voor de lui steraars boven de SO 
jaar. Men denkt aan de uren tussen 6 in 
de morgen en 1 in de nacht, terwijl de 
overige uren het gewone Beacon Radio 
forma t zal worden gehoord. Er zal een 
groot deel van de programma's besteed 
worden aan he t gesproken woord terwijl 
he t muziekforma t tussen MOR en AOR zal 
liggen. Naar verwacht wordt zal de nieuwe 
service nog di t jaar van s tart kunnen 
gaan. 
BBC RADIO MANCHESTER WORDT GMR. 

Na de eerder aangekondigde naamwij
ziging van BBC Local Radio London zal nu 
ook BBC Local Radio Manchester haar naam 
wijzigen en wel in GMR, hetgeen staat 
voor Grea t Manches ter Radio. Een gro te 
reklamecampagne zal vooraf gaan aan de 
naamswijziging en men hoopt vele luister
aars te kunnen trekken van de BBC ne tten 
en Piccadilly Radio. He t doelgebied van 
GWR is de leeftijdsgroep van 20-45 jaar. 
Piccadilly heeft inmiddels bekend gemaakt 
dat haar nieuwe service Key 103 zal 
worden genoemd en zal gaan uitzenden via 
de FM op dezelfde tijden da t GMR. op de 
middengolf aktief is. Key 103 zal zich 
tevens richten op de meer volwassen 
luisteraars waarbij geen hitmuziek zal 
worden gedraaid maar het betere lp werk • 
Piccadilly haar normale service zal 24 
uur per dag via de middengolf aktief zijn 
terwijl op de FM di t ook het geval zal 
zijn tussen 1 en 6 uur in de nacht. 
S JAAR RADIO VANAF DE BODEM ZWEMBAD. 

Radio York deejay Andy Hitchcock 
dach t ie ts speciaals te hebben gevonden 
om aandacht te bes teden aan de Se ver
jaardag van zijn station. Niemand 
geloofde dat hij zijn plannen tot werk
elijkheid zou omzetten. Toch presenteerde 
hij op de feestdag het programma vanaf de 
bodem van het plaatselijke zwembad. 
RADIO INVICTA WIL VERDER INVESTEREN. 

Radio Invic ta, ui t Ken t heef t verre
gaande plannen om aandelen te kopen in 
he t commerci~le station RBL In te rna tion
al. Inmiddels heeft de marketing manager 
van Invicta, Hugh Davis, kontakt gezocht 
me t de 'Kamer van Koophandel in Boulogne 
om te bezien wa t de mogelijkheden zijn 
voor de expansie van de aktiviteiten. Het 
ligt in de bedoeling di t station, ' da t 
enige maande,n geleden haar programma' s 
noodge~wongen moest staken daar men 'van 
de Britse overheid bij de Franse regering 
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klachten had gekregen da t Radio Boulogne 
zou s toren op de ILR stations en da t he t 
tevens financiäle verliezen zou opleveren 
voor stations als Invic te. Di t blijk t 
nie t waar te zijn en Invic ta overweegt 
een deel van de programma's voor het her
s tarten van he t stations te gaan leveren. 
BBC OP ZOEK NAAR GELD VOOR NIEUWSSHOW. 

De BBC heeft een belangrijke Britse 
financiele instelling, de J. Henry Schro
der Wagg and Co L td. gevraagd te bes tude
ren op welke manier BBC World Television 
News van de grond zou kunnen komen. Zoals 
bekend is de BBC van plan een dagelijkse 
nieuvsshow worldwide via de sa tellie t te 
gaan verzorgen. Voor di t projek t zouden 
de krach ten van de BBC World Service en 
die van de BBC TV gebundeld worden. Het 
nieuwsbulle tin zou kvali ta tief bij zonder 
hoogstaand moeten worden. Haar, 5 maanden 
geleden beslis te de Bri tse regering de 
voorges telde overheidsgelden nie t ter 
beschikking te stellen. Daardoor ging het 
hele zaakje op een laag pitje. Het onder
zoek van Schroder moe t leiden tot een 
aantal voorstellen 011 BBC World Televi
slon News financieel te ondersteunen. 

HOWARD G. ROSE.' 

