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Kleinere advertenties zijn niet mogeliJk. 
Elke auteur en adverteerder Is verantwoor
delijk voor ziJn ,eigen publicatie. 
Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
n~e uit deze Freewave niet toegestaan. 

VERLÊNGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D is je VOORLAATSTE nummer. je wordt 
. verzocht binnen 1 ~ek j ~ abonne

ment te verlengen • 
. . .. .. 

D Is Je LAATSTE nummer, indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 

__ ~_ . verzoeken je het alsnog met SPOED 
te doen, als je Freewave wilt ' blijven ont-
vangen. ~ 

Be s te I eze rs • 
Zate rdag 29 oktobe r j ."1. vi erden wi jin 
Amsterdam het tienjarig bestaan van 
Freewave en de Stichting Media Communi 
catie met een zeezenderdag. Oe opkomst 
was fantastisch en er werden heel wat 
video's vertoond. De een interessanter 
dan de ander. Aardig was de video ·over 
Cable One die een paar dagen voor de 
zeezenderdag was gemaakt. Hans Knot zag 
je o.a. in gesprek met Tom Mulder. 
Een gesprek dat binnenkort geheel in 
Freewave te lezen zal zijn. 
Nadat de video over Sealand van Roy 
Bates was vertoond, kwam Bert Voorthuij
sen het podium op om iets te vertellen 
over een minder geslaagde trip naar Sea
land. Daarna ontving hij het eerste offi-
ci~le exemplaar van het nieuwe boek van 
Hans Knot "De Droom van Sealand. Nadat 
Fred van Amstel en El1y van Radio 558 
enkele vragen hadden beantwoord zagen we 
ee~ schitterende video van Serge van/ 
Gisteren over 5 jaar Ross Revenge: ~ 
Organisatoren Hans Knot en Rob Olthof 
kunnen terugkijken op een geslaagde zee
zenderdag. Op naar de volgende! 

Wat staat er in deze Freewave. 
Maria Depuydt verzamelde weer het nodige 
nieuws uit Belgi~, gevolgd door Zeezen 
ders Nu en Allerlei. 

Daarna deel 1 van een korte serie 
over Religie op de Radio door Hans Knot 
en NewsNewsNews door Paul S.Hansen. 
Na News From England in de rubriek Zee
zenders Toen tlMi Amigo herinneri ngen 
van Johnny Jason". 

Onder de kop ZeezenderNieuws word je 
ultgebreid geinformeerd over vrijheids
stri Jders die een TV-zen·dsch i p voor de 
kust van Cuba willen neerleggen. 

"Overdenkingen uit Amerika" werd ge
schreven door Patrick Bekaert en in het 
RadioSTV Logboek lees je wat er zoal is 
gebeurd van 1 t/m 26 oktober in het 
Hilversumse. 
Veel leesplezier en tot over drle, weken 

Ton van Draanen. 
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BRT DONDERDAGPROGRAMMA'S NAAR VTM. 
Het grootste deel van de BRT pro

grammering op de donderdag wordt me~ 
ingang van februari a.s. vertoond vla 
de VTM. Zowel het programma Hoger Lager 
als Dallas komen hierdoor bij de BRT te 
vervallen, programma's die beiden hoge 
kijkcijfers scoorden. Ook de pr7senta
tor van Hoger Láger, Walter Capleau, 
vertrekt naar de VTM. Inmiddels heeft de 
BRT Felice 'Damiano van omroep Brabant 
aangetrokken om met ingang van januari 
a.s. een kwis en gok programma te gaan , 
brengen als vervanger voor 'Hoger Lager. 
JAN GEYSEN INTERIM DIREKTEUR BIJ BRT. 

De Raad van Beheer van de BRT heeft 
Jan Geysen belast met de funktie van 
interim directeur als opvolger van Jan 
van der Straeten die met pensioen is ge
gaan. Geysen is daarmee terug gekomen 
bij de BRT nadat hij een poging had on
dernomen een eigen produktiemaatschappij 
op te zetten. Geysen zal speciaal be
last worden met de afdeling amusement. 
MARTIN DE JONGHE KIEST OOK VOOR VTM. 

Service Telefoon brein Martin de 
Jonghe heeft besloten ook over te stap
pen naar de VTM. Hij verliet in mei de 
BRT omdat hij het oneens was over zijn 
'los-vast' aanstelling als producer.Hij 
had toen nog geen alternatief gevonden 
maar is nu met open armen bij de VTM 
binnengehaald. Jos van Oosterwijck, mu
zieksamensteller van Studio Brussel en 
voormalig medewerker van het programma 
'Bij Mike' is inmiddels benoemd tot 
muzikaal adviseur. 
JOURNALISTEN VAN BRT NAAR VTM. 

Met zijn drieën tegelijk vertrekken 
Danny Huwé, Piet Deslé en Terry Verbiest 
van de BRT naar de VTM om te gaan werken 
voor het Journaal. Inmiddels heeft Jan 
Gheysen, die door de VTM was aangezocht 
om het bedrijf mede op poten te zetten, te 
kennen gegeven naar de BRT terug te wil
len keren daar van zijn plannen met de 
VTM, volgens zijn zeggen, niets terecht 
komt. Inmiddels is hij weer in onderhan
deling met de BRT die haar armen wijd 
openhoudt voor Gheysen. . 
BRT PROGRAMMA'S VERDWIJNEN VAN TV 

Kunstzaken op de BRT TV gaat met 
ingang van 1 januari a.s. ~erdwijn~n 
van de buis. De culturele Inf orma tIe 
zal in de toekomst opgenomen worden in 
de normale Journaals op de BRT. Tevens 
za l er een kort Journaal bijkomen op 
de BRT 1 en 2 beiden om 19 uur en de 
overweging is op het eerste net om 18 
uur nog een Journaal in het kort te 

plannen. Het nieuws van 19.45 zal ko
men te vervallen en worden vervangen 
door een langer Journaal dat om 19.30 
zal beginnen. Klokvast zal het late 
avondjournaal bij de BRT met ingang 
van 1 januari a.s. om 22.30 worden ge
programmeerd. 
CNN NU OOK OP VLAAMSE KABEL. 

en Sky Channel eerder toe- ~ 
Nadat MTV, Super Channel ~ 

stemming kregen om op de ~U\ 
Vlaamse kabel uit te zenden, 
heeft de minister van Cultuur, Dewael, 
ook toestemming verleend aan CNN en is 
hiervoor inmiddels een overeenkomst ge
tekend. Voorlopig wordt het CNN signaal 
alleen verspreid door de kabelmaatschap
pij Integan. 
DEMONSTRATIEF OPTREDEN RUIMTE TEKORT BRT. 

Voor sommige diensten van de BRT is 
de toegewezen ruimte in het hoofdgebouw 
van de BRT te Brussel veel te klein. Hun 
vele vragen om meer ruimte is tot nu toe 
afgewezen en vol ongeduld werkte men ver
der totdat men enkele weken geleden be
sloot op ludieke wijze het ongenoegen nog 
eens bekend te maken. In ruimten waar -
normaal 3 mensen kunnen zitten werken soms 
9 man personeel. De bewoners van de 7e 
verdieping van het kantoorgebouw aan de 
Reyerslaan besloten hun werkvertrek te 
verplaatsen naar de wandelgangen. Mis
schien dat de BRT direktie nu gaat be
grijpen dat b.v. redakties van drie ver
schillende tv programma IS niet in dezelfde 
ruimte te werk kunnen worden gesteld. 
EERSTE TV SERIE AANGEKOCHT DOOR VTM. 

Naast enkele conceptkontrakten in
zake het uitzenden van televisieseries 
heeft Guido Depraetere, programmadirek
teur bij de VTM, het eerste definitieve 
kontrakt getekend. Het betreft de uit
zend rechten van een dertiendelige serie 
gebaseerd op de Bompa serie, een produk
tie van Ruud de Ridder en het betreft 
dus een Vlaamse produktie: De serie 
zal wekelijks op zaterdagavond om 8 uur 
worden gepresenteerd en telkens 26 minu-
ten gaan duren. . 

