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Beste Lezers.
September was een maand van afscheid.
Jan Donkers presenteerde zijn laatste
"Gonzo Radio" voor de VPRO. Hij wordt
correspondent voor het VPRO-programma
"Het Gebouw" in Amerika.Ad Roland verliet
de TROS om meer tijd te hebben voor zijn
werk voor buitenlandse radiostations.
Simone Wal raven presenteerde haar allerlaatste "Countdown" bij Veronica en Barry
Pitch presenteerde zijn laatste "Dance
Tracks" voor TROS Radio 3.
Daarom hebben we ze maar gezamenlijk op
de omslag gezet.
Wat staat er in dez e Freewave?
We beginnen met ' Roddels", gevolgd door
twee "Opmerkingen" over Radio 558 en een
"Boekbespreking" van Jeannette Mulder.
"leezende rs Nu" behande I t de pe r i ode van
29 augustus t/m 18 september. Daarbij een
prachtige foto van het Peaceship. Op de
middenpagina zie je vier recente foto's
genomen van/op de Ross Revenge.
Maria Depuydt en Patrick Bekaert verzamelde weer het nodige nieuws uit België en Hans Knot schreef een in~eressant
artikel onder de kop "Hoe werkt een voorI i cht i ngscentrum?". Na "News from ' EngI and" en "NewsNewsNews" het ,','Rad i o&TV Logboek" van 12 t/m 30 september. Tom de
Munck heeft de pen ook weer eens ter hand
genomen om zijn ongenoegen over de zeezenders op papier te zetten. Tot slot
Nieuws uit Denemarken en Allerlei.
Al met al een Freewave om in één adem ui t
te lezen. Tot over drie weken, of missch ien
zien we elkaar op 29 okt. in Aldam.
Ton van Draanen.
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Muurkrant dat de belangstell ing hiervoor
bij duizenden hobbyisten verder zal gaan
toenemen. De databank is te bereiken
onder het nieuwe telefoonnummer 070648909 en werkt volgens het gangbare
viditelprotocol (V23), terwijl het vertrouwde telefoonnummer 070-652732 voorlopig nog beschikbaar zal blijven.
VOORMALIG MISS BELGIE NU OMROEPSTER.
De Vlaamse Televisie Maatschappij wil
ook met schoonheid langs de weg gaan
timmeren. Eén van de gevolgen hiervan is
CITY 103 NEEMT VOICE OF AMERICA.
het'
aantrekken van de Miss België 1987,
He t lokale station Ci ty 103 in he t
Lynn
Wesenbeek, die het vaste eerste geZweedse Gothenburg neemt de programma's
zicht
zal worden op het beeldscherm als
van the Voice of America gedurende de
de
VTM
aanstaat. Wanneer ze eenmaal
nachtelijke
uren.
Hiervoor
is
een
cameravast
zal zijn zal er overwogen wordkon trak t ge tekend me t de VOA maar OlIe
haar
een
eigen programma te geven.
en
Palmborg, de voorzi tter van de overkoeSAMENWERKING
EUROPESE TV PRODUCENTEN.
pelende raad van lokale radio .... s, heeft
Zes
Europese
Verenigingen van tv proinmiddels
bekend
gemaakt
dat
het
ducenten
hebben
in
Parijs besloten samen
overnemen van een buitenlands station
·
te
werken
in
de
Europese
Coördinatie
tegen de regels voor communi ty radio in
voor
Onafhankel
ijke
Producenten
(CEPI).
Zweden is. Een woordvoerder van City 103
Men
wil
met
het
oog
op
1992
ondermeer
deelde ech ter mede da t he t overnemen van
gemeenschappelijke standpunten uitwerken,
de VOA gezien moet worden als een poging
die rekening houden met de bijzonderheden
om de discussie over de vrijheid van
van de onafhankelijke filmproduktie. Leden
radio in Zweden weer op gang te krijgen.
zijn de Belgische Beroeps Unie voor tv
He t overkoepelend orgaan overweegt Ci ty
programmaproducenten en hun collegals uit
103 een waarschuwing te geven en indien
Frankrijk, Groot Brittannië, I:tal ië,
men dan toch nog doorgaat met de programDenemarken en West Duitsland.
ma's van VOA kan men de vergunning van
NOG MEER BENOEMINGEN BIJ SKY TELEVISION.
Ci ty 103 even tueel in trekken. He t gekke
TV presentatrice Kay Burley is beis dat Radio Stockholm, onderdeel van de
noemd
als een van de belangrijkste preZweedse S taa tsradio, he t BBC World News
sentatoren/verslaggevers
voor Sky News.
twee keer per dag overneemt en hiertegen
Het
24
uurs
nieuws
station,
dat in fegeen bezwaren zijn gerezen.
bruari
1989
van
start
gaat
heeft
Kay in
NIEUWE DATABANK MUURKRANT.
dienst
genomen
gezien
haar
ervaring
als
Sinds kort heeft de vereniging Muurnieuwslezeres
en
verslaggeefster
op
o.a.
kran~ in Den Haag een geheel geavenceerde
Granada Television en op verschillende
nieuwe videotextdatabank in gebruik geBritse radiostations. Ook is Nick Ferranomen. Het nieuwe systeem, bestaande uit
ri benoemd als hoofd van de:oleuwsredakeen configuratie van een Laser XT compu.
tie.
Hij was eerder werkzaam als verslagter vervangt de oude Apple computer die
gever bij het Britse dagblad The Sun en
slechts kon funktioneren via 1 telefoonbij
Sunday Mirror.
lijn. De Laser heeft alle features zoals
PLANNEN LOKALE TELEVISIE AMSTERDAM.
deze van een modern systeem verwacht
Een aantal plannen die in de loop der
kunnen worden. Het systeem biedt ruimte
tijd
bij de gemeenteraad van Amsterdam
aan duizenden pagina1s informatie, terwijl
is
ingediend
om te komen tot lokale
nu verschillende gebruikers tegelijkertijd
televisie
in
de
hoofdstad zal worden
met It systeem kunnen werken. De PTT heeft
samengevoegd
door
een speciale commissie
hiertoe voorlopig drie telefoonlijnen ter
en
daarna
zal
worden
gepoogd uit deze
beschikking gesteld, waarbij al naar gemet
·
een
nieuw
plan te komen~
samenvoeging
lang de uiteindelijke behoefte dit in de
Uit onderzoek van de commissie bleek
toekomst nog kan worden uitgebreid. De
namelijk dat geen van de ingediende plandatabank van de Muurkrant levert 24 uur
nen financieel of programmatisch comper dag informatie op het terrein van de
pleet was. In Amsterdam wil men zelfs
media, computers, ruimtevaart zendama.
'
overwegen plannen in te dienen bij WVC
teurlsme
en techniek terwijl onafhankezodanig dat men kan overgaan tot commerlijke informatieleveranciers nieuws brenciële lokale televisie. O.A. wordt gegen over de meest uiteenlopende zaken.
dacht aan een combinatie van lokale teleMet de ingebruikname ' van het nieuwe
visieuitzendingen
en de uitgave van een
vi~eotextsysteem hoopt de vereniging de
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blad in een oplage van 300.000, rijdende
buitenreklame en een commercieel teletekst kanaal. De financiers van de lokale televisie krijgen dan een gratis advertentie in het blad dat huis aan huis
bezorgd dient te worden. Ook de TROS
heeft een plan ingediend de lokale televisie mede te gaan verzorgen om op die
manier een extra kanaal te hebben om de
kijkers in de hoofdstad te kunnen bereiken.
MEER TEGENSTANDERS EUROPESE TV CONVENTIE.
Steeds groter wordt de druk tegen
de ontwerp conventie inzake grensoverschrijdende televisie. Zoals gemeld
wenst de Raad van Europa deze conventie
in te voeren maar heeft men vooral veel
druk om wijzigingen aan te brengen vanuit de hoek van de adverteerders. Multinationals als Heineken en Philips zijn
onlangs bijelkaar gekomen om een gezamenlijk protest in te dienen. Het Gesamt
Verband Werbeargenturen, waarin 160 reklameburo's uit West Duitsland in zijn
vertegenwoordigd, heeft zich inmiddels
ook al tegen het ontwerp verklaard. Ook
is er aktie vanuit de hoek van de European Advertising Triparti waarbij een
berekenling is gemaakt van de jaarlijkse
schade die kan ontstaan na de invoering
van de conventie voor de commerciële omroepen. De adverteerders zijn vooral
bang voor de opzet van de lange reklame- .
blokken die volgens de conventie kunnen
uitlopen tot rond de 10 minuten waardoor
zondermeer de aandacht van de kijker aanzienlijk verslapt dan wel verdwijnt.

Met de radio op 558 las ik vorige
week de nieuwe Freewave, nr 167. En alhoewel iedereen het erover eens zal zijn
dat de zaken nog niet voor 100% soepel
lopen, ben ik blij dat ik weer van radio
3 verlost ben en weer een Nederlandstalig
radiostation vanaf de Noordzee in mijn
huiskamer kan beluisteren. Maar, als je
dan de Freewave leest kom je eerst een
reaktie van Maria tegen: ze heeft geen
behoefte meer aan een Nederlandstalige
service vanaf de Noordzee. Dan denk ik:
heel fijn, maar legio fans wel! Waarom
nu altijd negatief over de Nederlandstalige service en altijd Caroline de hemel
in prijzen1 We leven hier toch in Nederland niet1 (Maria woont in België H.K.)
Wat kriebelig lees ik door, terwijl op
558 Walter Simons het (nederlandse) nieuws
doet. Dan lees ik het stukje van Willem
van Boven enkele bladzijden verder. Mij
vond Monique een goed station, maar de
4 ·

558 vindt hij maar niks. Ja hoor, weer
iemand die het beter weet. Argumenten
vind hij in de namen vaN de programma IS
en het feit dat veel dingen zo lijken op
Monique, wat hij juist een goed station
vond. Ik denk dan, jongens laten we blij
zijn dat we weer sfeer van de Noordzee
op onze radio krijgen in plaats van opgefokte radio Drie deejays. Dat moest me
even van het hart. Groeten van een nog
wel optimistische zeezenderfan
Jos de Blauw.
OPMERKING 2
In tegenstelling tot de andere loggers
ben ik zeer tevreden met radio" 558. Er
worden behoorlijk veel gouwe ouwe gedraaid,
gelukkig niet te veel disco en er wordt
niet geleuterd. De aankondigingen zijn
kort en zakelijk. Er worden genoeg Nederlandse produkten gedraaid, maar niet te
veel Nederlandstalige. De nieuwsuitzendingen zijn ook goed verzorgd, evenals de
verkeersinformatie. Alleen de zaterdagmiddag en de zondag vind ik niet zo geslaagd
omdat ik niet zo gecharmeerd ben van de
domineets en discomuziek, maar de werkdagen moeten zo blijven, vind ik. Ik snap
ook niet wat jullie zo goed vonden aan
Piet MacKenzie. De zeurderige toon van
. deze man maakte mij slaperig.
Ik hoop dan ook niet dat er meer
Belgen op de zender komen.
Verder mag het station, wat mij· bet r:ft, we I op de 558 b I i j ven. _, ' 1Jt
Het IS een betere frequentie
~
dan de 819 en als de Igrote l
~~
zender op 558 afgesteld wordt
~I/,
is de ontvangst in heel Neder- ,; t
land uitstekend.
' f'~
Ca ro I i ne kan dan gewoon tij - ,; ~
dens de nachtel ijke uren uitzenden voor de freaks. M vld Maden.

B[]e~bespre~'ng
BRT KOMT MET BOEK ZONEN EN DOCHTERS. '
Boek van de gelijknamige tv-feuilleton Sons and Daughters, die inmiddels
van het Nederlandse tv-scherm is verdwenen maar nog regelmatig onder de naam
zonen en dochters bij de BRT te zien is.
Er wordt vaak gezegd, dat je beter eerst
het boek kunt lezen en daarna de film
gaan zien. In dit geval ben ik het daar
zeker mee eens.
Het boek bevat de beginfase van wat later een uitgebreid familiedrama wordt en
zoals zo vaak is het begin beter dan wat
daarna nog volgt.
Het verhaal begint bij de familie Palmer,
2 zonen en 1 dochter. Eén van de zoons,
John, wordt verdacht van moord en hij

vlucht naar een t an te bij wie hij zij n
e erste v i jf lev e ns j are n heef t d oo rgebra cht. Daar o ntmoet h ij h et mei s je waar
hi j t elkens van droomt, Angela Hamilton.
De familie Ham i lton, 1 dochter e n 1 zoon.
Wat t e verwachten viel g ebeurt, John en
Ang ela worden verlie f d alleen i s dat onmogeli j k omdat ze broer en zus bli j k e n
t e zi j n. De moeder van d ochter Angel a en
de vade r van zoon J ohn werden l a n g g eleden ongehuwde oud ers v a n e en twe eli n g .
De mo ede r ging e r va ndoor me t de d och t e r
e n kwam i n goede d oen, de va de r bleef
a c h t e r me t de zoon en bleef "d e gewon e
man " •
En zo kom je dus op g e harrewar met zon en
e n doc ht e r s .
He t boek i s hie r e n d a a r ve rwarrend e n
is opper v l a kkig op moment e n dat het
j uist wat d ie pgang ka n g e b ruike n.
Hoewel ik eerlijk moet t oege ven, d at ik
de seri e trouw bekeek, ( t ot d e drama's
de pan uit rezen), kan ik niet anders
zeggen, dan dat het boek tegenvalt. Daarbij komt bovendien nog, dat de prijs
véél te hoog is.
Zonen en Dochters;
Geschreven door earl Ruhen.
Uitgave: BRT Brussel
Paperback; prijs f 32,50.
Verkrijgbaar in de boekhandel of door
overmaking van het bedrag naar:
BRT postrekening 000-0074040-29 of
BRT gironummer 36.25.107 o.v.v. Zonen en
Dochters.
ISBN nr.: 90-5096-037-5.
JEANNETTE MULDER.