NIEUWE SALES MANAGER sn RADIO. 
Sky Radio heeft Ocky Wiemeyer benoemd 

tot sal •• manager. Hij zal verantwoorde
lijk zijn voor he t marke ting beleid van 
het station dat 30 septe_ber van start 
gaa t. Hij is 9 jaar in de journalis tiek 
geveest bij o.a. de Telegraaf en werkte 

, de laatste anderbalf jaar bij sn als 
press officer en marketing development 
manager. Ocky heef t inmiddels de eers te 
contacten voor het ui tzenden van commer
cials via Sky Radio al gelegd. Hij is 
ervan overtuigd da t het sta ti on bij de 
adverteerder en de luis teraar zal aan
slaan en zei ondermeer: ' Onze tarieven 
liggen gunstig en bovendien kan de adver
teerder beslul ten op velke tijd de COlt
mercials worden ui tgezonden en va t de 
frequentie per dag zal zijn.' 
NIEUWE HITLIJST BIJ VOO. 

Veronica radio komt dit jaar nog met 
een nieuwe hi tlijs t onder de noemer de 
top 60 uit de 'jaren 60. Een uitstekend 
ini tia tief gezien h. t fei t da t de top 100 

' aller tijden al lang niet meer als 
zodanig kan doorgaan. I..ers, hoofdzake
lijk de jeugd kiest de nummers op de 
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lij s t waardoor de pla ten diè . in deze 
lijst voorkomen meestal van de afgelopen 
15 jaar zijn. Platen #van Beatles en 
Stones komen b.v. praktisch niet meer 
voor op deze lijst. Veronica Radio denkt 
met deze nieuwe lijst daar iets tegen te 
kunnen doen. Voor de nieuwe lijst is het 
de bedoeling da t de luis te raar zijn favo
riete top 6 ui t de jaren 60 op een lijs t
je naar Veronica stuur t. Ui t alle inzend
ingen word t ui teindelijk de top 60 samen- , 
ges telde He t is na tuurlijk nie t alleen de 
bedoeling dat die mensen die in de 60'er 
jaren to t de jeugd behoorden een lij s tje 
ins turen maar ook de meer jongeren en 
eventueel de meer ouderen. Als het nieuwe 
idee aanslaa t wil Veronica van de 
uitzending van de top 60 over de jaren 60 
een jaarlijks gebeuren maken. 
WFA TEGEN EUROPESE TV BEPERKINGEN. 

De World Federa ti on of Advertisers 
verzet zich tegen de ontwerp conventie 
voor de zgn. grensoverschrijdende omroep, 
zoals gell8ak t door de Raad van Europa. 
Volgens de WFA zou de conventie ondermeer 
een gevaar vormen voor het bedrijfsleven 
en de financille toekolls t van de omroepen 
zelf .Als gevolg van he teven tueel nie t , 
toestaan van grensoverschrijdende 
omroepen zou he t co_ercieel belang van 
de omroepen in geding kOllen en zou di t 
nie t ten goede komen aan al de nog op te 
sta r ten nieuwe stations, die via 
sa tellie t zouden gaan ui tzenden. Er is 
zelfs sprake van rond de 100 in de kOllen
de 10 jaren. Hen v.indt dat de conventie 
onnodig beperkingen oplegt aan de manier 
waarop co .. ercials in de progra..a's 
mogen worden ui tgezonden. Door de eisen 
van de conven tie zou he t nie t meer mo
gelijk zijn een programmaonderdeel te 
onderbreken en alleen mogelijk zijn de 
adverteerder een woordje te la ten mee
spreken tussen twee programma's door. 
CODUlercieel gezien is di t voor de ad
verteerder bij lange na nie t zo aan
trekkelijk daar er te lange reklaDle
blokken ontstaan waardoor de aandacht per 
cOBerclal voor de toeschouwer aanzien
lijk minder wordt. Tevens is d& kans bij 
een groot reklameblok te groot da t de 
kijker overschakelt naar een ander 
station. Tevens vindt de WFA dat het 
percentage aan reklamezendtijd beslist 
niet mag worden beperkt tot 15%, zoals in 
de conven tie s taa t gelleld. Men vind t da t 
ieder station zijn eigen mark t heef t 
waardoor he t . bij een grotere mark t ui t
eindelijk ook interessanter is voor de 
adverteerder en derhalve ook meer re
klamezendtijd gevuld kan worden. 