RTVO WAREGEM AL IN PROBLEMEN. 
Nog voordat er een programma van de 

Regionale TV RTVO Warege'm is uitgezonden 
zijn er al grote problemen ontstaan waar
door ondermeer de initiator Bert de Neve 
op een zijspoor is gezet. Hij zorgde er 
ondermeer voor dat men een vergunning 
kreeg. Als nieuwe direkteur en opvolger 
van de Neve is Ronny Courtens van de NV ' 
Vogue Trading benoemd.De burelen van de 
RTVO zullen omstreeks deze tijd verhuizen 
van Waregem naar Kortrijk maar de studio 
zal voorlopig gevestigd blijven in een 
winkelcentrum in Waregem. Vogue zal zich 
gaan bezig houden met de technische 
kant van de regionale omroep en is tevens 
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de grootste aandeelhouder . Men streeft er 
nog steeds naar begin 1989 met uitzendin
gen te kunnen starten. 
COKMUNIQUE RAAD VAN BEHEER BRT. 

Met tevredenheid is de Raad van 
Beheer van de BRT gesteld over de 
bereidheid tot een rationele en construc
tieve discussie over de BRT, die minister 
Dewael met zijn persoonlijke standpunten 
i.v . m. de Vlaamse Onenbare Omroeo heeft 
getoond. De Raad stelt met voldoening 
vast dat de minister van oordeel is dat 
de BRT moet kunnen beschikken over twee 
televisienetten. Men is het er mee eens 
dat een eventuele nieuwe rechtsvorm voor 
de BRT moet leiden naar meer autonomie. 
slagkracht en soepelheid van de openbare 
omroep. Met de nieuwe wet op de staats
hervorming, die op 1 januari a.s. van 
kracht wordt, zijn de grenzen bekend waar 
binnen de discussie over zo'n rechtstvorm 
gepleegd kan worden. De Raad acht het 
wenselijk dat initiatieven in die zin zo 
spoedig mogelijk genomen worden. Het is 
immers pas in het kader van een nieuwe 
rechtsvorm dat men zich kan bezinnen over 
relaties tus~en BRT en overheid en over 
een efficiänter personeelsbeleid. Een 

.nieuw beheerscontract mag echter niet 
leiden tot een grotere afhankelijkheid 
van de openbare omroep. In verband met de 
taak, de opdracht en de financiering van 
de openbare omroep verwijst de Raad van 
Beheer naar het document 'Hoe ziet de BRT 
zichzelf in de toekomst', waarin de eigen 
opvattingen dienaangaande zijn vast·ge
legde In verband ·met de gedachte aan een 
privatisering van de technische diensten 
lijkt het de Raad toe dat een omroep voor 
zijn uitzendingen en produktie in elk 
geval moet kunnen steunen op eigen 
technische diensten, die optimaal moeten 
worden benut en die ten koste van zware 
investeringen in mensen en middelen, 
gefinancierd met gemeenschapsgelden, een 
spitsbedrijf zijn gaan vormen. 
SAMENGAAN VAN TWEE PROGRAMMA'S . 

Terloops en Boeketje Vlaanderen, twee 
BRT programma's die al jaren lang via de 
BRT op zaterdag worden uitgezonden, 
worden naar alle waarschijnlijkheid op 
korte termijn samengevoegd. Het zal waar
schijnlijk een soort instapprogramma 
worden waarin naast regionale informatie, 
sport en toeristische tips gebracht 
zullen gaan worden. De middelen en mensen 
van beide programma's zullen gebundeld 
worden om tot betere resultaten te 
komen. Als streefdatum voor de fusie wordt 
september 1989 genoemd. 
SHOW WILL TURA 2000 NAAR VTM. 

Als eerste show programma bij de 
Vlaamse Televisie Maatschappij zal Tura 
2000 gaan dienen. Een kontrakt met Tura 
1s hiertoe afgesloten. Hij maakt met deze 
show veel succes in de Vlaamse theaters 
en de leiding van de VTM is van mening 
dat men zondermeer een dergelijk klapstuk 
moet programmeren bij de start, volgend 
j aar, van de VTM. Maria Depuydt. 
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Zeezef1dersNtf 
19 SEPTEMBER: Een totaal andere program
mering voor radio 558 en we] van 7-9 Fred 
van Amstel, 9-12 Walter Simons, 12-12.15 
Ria Valk, 12.15-12.30 Smoking top drie 
(dus per ongeluk verwisseld) 12.30-14 Er-
win v.d. Bliek, 14-17 Fred, 17-19 Erwin. 
Zoals reeds eerder bij Monique aangekon
digd zou er vanaf het komende basketball
seizoen aandacht worden besteed aan de 
data van de wedstrijden van Golf Molijn 
Orca's uit Urk, hetgeen inderdaad nu via 
radio 558 geschiedt. Ook vandaag geen 
nieuwsuitzendingen. Caroline: 19.30-23 
Rob Harrison, 23-01 Erwin, 1-4 Paul 
Shelton, 4-6.30 Andy Brancate. Nieuws 
met Rob. 6215 kHz uit de lucht. Zoals 
vorige week ook al regelmatig het geval 
was is het stil op de kortegolffrequentie 
van WMR. Zoals we nu hoorden is vorige 
week de antennedraad naar beneden gekomen 
door de storm, hetgeen we vermoeden dat 
dit nu weer is gebeurd. di 20 SEPTEMBER: 
Andermaal geen WMR, Op 558 nieuws om 10 ~ 
en 12 uur met Fred. Helen Shepherd de 
komende drie dagen te gast bij Ria Valk 
en Verandering bij Caroline: Mike Dundee 
(technicus) leest het nieuws. wo 21 SEP-
TEMBER: Vanaf 14 uur weer regelmatig 
nieuws op 558 Op WMR om 9.42 (inschakel
moment) wel zender aan maar zonder muziek. 
Volgend inschakelmoment om 15.54 uit de 
ether. do 22 SEPTEMBER: Vanaf vandaag t/m 
zaterdag een spot waarin wordt gemeld dat 
zondag de wintertijd ingaat. Tussen 14 en 
14.04 uit de ether voor onderhoud aan ge
nerator en om 12 uur geen nieuws. Om 13 
uur wederom niet waarbij gesteld wordt dat 
er een storing in de telex is. Het over
zicht van het ochtendnieuws volgt waarbij 
tevens wordt gemeld dat voorlopig geen 
nieuws meer is te verwachten. WMR deels 
uit de lucht. In de avonduren konstant in 
de ether. vr 23 SEPTEMBER: WMR off air. 
Radio 558 in de ochtenduren slaan de pla
ten konstant over en in de middag besluit 
men naar de Carolinestudio te gaan om daar 
de programma's voort te zetten. Bij Ria 
Valk ~s vandaag en morgen de zanger Michael 
Robinson te gast. Om 16.20 gaat de zender 
uit de lucht om enkele technische problem
en op te lossen waarna men om 16.40 terug
keerde Walter Simons doet het programma 
tussen 17 en 19 uur daar Erwin hoofdpijn 
heeft. Caroline: veranderingen 23-03 Paul 
en 3-6.30 Andy. Nieuws met Andy en om 20 en 
22 uur het internationale nieuws op 558 
was er wel, gelezen door Rob. za 24 SEP
TEMBER: Radio 558: 7-9 Fred, 9-12 Walter, 
12-12.30 Ria en Draai Top 3 waarna non-



stop gouewe ouwe. Daarna de American 
top 40 met Raymond Balsink, die vandaag 
en morgen tussen 12 en 15 ook voor het 
laatst is te beluisteren op Radio Ver
onica Lokaal. Trouwens over Veronica 
gesproken, deze week voor het eerst de 
558 programmering opgenomen. WMR off 
air. Caroline: 18.30-21 Rob, 21-23 Paul 
Shelton, 23-01 Steve Conway vanaf tape. 
Hij komt voorlopig niet weer aan boord 
en zal aan land de Carolinezaken regel
en en in het weekend 2x2 uur vanaf tape 
te beluisteren zijn. 1-3 Erwin en 3-6.30 
Andy. zo 25 SEPTEMBER. I.v.m. wintertijd 
voortaan de 558 uitzendingen tussen 6 en 
6, dit tot het begin van de Britse win
tertijd. 6-8 Fred, 8-9 Maasbach 9-10 
van Gent, 10-12 Erwin, 12-12.30 Top 3 
en R i a, 1 2 • 30- 1 4 Wa 1 ter, 1 4 - 1 6 E rw in, 
16-18 Fred met Top 10 popmagazine en dus 
vorige week gewoon vergeten. 18-18.30 
Maasbach waarna Radio Caroline: tot 21 
Rob, 21-23 Erwin, 23-01 Steve, 1-3 Paul 
en 3-6 Andy. Kwaliteit is onze kracht, 
radio 558 is de nieuwe slogan op het 
hele uur bij Radio 558.Wel tot zover de 
loggings want WMR was slechts 1 uur on 
air today. Dan nadere info rond het 
nieuw te starten zeezenderprojekt voor 
de kust van Israel. Het gaat hier om 
een boot die 21 jaar oud is, afkomstig 
is (origine) uit Griekenland en 4 keer 
zo groot is als de Voice of Peace. Het 
schip is met de modernste apparatuur 
uitgerust en het station zal Radio Hat
sui gaan heten en de organisatie die er 
achter zit: Gush Amunim. De zendmast 
zal in de haven van Haifa worden ge
plaatst en rond de tijd dat U dit leest 
zouden de uitzendingen al moeten plaats
vinden. De eigenaren van het schip wil-