ZeezentiersNtI

ma 5 SEPTEMBER: Allereerst de korte golf
waarbij de zender de gehele nacht bleef
aanstaan op volledig vermogen. Om 10.54
starten enkele bijgeluiden waarna tot
14.50 andermaal stilte. Van 14.50 tot
15.25 non stop muziek met gospelsongs,
daarna tot 19.13 stilte waarna overname
van het 558 signaal. 558: Ook hier de
zender aanblijven staan met stilte tot
14.50 uur daarna non stop radio 558 met
reklames tot 15.25. Gevolgd door precies
2 uur stilte waarna hervatting van de
normale programma IS. De programma IS wer de n
hervat vanuit de Ca roline s tudiols en Col in
meldt dat men niet weet of het si gnaal
wel het schip verlaat. Onzin op zich daar
er een radio constant in de studio staat
waarop gechequed kan worden of men in de
ether is. Van 19.30-23.00 Rob Harrison met
om 20.43 de bekendmaking van het nieuwe
Carol ineadres dat nu gelijk is aan die
van Radio 558 n1: Box 146 in P1aya de
Aro, Gerona in Spanje. Van 23-3 Judy Murphy
waarna nonstop. De nieuwe satellietschijf
is BZN met La Primavera. Wat nu precies
het probleem was, is ons niet bekend. Een
woordvoerder van Radio 558 meldde dat men
problemen met de generator had hetgeen
niet juist is want dan was er niet een
konstant signaal in de ether. Volgens ons
lag het puur aan de verbinding tussen
de studio en de zender. di 6 SEPTEMBER:
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Radio 558 geen wijzigingen in verhouding
tot weekprogrammering vorige week. Om 13
uur tijdens het:. nieuws uit de ether, waarna na enkele minuten terug met de opmerking: Iterwijl we nog in de lucht zijn zeg
ik het maar onmiddellijk: de zender kan
elk ogenblik uitvalleni, hetgeen inderdaad
na enkele minuten gebeurde. Terug in de
ether ergens tussen 20 en 21.20 uur. Men
zou zo wordt vernomen, ook last hebben
van doorgebrande isolatoren. Mike Watts
zou in de haast naar boord moeten vertrekken voor noodzakelijk onderhoud. Op Caroline een nieuw spotje: Caroline1s festival and leisure guide l met info rond popfestivals, feestjes, films en andere evenementen in Groot Londen. Uit een opmerking van Judy valt op te maken dat er toch
problemen zijn met een van de generatoren.
Ze zei dat ze een erg interessante dag
hadden gehad maar dat de dieseloli'e niet
bij haar lippenstift paste. De zender
ging vandaag dan ook daadwerkelijk uit de lucht.
6215: Overname 558-signaal
wo. 7 SEPTEMBER: 6215 onregelmatig in de lucht
alleen een draaggolf.
Vervolgens rond 13 uur
uit de ether en niet
eerder terug dan na
1 uur in de nacht.
Carol ine: 19.30-22:
lan Mac, 22-1: Rob
Harrison, 1-4: Judy
en 4-6.30 Paul Shal~
ton. do 8 SEPTEMBER: Radio 558 tot 14 uur
ongewijzigd en vervolgens worden Fred,
Mirjam en Renê afgelost door Erwin vld
BI i ek en Wa I ter Simons. Co I in Pe te rs b I i j ft
aan boord en derhalve moet men de uren bij
Radio 558 nu met 3 man vullen. 14-17: Erwin, 17-19: Col in. Nieuwe commercials
zijn er te horen van: Toshiba Telefax,
het blad Weekend, Hans Verkerk keukens,
Slanklijn en de MAEVA Story videoband, te
bestellen bij MMI in Hilversum . Betalen
moet men aan de postbode. Texas brengt
Texas Select per 60 gram op de markt, zo
is in 'n nieuwe spot te horen. Tevens is
er promotie voor 'n nieuw item, de Smoking
Draai Top 3 die elke dag zal worden uitgezonden tussen 12 en 12.15 uur en wel
vanaf a.s. maandag. Inzendingen naar MMI
Postbus 2010 in Hilversum. 6215: WMR rond
9 uur in de ether. vr. 9 SEPTEMBER: 558:
7-9 Erwin, 9-12 Colin, 12-14 Walter, 1417 Erwin en 17-19 Col in. WMR de gehele
dag onregelmatig met draaggolf in ether.
De Carolineprogrammering, die ook geldig
is voor gisteren: 19.30-22 lan, 22-24
Rob, 24-02 Fergie MacNeal, 02-04 Judy,
04-6.30 Paul. Fergie dus terug sinds
6

25 april 1986 had hij het station verlaten. Gehoord bij Alb~rt Heyn in de winkel. Het intern-radiocircuit met spotjes
voor aanbiedingen ondermeer ingelezen
door Ger Lammens (Gert v.d. Zee van Monique). za 10 SEPTEMBER~ ochtend op 558
ongewijzigd. 12 uur American top 40 met
nieuwe presentator Raymond Balsink die
telkens vermeldt dat het programma ' in
Hilversum is opgenomen ten bate van · de
Vrije radio in België. 16-18 Walter,
18-19 Erwin. Caroline 19.30-22 Rob,
22-24 lan, 24-02 Judy,02-04 Fergie en
4-6.30 Paul. WMR: 7-7.15 Abundant Life
met Tony F. Abraham. Om 22 uur werd vergeten de tape van Maasbach te draaien.
zo 11 SEPTEMBER: 558 7-8 Col in, 8-10 dominees, 10-12 Erwin, 12-14 Walter, 14-16
Erwin, 16-18 Colin en vervolgens tot
18.30 Walter. Satellietschijf: Que Viva
Summer Holiday met George Baker Selection. zo 11 SEPTEMBER: Maasbach maakt
bekend dat hij in de toekomst ook op
zondag van 19.00 tot 19.30 zal zitten.
WMR Van 20-20.15 Abundant Life (een uur
te vroeg geprogrammeerd). Door enkele problemen met de post, hier de berichten vanaf maandag 29 augustus tlm 4 september.
Daarna gaan we verder met 12 september.
ma 29 AUGUSTUS: Radio 558: 7-9
Fred van Amstel, 9-12 Miriam Verhoef, 1214 Renê de Nijs, 14-17 Fred, 17-19
Colin Peters. Het in te rna tionale nieuws
werd gelezen door Ian Mac en Nederlandse
nieuws met Colin. Caroline: Na Maasbach
19.30-22 Ian, 22-01 Nigel Harris, 01-04
Chris Kennedy,
04-06.30
Neil Gates.
Nieuws me t Nigel en Ian. We hoorden
andermaal de spot voor de 558 jingle
single maar een waarschuwing vanaf deze
plek: NIET BESTELLEN, de plaa t is nog
nie t gepers t en he t ligt eraan hoeveel
bestellingen er worden geplaatst alvorens
er eventueel wordt overwogen om tot persing over te gaan. .In he t verleden hebben
we meer van dergelijke aanbiedingen
gehoord op de zeezenders, waarna er nooit
iets uitkwam. Let dus maar op Freewave.
Pas als er een recensie in staat omtrent
de single dan ls de plaa t ech t ui t. wo 31
AUGUSTUS: Een legendarische dag, ofwel 14
jaar na de indiensttredingvan de anti zeezender wet in Nederland. Aandacht aan dit
gegeven in Muziek terwijl U werk t op
Veronica, bij Tineke op de radio en
enkele unieke zwart wi t opnamen van de
zeezenders op Veronica TV. Wie heef t de
video aangehad? Laa t ons het even weten
op ons adres in Groningen. Tineke was
trouwens voor het eerst sinds het vertrek
van de zeezender Veronica weer te beluisteren me t een bloed eigen programma
tussen 11 en 12 uur onder de naam Tineke.

Ter gelegenheid hiervan had · ze enkele
oude Veronica vrienden opgetrommeld om
een feestje met haar te bouwen. Aanwezig
ondermeer Bull .Verwey, Freek Simon (nu
TROS), Dick Klees (Wereldomroep Nederland), Kees Man in ' t Veld (Multi Voice).
Schijn t tot in de la te uurtjes te zijn
doorgegaan en Tineke wil volgend jaar er
een grote happening van maken als de wet
15 jaar van kracht is. Do 1 SEPTEMBER:
eindelijk ie ts te melden rond WMR: Tussen
17.27 en 17.34 weer eens een amateuristische stilte en na 18 uur een irritante
fluittoon op het signaal. za 3 SEPTEMBER:
He t begin van een aan tal probleem dagen
op de Noordzee. Nie·t alleen slech t weer
maar ook volop technische problemen aan
boord van de Ross Revenge. Tot 8.05 Caroline met testuitzendingen, vanaf .8.05
Radio 558 wegens technische problemen
vanuit de Caroline studio waarna om 10.05
het signaal geheel wegvalt op de 558. Wel
was de zender regelmatig in de ether.
Waar nu het probleem zi t is niet duide-

lijk maar vermoed wordt da t het ligt in
de verbinding tussen zender en studio.
Tussen 16.30 en 17.15 wel weer enige
presen ta tie waarna non stop to t 19 uur.
Caroline vervolgens met Maasbach en van
19.30-22
Nigel,
22-23
Chris
waarna
plo tseling ui t de ether en vervolg~ns
onregelmatig in de ether. Ook WMR overdag
off air hoewel in de avond men er wel
weer was. Zo 4 SEPTEMBER: Radio 558 wel
in de ether me t de dominees Maasbach en
van Gendt, daarna andermaal wel een
signaal maar geen programma's. Van 11.49
tot 11.55 muziek waarna Colin vertelt dat
er wegens technische problemen geen programma' s zijn, di tzelfde word t door Rob
Harrison herhaalt in het Engels. Van 12
tot 12.50 andermaal stilte, om 12.50 René
die tot 8 telt, van 13-13.30 non stop
muziek, 13.30-14.38 stilte, 14.38 op een
zeer lage modulatie de nederlandstalige
spot voor Lotto 649, 14.38-20.45 stilte,
20.45-21.00 drie platen met enige onderbreking en na 21 uur blijft het signaal
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I~R~A:~msterdam. Aanvang: 10.30 uur. Grote happening i.v.m. het 10 jarig bestaan van
Freewave en SMC. Behalve aan zeezenders wordt er ook aandacht besteed aan de
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satelliet!!! Bent U van plan te komen, laat het ons even weten.

.1

CASSETTES: Zojuist verschenen: SMC AUDIO MAGAZINE deel 20 met o.a. Caroline
terug na de mastbreuk, Kerstmis 87, Mike Dickson, Mike Watts, Chris Kennedy
Nieuwjaar aan boord, generatorproblemen, short wave, helicopter, nieuwe positie
aan de North falls. Prijs: f 11,-.
SMC AUDIO MAGAZINE deel 21: april 1988 tot 30 mei 1988. Nieuwe generator, Paul
Graham, test 819, Van der Bliek en Ad Roberts. Prijs: f 11,-.
SMC AUDIO MAGAZINE deel 22: 30 mei 1988 t/m juni 1988: Radio 819, brand in de
mast, EK-voetbal. Prijs: f 11.-.

I

I

GRAMMOFOONPLATEN: Het Laser dubbelalbum. Een waar document ingesproken door
Charlie Wolfe. Grandioos en toch maar f 31,-.
Speciaal aanbevolen voor Radio 558: RNI-jingle EP voor f 8,50.
I
Radio Caroline dubbel album: f eestprijs: f 25,-. Radio Noordzee dubbel album
voor de weggeefprijs van f 25,-. 250 Discojingles voor de discotheek dj's: f21,-.

I

T-SHI RTS: De enige echte Carol ine T-shi rts. We hebben -e r nog maar enkele in
voorraad, dus haast .U. Prijs: f 21,-. Laser T-shirts: f 21,-.
ECHTE FOTO'S: Laser in april 88. 5 stuks:. fl1,-. Laser back at sea. 5 stuks:
f 11,-. Laser in Harwich. 5 stuks: f 11,-. Einde van Laser. 5 stuks: f 11,-.
Interieurfoto's Caroline. 5 stuks: f 11,-. Caroline na mastbreuk. 5 stuks:
f 11,-. Indien U overspannen bent geraakt van het zeezendergebeuren, dan hebben wij nog een mooie CD voor u met rustgevende synthesizerklanken.
Titel: STONEHENGE. Prijs: f 25,- inclusief verzendkosten.

I
I
I Stichting Media Communicatie

HISTORISCHE POSTERS: 5 Stuks incl. verzending in koker: RNI-schip in Slikkerveer, Borkum Riff op volle zee, Capital Radio-schip in Zaandam, Radio Londonschip en Laissez Faire op volle zee. Toch maar f 10,-. Bestel·len door overma:king op giro: 4065700 of banknummer 63.44.95.216.