' len totaal geen info kwijt over de toe
komst.De MV Sarah is er dan toch inge
slaagd in internationale wateren te 
komen liggen voor de kust van Long Is
land. Men hoopt binnen 30 dagen de uit
zendingen te kunnen herstarten via de 
16~OkHz, de 103.2 MHz en de 6240 kHz. 
Voor fervente middengolfluisteraars is 
naast de ontvangsmogelijkheden op de 
6240 kHz in de korte golf ook een goede 
kans het station in de nachtelijke uren 
op t e pikken want de 1620 kHz is een in 
Europa niet in gebruik zijnde frequentie. 
ma 26 SEPTEMBER: Allereerst maar weer 
eens de algemene zaken voor deze week. 
Enthousiaste berichten ontvangen.over de 
radiobijeenkomst Communicate 88, afgelo
pen zaterdag gehouden in Blackpool en ge
organiseerd d oor AUK Offshore Echoes en 
Monitor . Rond de 500 mensen ~ezochten de 
bi j eenkoms~ waarbi j vele dee ays en mede
werkers uiw he t he den en verleden van de 
z eezenders en de illegale l andradio te 
gast waren. Tevens was er ~u1~te inge-

richt voor het bekijken van videofilms. 
Ook waren op de bijeenkomst diverse 
nieuwe artikelen te koop op het gebied 
van de zeezenders, waarover binnenkort 
recensies en tevens overwogen wordt ze te 
verkopen via de Stichting Media Communi
catie. Dan andermaal berichten over de 
Voice of Peace. Op 6 september j.l., zo 
hoorden we vandaag, was het station 
gedurende een flink aantal uren uit de 
lucht. In die tijd was het schip in de 
haven van Ashdod waar nieuwe onderdelen 
werden geplaatst in de grote generator, 
zodat nu beide generatoren weer optimaal 
kunnen worden gebruikt. De volgende dag 
werd tussen 5 en 6 in de middag een uur 
non stop Buddy Holly muziek geprogram
meerd en op de ge kwam Martin Murphie 
terug van een week verlof zodat ver
volgens Kenny Page kon gaan genieten van 
een week vakantie. Ondanks het feit dat 
Abe Nathan weer terug is van zijn rond
reis, die hem ondermeer in de VS bracht, 
is zijn dagelijkse phone-in show nog niet 
weer via het Vredeschip te beluisteren 
geweest. Op de 13e september werd de 
Hebrew Charch of the Year gepresenteerd 
door Gil . Katzir. Van het nieuwe zeezen
derprojekt is er deze week geen nieuws te 
melden. Naar aanleiding van onze bericht
geving aangaande het ongeluk op Sealand 
met Mike Barrington kan gemeld worden dat 
hij het ziekenhuis inmiddels verlaten 
heeft en herstellende is van zijn brand
wonden aan zijn handen. Wat betreft de 
plannen met Sealand meldt Howard G Rose 
dat het in de bedoeling ligt om vanaf 
Sealand satellietradio te heruitzenden 

Evangelist Roy Masters. 
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via de middengolf. Een nieuwe droom? 
Hij meldt tevens dat de technici aan 
boord van de Ross Revenge overwegen een 
andere frequentie te gaan gebruiken voor 
World Mission Radio. Men zou te veel 
interferentie hebben van SSB zenders op 
dezelfde frequentie en zelfs van de pro
gramma's van Radio Moskou. De storingen 
die reeds enkele weken duren met de korte 
golf zender worden veroorzaakt door een 
defekte zendbuis. Een reservebuis is 
niet voorradig en dus dient gewacht te 
worden op een nieuw exemplaar. Tony 
Peters, voormalig Carolinedeejay, werkt 
nu bij het ILRstation Severn Sound waar 
hij de uren tussen 12 uur middernacht en 
5 in de ochtend presenteert. Alen 
Roberts, voorheen Caroline en Voice of 
Peace, heeft Severn verlaten en zal Head 
af Kusic worden voor één der nieuwe sta
tions van GWR, de middengolfzender zal 
waarschijnlijk West Gold gaan heten en 
Roberts zal daar te werk worden gesteld. 
Dan ontvingen van SXC ter recensie de 4 
meest recente audiocassettes: nr 20 
begint met de Kerstdagen van 87 en de 
nieuwjaarsviering, dit alles op low power 
vanaf de Ross Revenge. Geen mooie kwali
teit maar wel uniek daar weinigen dit 
hebben kunnen ontvangen. Vervolgens 
berichtgeving over het binnenvaren van de 
Communicator, plannen voor de nieuwe mast 
van Caroline, de eerste kortegolfuitzend
ing, inclusief het beruchte DXprogramma, 
24 jaar Caroline besluit de cassette in 
maart 88. Nummer 21 brengt de periode 
april/mei van dit jaar en bevat onder
meer de periode na het gereedkomen van de 
nieuwe, tijdelijke, AM mast, de plaatsing 
van 'the Whale', ofwel de grote genera
tor, de vraag om de brieyen n de 
toekomst te sturen op biljetten van mini
maal 20 Engelse ponden, de brandjes in de 
antenne, het draaien zonder reden van Xi 
Amigojingles, Erwin en Ad op Caroline, de 
aankondiging van Erwin 'see you on 819'en 
inderdaad de testuitzendingen van Radio 
819. Op nr 22 tijd voor de voortgang van 
de 819 uitzendingen, Northsea Gold, 
Caroline met Dave Asher en Rob Harrison 
en bij deze cassette een opmerking: te 
veel aandacht voor het 819 gebeuren en 
slechts zeer ' kort voor het Caroline ge
beuren. Cassette 23: Het Iraanse vlieg
tuig dat neergeschoten wordt door de 
VSmarine uitgebreid in extra nieuwsuit
zendingen op Caroline, Ken Smith op 558 
ofwel Bliekie, Fake spot van Xichael 
Jackson voor Caroline, l~st day 24 hours 
voor Radio Caroline, start radio 558 en 
berichtgeving over een ontvangst rapport 
~1t Nieuw Zeeland. Aanschaffen zonder
meer voor de verzamelaar alle 4 de moeite 
Haard. Voor meer i:lfo zie de SMC adver
tenties in Freewave van de vorige keer. 
Terugkomend op het ontvangstrapport uit 
Nieuw Zeeland kan ik melden dat het 
rapport afkomstig was van ene David Mil
Ier uit Dunedin en hij stuurde ons een 
koeie van de bevestiging van het 
~aooort, dat als afzender een adres haà 
:n··Gouda maar verstuurd wa~ . vanuit 
BelgiëL Programmatie 558 voor vandaag: 
6-9 Fred . van Ams~el. 9-16 Als vorige ·week 
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16-18 Erwi~ (dus één uur eerder). Bi j Ria 
Valk vandaag en de ko~ende 2 dage n 
Frizzle Sizzle te gast.'4 Er komt binnen
kort een nieuw programma bij Radio 558 
via KMI en het zou gaan om een bekenàe 
sterjournalist uit de hoek van Weekend. 
De betreffende presentator heeft ook een 
eigen programma bij de TROS maar kan 
zonder problemen ook voor radio 558 gaan 
werken. We houden je op de hoogte. 
Caroline: 18,30-22 Rob, 22-02 Paul, Andy. 
Satellietschijf deze week: Highway to 
Freedom van Lee Towers. VMR vandaag uit 
de ether. di 27 SEPTEMBER: Kleine wijzi
ging bij Radio 558: 5.30-6.30 non stop. 
6.30-7 Maasbach, 7-9 Fred en de rest als 
gisteren. VMR onregelmatig zender aan 
zonder signaal. Bij Caroline andermaal 
ontevredenheid over aanwez1gheid van de 
558 jongens gedurende de daguren: Rob H 
had het over 'the Dutch treat' en Paul 
over' I'm not in a particulary good mood 
because ot the neighbours' wo 28 SEPTEM
BER: Walter S ziek. Daarom van 9-12 Erw1n 
12.30-14 Fred. De rest ongewijzigd. Wel 
worden weer, zei het onregelmatig, 
nieuwsuitzendingen verzorgd. WMR uit de 
ether. do 29 SEPTEMBER: Walter weer aan
wezig en dus programmering als dinsdag. 
Vandaag t/m zaterdag Nico Haak te gast 
bij Ria Valk. WMR onregelmatig draag
golf. za 1 OKTOBER: 558: wijziging ten 
opzichte van vorige zaterdag: 5.30-6.30 
non stop, 17,-18 Erwin. 6215· ott air. 
Caroline deels slecht te ontvangen door 
interferentie Italiaans station. Paul 
stopt om 1 in plaats van 2 uur en Andy 
gaat door tot 5.30. zo 2 OKTOBER: 5.30-7 
non stop, 7-8 Walter, 8-10 Maasbach en 
van Gent, 10-12 Peter van der Meer die 
Fred heeft afgelost (Nieuw). 12-12.30 
Smoking en Ria Valk, 12.30-16 Erwin met 
top 50, 16-18 Walter. De gedraaide top 3 
bij Smoking was een herhaling en bij Ria 
Valk was geen sast. Twee nieuwe commer
cials bij Radio 558, te weten Slaapstil 
anti snurk en tevens slankpil en de CD 
Stonehenge met ondermeer de titel Loving 
Awereness. Beiden leverbaar via KMI in 
Hilversum. Caroline: 21-23 Steve Masters, 
die Paul heeft vervangen, 23-01 Steve 
Conway op tape en 1-5.30 Andy. Colour of 
love met Billy Ocean de nieuwe satelliet
schijf voor de komende week. 
ma 3 OKTOBER; radio 558 5.30-6.30 Erwin. 
6.30-7 Maasbach. 7-9 Walter, 9-12 Peter. 
12-12.30 Top drie en Valk, 12.30-14 
Erwin, 14-16 Walter, 16-18 Erwin. Bij Ria 
Valk de komende drie dagen Loekie Knol te 
gast. De Smoking top drie vandaag ook 
weer een oude aflevering. WMR niet in de 
ether. Caroline: 18.30-20 Steve Masters, 
20-21 terugkeer Nortnsea Gold, 21-24 Rob 
Harrisson. 24-3 Chris Kennedy en 3-6 Andy 
Brandcate.di 4 OKTOBER stond bij radio 
558 in het kader van de najaarsschoonmaak. 
Een overbodige koelkast en andere 
meubilair zijn in de zee gegooid. Laat 
Greenpeace het maar niet lezen. Regelma
tige spotjes voor Wereld dierendag werden 
uitgezonden. wo 5 OKTOBER: de resten van 
de fiberglasmast zijn nu ook naar diepere 
wateren vertrokken. Dus ook in de zee 
gedumpt.do 6 OKTOBER: Bij Ria Valk de 
komende dagen H3~rie Slinger van Drukwerk 



te gast. I.v.m. de storm wordt het 
nie uws, dat de afge lopen dagen al onre
gel mat ig was . geheel niet ve,r zorgd. WKR 
uiteinde lijk terug in de ether om 20.15. 
Op Radi o Nederland via Media Network 
aandacht aan. Communicate 88 met ondermeer 
interv i ews met de mensen achter Radio New 
York International en Chris Edwards en 
Boudewijn Dom van Offshore Echoes. Tevens 
de voormalige Laser direkteur Catlett die 
over het Radio Tara projekt sprak. vr 7 
OKTOBER;Via 558 wordt de gehele dag 
reklame gemaakt voor e en artikel in het 
Algemeen Dagblad, van de hand van Henk 
Lange rak, onder de titel Roestbak is een 
kweekbak. Hierin vers lag van een reis naar 
de Ross Revenge en interviews met de 558 
deejays, waarbij zeer dUidelijke foto's 
werden getoond met daarop de deejays en 
tevens werd vermeld vanwaar men uit 
bevoorraadt. Op WMR weer religieuse 
programmering en wel van 7-7.30 Maasbach 
in het Nederlands. 7.30~7.45 Abundant 
Life , 16.00-16.30 Maasbach nederlands en 
19.00-19.15 andermaal Abundant Life. 
Caroline: 18 . 30-21 Rob, 21-24 Steve M. 
rest ongewijzigd. Geen Steve C vanaf tape 
daar' de banden niet aan boord zijn. Ont
vangst is trouwens zeer slecht in de 
avonduren en nauwelijks ontvangbaar in 
Belgi~ en Nederland. za 8 OKTOBER: radio 
558 wijzigingen: 12 . 30-13 non stop oud 
werk, 13-17 Amerikaanse top 40 met 
Raymond B'alsink en van 17-18 Erw1n. WMR 
de Engelse Maasbach om 16 in plaats van 
het Nederlandstalige programma. Om 16.30 
liefst 7 minuten stilte. Dus de tech
nische fouten nemen ook weer een aan
vang.zo 9 OKTOBER: 6-8 op 558 Walter, 8-9 
Maasbach, 9-10 Van ' Gent, 10-12 Peter 
Doordat de isolator door slecht weer 
kortsluiting maakt slaat de zender regel
matig voor enkele seconden uit . 12-12.15 
oude Smoking top drie, bij Ria Valk geen 
gast maar wel bekendmaking van de uitslag 
inzake de platen die Ria ooit heeft ge
maakt: 4 gouden sing l es en 56 uitgebrach
t e singles. Winnaar van een Zanussi koel
kast is Ronaid de Groot aan de Wou
drichemselaan 1 in Arnhem. Eén van onze 
loggers voelde zich niet op zijn gemak 
met dit gegeven en ging op zoek naar de 
betreffende laan in Arnhem. Conclusie 
is juist. L n bestaat niet, wel de , 
Woudrichems straat en op nummer 1 woont 
daar ene Smids, die ons meedeeld e nog 
nooit van een zekere Ronaid de Groot te 
hebben gehoord. Hoe is het toch mogelijk 
dat men iedere keer weer op het idee komt 
om fakeadressen te bedenken.12.30-16 
Erwin met Top 50 en 16-18 Wa lter met 
playlist.WMR 8-9 en 12-12.30 Maasbach in 
resp . Nederlands en Engels. In de 
programma 's van 558 meldt Peter dat de 
Ross ontzettend tekeer gaat vanwege de 
storm en men vreest dat de masten het 
zullen begeven. Satel l ietschijf komende 
week Time van Demis Roussos. 
Dan het n ieuws van de Voice of Peace, 
waar men een kalkoen aan boord kreeg om 
op te eten, die men normaal me nieuwjaar 
zou hebben gekregen. Abe was konstant aan 
zijn vergissing herinnerd en stuurde der
halve in september de kalkoen. Ook kreeg 

men toestemming een pilsje (normaal wordt 
er niet gedronken ) te drinken ter nage
dachtenis an he t 15 jarig bestaan, 
eerder dit jaar, van het station dat ook 
al werd vergeten te vieren.Op vrijdag de 
16e september kwam Abe zelf weer eens op 
de radio na een lange absentie. Hij sprak 
tussen 17 en 18.20 uitgebreid over de 
ontmoet ing die hij heeft gehad met PLO 
leider Arafat.Op 18 september tussen 1 en 
9 in de ochtend off air voor generator 
onder oud en later die dag, om 15 uur de 
eerste phone in show van Abe sinds lange 
tijd. Op dinsdag 20 september ging het 
station uit de ether vanwege Yam Kipur. 
een Joodse vakantieperiode. Op de 22ste 
i n de middag was men terug in de ether 
waarbij bleek dat Brenden Mee ~e~ug was 
aan boord om John McDonald af te lossen. 
De volgende tender kwam eerder dan ver
wacht en wel op de 27ste september om 
Kenny Page van het schip te halen voor 
een noodzakelijk bezoek aan de arts. De 
volgende dag kwam hij terug tesamen met 
Mike Davis die slechts een week zal 
blijven daar hij slechts op vakantie in 
Isra~l is. Caroline deejay en ex VOP jock 
Dave Asher is ook in Isra~l maar hij zal 
zich niet achter de microfoon van de VO? 
plaatsen. De programmering tenslotte voor 
de eerste week van oktober: 00 Martin 
Murphy, 3 . 00 Mike Davis, 6.00 Kenny Page. 
9.00 Richard West, 12.00 Brendan, 13 .00 
~~rtin,16.00 Kenny, 18.00 B~endan 19.30 
Richard, 21.00 Brendan 22.00 Mike. 
Zeezenders nu met dank aan Barry en Ruth, 
Maria Depuydt, Martin van de Maden . Rud1 
Koot, Paul Jan de Haan, Tom de Munck , 
Henk ' Kortschot en samenstelling Hans 
Knot. 