7

wel maar zonder muziek in' de ether. Op
6215 kHz Rond 10.45 hardrock, 10.48
stilte. 11.45-11.55 muziek waarna tot 12
uur radio 558 op 6215. om 12 uur geen
Maasbach. Van 13 tot 13.12 stilte, 13.1214.55 non stop gospelmuziek, 14.55-15 uur
stilte, 15-18.09 non stop gospel en
andermaal geen Maasbach 01D 17 uur. Na
18.09 blijft de zender aanstaan zond~r
programma' s .• Ter afslui ting van deze week
zoals gebruikelijk de algemene zaken: Wie
herinnert zich nog de problemen en de
rechtzaken tussen Adriaan van Landschoot
en Arie Swaneveld ( zie nog onze vorige
Freewave in het Zeezenders Toen verhaal)
Het ging om de huurpenningen van de zenders door van Landschoot van Swaneveld
gehuurd maar nooit daadwerkelijk betaaldA
Na 14 jaar van wachten beeft Swaneveld
ui teindelijk geld gekregen van de Belg,
hoewel bij lange na niet het juiste
bedrag aan huurpenningen. Ten ore kwam ons
da t de Narinell nu defini tief zou zijn verkocht hoewel niet bekend is aan wie. Misschien wel aan de radikale politieke
partij in Isra~l, die een zeezender wenst
in te zetten om te komen tot propaganda
op de radio. We meldden he t al maanden
geleden hoewel pas nu op he t ANP nieuws
en via de dagbladen melding wordt gemaakt
van di t projek t. He t zou binnen enkele
weken nu van start gaan. Na bijna 20 jaar
voor de VARA en de NCRV te hebben gewerkt
aan radio en tv prograllUl8' s gaa tEddy '
Becker he t Hilversumse verla ten. Hij zal
nu zijn tijd gaan besteden aan zijn eigen
videoproduk tie maa tscbappij. Eddy werk te
in de 60' er jaren als ondermeer de man
me t de wekker voor de zeezender Radi 0
Veronica.
Volgens
geruchten zijn er
plannen
tot het
opstarten van een
zeezender die anti Cubaanse propaganda
programma' s zou moe ten gaan ui tzenden in
in te rna tionale wa teren voor de kus t van
Cuba waarbij als naam La Voz de CID zou
worden ge bruik t.
Inmiddels
heef t
de
Amerikaanse kustwacht bekend gemaakt da t
wanneer er storing op haar frequen ties
zouden worden on tvangen van he t nieuwe
station onmiddellijk zal worden ingegrepen zoals vorig jaar ook is gebeurd met
het zendschip van Radio Nev York Int.
ma 12 SEPTEMBER: Allereerst maar eens een
lang verhaal met algemene info: Oud medewerkers van Caroline uit de 60'er, 70'er
en BO'er jaren hebben de koppen bijeen
gestoken om te praten over het huidige
Caroline en
hoe het
er zou kunnen
. uitzien.
Ken is inmiddels tot een conceptrapport gekomen die in eèn definitieve versie zal worden aangeboden aan de
Carolinedirektie. Ken wil zich inzetten
om van Caroline weer een acceptabel station te maken en het weer maer aanzicht
en dus meer luisteraars te bezorgen.
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Hopelijk neemt men veel geld mee om een
nieuwe zendmast (en dan een sterke goede
en solide) te kopen. Zodra meer bekend is
inzake het rapport hopen ' we het nieuws te
brengen. In de nieuwste cij fers inzake het
luistergedrag van de Britten valt het op
dat
het
luistergedrag naar de zgn.
illegale radio is teruggelopen van B,5%
naar 3,9%.
Het rapport meldt dat dit het
gevolg is van de mindere belangstelling
voor de zeezenders bij de luisteraars.
Carl Kingston, voorheen bij de VOP en bij
Caroline en al weer enkele jaren bij het
ILRstation Radio Aire,
heeft via een
eigen platenlabel, Streetso~nd, een eigen
mix op de markt gebracht van soul platen
gemaakt door groepen uit Noord Engeland.
In een advertentie in de Guardian van
enkele weken geleden verscheen een advertentie van een nieuw commercieel radioprojekt onder de naam Harmony FM, dat
programma's wil gaan verzorgen via een
zeezender. Ken meldt dat men op zoek is
naar deejays en technici en dat belangstellenden kontakt kunnen opnemen met de
vertegenwoordiger voor het station in New
York, Roy Lindau.
Lindau weet zelf van
niets en werkt nog steeds als adviseur
voor een keten van klassieke radiosta~ions in
de VS.
Tevens zegt hij dat hij
niets meer met het zeezendergebeuren te
maken wil hebben gezien zijn eerdere
ervaringen.
Op . zich
natuurlijk heel
vreemd dat een vooraanstaande krant als
de Guardian de advertentie opnam want men
overtrad regelrecht de Marine Offences
Act. Trouwens een bijkomstigheid is dat
Music Media International in Bew York,
vanwaaruit Laser werd gerund door Lindau,
momenteel in failli$sement ligt en dus
geheel niet funktioneel kan opereren.
Reken maar op een goedkope grap.
Ex
Caroline deejay Peter Quinn heeft bij
Chiltern Radio de opengevallen plaats van
Kichael Kartin overgenomen die vertrokken
is naar Radio Luxembourg.
Van Gerald de
Roode ontvingen we een aardig verhaal uit
de Schuttevaer,
het vakblad voor de
scheepvaart.
Het verhaal ging over de
diverse problemen die André Bakker uit
den Oever heeft gehad in de afgelopen
jaren mat zijn boten.
Eén van de drie
boten wordt momenteel voorbereid om reddings en missiewerk te gaan doen in Zuid
Oost Aziä en tevens meldt het verhaal:
Eerder had de~e rederij reeds de identieke loodsvaartuigen Antares en Bellatrix gekocht. De drie vaartuigen werden
voornamelijk ingezet bij offshoresurvey
werk. Zo verrichtte de Antares ongeveer 6
maanden surveywerk voor de Britse marine
en bevoorraadde de Bellatrix vanuit een
Franse haven
een zendschip.
Er zijn
plannen om de Ross Revenge een andere
ankerpositie
te
geven
daar het te
onrustig is op de huidige ligplaats.
Chicago heeft het steeds afgehouden maar
nu hij definitief weg is bij het station,
daar zijn vrouw Carol er genoeg van had
en terug naar de VS wenste te gaan, kan
men nu rustig een nieuwe positie zoeken.
Er schijnen minstens 10 goede ligplaatsen te zijn maar nu doet het volgende
probleem zich voor:
De sleper die de
vorige keer het anker heeft gelicht heeft

nog steeds zijn geld niet gekregen en
weigert derhalve het karwei een tweede
keer uit te voeren. De firma heeft waarschijnlijk . collega's ingeseind want tot
nu toe is geen ander bedrijf bereidwillig
gevonden de klus te klaren. Misschien
iets voor Theunisse? Via Rudi Koot ontvingen wij het bericht dat in een brief
van de Pan American Broadcasting van 2
september j.l.
men aankondigde dat een
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Viewpoint achtig programma spoedig terugkeert op de Ross Revenge. De religieuse
programma's zullen eerst via
de 558
worden uitgezonden.
Let op,
exclusief
hier de nieuwe programmering die binnenkort te beluisteren is:
zaterdag
19.00-19.30 Johan Kaasbaèh
19.30-19.45 non stop muziek
19.45-20.00 Kings Business met James A
Lee
20.00-20.15 Seek me early
met Melba
Forsberg
20.15-20.30 Faith Xinistries met Hobert E
Freeman.
20.30-21.00 Words of life Paul Kitzmiller
21.00-21.30 Sacred Name Jacob 0 Meyer
21.30-21.45 Harvest Time Tabernacle Loren
C Irish
21.45-22.00 Perfect Way Charles B
Bernadi
22.00-22.15 Divine Plan
22.15-22.45 Living Faith Wes Daughenbaugh
zondag
19.00-19.30 Johan Maasbach
19.30-20.00 non stop muziek
20.00-20.30 Wings of Healing Evelyn Wyatt
20.30-20.45 Voice of Bethel John Boyd
20.45-21.00 Faithway Baptist Hour James 0
Broome
21.00-21.30 Heaven's Peace Plan
21.30-21.45 Moments of Inspiration HL
Gipson
21.45-22.00 non stop muziek
22.00-22.15 Old country church Paul E
Smith
22.15-22.30 Family Bible Hour
Ben F
Parmer
22.30-22.45 Compassion Randy Waterman
22.45-23.00 Non stop muziek
23.00-00.00 Revival
of America Leroy
Jenkins.
maandag t/m vrijdag:
19.00-19.30 Johan Maasbach
19.30-19.45 Word of God Pauline H Turpin
19.45-20.00 Ernest 0 Neill
20.00-21.00 Foundation of Human Understanding Roy Masters
21.00-21.15 Heaven's Peace Plan
21.15-22.00 Telkens afwijkend zie volgend
overzicht

22.00-22.30
22.30-23.00
overzicht
maandag
21.15-21.30
21.30-22.00
E Williams
22.30-23.00
dinsdag
21.15-21.45
Rockwood
21.45-22.00
22;30-22.45
woensdag
21.15-21.30
21.30-21.45
21.45-22.00
22.30-22.45
22.45-23.00
Mchatton
donderdag
21.15-21.30
21.30-21.45
21.45-22.00
Henderson
22.30-22.45
22.45-23.00
vrijdag

Words for today Chuck Smith
telkens afwijkend zie
Narrow Way Knox Johnson
Bibleway Worldwide Smallwood
Now take my hand
Peoples Gospel

Hour

perry F

Frank and Ernest
Jewish Voice Louis Kaplan
Vissions of Faith
non stop muziek
Youthtime Radio
Jewish Voice
Gospel
Blessing

Glenn

A

Sar Shalom Irene Hanley
Strength for today Lane Brown
Harvest Gleaner Hour E Harold
Jewish Voice
Keith Slough Commentary

~1.15-21.30 Bells in the evening C Victor
Bernard
21.30-22.00 Ordinary People Lloyd Perkins
22.30-23.00 Dr. Jaggers.
Ik denk dat de trouwe Caroline fan een
inzinking nabij
is met het zien van dit
overzicht. We kunnen rustig stellen dat
we terug zijn bij de situatie van 1980.
Toen hadden we overdag een Nederlandse
service
(hoewel onder de naam Caroline)
gevolgd door dominees en slechts enkele
uren Caroline.
Gezien de situatie die nu
ontstaat zou het verstanding Zijn om
Erwin v.d.Bliek konstant aan boord te
houden dan kan die misschien de o~erige
Carolineuren gaan vullen. Dan hoeven de
Engelsen tenminste geen ruzie meer te
maken met de klompenjongens. Tja, het is
natuurlijk intriest dat op een dergelijke
manier
een
wirwar
aan dominees de
financieän ,m oeten opbrengen voor een station,
dat op sterven na dood is. Het
' gaat echt bar en bar slecht met Caroline.
hoewel velen dit niet willen inzien. Ten
overvloede
meld ik maar
dat steeds
minder deejays bereid zijn terug te keren
aan boord van de
Ross,
niet alleen
vanwege het uitblijven van betalingen
hetgeen niet anders geweest is in de
historie maar ook vanwege de zeer slechte
omstandigheden
aan
boord
wegens de
ligplaats van de Ross.
Kaar er is nog
één lichtpuntje en dat is het gegeven da~
nog steeds de legendarische woorden va~
de grijze duif in mijn oren klinken:
Think Possitive, L.A. The Only Way.
Dan maar eens de programmering voor deze
12e september wat betreft radio 558: 7-9
Erwin,
9-12 ColiD,
12-12.15 Ria Valk.
12.15-12.30 Smoking draai top 3, 12.3014.00 Walter, 14'-17 Erwin en 17-19 Colin.
Om 10.35 midden in de plaat uit de ether
om na 5 minuten terug te keren met Colin
die zei:"De stekker zit er weer in en we
gaan vrolijk verder" De zee was zeer ruw
hetgeen voor de nodige hilariteit zorgde
in de programma's.
Tja,
zoals je zag.
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vanaf vandaag twee gesponsorde progra~
ma's van elk 15 minuten.
Allereerst de
artiestenquiz van Ria Valk waarin een
luistaraar 2 minuten mag praten met zijn
of haar favoriete artiest.
Omdat er nog
geen kandidaten zijn doet Ria het voorlopig zelf. Vandaag nog geen artiest maar
de luisteraars kunnen antwoord gaven op
de vraag hoeveel gouden singles Ria Valk
ooit haatt gehad. Als hint geeft ze dat
het tenminste 25 zijn en ten hoogste 60.
Er hebben maar 8 singles in de loop der
jaren in de top 40 en 6 in de Muziek
Parade Hitlijst (voor 65) gestaan dus die
vraag sloeg nergens op.
Onder de goede
inzenders wordt een Zanussi koelkast verloot
aangeboden
door
Hans
Verkerk
ke~ken8.Duidelijk
dus een adverteerder
dia in natura betaalt.
Tevens daarna de
Smoking Draai top Drie met daarin het
persoonlijk paspoort.
Als laatste vraag
aan de deelnemar wordt gevraagd wat het
beste vloeitje is en als die dan Smoking
zegt doet man mae aan een verloterij,
telkens op het einde van de maand. Te
winnen een CD speler. caroline: 19.30-22
lan,
22-24 Nigel,
24-02 Fergie, 02-04
Judy en 04-6.30 Paul.
In zijn programma
vertelt Nigel over het ongeluk dat Ad
Robarts heeft gehad waarbij hij zijn
enkel heett gebroken.
Wat betreft WMR
valt te melden dat in de toekomst het
programma Abundant Life niet meer is te
horen van 21.00-21.15 maar van 20.0020.15 en van 7.00-7.15. di 13 SEPTEMBER:
WXR in de ochtend vaak stiltes, Xaasbach
in de namiddag i.p.v.
Nederlandse de
Engelse 'show'
en tussen 20.14 en 20.16
andermaal stilte. Op Radio 558 wegens een
technische storing aan de telex (zou de
draagbare radio het begeven hebben?) geen
nieuws meer (geldt de
gehele week).
Wegens een defekt. nieuwslezer. zo meldt
men bij Caroline, ook geen internationaal
hulletin.
De komende drie dagen Bonnie
St.
Claire bij Ria Valk te gast. De
eerder genoemde verwarrende vraag over de
platen van Ria Valk is nu veranderd en
luidt: hoeveel singles en LP's heeft Ria
Valk ooit gemaakt? wo 14 SEPTEMBER: Door
de sterke Noorderwind is de nieuwskamer
van 558 inderdaad totaal gehavend uit de
strijd gekomen.
In de middag programmering slaan bijna alle platen over door het
slechte weer en om 17 uur wordt besloten
uit de ether te gaan en wenst Erwin een
ieder het allerbeste en tot morgen. Precies 7 minuten later is Caroline terug
met non stop muziek om praktisch direkt
te vervolgen in de normale 5~8 programmering,
dit
keer
echter vanuit de
Carolinestudio. Colin had trouwens niet
door dat hij tot half 7 konstant de
verkeerde tijd doorgaf gezien de klok in
de Carolinestudio een uur achter loopt op
Nederlandse tijd.
In de Carolineprogramma's noemt Ian Keck provocerend de film
'The Last Temptation of Christ' uit als
an of~icially Caroline recommended movie.
do 15 SEPTEMBER: In het programma Media
Network op radio Nederland Wereldomroep
praat Jonathan Kerks met Hans Knot over
de geschiedenis van Sealand en het nieuwe
boek 'de droom van Sealand'. WKR: niet in
de ether.
558:
Ook vandaag vanuit de
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Carolinestudio met wel het internationale
nieuws om 9.30 met Ian en om 16.30 met
Judy. vr 16 SEPTEMBER:
Terug in eigen
studio voor radio 558 maar geen nieuws en
bij Ria Valk zangeres Gerda ofwel G'Race
te gast.
Caroline 22-24 Rob Harrison
(terug aan boord).
WMR pas in namiddag
in de ether. za 17 SEPTEMBER: WXR andermaal stilte. Bij Ria Valk (dus ook op
zaterdag en zondag) Ivo Franklin te gast.
7-9 Walter,
9-12 Colin, 12-12.15 Smoking
top drie en Ria, 12.30-13 Non stop gouwe
ouwe, 13-17 Amarican top 40 met Raymond
Balsink die ook wat fragmenten laat horen
van de Amerikaanse versie en wel het
eerste programma van Shadoe Stevens als
opvolger van Casey Kasem.
17-19 Disco
Revenge met Erwin.
De Caroline programmering voor vandaag: 19.30-22 Rob, 22-24
Mike Watts, 24-2 Judy,
2-4 Fergie en 46.30 Paul.
zo 18 SEPTEMBER: WMR
onregelmatig in de ether. 558: 7-8 Col in,
8-10 Maasbach en van Gendt, 10-12 Erwin,
12-12.30
Smoki~g
en Ria 12.30-14.00
Walter en 14-16 Erwin beiden met een deel
van de top 50. 16-18 Fred van Amstel die
Colin aan boord heeft afgelost. Geen Top
10 Popmagazine Playlist in de zondagprogrammering meer. Verdwenen of vergeten.
18-19 Walter waarna Maasbach tot 19.30.
Caroline wijziging:
22-24 Erwin v.d.
Bliek,
24-02
Steve Conway (dus ook
terug), 02-04 Andy Brancate (terug aan
boord) 4-6.30 Paul.
Nigel en Judy dus
waarschijnlijk ook afgelost.
Op het laatste moment kregen we foto's
binnen die vandaag zijn genomen aan boord
van de Ross Revenge.
Een van .de foto's
toont dUidelijk dat er nu 5 segmenten aan
· boord van de Ross liggen voor de nieuwe
zendmast. Ten tijde van het schr.ijven van
dit verhaal is het windkracht 10 op de
Noordzee en het zal weken duren alvorens
de mast er is.
De foto van de generator
toont de nieuwe grote generator met de
naam 'Whale' en . tenslotte toont de derde
foto de ankerketting op de voorplecht van
het schip, een vreselijk roestig gezicht.
Zoals je kunt zien op de foto's op de
middenpagina
liggen
er
inmiddels 5
sekties voor de nieuwe zendmast aan boord
en gesteld kan worden dat op de kade te
Duinkerken er ook nog eens twee liggen.
De vraag is echter of de mast zal worden
gebouwd en zo ja wanneer. Uit de organisatie van radio 558 komen de geruchten
dat de mast er nooit zal komen te staan
en de deejays van 558 hopen zelf dat de
mast zo sne 1 moge lij k er zal komeu.. Bj,J
Caroline hoopt men dit Jaaxste 'oek maar
de vraag is of , men , de spirit ook zal
hebben. om zo snel mogelijk met de plaatsing te beginnen. Wel dient er dUidelijk
rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden in deze periode van het
jaar. Naast de Freewavefoto's op de middenpagina kregen we nog een setje foto's
toegestuurd van Hugo van Wieringen ter
gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Freewave,
waarvoor de redaktie je bij
deze hartelijk dankt. Vanuit Israäl via de
vrienden van AUK andermaal nieuws over de
Voice of Peace, die nu terug is op een 24
uurs schema. Brenden Meehan uit Ierland
is de nieuwe deejay,
die op 23 augustus