12 MILJOEN VERLIES VERWACHT BIJ NOB. 
Bij het NOB verwacht men op het einde 

van dit jaar een nadelig saldo van liefst 
12 miljoen, dat mede is ontstaan daar de 
afgelopen zomer te weinig opdrachten zijn 
binnengekomen en het merendeel van de 
studio's hebben leeggestaan. I n het door 
het NOB uitgebracht e halfjaarber icht 
Wijst men erop dat het tweede half j aar 
grote onzekerheden voor het bedrijf 
brengt. Zo is het ondermeer voor de 
l eiding van het NOB niet duidelijk wa t de 
omroepen doen als zi j door de overheid 
verplichte 75% van hun produktie bij het, 
NOB hebben gehaald . 
OPSPLITSING IN NIEUW ZEELAND. 

Zeer binnenkort wordt de aankondiging 
verwacht van de mi n i ster voor Omroepzaken 
in Nieuw Zeeland waarin wordt gemeld dat 
in de toekomst twee afzonderlijke organen 
aktief zullen worden te weten Television 
New Zealand en Radio New Zealand. Ook 
zal de regeling tot het gebruik van 
reklame vi a staats radio en tv aanzien-
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lijk worden ui~gebreid en is het via de 
tv in de toekomst alleen ve~boden 

reklame uit te zenden op zondagochtenden, 
Eerste Kerstdag en Goede Vrijdag . De 
radiosectie zal worden opgesplitst in 
twee soorten: a) puur commercieel en b) 
gerund door financieen middels omroep
bij dragen. 
VRIJSPRAAK ZWARTKIJKERS IN DELFT. 

De kantonrechter in Delft heeft uit 
boosheid op de PTT geweigerd boetes te 
geven aan 2 zwartkijkers die 'uit on
wetendheid' hun luister en kijkbijdrage 
niet hadden betaald. De rechter ergerde 
zich aan het feit dat beiden na de navor
dering over niet geïnde omroepgelden nog 
een boete kregen van de officier van 
Justitie. Hij vindt dat de PTT de betrok
kenen vooraf van deze boete op de hoogte 
had moeten stellen. 
MOZAIEK VOOR BUITENLANDSE PROGRAMMA'S 

De Stichting Migranten Omroep Mozaiek 
wordt met ingang van januari verantwoor
delijk voor de kabelprogramma's van alle 
migranten in Rotterdam. Tevens overweegt 
het ministerie voor WVC de 3 ton subsidie 
te laten vervallen en zal men het in de 
toekomst slechts met de f 30.000,-- van 
de gemeente moeten doen. Daarbij komt nog 
het probleem van het exploitatietekort op 
de migrantenradio in de Maasstad gezien 
ze met de gemeentelijke en overheidssub
sidie al een tekort heeft van f 80.000,
per jaar. Tot nu toe was Mozaïek verant
woordelijk voor 7 van de 12 migranten 
crg~nisaties, die radio en/o f televisie 
programma's maken op de Rotterdamse 
kabel. Het gemeentebestuur van Rotterdam 
heeft Moza~ek in overweging gegeven het 
aantal van 12 talen terug te brengen. 
Tenslotte wordt het tv programma 'de 6e 
etage' dat wordt geproduceerd door de 
Omroep Rotterdam en bestemd voor de 2e 
generatie buitenlanders, ook onder de 
Mozaïek programmering gebracht. 
NOS RADIO WERKT AAN TOTAAL PROGRAMMA. 

De NOS radio wil met ingang van 1 
januari wekelijks op radio 1 en 2 een 
totaalprogramma verzorgen waarin principe 
alle afdelingen binnen de.NOS moeten gaan 
meewerken. Men denkt aan de zaterdagavond 
tussen 7 en 12 en zal naast nieuws van 
het Oog op Korgen en de sport van Langs 
de Lijn andere onderwerpen gaan bevatten. 
Het ligt niet in de bedoeling de huidige 
programma's van de zaterdagavondprogra~ 
mering Jazz Platform en Metro's Music op 
te nemen. 
NOS TEGEN PLAN VAN DE STER. 

De invoering van zwevende STER 
blokken op Nederland 2 moeten, indien . het 
aan de NOS ligt, worden uitgesteld tot 1 
april a.s., daar het niet mogelijk is de 
nieuwe blokken in de reeds vaststaande 
programmering in te passen. Het commissa
riaat voor de media zal nu het uitein
delijke besluit omtrent al dan niet per ' l 
januari a.s. invoeren van de zwevende 
blokken moeten beslissen. Ook is NOS 
t egen het laten vallen van de STERblokken 
op Nederland 3, men is van mening dat af
schaffing van de blokken die ook via 
Nederland 1 worden uitgezonden, gefaseerd 
moet gaan geschieden. 
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CABLE ONE 700 . 000 LUISTERAARS EXTRA . 
We meldden het de vorige keer al, via 

de kabelkrant zou Cable One de mogelijk
heid krijgen het signaa~ naar de kijker 
te brengen. Inmiddels i5 Cable One op de 
kabelkrant van Amsterdam en Rotterdam en 
zo rond deze tijd ook te horen via die 

CABLE 
van geheel Brabant en Maastricht. Vooral 
in Amsterdam is het een groot succes. 
Zelfs zo dat Nieuws van de Dag, die de 
kabelkrant exploiteert, al diverse malen 
potentiële adverteerders heeft moeten 
weigeren daar men vol zat met reklame. 
Ook financieel gaat Cable One erg goed. 
Voor 1989 is praktisch de geheel geplande 
reklamezendtijd, om quitte te kunnen 
draaien, verkocht en men hoopt spoedig 
zoveel zendtijd te hebben verkocht dat 
men met winst kan gaan draaien. 
NOVA WAARSCHIJNLIJK STOPGEZET . 

De kans is groot dat Radio Nova 
International als 24 uurs satellietradio 
station wordt stopgezet. Financieel gaat 
het zeer . slecht en blijft men voorlopig 
in de avonduren in de ether om de 
kontrakten die men heeft met de aangeslo
ten stations uit te dienen. Men heeft on
derhandelingen gevoerd met ondermeer LBC 
en het ligt in de bedoeling eerdaags 
overdag de LBC programmering op de satel
liet te zetten gelardeerd met klassieke 
muziek, waardoor Nova zelf alleen nog in 
de avond- en nachtelijke uren zal zijn te 
ontvangen. 

REI ,IGIE OP DE RADIO 
DE KORTE GOLF EN GELOOFSVERSPREInING. 

Via de 963 kHz hebben de meeste le
zers van ons blad kennis gemaakt met de 
programmering van Viewpoint. Religieuse 
organisaties die de . kas van de Caroline
organisatie spekten. Viewpoint was uiter
aard niet nieuw op dit gebied. Reeds in 
de periode 79-80 was een groot aantal van 
deze 'kerkelijke' reeds aktief. In het 
boek 20 jaar Caroline heb ik daar reeds 
een uitgebreid overzicht van gemaakt. In 
de 60' er j aren kwam de ze vorm van rad i 0 

naar ons toe via de diverse zee
zenders. Het waren hoofdzakelijk Ameri
kaanse organisaties die ' zendtijd kochten. 
The HeraId of Truth, the World of Tomor
row en vele andere programma's probeerden 
de luisteraars te overtuigen van hun ge
loofsbelijdenis. Ikzelf schreef destijds 
naar Garner Ted Amstrong inzake zijn or
ganisatie en dit had tot gevolg dat ik op 
de verzendlijst kwam te staan van The 
Plain Truth, het maandblad van zijn or
ganisatie. Als ik in 1980 geen brief had 



gestuurd ter opzegging dan had ik dit 
blad nog steeds gratis in de Postbus. 
Doorzetters die op indringende 'wijze in
praten op hun gelovigen en vragen om 
steeds meer geld. De religieuse organisa
ties in Amerika zijn de laatste jaren 
nogal in opspraak gekomen. Denk maar aan 
onze berichtgeving inzake Jim Bakker en 
Jimmy Swaggert. In Nederland was in 1970 
Johan Maasbach de eers te religieus die 
zendtijd kocht op een zeezender, RNI. 
Zijn programma .... s werden destijds in de 
Engelse taal uitgezonden. Af en toe pro
beerde hij ook andere landen in Europa te 
bereiken met zijn geloof. Ik herinner me 
nog erg goed een programma waarin hij 
zijn verhaal deed in het Engels waarbij 
na elke zin een vertaling volgde in het 
IJslands. Dat zelfde j aar werd ook ds. 
Toornvliet aktief via de zender van Ca
pital Radio. Maasbach werd later aktief 
via ondermeer Mi Amigo en Caroline en 
Toornvliet heeft via Atlantis, Caroline, 
Mi Amigo en zelfs via Veronica -toen deze 
organisatie het zendschip van Caroline 
gebruikte, zijn ' programma .... s laten uit
zenden. Op Monique was Maasbach voor het 
eerst met Nederlandstalige programma .... s te 
horen. Ds. Toornvliet zijn organisatie, 
Radio Bloemendaal, is na zijn dood voort
gezet en voorganger is ds. van Gent. 

. Deze was ook via Monique te beluisteren. 
De geschiedenis van de kerkelijke organi
saties gaat echter veel verder terug en 
ik zal proberen in een aantal aflevering
en in te gaan op deze vorm van geloof s-

.overbrenging. 

/ 

Het was de toenmalige Paus Pius XI, die 
op 12 februari 1931 de eerste religieuse 
zender, Radio Vatikaan, opende maar hij 
kon toen natuurlijk nog niet beseffen dat 
er in de 80 .... er jaren honderden religieuze 
organisaties zich aktief zouden bezig 
houden met het verzorgen van radio en 
televisieprogramma's. Een jaar nadat de 
Paus persoonlijk het eerste religieuse 
programma via de kortegolf presenteerde 

werd in de Verenigde Staten een mediawet 
aangenomen, waarin het aan elke inwoner 
van Amerikà mogelijk werd gemaakt een 
korte golf zender te gebruiken. Er was 
echter een restrictie ingebouwd in de wet 
en wel dat dergelijke zenders alleen 
mochten worden gebruikt ter verspreiding 
van programma's die niet bestemd waren 
voor de VS maar voor andere landen. Een 
voorbeeld van één der eers te religieuse 
kortegolfstations is KGEI. Dit station 
werd gerund vanuit Redwood City in 
Californi~, da t later werd overgenomen 
door de Far Eas t Broadcas ting Coopera
tion. Een eerder projekt was KFGZ in 
1923, hoewel hier niet gesproken kan 
worden van een officieel station. Deze 
organisatie maakte gebruik van een zender 
van een zgn. gelicenceerde amateur om de 
boodschap van God te verspreiden. 
In de loop der jaren zijn vele van deze 
stations gekomen en ook weer gegaan en 
vrijwel iedere week komt er in de VS een 
nieuwe religieuse organisatie op de radio 
om de boodschap te verspreiden. Meestal 

.gebeurt dit hedentendage via de FM en AM 
in het land zelf want al weer vele decen
nia geleden is het mogelijk geworden om 
via deze frequenties ook de programma's 
te verzorgen. Hedentendage valt via de 
korte golf nog genoeg religie terug te 
vinden. In Oakland in dezelfde staat 
Californi@ is de thuisbasls van. WYFR, 
Family Radio. Deze organisatie werd in de 
50 .... er jaren opgericht door Harold 
Camping. Sinds 1959 heeft hij een groot 
net van christelijke lokale radiostations 
in de VS opgebouwd en met financi@le 
steun van zijn gelovigen werd het hem in 
1973 mogelijk gemaakt een kortegolf
zender aan te kopen die tot op dat moment 
was gebruikt door de Mormonen. WYFR ont
stond op deze manier en via dezelfde 
aanhang werd het mogelijk wereldwijde 
uitzendingen te verspreiden met een bood
schap die gezien kan worden als zijnde 
conservatief-fundamentalistisch. Men 
maakt ondermeer gebruik van de 7355, 
15440., 17.640 en 11.580 kHz. Oplettende 
kenners van het kortegolf spectrum zullen 
al gezien hebben dat met deze laatste 
frequentie gebruik wordt gemaakt van de 
21 meter band, een band die pas officieel 
in 1989 wordt vrijgegeven als zijnde om
roepband. Meerdere organisaties maken 
echter al gebruik van deze band, waar
onder WHRL, World Harvest Radio, dat de 
13.760 kHz inzet met een 100 kW ·zender . 
Tevens is dit station t~ beluisteren via 
de 7355 , 15.105 en 9770 kHz. WCSN is een 
kerkelijke organisatie die als thuisba
sis Boston heeft. Met liefst 500 kW 
stuurt men de programmering uit. Men 
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heeft in de programma's een duidelijk 
onderscheid tussen de religieuse info en 
de algemene info. Dus werkt men voor 2 
doelgroepen: de religie geinteresseerde 
en de algemene luisteraar. WCSN staat 
voor de World Service of the Christian 
Science Monitor. 7365, 15.280, 11.695 en 
9850 kHz worden gebruikt. HCJB is een 
organisatie die haar thuishaven heeft in 
Miami. Op dit station komen we in een van 
de volgende afleveringen uitgebreld 
terug. Andere voorbeelden zijn The Adven
tist World Radio, Trans World Radio en 
WRNO. Het zou te ver gaan om alle organi
saties ui tgebreid te beschrijven of te 
noemen. Voor diegene die geinteresseerd 

wor/dwide 

Swrrowu:/ing Ih~ Wor"/... 
wflh Ih~ Lov~ ol J~sus! 

is kan zondermeer worden verwezen naar 
de daartoe belangrijke werken als World 
Radio and TV handbook en Sender und Fre
quenzen, ~aarin ook de nodige info inzake 
de religieuze organisaties. Je moet dan 
wel vaak de landen lijsten doornemen maar 
je zult ongetwijfeld een · uitgebreide 
lijst kunnen maken voor jezelf inzake de 
namen van de stations, de frequenties 
waarop men ui tzend t d~n op welke tij den 
men desbetreffende frequenties gebruikt. 
In één .van de komende nummers gaan we in 
op Trans World Radio, een onderneming die 
in de begin 50 .... er j aren werd opgericht 
met als doel zich te richten op de Spaans 
talige volkeren ter wereld. HANS KNOT. 

CONVENTIE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMROEP. 
Op een vergadering van vertegenwoor

digers van 21 lidstaten van de Raad van 
Europa te Straatsburg is naar voren ge
komen dat het merendeel der landen tegen 
de convent i e voor grensoverschr i jdendell 
omroep is. Slechts Zweden, Oostenrijk en 
Zwitserland bleken voorstanders. Het re
sultaat van de uitslag kan gezien worden 
als een succes voor het bedrijfsleven 
dat grote bezwaren had tegen de reklame
regels in de conventie. In november ko
men de mediaministers van de 21 landen 
bijeen om een uiteindelijke beslissing 
te nemen. 
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NIEUWE ZENDERS GEWENST VOOR RADIO SWEDEN. 
Radio Sweden heeft een rapport ge

stuurd naar het ministerie voor Buiten
landse zaken van Zweden ~aarin naar 
voren komt dat er dringend vervanging 
noodzakelijk is van een deel van het 
huidige zenderpark voor de kortegolfser
vice. Ook is men van mening dat er met 
andere radioorganisaties ter wereld on
derhandelingen dienen plaats te ; vinden 
voor het gebruik van hun zenders en te
vens voor de bouw van relaiszenders, dit 
alles met het doel de signalen van radio 
Sweden wereldwijd beter te laten door
komen. 
SAMENWERKING MALTA EN LIBIE. 

The Voice of the Mediterranean is 
een nieuw samenwerkingsverband tussen de 
regeringen van Malta en Libië. In het 
engels kan het station worden ontvangen 
tussen 6 en 7 uur UTC via de 9765 kHz 
en het programma wordt herhaald via de 
11925 kHz tussen 14 en 15 uur. 
RADIO MEXICO INTERNATIONAL UIT ETHER. 

De kortegolfzender van Radio Mexico 
International, die gebruik maakt van de 
17765 kHz is momenteel uit de ether. De 
reden hiervan is dat een nieuwe zendmast 
wordt geplaatst en de oude zender wordt 
vervangen door een nieuw exemplaar van 
100 kW. De stilte zal enkele weken duren. 
SAMENWERKING FRANKRIJK EN CHINA. 