aan boord kwam. Momenteel draait slechts
e en generator daar de andere stuk is en
men zit te wachten op reserveonderdelen
d ie Abe mee zou nemen bij terugkomst
vanuit Amerika. Hij is nog niet terug en
dus dient men eens in 11 tot 12 dagen in
d e nacht uit de ether te gaan voor onderh oud aan de nog draaiende generator.
He t zendschema voor de VOP eind augustus
z ag er als volgt uit:
00 Kartin Murphie,03 Brendan Meehan, 06 Kenny Page, 09
Ri c hard West,
13 Martin,
16 Kenny, 18
Ri c hard en 22 Brendan. Dan tenslotte weer
wat algemene zaken. Johnny Walker,één van
de sterdeejays van Caroline in de 60'er
j aren, schijnt het satellietradiostation
Radio Radio al weer te willen verlaten om
i n te ruilen voor GLR,
de opvolger van
BBC Radio London. Zie elders in Freewave .
Het blijft trouwens rommelen met oud zeezendermedewerkers bij de satellietradio.
Robb Eden, ex Caroline, RHI en Laser medewerker, heeft Radio Nova International
verlaten, alwaar hij
mededirekteur was .
Robb schijnt weggegaan te zijn na onenigheden met de hoofddirekteur Chris Carey
<j uist ex Caroline e n RI l). Da t ze ez e nd e r j oc ks
een wereldw ij de carrière kunne n
maken bl ijkt met de voormalige radio
Lo ndon deejay John Peel. In Australë zijn
de jaarlijkse onderscheidingen uitgereikt
o p het gebied van radio en televisie.
J ohn werd verkozen tot de Most Outstanding World Radio Personality of The Year.
Vanuit Engeland vernemen
we
dat er
plannen zijn om de korte golfuitzendingen
van World Missionary Radio ~e versterken
en inderdaad World Wide te maken. Een
c onsortium van evangelisten heeft daartoe
een nieuwe 50 kW zender aangeschaft die
in de komende weken aan boord van de Ross
Revenge
zou
moeten worden gebracht.
Tevens zou de nieuwe 60 meter mast alsnog
worden geplaatst. Vanuit de Carolineorganisatie in London wordt er naar gestreefd
deze werkzaamheden eind oktober te voltooien waarna radio 558 zal verhuizen
naar de 819 en Caroline weer op de 558
kan gaan uitzenden. Op de zeezenderdag op
2 9 oktober weten we definitief of woord
wordt gehouden door Ronan c.s. Het ligt
in de bedoeling, zoals eerder gemeld, in
de avonduren een nieuw station te openen
op de 819 met een Album format. Personeel
zou hiervoor al zijn aangetrokken. Steve
Conway van Caroline is onlangs tijdens
zijn verlofperiode gesignaleerd als gids
voor toeristen op bussen in Londen. Tja,
je moet je geld ook ergens vandaan halen .
Ex Caroline deejay Paul Graham is nu
werkzaam bij
Z 103 in County Louth, een
Iers station dat ook in Noord Engeland
uitstekend is te ontvangen. Het eerder
genoemde plan van voormalige Carolinemedewerkers uit de 60'er en 70'er jaren om
Caroline van een nieuw fris jasje te
v o orzien is voorlopig in de ijskast gel egd daar men binnen de Carolineorganisati e niet zo blij
zou zijn met de event uele inmenging.
Tot slot van deze maxi
a f l evering van Zeezenders Nu een sensat ioneel en tevens droevig bericht vanuit
h e t Prinsendom Sealand, je weet wel van
d ie tientallen plannen voor radio en
te levis i e vanaf Roughs Tower in de The ems

monding. Vandaag, zo werd ons zojuist gemeld,
is Mike Dunkerton met behulp van
een helikopter
overgebracht naar het
ziekenhuis in Ipswich . Hij was bezig met
laswerkzaamheden op het fort waarbij een
explosie ontstond. Met derdegraads brandwonden is hij later overgebracht naar een
ziekenhuis in Norwich.
Mike is bet er
bekend als Mike Barrington van Laser.
Volgens Michael Bates, de zoon van pr i n s
Roy, was Mike B alleen aanwezig op he
fort voor normaal onderhoud. De vraag i s
of dit gegeven wel juist is want vor ig e
week is een bekende firma, gespecia li seerd in offshorewerk,
gevestigd in één
van de
havens aan
de Oostkust v an
Engeland,benaderd om een kraanschip te
leveren voor het transport en het ave hevelen van zendapparatuur op het fort .
In gedachten wordt door mij dan direkt a l
weer een link gelegd naar de apparatuur
die nog steeds beschikbaar is en tot voor
kort stond aan boord van de Communicato r .
Eerdere plannen waren er al in 1985 om d e
zenders van Laser over te nemen ma ar
hierover kun je alles lezen in het nieuwe
boek 'De droom van Sealand', waarover je
in de vorige Freewave een recensie las .
Zeezenders nu met ondermeer dank aan:
Ate Harsta,
Kartin v.d.Made, Paul Jan de
Haan, Jack Duyser,
Tom de Munck, Mar ia
Depuydt,
Henk Kortschot,
Rudi Koot en
Howard G Rase. Samenstelling Hans Knot.

ONE ALS ACHTERGROND.
One heeft van het Commissariaat voor de Media
toestemming gekregen om haar signa a l
aan kabelnetten
aan te bieden voor
he t geb ru i k te n ba t )
van achtergrondgelui d
bij de publ ikatie van kabelkranten.
De netten van Amsterdam en Zuid Limburg
hebben inmiddels het signaal van Cable
One hiervoor in gebruik genomen. Tot nu
toe was het aan kabelnetten alleen toegestaan de signalen van de vijf Hilversu mse radionetten over te nemen. Cable On e
heeft bekend gemaakt dat lokale omroepen
het signaal als raamprogramma mogen overnemen, nadat Veronica moest stoppen met
Veronica Lokaal op 26 september j. 1.
PRIVATE RADIO IN PORTUGAL.
Het Portugese parlement heeft groen
licht gegeven voor de komst van privaat
gerunde radiostations in het land waarbi j
reeds bestaande i lIegale radiostations
een vergunning kunnen krijgen tot het
runnen van een dergelijk station. In totaal gaat het om 400 nieuwe stations.
RATEL IN JANUARI VOOR BREDERE OPINIE.
Met ingang van 1 januari a.s. kunnen
de luisteraars van het KROradi opro gramm
Ratel niet alle en hun me nin g ge ve n ove r
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bepaalde radio- en televisieprogramma's
maar ook over kranten, tijdschriften,
opiniebladen en de reklame in het algemeen. Tevens zal het programma met een
half uur zendtijd worden uitgebreid en
zal het iedere vrijdagmiddag vanaf 14
uur via Radio 2 worden uitgezonden.
LEDENWERVING REGELS TE STRAK.
De regels die het Commissariaat voor
de Media heeft gemaakt inzake de ledenwerving voor de omroepen zijn niet g~nst
ig in de ogen van de omroepen. Men vindt
de regels te strak en ten onrechte opgesteld. Men wil alsnog proberen via het
NOS bestuur een bijstelling van de regels
te verkrijgen.
NIEUWE 250 KW ZENDER INDONESIE.
Sinds enkele weken is op verschillende frequen ties de nieuwe 250 kW KG
zender van Radio Indonesia aktief.De
zender word t speciaal gebruik t voor de
programma's gericht op het Midden Oosten,
Noord Afrika en Europa. De zender s taa t
opgesteld in een zenderpark in Padang
Cermin op Noord Suma tra. De frequen ties
waarop de zender is te beluisteren zijn:
11790, 15150, 9675, 7225 en 7125 kHz.
NIEUWE ZENDMAST NOR IN FLENSBURG.
215 meter hoog is de nieuwe zendmast
van de NOR in Flensburg. De bouw was
noodzakelijk geworden toen de oude mas t
in de afgelopen winter door de ijzelaanslag was gaan doorbuigen en een gevaar
voor het verkeer opleverde.
25 JAAR DEUTSCHE WELLE IN RUANDA.
25 jaar geleden werden de eerste
programma's gericht op Afrika door de
relaiszender van de Deutsche Welle in
Ruanda uitgezonden. Met een vermogen van
slechts 500 wa tt via de kortegolf
gebeurde dit maar het was wel de start
van de bouw van een ke ten van lief st 6
relaisstations in Afrika, Europa en Azi!
voor de Deutsche WelIe.
DEUTSCHE WELLE EN DE TELEVISIE.
Sinds eind juli worden maandelijks
via Amerikaanse televisiestations
'Focus on Europe' en 'Schauplatz Deutschland' ui tgezonden als onderdeel van de
Deu tsche Welle TV programmering. Ook
worden sinds lange tijd via CNN, Cable
News Network,
verschillende Deutsche
Welle items World Wide uitgezonden.
WESTDUITSERS TEGEN SEX OP TV.
De meerderheid van de Wes t Dui tsers
is tegen de vertoning van erotische films
op
televisie.
Di t
blijk t
ui teen
onderzoek van het weekblad Quick. De
vraag was of de staatstelevisie een voorbeeld moet nemen aan de commerci~le zenders die al langer erotische programma's
vertonen. Volgens de enquete is 57%
strik t tegen di t soor t fi lms.
14
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UIT ~EffillE
TOENAME ZWARTK IJKERS BELG' I E.
De eerder door ons aangekondigde
amnestieregeling voor zwartkij'kers in
België in 1987 waarbij dezen zonder oplegging van boete konden melden dat men
zwartkijker was heeft toen veel succes opgeleverd maar krijgt nu zijn terugslag
daar honderden mensen per dag aan de
Dienst schrijven dat ze hun toestel hebben verkocht en derhalve niet meer verplicht zijn de luister- en kijkgelden
te betalen. Bij controle van sommige
van de briefschrijvers bleek het tv toestel wel weg te zijn maar het abonnement
op de kabel was wel aangehouden. Derhalver kan weg tussen' t, worden gezet.
Per maand komen er tussen de 3000 en 4000
afschrijvingen binnen. Volgens een woordvoerder van de kabelexploitanten is de
grote afmeldingsgolf te wijten aan het
feit dat de mensen wel beseffen dat de
controle op het al dan niet aanwezig zijn
van een tv toestel miniem is, daar er
niet genoeg financieen beschikbaar zijn
voor grootschalig onderzoek.
PRODUKTIELEIDER BRT2 West Vlaanderen.
De uit Brugge afkomstige Tony van den
Bosch, die tijdelijk waarnemend produktieleider gedurende de afgelopen twee
jaren was bij BRT 2 West Vlaanderen is
teruggekeerd naar de BRT Televisie Nieuwsdienst. Zijn opvolger is de eveneens uit
Brugge afkomstige Frank Deleu, een musicoloog die als beiaardier in het binnenzowel als het buitenland veel bekendheid
geniet. Voor enige jaren terug was hij
ook al in dienst van de BRT, toen als
producer bij BRT West Vlaanderen.
VTX AL WEER BOOS OP DE BRT .
De leiding van de VTM zal bij de regering protest indienen daar volgens hen
de BRT nog altijd inkomsten van bedrijven
en privé personen ontvangt, hetgeen sinds
1 septembe!'" j. 1. niet meer mag. Men meen t
dat d~ BRT op een onwe ttige wijze he
verbod
omzeilt
door
de
betrokken
bedrijven en privé personen thans als coproducer aan te duiden.
MEER UITGAVEN AAN REKLAME DOOR VTM .
De verwachting is dat de VTM in 1989
10~
aan reklameomzet in Vlaanderen zal
leveren. Dit staat in een rapport van de
Franstalige
reklamemarkt
in
Belgi~,
uitgevoerd in opdracht van de RTBF en
RTL.
Men denkt dat de VTM rond de 2,5
miljard fr. zal binnenhalen aan televi siereklame .
RADIO SEPTENTRION IN DE ETHER .
We hebben inderdaad een opvolger voor
radio Metropolis.
Het station zond uit
via de 97.2 MHz . Midden augustus begonnen
was men gedurende een week in de ether en
vervolgens was het plotseling stil. Zware

geruchten deden de ronde als zou bet
zijn gesaboteerd . Na een week van
zwijgen kwam men ~erug maar slechts voor
enkele dagen. Het is andermaal stil op de
97.2 MHz, misschien nu wel voor altijd.
Sabotage is natuurlijk een woord dat
gemakkelijk in de mond ligt en zelfs sensationeel klinkt. Of dit nu tot het spel
behoort is voor mij niet dUidelijk maar
voortgaande op wat ik weet door die
geruchten en de huidige situatie kan ik
misschien voorzichtig tot een besluit
komen en wel dat Danny Vuylsteke een
verkeerde lokatie voor zijn projekten
heeft uitgekozen.
Om te beginnen was het
station veel te dicht gevestigd bij WLS
in
Frankrijk.
De
baas bij
WLS is
Dominique Veaudrain die Danny ongetwijfeld kent van zeezenderprojekten en niet
happig zal zijn
op een concurrerend
station dat ook nog in handen is van
Danny. In Zuid West Vlaanderen kennen we
ook nog belangrijke stations als Radio
Contact en Radio Gemini.
Contact is het
vroegere WLS in Belgiä en de verantwoordelijke aldaar is Dirk Otten en tevens
goed bevriend
met Dominique.
De geschiedenis van Gemini kent zowat iedereen
en alhoewel de echte Gemini pioniers niet
meer voor het station aktief zijn zou het
mij verwonderen dat dit station zomaar
concurrentie zou
dulden vanuit Noord
Frankrijk tevens wetende dat Vuylsteke
achter het station zit.
Ik heb in het
geheel niet de bedoeling deze stations
van wat dan ook te beschuldigen, maar
bet zou me niets verwonderen als men dit
wel van mening is.
Patrick Be·keart.
s~ation

satellietstation Canal 10 stopgezet. Het
station bracht 24 uur per dag speelfilms
en series met Spaanse nasynchronisatie en
via een tweede geluidskanaal het originele
geluid.
Na het verdwijnen
van World
Broadcast News en Europa TV is het de
derde grote debacle in de satellietwereld
in Europa.
AFN TV 24 UUR PER DAG IN DE ETHER.
De AFN TV uitzendingen worden sinds
september 24 uur per dag uitgezonden
gezien na 2 uur in de nacht de programma's van AFRTS Sat Net worden overgenomen
van de satelliet. Het aantal stations dat
na de uitval van Canal 10 24 .uur per dag
in Europa is te ontvangen blijft derhalve
op 5. Naast AFN TV Zijn dat MTV, CNK,
Tele 5 en FilmNet.
EIGEN TELETEKST VOOR SAT 1.
Nadat Super Channel en Sky Television
al geruime tijd hun eigen teletekstvoorziening hadden heeft de Duitse satellietzender SAT 1 nu ook haar eigen teletextpagina's.
SATELLIET VOOR POOLGEBIEDEN.
Eind augustus is in de Sovjet Unie de
communicatiesatelliet Molniya 1 gelanceerd.
De satelliet is er hOOfdzakelijk
· om de poolgebieden van de Sovjet Unie te
voorzien van radio- en televisiesignalen.
VERWACHTINGEN SKY RADIO.
De nieuwe satellietradiozender Sky
Radio verwacht dat men in het komende
jaar een
constante luisterschare zal
hebben van 56.800.
Men heeft met deze
Cijfers de advertentietarieven berekend
en deze zien er als volgt uit: van 8 tot
9, van 12 tot 14 en van 16 tot 18 1,95
Engelse Pond per seconde en verder voor
op diverse tijden tarieven die verschillen tussen
1,70 en
0,80 pond.
men
verwacht tot september volgend jaar een
uitbreiding van kabelaansluitingen tot
rond de 1,4 miljoen waarbij per aansluiting gemiddeld door 2 personen kan worden
geluisterd.
Men denkt dat 2% van de
bereikbare luisteraars zal gaan afstemmen
op het station.
In Nederland is het
station bereikbaar op 210.000 aansluitingen, in Belgie op 200.000 en in Denemarken op 108.000.
CHILDREN'S CHANNEL NU KOSTELOOS.
Gezien het satellietkanaal Children's Channel maar niet populair kon
worden in Nederland en derhalve weinig
abonnees kreeg, heeft de leiding besloten
het abonnement aan de kant te zetten en
het programma derhalve gratis aan te
bieden aan de kabelnetten, waarop men
reeds ·
uitzond.
Momenteel is men in
Rotterdam, Rijswijk en Amsterdam te zien
terwijl in januari ook die van Den Haag
en Zwolle worden toegevoegd . .
ALEX WIESE, HANS KNOT EN JELLE KNOT.

INTELSÄT VA F 13 OP POSITIE.
De
in
deze
zomer
gelanceerde
satelliet Intelsat
VA-F13 heeft haar
positie in de ruimte bereikt. De satelliet biedt ruimte aan 29 zendkanalen in
de 4 GHz band en 6 in de 11 GHz.
Van de
laatste kunnen er drie op de VS en drie
op Europa worden gericht.
Die op Europa
gericht zijn worden slechts alleen gebruikt voor zakelijk verkeer, reguliere
televisie programma's gericht op Europa
zijn hierdoor niet te verwachte~.
PASl NU OOK ZENDKLAAR.
Voor de verzorging van de VS alswel
Europa staat nu ook de onlangs gelanceerde PanAm satelliet Sat 1 ter beschikking. Het biedt ondermeer de Duitse o~
roeporganisaties de mogelijkheid via deze
satelliet de vele miljoenen Duitsers en
andere Europeanen in Amerika . te bereiken ORLOW SUNKE KID SCREEN PRIJS.
Orlow Sunke heeft tijdens het kindermet
speciale
programma's.
Omgekeerd
kunnen
Amerikaanse
stations
zonder festival Cinekid 88 de onderscheiding Kid
Deze jaartussenkomst van een andere satellietsta- Screen toegewezen gekregen.
lijkse prijs wordt toegekend aan een
tions programma's richten op Europa.
regisseur die met zijn werk heeft bewezen
CANAL 10 STOPGEZET.
Wegens grote
financiäle problemen in staat te zijn een kwaliteits produkt
zijn de uitzendingen van het Spaanse te maken. De prijs bedraagt f 50.000,-.
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HOE WERKT EEN VOORLICHTINGSCENTRUM?
voor handen zijn van de benodigde apparaOok wel eens kon tak t gehad me teen
tuur. Altijd had men al weer een smoesje
voorlichtingscentrum van de plaa tselijke
klaar. Toen mijn conneeties bij Cable
ka bel? In Groningen i s er een gemeenOne, het in januari gestarte commerci!le
schappelijke voorlichtingsdienst voor het
radiosa tellie ts ta tion, mij aangaven da t
het in de bedoeling lag om in april j.l.
Gasbedrijf, het Elek trici tei tsbedrijf en
op de CAI in Groningen te worden geze t
de CAI (de Centrale Antenne Instalben ik aan het bellen geslagen met bet
la tie). Op zich is de naam CAI al lang
bovengenoemde Voorlich tingscen trum. . De
verouderd en zou he t b. v. KDM (Ka bel
juffrouw aan de telefoon wist niet wat
Distributie Maatschappij) aoeten heten.
Cable One was en vroeg mij of di t hetIn de loop der jaren heeft Groningen een
zelfde was als MTV. Dit was eigenlijk het
. kabelnet gekregen waarbij nog steeds
begin van een lange lijdensweg wa t
grote wijken als b.v. Lewenborg verstoken
betreft het programmeren van Cable One op
zijn van het aanbod aan prograauna . . s omdat
de CAI. Toen ik eind april de we thouder
ze ne t even te ver van he t cen trum van de
voor mediazaken, Morsink, aansprak wis t
stad liggen. De aanleg van de kabel zou
deze mij te ve~tellen dat zowel de onderte duur zijn. Lewenborg ligt op drie
handeli ngen me t Ca bIe One en Radi 0 Tien
kilometer van het centrum. Vreemd genoeg
waren gevoerd en da t de gemeen te raad
levert de CAI in Groningen wel signaal
voor het plaatsen van beide signalen was.
aan belenende gemeenten al. Zuidhorn (18
He t zou een kwes tie van een paar weken
"km), Aduard (10 km) en Hoogkerk (5 km).
Ook in het verleden is er konstant
zijn. Na 14 dagen maar weer eens gebeld
ge blunderd door de CAI. Toen de lokale
me t de CAI: Word t eind mei/begin juni
want we zi tten nog te wachten op de
radio een 4 tal jaren geleden van start
technische appara tuur. In de loop van de
ging werd he t signaal eers t doorgegeven
voorzomer verschenen in de, geschreven
op he t tv informa tie kanaal daar men
pers in Groningen en omgeving de eers te
totaal had vergeten de technische mogeberichten inzake het spoedig te ontvanglijkheden
voor
radioprogralllll8 . . s
te
en signaal van Cable One. Juni, Juli en
bestellen. Men ging in de fout met de
transmissie van radioprogramma . . s via het
de eers te dagen van Augus tus vers treken
en mijn con tac t bij Cable One leerde mij
tv
informa tiekanaal want volgens
de
dat het slechts een kwestie van dagen zou
Nederlandse we tgeving mag je alleen de
signalen van de Nederlandse Radiozenders . zijn en we zouden kunnen genie ten van
Cable One. Na terugkeer van vakantie maar
doorgeven. Ook bleek vaak hoe slecht
weer eens de radio via de FM afgelopen
alles georganiseerd was. Ik ben zelf een
maar geen Cable One, noch Radio Tien.
tijd lang presentator geveest van het
In de week na de vakan tie liepen er twee
vroege ochtend programma bij Radio Stad,
toen de lokale radio nog deze naam
beurzen synchroon: in Amsterdam de Firato
voerde. Om 7 uur begonnen dergelijke
en in Groningen de Jaarbeurs van he t
programma .... s en gezien er geen terug
Noorden. Op de Firato de prachtige nieuwe
T shirts van Cable One met op de achterluister signaal van de kabel in de studio
zijde ondermeer de tekst: Nu ook in
aanwezig was ging je er rus tig van ui t
Groningen. Op de Jaarbeurs de s tand van
da t he t signaal werd doorgegeven. De
de Voorlichting van de Energiebedrijven
keren da t het signaal niet op tijd werd
en de CAI: Een folder werd uitgedeeld met
doorgeprik t is nie t op twee handen te
tellen. Reden genoeg om zeer prikkelde daarop te ontvangen programma . . s via de
baar te worden. Met de kOllst van MTV op
CAI en ja " hoor: Cable One en Radio Tien
stonden vermeld. Vandaag, 12 september
het Groninger Kabelnet werd er veel bombesloot mijn vrouw maar weer eens te
barie gemaak t via de lokale geschreven
lui s teren of he t programma van Ca bIe One
media, mede gezien MTV ca 4 uur in de
misschien eindelijk op de kabel was. Geen
middag van de 16e april ui tgebreid aanpositief resultaat en dus belde ze ander- "
dacht zou bes teden aan de koms t van MTV
maal met het Voorlichtingscentrum: Ja
op de Groninger CAI. Een speciale clip
over de stad Groningen was door de ' hoor mevrouw, zei de telefoniste, Cable
programmamakers van MTV uitgezonden.
One zi t er al op, te beluis teren via de
Duur: 5 minuten. Ja, U raadt het al: het
102.9. Zijn wij nu gek of de mensen bij
signaal van MTV kwam 15 seconden voor het
he t Voorlich tingscen trum dach ten we toen
einde van deze clip op de Groninger CAI.
we via de 102.9 geen Cable One hoorden
Maar, dat was bij lange na niet alles:
edoch het signaal van de lokale radio FFN
Het signaal kwam verrot door met veel
uit Noord Duitsland. Maar eens op de
gebrom, een waas op het beeld en in mono
fiets gestapt en naar het Voorlichtingsin plaa ts van he t stereo signaal doqr te
centrum gegaan. Drie mensen achter een
geven. Reden, bij navraag, was he t nie t
bombas tische balie, alle drie voor zich

16

uitstarend totdat eindelijk een klant zou
komen. Dezelfde vraag herhaald en een
beves tigend an twoord gekregen van de
telefoniste/receptioniste dat Cable One
'al lang op de ka bel za t. Toen ik di t on tkende
zei
de naas t
de
recep tions te
zi ttende dame da t di t juis t was daar men
nog
op
appara tuur
za t
te
wach ten.
Vervolgens een woordenwisseling tussen
beide dames over he t al dan nie t aanwezig zijn op de CAI van Cable One. Duidelijk is dat niet alleen de naam CAI verkeerd is gekozen maar ook de naam Voorlichtingscentrum. Dit kan beter hedentendage Verwarringscentrum worden genoemd
zolang men on bekwame nie tsnu t ten ach ter
een balie ze t die to taal nie t op de
hoogte zijn van de on twikkelingen op de
Groninger kabel. Tegen de tijd da t U di t
in Freewave leest zal Cable One vermoedelijk nog nie t in mijn huiskamer te
o.n tvangen zijn. Hans Knot.