Via de franstalige uitzendingen van 
radio Beijing werd onlangs bekend ge
maakt dat er momenteel onderhandelingen 
aan de gang zijn tussen de regeringen 
van China en Frankrijk inzake het in de 
toekomst gebruiken van elkaars zenders 
voor kortegolfuitzendingen. 
AMERIKA AAN HET WERK IN ISRAEL. 

Werkzaamheden zijn aangevangen in 
de Negev woestijn voor het nieuwe zend
erpark dat de zenders voor de Voice of 
America, Radio Liberty en Radio Free 
Europe in relais zal gaan huisvesten. 
Het werk moet medio 1993 gereed zijn en 
zal ruimte bieden aan 16 zenders van elk 
500 kW. 
RELIGIEUZEN VANAF EILAND SAIPAN. 

Twee van de meest belangrijke reli
gieuze organisaties ter wereld zullen 
waarschijnlijk gaan samenwerken om te 
komen tot de bouw van een groot zender
park op het eiland Saipan. De Far East 
Broadcasting Company en HCJB onderzoeken 
momenteel de mogelijkheid tot samenwerk
ing. 
LUISTEREN NAAR INDONESIE. 

Ongetwijfeld zal een doorwinterde 
DX'er zijn oren wel eens te luister heb
ben gelegd bij één van de vele Indone
sische zenders. Lang niet alle ontvangst
rapporten worden beantwoord, hetgeen na-



tuurlijk be hoorl i jk frustreren d kan zijn . 
Steve Rheinstein, 10291 Cypres s Court, 
Pembroke Pines, Florida 33026 USA heeft 
nu een lijst van stations gemaakt, in
clusief adressen, die de afgelopen jaren 
wel de ontvangstrapporten keurig hebben 
beantwoord. Voor 4 IRC's zendt hij je de 
1 ijs t toe. 
MEDIUM WAVE NEWS MAGAZINE. 

Is een tijdschrift welke wordt uit
gegeven voor de Medium Wave Circle, een 
radio club gespecial isee~d in het luis
teren naar de middengolf. Wereldwijd 
is de club aktief en bestaat reeds 33 
jaar. Een proefexemplaar van het blad 
is verkrijgbaar door te schrijven naar 
Harold Emblem, 137a Hampton Road, South
port, Merseyside PR8 5DY England. 

~~ ~~ [~~l~~l[J 
CAPITAL GOLD ZEVEN DAGEN PER WEEK. 

Vanaf maandag 28 november a.s. zal 
het weekendstation Capital Gold zeven 
dagen per week te beluisteren zijn via 
de 1548 kHz. David Hamilton heeft Radio 
210 verlaten om in dienst te treden van 
Capital Gold en verder zullen te beluis
teren zijn: Tony 8lackburn, Kenny Everett 
Paul Burnett, Paul Gambaccini, Dave Cash 
en Peter Young. 
MINDER GEZAMENLIJKE ZENDTIJD BBC 1 EN 2. 

Sinds 30 september j. 1., de 21ste 
verjaardag van Radio One, deelt radio 
2 minder zendtijd met radio 1. Radio 2 
zal in de toekomst slechts nog 6,5 uur 
met radio 1 gezamenlijk programmeren, 
terwijl dit voorheen 25,5 uur per week 
was. Het delen zal doorgaan op de za
terdagen tussen 1 in de middag en half 
8 in de avond (Britse tijd). De leiding 
van de BBC streeft ernaar binnen enkele 
jaren de gehele scheiding van beide 
stations te verwezenlijken. Dit is moge-
lijk wanneer het gehele land de BBC Radio 
One via de FM kan ontvangen. 
EG INVESTERING IN TARA PROJEKT. 

Het gezamenlijke projekt van Radio 
Luxemburg en de Ierse staatsomroep RTE 
krijgt een aanzienlijk investeringsbe
drag toegewezen van de EG. Er is een 
bedrag van 2,6 Ierse Ponden toegewezen 
voor het aanschaffen van een nieuwe zen
der, antenne en de behuizing. Nog steeds 
zijn er problemen met de inwoners van 
het gebied waar het zenderpark komt te 
staan. Mil ieugroeperingen maken via sit
down demonstraties het wer k haast onmo
ge 1 ijk en v i a kort ged i ngen probee rt m.en 
het werk in Cirkstown steeds maar weer te 
vertragen. 

Kenny Everett 
GEM AM IN DE ETHER. 

Radio Trent heeft dinsdag 4 oktober 
j.l. haar nieuwe station, GEM AM gelan
ceerd en het betreft hier een station 
dat als format Igolden oldies l draagt. 
De enige bekende jock van Trent, Steve 
Merikke, zal gewoon bij Trent aktief zijn. 
JOHN KENNING NAAR COUNTY SOUND GOLD. 

Voormalig oprichter van Radio Sove
reign, John Kenning die ook nog enige 
tijd betrokken is geweest bij de opzet 
van Laser 730, heeft de plaats van Diana 
Luke als presentator op County Sound 
Gold overgenomen. Dianna Luke ,werkt nu 
alleen nog voor Radio Radio, het satel
lietradioprojekt. 
OVERLEG FRANKRIJK EN ENGELAND. 

Rondom deze tijd zal er tussen de 
ministeries voor Telecommunicatiezaken 
van Frankrijk en Engeland overleg plaats 
vinden inzake storingen die worden ver
oorzaakt door Franse lokale stations op 
verschillende noodfrequenties. Men ver
moedt dat het de DTI een doorn in het 
oog is dat er bepaalde stations vanuit 
F ra n kr:i j kEn gel sta 1 i ge pro g r amma I s u i t
zenden. Een recent voorbeeld hiervan is 
Contact 94. De DTI zegt echter dat het 
niets met dit station te maken heeft 
maar dat de storingen voornamelijk worden 
veroorzaakt door Force 7. 

Howard G. Rose 

11 



ALFASOUND MET STEEDS MEER PRODUKTlES. tra per jaar de uitzendingen te kunnen 
Het gaat uitstekend met de aktivitei- volbrengen. Wel dienen er 10 man perso

ten van Alfa Sound, opgerich t in de mid nee I in di cns t te worde') genomen. 
70'er jaren, naa~ .. i . . dee. ~.n . van S teve . RAD I OAWARDS J N AMER I KA. 

_. . Na twee kiesronden en meer dan vier 
Alfasound E ' ."r.V ~-'~' '' · I maanden aan kompet i tie, zijn 48 stat i ons 
St Martins Studio, It'.. ft \ , '.: ~~ . 7 p I aten I abe I s en 3 synd i cators de wi n-
G ba kRoad, , .. ~ .. ~ ~~ naars van de diverse door Billboard toe-:on-o"n-Mersey, .~ ~ . ~ '., ;.' ': ' __ : .2: ~ ._ J y gewezen Awa rds. De grote w i nnaa rs dit 
Sa Ie, Chesh i re. _. ", ~., :,,~. jaar waren het Top 40-station WHTZ, beter 
Teiephone:061-9697618 ' nmbiJl ldh!r:o.-..... - .·. ~.i~ bekend als Z100 uit New Vork, KZZP Phoe-

~ nix, WEBE Bridgeport, WGCI Chicago. 
England. Men heef t ondermeer onlangs de Deze stat i ons kre-
nieuwe muziek gecomponeerd voor het gen elk drie onder-
programma North Wes t Tonigh t, da t op de sche i dingen. 
BBC televisie wordt gebruikt. Toen de KFMB u i t San 
muziek voor de eerste keer bij de leader Diego, dat vorig 
van het programma werd gehoord toonde het jaar nog werd onder-~==~========~~ 
programma een documen taire waarin de ak- sche i den me t 5 Awa rds, 
tivi tei ten van Alfasound werden belicht kreeg er di t jaar 
en waarbij het ontstaan van het idee van slechts één. Z100 kreeg 
de tune tot het uiteindelijke produkt in haar onderscheiding voor 
woord, geluid en beeld werd getoond. het beste Major Market Sta-
Daarnaast heeft Tapetrix de afgelopen tion, de beste music di rector in de per
maanden ondermeer nieuwe jinglepakketten soon van Frankie Blue en de beste deejays 
geproduceerd voor Invicta (inmiddels het (Scott Shannon en Ross ~rittain). 
derde pakket dat dit station heeft afge- KZZP, dat vorig jaar geen enkele onder-
nomen), Beacon Radio (2e), Metro Radio, scheiding kreeg, werd onderscheiden als 
Radio Tees, Yorkshire Radio Network beste station in de middelmarkt, beste 
Top Man, Radio Sussex en Plymouth Sound. program-di rector en music di rector. 
Uiteraard werkt men ook voor buitenland- WEBE kreeg dezelfde Awards, maar dan voor 
se stations en zo werden bijvoorbeeld dit de kleine markt. In de categorie Syndica
voorjaar nieuwe pakketten gemaakt voor: tors werden de suksessen van vorig jaar 
Radio Orebro een Radio Kristianstad in voortgezet en kreeg ABC/Watermark er twee 
Zweden. In Nederland wordt -Alfa Sound voor de Ameri.can Top 40 en Ameri can Coun
vertegenwoordigd door BandM. Sinds een try Countdown. Global Satellite Network 
aantal jaren komen er regelmatig casset- kreeg een Award voor Rocklioe als het 
tes op de markt met voorbeelden van beste LP programma. Voor Westwood One 
pakketten, Zo is onlangs jinglecassette waren er onderscheidingen voor The Count-
nummer 10 uitgekomen met daarop van 10 down with Walt Love en Dick Bartley's 
verschillende pakketten, elk circa 5 Original Oldies Show. 
minuten aan voorbeelden. Voor meer info BENOEMING BIJ SKY NEWS. 
inzake de Alfa Sound ID jinglecassettes 
schrijf je naar Alfasound en verwijs 
daarbij naar het artikel in Freewave. 
[Het adres vind je hierbij afgedrukt in 
he t logo). Hans Kno t. 