STATION BREEKT CONTRACT MET RADIO RADIO.
Dat men niet altijd even gelukkig is
met de satellietradio blijkt uit het besluit van de programmaleiding van Key 103
die de programma's van Radio Radio in de
avond- en nacht uren niet langer meer programmeert. Zoals gemeld is Key 103 het
nieuwe station
op de FM van Piccadilly
Radio in Manchester . De uitzendingen via
Key 103 gingen op 3 september van start
en zou ondermeer dagelijks tussen 11 in
de avond en 2 in de nacht de show van
Johnny Walker brengen.
John Clayton, de
programmaleider van het station, nam het
besluit nadat een programma van Walker
een half uur te vroeg was geeindigd en
omdat hij vond dat het totale aanbod van
Radio Radio niet paste bij het aanbod wat
Key 103
haar
luisteraars
wenst te
brengen.
ROB VINCENT HEEFT BBC LONDON VERLATEN.
Frequente luisteraars van. de middengolf, die meer weten te vinden dan alleen
de zeezenders,
hebben zondermeer regelmatig BBC Radio London
op staan en
herkennen onmiddellijk de stem van Robbie
Vincent. Hij werkte al 15 jaar voor het
station en was naast Tony Blackburn de
man van het station.
Na het vertrek van

Blackburn naar
Capital heeft nu ook·
Vincent zijn broodheer verlaten om in
dienst te treden van LBC.
NIEUWE JOCK VOOR RADIO LUXEMBOURG.
Na het vertrek van Nick Abbot bij
Luxembourg is
de opengevallen plaats
opgevuld
door
Michael
Martin,
die .
voorheen als
presentator werkte voor
Chiltern Radio.
Hij presenteert weekend
shows op 208 en is tevens op de FM frequëntîë v~n Luxembourg te horen op de
doordeweekse dagen.
MEER ILR STATIONS VOOR RADIO NOVA.
Het radiosatellietstation Nova heeft
een kontrakt afgesloten met radio Broadland in Norfolk en momenteel wordt hard
gewerkt
aan
de installatie van een
satellietontvangstinstallatie
voor het
heruitzenden van de NOVA programma's.
Tevens zendt Severn Sound in Glouchester
de programma's uit op een testkontrakt en
zal. men in een later stadium overwegen .
het programma definitief over te nemen.
Tevens zal men proberen de leiding van
West Sound Radio in Scotland proberen te
overtuigen van het nut van de programma's
en een besparing aan kosten wegens het
niet moeten inhuren van eigen deejays.
RELAIS ZENDERS GEWENST VOOR ILR.
De IBA is in overleg met het ministerie voor Binnenlandse Zaken om meer FM
steunzenders te krijgen voor
de
ILR
stations in Engeland.
Ook wil men het .
vermogen v~n de diverse zenders versterken daar dan een grotere luisterschare
kan worden bereikt.
Het eerste station
heeft inmiddels toestemming gekregen haar
vermogen uit te breiden van 500 Watt naar
liefst 18 kW.
MEER EN KEER LUISTERAARS VOOR ILR.
De
Independent Local Radio Stations
in Engeland hebben meer luisteraars dan
de afgelopen jaren. Sinds 1982 heeft men
niet meer zoveel luisteraars gehad. Men
bereikt 13,5~ van het potentieel. Vooral
jonge mensen luisteren want 47,8% is
onder de leeftijd van 35 jaar.
IRS VERKOOPT REKLAME VOOR CONTACT 94.
De
Independent Radio Sales is een
reklameverkooporganisatie die ook voor de
ILR stations reklame werft als ook Radio
Nova, Hanx Radio en diverse Campusstations in Groot Brittanniä. Zoals gemeld
is Contact 94 een station dat vanuit
Frankrijk zich richt op de Kanaaleilanden
met Engelstalige programma's. De IRS zet
zich nu ook in voor de verkoop van
reklamezendtijd voor Contact 94.
NAAM EXTERNAL SERVICE GEVALLEN.
Jarenlang heeft de BBC het volgehouden haar Internationale Service de
External Service te noemen. Eindelijk is
besloten de naam te herdopen in World
Service,
zoals alle grote wereldwijde
stations zich noemen.
De naam wordt nu
wereldh·:" j d verspreid ' in progr~~'s in 38
diverse ~alen.HOWARD G ROSE.
OP3?RAr..::

/O'J R RADIODOMINEE

Dl AMERIKA.

De Ame~ikaanse dominees weten het
steeds doller te maken. Raken ze niet in
opspraa~ wegens vreemd gaan en fraude dan
is er wel een andere reden om in het
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nieuws te
komen.
Worvell Olive.
een
radioprediker, heeft onlangs liefst 4 ton
verdiend met een boek waarin 'hij voorspelde dat de wereld op 12 september j.l.
de terugkomst van Christus kon verwachten
en volgens het Wereldbijbelgenootschap
van Olive zijn er ruim 2 miljoen exemplaren van het boek verkocht.
Door zijn
voorspelling dat Christus terug zou komen
zouden rond de honderd duizend Amerikanen
door Olive zijn bekeerd. Van de opbrengst
van hat boek heeft hij een groot stuk
grond gekocht waarop hij een nieuw kantorencomplex voor zijn organisatie laat
bouwen.
STATION AANGEVALLEN OP HAITI.
Tijdens de recente onrusten na de
staatsgreep op Haïti is in de hoofdstad
Port au Prince door de rebellen een
onafhankelijk radiostation aangevallen en
werd de complete studio leeggeroofd.
SCHADE VERGOEDING TV ONTPLOFFING.
De West Duitse tv kijkers kunnen weer
rustig gaan slapen zonder hat gevaar dat
men geen uitkering krijgt voor het eventueel ontploffen van de televisie. Nadat
een West Duitser . zijn gehuurde tv was
ontploft wenste de verzekeringmaatschappij van het verhuurbedrijf geen verzekeringspenningen uit te betalen wegens de
aangerichte brandschade. Een rechtbank in
Keulen is nu via een kort geding met de
uitspraak gekomen dat de verzekeringsmaatschappij fout zat en alsnog moet
betalen.
GOD IN VLAANDEREN ALSNOG OP DE KRO TV
De leiding van de KRO tv heeft besloten
om
de
documentaire
God in
Vlaanderen alsnog ' te vertonen en wel op
14 november. Zoals door ons gemeld was ' er
bij de KRO zoveel protest binne gekomen
tegen de uitzending dat men besloot dit
voorjaar het uitzenden van het programma
op te sc~orten.

saties die in aanmerking willen komen
voor een omroepvergunning in de FM band.
Onder hen 2 organisaties die een gospel
station willen beginnen, etnische minderheden en stations die nu via de AM uitzenden en in de toekomst via de FM willen programmeren.
PUBLICATIE TROPICAL BAND SURVEY.
De 16e editie, onder redaktie van
Bernhard Gruedl, is uitgekomen en uitgegeven door de Danish Shortwave Club International. De 32 pagina's bevatten alle
details over de omroepstations die gebruik maken van de frequenties tussen de
2000 en 5900 kHz. Voor 9 IRC is een exemplaar voor jou via OSWCI p/a Bent Nielsen
Betty Nansens Alle 49, OK 2000 Frederiksberg Denmark.
VERREGAANDE RESTRICTIE IN V.S.
De FCC is met nieuwe voorstellen gekomen waarbij het mogelijk wordt labels
te bevestigen aan scanners en andere
ontvangers die de mogelijkheid hebben
communicatieverkeer te ontvangen dat beschermd is onder de Electronic Communications Privacy Act van 1986. Op het
label moet de grote lijn van de wet komen
te staan waarin gewezen wordt op het onwettelijk afluisteren van de communicatie
kanalen. Zelfs wil men zover gaan door
de labels in de toekomst ook verplicht te
stellen op satellietschotels en kortegolfontvangers.
Paul S Hansen en Jelle Knot

ANDERMAAL DREIGING HET SATELLIETSTATION.
Zoals ook een paar jaar geleden door
de TROS direk tie werd ges teld is di tmaal
andermaal door deze omroep ges teld da t
wanneer de minister geen toestemming zal
verlenen aan de ATV omroepen om te komen
tot een commercieel ne t men zal gaan
zoeken naar al te rna tieven waarbij gedacht
BRA~~ BIJ WORLD HARVEST RADIO.
De studio's van World Harvest Radio
wordt zelf een satellietstation te gaan
zijn totaal uitgebrand nadat de bliksem
runnen. Men is ervan overtuigd, mede door
tijdens een hevig onweer was ingeslagen.
de
technische on twikkelingen er andere
De programma's worden nu tijdelijk bij
legale wegen zijn om met een commercieel
bevriende
stations
opgenomen
voor
station te beginnen. Dit zei mr. Minderuitzendingen via de korte golf.
op tijdens de presen ta tie van het nieuwe
RELIGIEUZE PIRAAT AANGEPAKT DOOR RCD.
winterprogramma, begin september. De TROS
Radio Eiland Urk, een religieuze pivoorzi tter wees erop da t me t het oog op
raat die alleen op de zondag in de ether
. 1992 (open grenzen binnen de EG) er zeker
was, is onlangs door de Rijkspolitie en
stappen moe ten worden ondernomen om In
de RCD uit de ether gehaald. Aanleiding
een open mark teen sterke bedrijfstak te
hiertoe was ondermeer storing veroorzaakt
zijn, waarbij de overheid de plicht heeft
door Radio Eiland Urk op de uitzendingen
daarvoor een kader te scheppen. De TROS
van Radio Ermteloord. De zendapparatuur
is nie t van plan nog langer te wachten op
werd tevens in beslag genomen daar vele
duidelijke
ui tspraken vanui t de regering
inwoners van Urk ' storing hadden op hun
en
het
nietsdoen
vanuit Hilversum. Ook de
radio en televisie.
AVRO
zou
dergelijke
plannen hebben en
VELE AANVRAGEN VOOR FM FREQUENTIES.
reeds
in
overleg
zijn
met
de PTT voor het
Het Omroeptribunaal in Nieuw Zeeland
huren
van
een
satellietkanaal
nu de planzit behoorlijk in haar maag met de vele
nen
van
Willem
van
Kooten
en
Ad Ossenaanvragen voor een FM frequentie. Alleen
drijver
voor
het
runnen
van
Benelux
TV op
al in Auckland ·zijn er liefst 13 organieen laag pitje zijn komen te staan.
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12 SEPTEMBER: Carl Enkelaar viert zijn 68
ste verjaardag ++ Hans Schiffers belt om
8.20 uur, live in de AVRO 3-uitzending,
zijn moeder op om haar te feliciteren
met haar 60-ste verjaardag ++ Hollands
Glorie komt, tussen 12 en 14 uur, vanuit
Borculo ++ Tussen 16 en 18 uur presenteert Rick van Velthuysen zijn 100-ste
Toppop 20 ++ Bij de KRO op Ned.l presenteert Henny Huisman het CD-Gala. De CDAwa rds 88 gingen' naa r Nad i eh, René F roge r ,
Laurens van Rooyen en Frank Boeyen. Lee
Towers kreeg een 'special award ' uit handen van Conamus direkteur John de Mol sr.
De CD-Awards werden aan de hand van formulieren door CD-kopend Nederland toegekend +++
13 SEPTEMBER: Peter Holland is met vakantie. Luc van Rooij neemt Hol land wordt
wakker, tussen 7 en 9 uur, van hem over.
Dubbellisjes zal steeds door iemand anders
worden gepresenteerd. Vanavond is dat
Tatjana ++ Robert Ten Brink vervangt Jack
Spijkerman in de Steen en Beenshow ++
Een Goede Morgen bij de TROS op R4'wordt
gepresenteerd door de oud-minister van
Justitie en ex-burgemeester van Amsterdam
Ivo Samkalden ++ In TROS Triviant op Ned.
Twee vanavond Hoofdredakteuren tegen VVDkamerleden: M.L. Snijders en A.M. van der
Heulen vs. Joris Voorhoeve en Frank de
Grave. Joris Voorhoeve is de uiteindeli!ke winnaar ++ Om 20.29 uur begint de TRUS
met het herhalen van de serie De Fabriek
die de omroep in 1981 voor het eerst uitzond ++ Hans Prakke wordt eindredaktuer
van het NOS Jeugdjournaal. Hij volgt
Gerard Dielissen op, die chef van de centrale redaktie van het NOS Journaal wordt
+++ 14 SEPTEMBER: Marga van Praag viert
haar 42-ste verjaardag en Jos Maathof zijn
zijn 33-ste. Van harte ++ Robert Long is
vanmorgen te gast bij Tineke, tussen 11
en 12 uur op R2. Hij praat over zijn projekt Tsjechov ++ Ook in het NOS programma
Het podium van de Nederlandse lichte
muziek, wordt ruim aandacht aan dit pro~
jekt besteed ++ Will wil Wel komt vanuit
Enschede. De I ijnverbinding is aan het
begin van het programma nog niet in orde.
Will Luikinga presenteert daarom de eerste
12 minuten via een autotelefoon ++ Barend
Middelhof van Robert Jacketti and the
Scooters is het idool in Nederland Muziekland-radio ++ Van 15.30 tot 23.55 uur
wordt bij Veron i ca op Ned. 2 "De Veron i ca .

Muziekdag " uitgezonden.
~
De uitzending komt recht- .
streeks v~nu!t de count- i~\" \~ ~~;/) 'hG
down-studio In Bussum.
~
J~L~
Presentatoren zijn
Jeroen van Inkel, Erik
de Zwart en Simone Wal raven. Optredende
artiesten zijn Frank Boeijen, Matt Bianco, Pasadenas, Bananarama, Level 42 e.a.
++ In het Algemeen Dagblad lezen we een
interview met Ruud Hendriks. Ondanks zijn
vele tv-werk is Ruud een radioman in hart
en nieren die droomt van een nieuwszender
die 24 uur per etmaal in de lucht is:
liEr gaat toch niets boven radio. Dat is
een v r i end die j e a I tij d bij je he b t • 11
Denkend aan zijn toekomstbeeld wijst Ruud
verguld naar een van de muren in zijn
kamer. Daar hangt een ingelijst affiche
van het New Yorkse station 1010 Wins Radio waar hij een paar geleden rondsnuffelde en stapels informatie verzamelde.
Nieuwsradio is er inmiddels, nu de 24 uur
nog. Aldus Steven Gelder in het interview
met Ruud Hendriks +++
15 SEPTEMBER: Rick van Velthuysen viert
zijn 27-ste verjaardag. Van harte ++
Karel van Cooten is drie weken met vakantie. Daniël Dekker presenteert daarom van
7 tot 9 uur De Havermoutshow ++ Marga
Smits presenteert Coupe Soleil bij de
NCRV op R2 van 15 tot 17 uur ++ In Volgspot ontvangt Aart van Bergeijk de acteur
Bernhard Droog ++ Peter Powell verlaat
~~ binnenkort de BBC. Vanavond
~
presenteert hij zijn laatste
U Cl Top of the Pops op BBC tv.
"Het waren 11 fantastische
~JU~~
jaren", zegt hij nadat hij
g~
een taart in ontvangst heeft
genomen van collega Mike Read ++ In Driespoor ontvangt Jeanne Kooijmans de zangeres Michelle Shocked ~
16 SEPTEMBER: Wessel van Diepen is twee
weken met vakantie. Jeroen van 'nkel neemt
zijn uur tussen '1 en 12 op R3 over. Hierin vertelt hij dat hij nét van Clarke
heeft gehoord dat die Johnny Hates Jazz
heeft· verlaten ++ Bij de KRO op Ned.l de
finale van KRO's Screentest. Finalisten
zijn Jan Ten Brink, Truus Vrijdaghs, Joris
Abeling en Jeroen Schutijser. Winnaar
wordt Jan Ten Brink . ++ In Jongbloed en
Joosten, bij de TROS op Ned.2, wordt de
Johan Kaartprijs voor het seizoen 87/88
uitgereikt aan Johnny Kr?aykamp +++
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17 SEPTEMBER: Om 0.02 uur
begint op R1/2 Radio Olympia
met Jan Douwe Kroeske. Ruim
212 uur televisie op Ned.3
en 245 uur op Radio 1 overdag
en Radio 1/2 's nachts. Op tv
zijn Marga van Arnhem, Tom
Egbers, Frits Spits, Ruud
Hendriks en Koos Postema de
vaste presentatoren. Harmen Siezen ver~
zorgt 's avonds de Olympische journaals.
De NOS heeft voorts mevrouw Hesie Chung
aangetrokken als Koreaanse gastvrouw.
Radioluisteraars kunnen dagelijks van 0.02
uur tot 14 uur nieuws uit Seoel verwachten. Jan Douwe Kroeske, Klaas Pieter
Rieksen, Tom Blom, Felix Meurders, Annette van Trigt en Govert van Brakel zijn de
presentatoren in Hilversum. In Seoel zijn
o.a. Leo Driessen, Jack van Gelder, Eddy
Jansen, Hans Eijsvogel, Jaap Stalenburg,
Jos van Kuieren, Hans van Zetten, Bep van
Houdt, Siert de Vos en Peter Knegjes.
Zowel de radio- als tv-uitzendingen komen
vanuit TV-studio 4, alwaar een grote
redaktie/radio/tv-ruimte is gebouwd.
Tijdens Radio Olympia experimenteert de
radionieuwsdienst van het ANP met 'aangeklede' nieuwsberichten. Korte uitspraken
van personen die in het nieuws zijn, verlevendigen de berichten van de nieuwslezers (Ad Valk en Marc van Amstel) zoals
dat gebruikelijk is bij de BBC en BRT ++
Sounds of the 60s op BBC Radio Two wordt
gepresenteerd door Peter Noon, eens zanger van Herman's Hermits ++ In Goud van
Oud, bij Veronica op Ned.2, zien we in
een inleidend filmpje Gerard van het Reve
die de toenmal ige minister van CRH Marga
20

Klompé (in 1969) een kus geeft. Maar volgens presentator Bart van Leeuwen geeft
hij de toenmalige Koningin, Juliana, een
kus ++ In Klasgenoten staan Ed Nijpels en
zijn klasgenoten uit 1959 centraal +++
18 SEPTEMBER: Leoni Jansen viert haar 33ste verjaardag. Van harte ++ In Tijd voor
Toen de hits en het nieuws uit september
1986 en september 1971 +++
19 SEPTEMBER: Pete Murray viert zijn 60ste verjaardag en Bert van
de radionieuwsdienst zijn
}30-ste. Van harte ++ Hol-
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lands Glorie komt vanuit

Okswerd ++ Tussen 15 en
18 uur presenteert Eddy
Keur zijn eerste programma

op Radio 10 ++ Haal het
'\, ~~ ~ doek maa r Op i s de t i te I
~
van een avondvullend pro~ MvaQ~ graJmla dat de KRO vanavond
via Ned.l uitzendt. In het programma
wordt vooruitgeblikt op het nieuwe theaterse~zoen in Nederland. Henny Huisman
begint met alles te vertellen wat er het
komende seizoen op het gebied van jeugdtheater gebeurt. Dan Aad vld Heuvel met
alles over cabaret, musical en theater.
En Berend Boudewijn mag het serieuze
werk voor zijn rekening nemen en vertellen wat er aan toneel, ballet, mime en
opera binnenkort valt te verwachten.
Verder presenteert Annemarie Oster een
programma vanuit de Stadsschouwburg in
Amsterdam. In dit programma worden alle
vijf de toneelprijzen (Arlecchino, Colombina, Louis en Theo d'Or en de Proceniumprijs) uitgereikt. Daarnaast worden ook
de Gouden Nederlandse Theaterprijs, Ne~

derlandse Choreografieprijs, Nederlandse
Mimeprijs, Nederlandse Musicalprijs,
Nederlandse Cabaretprijs, Ereprijs van
de Nede r I andse Muz i ekpod i a en de Oeuv'reprijs. Winnaars zijn: Sigrid Koetse, Carol
van Herwijnen, Els Ingeborg Smits, Theo
Pont, Willem Wagter, Sacha Bulthuis,
Han Ebbelaar, Catherine Allard, Rudi van
Dantzig, Theo Terra, Suver Nuver, Frisse
Jongens, de musical Cats en Elly Ameling
+++ 20 SEPTEMBER: Terecht lezen wij in
' Trouw vanmorgen in een artikel van Marjo
van der Meulen dat Nederland te klein is
voor zoveel prijzen ++ I.v.m. de vakantie van Peter Holland, presenteert Erik
van der Hoff van Roberto Jacketti and
the Scooters vanavond Dubbellisjes bij
de VARA op R3 ++ Bij de TROS op Ned.2
is om 19 uur een kijkje achter de schermen te zien van de musical Barnum, die
binnenkort in première gaat ++ TROS Triviant wordt gewonnen door Margriet Eshuys ++ Om 23.10 uur presenteren Ralph
Inbar en Edo Sprong de eerste van acht
uitzendingen over handanalyse en zelfherkenning. Het programma heet Alles in
de hand +++
21 SEPTEMBER: Jan Steeman viert zijn 43ste verjaardag en Tony Allan wordt alweer
39 jaar. Van harte ++ Will wil wel komt
vanuit Alphen aid Rijn ++ Mieke is het
idool in Nederland Muziekland-radio ++
In ~et NOS programma Podium van de Nederlandse Lichte Muziek opnamen van het
Podium van Marijke Boon. Het programma
werd op 12 september j. I opgenomen in De
Boerderij in Huizen ++ Veronica Film, van
20.29 tot 21.24 uur besteedt speciaal aandacht aan Rob Lowe. Presentator René
Mioch sprak met hem over zijn nieuwste
fi lm Masquerade +++
~M7&l@jJ
22 SEPTEMBER: Mies
~
~
Bouwman presenteert bij
de AVRO op Ned.2 de eerste van een nieuwe
serie In de Hoofdrol. Haar eerste slachtoffer is Henny Huisman ++ Daarna een aangrijpende documentaire over Muhammed Ali
15 jaar later, van Ruud Terweijden. Hij
sprak met de grote bokser 15 jaar na hun
eerste ontmoeting in Cherry HilI. Muhammed Ali blijkt een lichamelijk wrak te
zijn geworden door het Parkinson Syndroom
een ziekte waaraan hij sinds 1984 lijdt .
++ Vervolgens een nieuw AVRO-programma
AVRO op Het Binnenhof, gepresenteerd door
Marijn de Koning ++ Coot van Doesburgh
is gastpresentatrice van Coupe Soleil
bij de NCRV op R2 +++
23 SEPTEMBER: Kees Baars is met vakantie.
Wessel van Diepen presenteert daarom
Countdown Café, samen met Alfred Lagarde
+++ 24 SEPTEMBER: Sounds of the 605 op
BBC Radio Two wordt weer gepresenteerd

door Simon Dee ++ Om 16.30 uur presenteert
Hans Sleeuwenhoek de laatste aflevering
van TéVékontakt. Anderhalf jaar lang heeft
de NCRV de televisie gebruikt om mensen
met elkaar in kontakt te brengen. Sinds
het begin van het programma in maart '87,
zijn meer dan 30.000 kontaktzoekenden ingeschreven ++ In Trouw lezen we een interview van Joop Bouma met Rob Out.
"Wat is Rob Out? Rob Out is niks. Veronica dat is het. Ik ben helemaal niet belangrijk. Natuurlijk, ik heb het opgezet.
Maar hoe ging dat. Na het schip had een
aantal mensen geen werk meer. Ik ben toen
met een secretaresse voor halve dagen
verder gegaan. Ik heb Veronica uitgedacht. l ' 0 ja? En Lex Harding, Jos Bakker,
Ad Bouman en al die anderen die op de
Oude Enghweg in Hilversum bergen werk
verzette om Veronica levend te houden?+++
25 SEPTEMBER: Tom Blom viert zijn 42-ste
verjaardag. Van harte ++ In KROls Tijd
voor Toen de hits en het nieuws uit september 1973 en september 1968 ++ In De
Zalige Liefdeslijn, van 16 tot 18 uur bij
de KRO op R3, draait Paul van der Lugt de
nieuwe plaat van Vader Abraham samen met
de 7-jarige Tessa , "Waarom hui I je nou".
Bij de plaat maakt PauJ de opmerking:
"Die oude Pierre, die dacht natuurlijk,
pedofilie is uit de taboesfeer gehaald,
nu mag dit! 11 ++ De NOS heeft
_
vannacht extra zendtijd op
/.-_~'\~
Ned.3 om rechtstreeks het
debat tussen de Amerikaanse __ .::..~_
President's kandidaten Bush
en Dukak i s u i t te zenden ~ ~ , ,=,
+++ 26 SEPTEMBER: Chris
........
' Smeekes, de baas van de STER, viert z(jn
62-ste verjaardag en AVRO-veteraan Ger
Lugtenburg zijn 66-ste. Van harte ++
Met ingang van vandaag heeft AVRO-3 een
nieuw jingJepakket. De basis is het pakket van "Z-100". De produktie van 't AVRO
pakket was in handen van Bart van Gogh
van Top Format Productions ++ Hollands
Glorie komt vanuit een feesttent in het
Groningse Siddeburen ++ Om 17.03 uur, na
de nieuwsuitzending, stopt Ve'ronica met ,
Veronica Lokaal. Dit naar aanleiding van
de uitspraak van de Raad van State dat
dit volgens de Mediawet niet mag. Voor
iedere dag dat Veronica de wet overtreedt
(tot nu toe 35 dagen) moet 500 gulden
boete worden betaald. In een commentaar
zegt Veronica dat de omroep blijft streven naar dergelijke lokale programma's,
hoewel de uitspraak van de Raad wordt gerespecteerd. Daarom ook zal het bestuur
van Veronica, na bestudering ' van d~, motivatie van de Raad van State, waarschijnlijk het Corrrnissariaat 'v,o or de Media opnieuw om toestemming vragén'. Dit verzoek
21

zal worden ondersteund door andere(lokale)
omroepen. Tot vanmiddag maakten 65 lokale omroepen gebruik van deze Veronica
service +++
27 SEPTEMBER: Paul vld Lugt viert zijn
32-ste verjaardag. Van harte ++ Herbert
Grönemeyer doet de Twee Meter live-sessie
tussen 14 en 15 uur bij de VARA op R3 ++
Frank Boeijen praat in Driespoor over zijn
nieuwe platenplannen en presenteert van
19 tot 20 uur Dubbellisjes bij de VARA
op R3 ++ Luc van Rooij en Wim Rigter
roepen luisteraars op om lid te
worden van de RoeI Koeners Fanclub, die
ZIJ voor hem hebben opgericht. RoeI is
al jaren radioproducer en vanaf deze week
omroeper voor de VARA televisie ++ In de
eerste uitzending van Hoe Later op de
avond, om 22.40 uur bij de TROS op Ned.2,
ontvangt Wim Bosboom de psychiater Prof.
Dr. J. Bastiaans +++
28 SEPTEMBER: 10 jaar geleden presenteerde Tom Mulder de eerste 50 Pop of een enveloppe en 20 jaar geleden werd de eerste
Fabeltjeskrant uitgezonden. Het laatste
wordt herdacht in Driespoor. In de rubriek
Vandaag de Dag horen we Frans van Dusschoten (de stem van Meneer de Uil) de luistervriendjes toespreken ++ Van 21 tot 24
uur wordt op VPRO R3 afscheid genomen
van Jan Donkers, die voor het VPRO programma Het Gebouw correspondent in Amerika wordt. Collega's en vrienden maakten
voor hem Bedtime for Gonzo, een feestel i.jk
afscheidsprogramma. Een paar namen: Jan
Haasbroek, Fred Hermsen, Mart Smeets, John
Peel, Rik Zaal, Wim Noordhoek, Joe South,
Hubert van Hoof en Cor Galis ++ Van 19
tot 19.50 uur presenteert Simone Wal raven
voor het laatst Countdown bi.j Veronica op
Ned.2. ++ In Nederland Muziekland-radio
praat Chiel van Praag met Pierre Kartner.
Die eist excuses van Paul van der Lugt
over diens uitspraak van afgelopen zondag.
Hilversum is weer een rel rijker +++
29 SEPTEMBER: Ton Lathouwers viert zijn
29-ste verjaardag. Van harte ++ Rob van
Someren presenteert zijn eerste Havermoutshow op TROS R3 ++ Barry Pitch presenteert
voor het laatst Dance Tracks. Vanaf volgende week ~resenteert Martijn Krabbê
het programma +++
.
30 SEPTEMBER: 21 Jaar BBC Radio One wordt
gevierd met o.a. een Top 100 Allertijden,
muziek uit 1967 en opnamen van het Montery Popfestival uit juni 1967 ++ Sky Radio
begint vandaag met uitzenden ++ Van 17 tot
18 uur wordt bij deTROS opR2 afscheid genomen van Ad Ro land. In he t TROS Res tau ran t
komen col /lega's en artiesten afscheid van
Ad nemen. Hij gaat zich toeleggen op het
begeleiden van buitenlandse radiostations
++Volgende keer meer+++Ton van Draan.en+++
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THE LADY THAT LOST HER MAKE-UP!
Het is alweer maanden geleden dat ik
iets op papier zette over zeezenders. Ik
zag er werkelijk geen aanleiding toe. Het
enige nieuws dat er viel te melden was
steeds over het feit
dat er dingen
verdwenen i.p.v. er bij kwamen. De
Commun1cator
werd
een
(wellicht)
permanent modderbad gegeven, de masten op
de Ross verdwenen als sneeuw voor de zon,
zo ook redelijke deejays,
een compleet
station, een goede frequentie en zo zou
ik nog wel even door kunnen gaan over de
Bermuda
Driehoek.
Wat
er overbleef
verminderde
in
alle
opzichten
van
kwaliteit en kwantiteit. Wie in Nederland
nog in staat is de 558 kHz te ontvangen
mag van geluk spreken. Hoewel, 'van geluk
spreken', wellicht The Understatement of
the Year'
is.
Zij die 558 n1et meer
oppikken z1jn heel wat beter af. Het
resterende signaa~ dat op de Roas wordt
opgewekt lijkt te
ontstaan
uit een
draadloze babyphone,
die zijn stroom
betrekt van een fiestdynamo.
Zien jullie
in gedachten Chicago ook trappen? Het zal
nu ook dUidelijk zijn waarom 558 'soms'
niet in de ether is. Juist, dan is Peter
C
bekaf.
De
Nederlandse
bemanning
verdomt het om te fietsen. 'The Cloggies', zoals zij aimable door hun geachte
Engelse mates
worden genoemd.
hebben
behoorlijk de pest in omdat hun beloofde
'Highpower 50.000 Watts All Europe 819
signal'
er nog steeds
niet is.
Het
spec1aal h1ervoor
in de VS best~lde
mast je bezweek al snel toen Chicago wat
te
hard
fietste.
D~
fiber spriet
verschrompelde
als
een
mumm1e.
De
langverwachte
nieuwe
mast
zal onze
landgenoten ook
niet
veel vrolijker
hebben gemaakt.
Wie ooit het spul gezien
heeft komt niet meer bij van het lachen.
Het is andermaal zo'n type zendamateurmast voor in de achtertuin van zo'n 30
meter hoog. Twee van de drie delen van de
mast hebben openlijk op de kade gelegen
van de plaats vanwaaruit wordt getenderd.
Open en bloot! De oude vrachtwagenbanden
waar de segmenten op lagen deukten niet
eens. De gouden vondst SChijnt van Mike
Watts te zijn, die volgens zeggen 'de
wasrekjes'
ook
nog zelf
(voor)financierde. Het derde en bovenste deel ging
net even boven de begroting uit van Watts
zodat de inkomplete handel de 819 terug
in de ether zou moeten brengen. Op dit
moment is het nog n1et dUidelijk of Mike
Zijn nieuwe zakgeld
(betaald in Ierse
Ponden) al heeft betaald aan de 'topsektie' en als dit wel het geval is zou dit
een padvindersoplossing betekenen.
Wat
echter aan het geheel zo inkonsekwent is,
is wel de houding van the Cloggies. Oo1t
dreigden ze het schip te verlaten als 1
september j.l.
het 819 signaal in volle
glorie niet terug zou Zijn. Zij zouden
dan een nieuwe 'uni~' nemen. Echter, onze
landgenoten bevinden zich nog steeds op
de Ross Revenge.
Of,
moeten we tegenwoordig spreken van de Rust Revenge, want
langzaam en zeker beg1nt het ooit zo
trotse zendschip de conditie te benaderen
van
'haar
voorg~ngster'.
The
lady

verliest haar make-up. Het aangekondigde
cloggy vertrek
bij
ontbreken van de
819- op 1 sept ember, werd door de Engelsen bloed s erieus genomen .
In memo's van
o.a.
mei en juli smeekte
'programmaleider'
Steve Conway zijn mates alle
ruimte te.. geven aan de Cloggies. Want,
zoals wij
weten,
de geschiedenis leert
ons dat Carolineprojekten alleen konden
bestaan dankzij technische en/of programmatische bijstand van de Nederlanders. Om
niet de ?ulling van de inwendige mens en
het
inwendige
van het zendschip te
vergeten.
Zonder
de
, Cloggies
geen
Caroline.
Het 1s een trieste gedachte
dat Caroline haar 25 ste jaar bijna ingaat, en dan niet als een young lady maar
als een afgetakelde vrouw die met vervroegd pensioen gaat . Hans Knot schreef
al eerder als reaktie op het Caroline
persbericht,
dat het wel 1 januari van
het volgend jaar zou kunnen worden voordat alles aan boord weer bij het oude is.
Bn zelfs dat vind ik nog behoorlijk optimistisch. De plannen die door Caroline in
het bericht werden ontvouwd komen te
laat. Want, zit er nog iemand op een top
40 station te wachten op de middengolf?
De 558 club is weliswaar druk doende een
FM zender aan boord te krijgen, maar
zoals gebrUikelijk is geld het probleem.
Niemand zit op de heren te wachten, die
via afbetaling en/of met kralen en spiegeltjes aan electronica willen komen.
Trouwens wanneer er wel een idioot is
gevonden die tegen '558 condities' appaatuur wil
leveren, dan zal de Ross naar
nze kant van de Noordzee moeten komen om
t
FM minstens Scheveningen te kunnen
reiken. En wie weet .....
zal het geen
dio 558 meer zijn, maar een Belgisch
ation ... Maeva,
Contact ... Wie zal het
Ik blijf het zonde vinden van het
'perfecte'
zendschip. O'Rahilly
1983 zo wijs moeten zijn om met
en iop"40 station' t~ starten à la Laser.
de markt er nog voor. Dan had
het leven van de Lady er wellicht heel
wat anders uitgezien dan vandaag de dag.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat
na zo'n 30 jaar offshore radio,
we eens
toe moeten geven dat het mooi is geweest.
Ook al zou Caroline er in slagen nog ,
jaren door te modderen, wat is in hemelsnaam de zin er nog van.
Ik zie het niet '
meer, hoe graag ik ook zou willen. Het is'
maar goed dat er in ruime mate opnamen
voorradig zijn van offshore radio vanuit
het verleden. De toekomst zit <gedeeltelijk) in. satelliet radio, wel of niet via
de kabel. Als we e~n beetje geduld hebben
is het · • straks" mogelij k ~t . een draagbare radio rechtstreeks de DBS satellieten te ' ontvangen en dan is een nieuw
radiotijdperk
aangebroken.
Opvallend
hierbij 1s dat de pioniers van popsatellietradio oude zeerotte n zijn als Willem
van Kooten
(Joost de Draayer) en Chris
Cary
(Soangles
Kuldoo n).
Niet alleen
omdat h~t goede radiomakers zijn
(ze
kunne n het niet
laten om zelfs op hun
ei gen station programma'S te maken), maar
vooral ,g oede zakenlui.
Helaas kunnen we
da t
ni e~
~eggen
van onze Ierse vriend

Ronan O'Rahilly.
Ja natuur lijk, Caroline
wordt 25 jaar , maar ze klinkt en zie t er
uit als 80 jaar.
Ik flirt niet meer met
haar.
Tom de Munck.

IDEE VOOR MEER POPULARITEIT NEDERLAND 3.
ds. W. Koole, t.v. direkteur van de
IKON, vindt dat de instelling van een
gezamenlijke zenderredaktie met onafhankelijke bevoegdheden, de oplossing is
voor het meer populair maken van Neder land 3. Men vindt het gezicht van de
zender nu nog te onbekend als gevolg van
te weinig afwisseling en een gebrek aan
gedrevenheid. Wel is men bij de IKON tevreden over de kijkdichtheid van ' haar
programma-"svia Nederland 3. Zo hebben de
jeugdprogrammaJs de helft meer kijkers
dan voorheen via de andere netten en
ook de andere programma's hebben niet
minder kijkers gekregen. Alleen het korte tv spel, dat op de zondag wordt uitgezonden, zit aan de negatieve kant van
de voormalige kijkcijfers.
IKON WIL WEER NAAR DE FM.
Wel is de IKON uiterst ontevreden
over de programmering van haar programma's via Radio 5, die alleen via de
middengolf zijn te beluisteren. Volgens
radiodirecteur de Ronden luisters 75%
van de potentiële luisteraar alleen naar
de FM en derhalve pleit men bij de IKON
voor de oprichting van een aparte zender
voor de minderheden en de omroepen zonder leden, die dan via de FM zou moeten
gaan uitzenden.
TWEE SEIZOENEN REAL EN BARCELONA.
Het sate1l ietstation Screensport
heeft een 2 jarig kontrakt afgesloten
met de Spaanse voetbalclubs Barcelona
en Real Madrid waarbij telkens de thuiswedstrijden van beide ploegen geheel
zullen worden uitgezonden. Elke maandag
avond is derhalve vanaf half 9 een wedstrijd van één van beide ploegen te zien.
Voor het commentaar zijn Martin Tyler
en John Helme ingehuurd. Martin werkt
ook voor Sky Television. In Nederland
is Screensport te ontvangen in Rijs- wijk, Raalte, Zwolle, Apeldoorn en op
Texe 1•

Nieuws uit Denemarken
LICENTIES LOY.ALE TV TOEGEWEZEN.
De raad voor lokale radio en televisie heeft de 8 licenties vergeven voor
ondernemingen die in de
toekomst de
lokale tv mogen verzorgen in Groot Kopenhagen. De nieuw geformeerde AEM groep zal
in de toekomst gaan uitzenden onder de
naam HTV ( Hovedstadens TV) en tesamen met
Kanal ' 2 heeft men de meeste zendtijd toegewezen gekregen. HTV zal de technische
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uitrusting als zowel de zender van Kanal PROBLEMEN BIJ RADIO RADIO.
2 in de toekomst voor haar programma's
Op het randje van de redaktiestop van
gaan gebruiken.
Gezamenlijk zal men per
deze
Freewave ontvingen we het bericht
week 87 uur per week aan programma's
dat
er
grote problemen zijn bij Radio Ra- '
verzorgen en Kanal 2 heeft uiteindelijk
dio,
het
satellietradioprojekt van Virghet gevecht om de zenduren van 6 tot 9 in
de ochtend
op de doordeweekse dagen in. Zo zou Johnny Walker van plan zijn
gewonnen
waardoor
haar
programma per 25 oktober a.s. over te stappen naar
Morgenflimmer per 1 oktober j.l. 5 maal GLR, het nieuwe station dat in de plaats
per week is te zien. Zoals gemeld hebben
alle organisatie nu de beschikking over komt voor BBC Local Radio London. Hij
Kanaal eo als uitzendfrequentie en kan zou bij Greater London Radio de uren tuseventueel
het
kanaal de gehele dag sen 12 en 3 in de middag gaan presenteren. '
blijven aanstaan met liefst 8 verschil- Tevens zouden diverse andere Radio Radio
lende organisaties gedurende 24 uur per medewerkers van plan zijn hun station
etmaal. De grote verliezer voor zendtijd
in te ruilen voor GLR. Rob Jones, manais eigenlijk - wel mr. Bundensen. Zoals in
ging di rector bij Radio Radio, heeft bede vorige Freewave vermeld verliet hij
Kanal 2 om zijn eigen station op te zet- kend gemaakt dat alle medewerkers dte
ten. Hij krijgt in totaal maar 23 uur Radio Radio voor GLR inruilen te maken
zendtijd per week en is op de doorde- zullen krijgen met advokaten en rechtzaweekse dagen te zien met zijn Kanal 5 ken gezien ze een kontrakt hebben waarin
tussen 9 en 12 uur en op zaterdag en
zondag van 8 tot 12 uur.
Het reeds lang staat dat het niet geoorloofd is voor
bastaande Christelijke KKR TV kreeg in de een ander station te werken. BBC Local
Radio London verliet om 7 uur in de avond
nieuwe regeling slechts 7 uur toegewezen,
zendtijd die hoofdzakelijk zal worden van de 7e oktober voorgoed de ether.
gebruikt voor het programmeren van bingo .NIEUW ZENDERPARK IN JORDANIE.
shows voor charitatieve doelen. Wel dient
De bouwen uitrusting van het nieuwe
gesteld te worden dat het ontvangstsigzenderpark
in Khakamarch in Jordanië
naal van kanaal 60 veel sterker is dan
loopt
tegen
de voltooi ing en
het signaal dat de stations tot nu toe
zelf verzorgden.
Het nieuwe signaal komt
spoedig kunnen er testvia de antennemast van Danmarks Radio /TV uitzendingen worden verwacht.
in Glassaxe.
Paul S Hansen.
Ondermeer zijn er drie nieu-

ANDERMAAL BELOFTE NOS AVONDPROGRAMMA.
Reeds 2 jaar geleden werd het eerste
plan bekend voor een dagelijks terugkerend programma op de televisie dat de
vorm en inhoud zou moeten hebben van het
late avond NOS programma IHet het Oog
op Morgen I. Tot nu toe is er niets meer
van gehoord. Andermaal zijn er plannen
en volgens plaatsvervangend tv direkteur
Leo Kool zou het programma als voorlopige werkttitel INOS Laat' hebben meegekregen en zal waarschijnlijk in oktober
1989 voor het eerst worden uitgezonden.
LANCERING ARIANE SATELLIET UITGESTELD.
De voor november op de kalender staande Iancer i ng van de ASTRAsa te 11 i et i's
uitgesteld wegens een defekt aan de motor van de Arianeraket, genummerd vlucht
27. Verwacht wordt dat de lancering nu
zal plaats vinden tussen 15 en 20 december a.s. Ondanks deze problemen zal er
geen achterstand komen voor het opstarten
van de transponders en kunnen, zoals gemeld, de geplande stations op 1 februari
van start gaan.
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we kortegolfzenders, elk
met een vermogen van 500 kW"
geplaatst en enkele middenen 1angego I fzende rs .'
NIEUWE STATIONS NEMEN RADIO RADIO:
Downtown Radio is van start gegaan met
de overname van de programma IS van Radio
Radio gedurende de nachtelijke uren.
Moray Firth Radio heeft inmiddels ' een
kontrakt getekend om dezelfde uren , over
te nemen als Downtown, evenals Plymouth
Sound. CNFM, het nieuwe ILR station dat
volgend voorjaar in Cambridge/New Market
van start zal gaan heeft ook besloten om
de Radio Radio shows in haar programmering op te nemen.
MEER PROGRAMMA~S GERICHT OP BURMA.
De recente ongeregeldheden en de
staatsgreep in Burma hebben tot gevolg
dat de dagelijkse uitzendingen gericht
op Burma en vèrzorgd door de BBC World
Service met 5 minuten zijn uitgebreid
tot 20 minuten. Dit betreft het Nieuws
en aktualiteiten programma. De BBC heeft
in de avonduren ook nog een programma
die niet wordt uitgebreid.
NIEUWE VOORZITTER VOOR IKON.
Per 1 oktober is drs. S.J. Noorda
de nieuwe voorzitter geworden van het
algemeen bestuur van de IKON en is daarmee L de Ruiter, die de funktie sinds
1983 vervulde, opgevolgd.