RADIO WEST WIL OOK MEER ZENDTIJD. 
De regionale omroep in Zuid Holland, 

Radio West, wi I per dag 10 uur gaan uit
zenden. Men denkt eerst aan een experi
ment waarbij overdag Radio West is te be
luisteren uitgezonderd de tijdstippen dat 
de landelijke omroepen de actualiteiten
uitzendingen via radio 1 programmeren. 
Men wil op 1 januari 1989 met de uitbrei
ding beginnen. Men denkt Radio West te 
programmeren tussen 6 in de ochtend en 
6 in de avond waarbij 2 uur wordt over
geschakeld naar het landelijke programma. 
Men streeft daarbij naar gelijkheid ~et 
Radio Rijnmond en men denkt met 6 ton ex-
12 

Alastair Yates, die nu nog werkzaam 
is bij Anglia TV waar hij presentator 
is van het programma 'About Anglia ' , is 
benoemd tot nieuwe presentator voor Sky 
News. Alastair heeft 15 jaar ervaring 
als verslaggever en presentator, o.a. 
voor de BBC radio. Vanaf december zal 
Alastair in dienst zijn van Sky News. 
VERKOOP STATIONS IN BRAZILIE. ' 

Er zijn verregaande plannen van Ra
diobras, de Braziliaanse staatsradio, tot 
verkoop van 18 radiostations aan private 
ondernemingen. Ook zou er sprake zijn 
van verkoop van tv stations. Radio Nacio
na I FM was de voortrekker want dit s ta-' 
tion is inmiddels verkocht aan Palo 
Csar Ferreirra, die zelf ook al vier ra
diostations in zijn bezit had. Stations 
in Porto Velho, Macapa en Amapa staan 
gepland voor verkoop in de komende maand-
en. 



MI AMIGO HERINNERINGEN DOOR JOHNNY JASON. 
Na al die jaren van vreugde die ik 

heb beleefd aan boord van de Mi Amigo, 
leek het me leuk om de herinneringen aan 
papier toe te vertrouwen. Ik kwam in 1973 
terug uit Australie waar ik een aantal 
jaren had gewoond. De radio in dat wereld
deel is uiteraard commercieel gericht en 
mijn eerste radioervaring deed ik dan ook 
in dit land op. Ik kwam, met een sterk 
Australies accent, terug in Engeland en 
tegen die tijd lagen de plannen er alom 
de commerciele radio van start te laten 
gaan in Groot Brittannie. In London zou 
ondermeer in oktober van dat jaar Capital 
Radio van start gaan. Ik dacht een kans 
te hebben er aan de slag te kunnen en be
sloot een auditietape in te sturen. Er 
waren tientallen anderen die er netzo 
over dachten en derhalve werd ik dan ook 
afgewezen. Vervolgens besloot ik een 
bezoekje te brengen aan Terry Bate, die 
in de 60'er jaren al aktief was als 
sales director bij Caroline. Ik vroeg 
hem advies wat voor baan ik zou moeten 
zoeken daar er naast Capital alleen 
de BBC met haar landelijke en lokale 
stations was. Hij adviseerde mij een 
poging te ondernemen om bij Caroline aan 
de slag te gaan, hoewel hij er wel aan 
toe voegde dat het er bijna niet uit te 
houden was vanwege de slechte leefom
standigheden aan boord. Hij gaf me hoog
uit een paar weken van genot. 
Op de 17e juni 1973 ging ik aan boord 
van de Mi Amigo en het zag er precies 
zo uit als ik me had voorgesteld. Het 
was een roestig oud wrak, ongeschilderd 
en in zeer slechte staat. Het lag in 
die tijd nog verankerd voor de kust van 
Scheveningen. Dick Palmer was de eerste 
persoon die ik ontmoette toen ik aan 
boord sprong. Hij was gekleed in een 
overall die onder de olie zat en had 
erg lang haar. 'Hallo, ik ben de kapi
tein', zei hij. Ik kon het echt niet 
geloven. Afkomstig uit een zeer gecivi
liseerde omgeving was dit een totale 
verrassing maar het enerveerde me wel 
dat het totaal anders was dan ik altijd 
gewend was. Een opleiding in het radio
bedrijf in Australie is allesomvattend. 
Je leert er niet alleen presenteren en 
nieuwsschrijven en ~czen, maar je doet 
tevens al l erlei soorten produktiewerk en 

ook ben je b.v. verplicht mee te gaan 
naar besprekingen met de adverteerders. 
Als je dit vergelijkt met de totale 
wanorde die er aan boord van de Mi Amigo 
heerste dan begrijp je niet in wat voor 
wereld je bent terecht gekomen. Alleen 
al terugdenkend aan het programma van 
de kapitein zelf: Dick Palmer's Night
trip, niet vrij van de nodige hasj, een 
van de meest geliefde programma's van 
Caroline, zo niet de geliefste onder de 
bemanning van het schip. Dick was trou
wens naast Norman Barrington een van de 
weinige mensen die ooit de mast in is 
geklommen. Hij moest het topje plaatsen 
en ging welgemoed naar boven en bond 
zichzelf op het bovenste deel vast om 
vervolgens de top te bevestigen. Ondanks 
dat men een relatief gunstige dag had 
uitgekozen ging de mast nog behoorlijk 
heen en weer. Toen hij niet veel later 
weer beneden op het dek kwam leek het 
of hij daarboven God had gezien, zo 
bleek .• en totaal bevend. Ikzelf heb 
wel eens geprobeerd er in te klimmen 
maar ben nooit verder gekomen dat een 
meter of 12 hetgeen me al de nodige 
bevingen bezorgde. We hadden aan boord 
allemaal de zgn. huishoudelijke taken 
als het schoonmaken van het dek en soms 
enig schilderwerk. Uit de eerste periode 
herinner ik me nog lieden als Bob Noak
es, Steve England, Norman en Paul Rus
ling. Ook ontmoette ik in die tijd 
Charlotte, die secretaresse was op het 
kantoor in Den Haag en Chris Cary, die 
verantwoordelijk was voor het gehele 
gebeuren. Hij kwam incidenteel ook naar 
het schip als Spangles Muldoon. Een heel 
leuk voorval was de aankomst van een 
kok. We zaten al weken te springen om 
een goede kok en Chris dacht de juiste 
persoon gevonden te hebben. Op een dag 
kwam de tender langszij de roestige 
bonk en wij stonden met onze vuile kle
ren aan dek te wachten welke verrassing 
Chris deze keer zou hebben. Opeens werd 
er een paraplu over de railing gedepo
neerd en ver~olgens kwam een personage 
in een dr~~delig pak aan boord. Het 
bleek de nieuwe kok te zijn. Hij deed 
het uitstekend maar werd al zeer snel 
ontslagen door Chris. Reden was een 
werkweigering. Chris gaf hem op een be
paald moment de opdracht direkt een 
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kip-kerry te braden. Weigering betekende 
ontslag, maar •••. de opdracht werd wel 
om drie uur in de nacht gegeven. 
Omdat we zo dicht bij de kust lagen kwa
men er altijd in het weekend van die 
plezierboten langszij met Anoraks en 
zwommen we vaak in zee tijdens de zomer
maanden. Het was dan wel van belang dat 
je een reddingsgordel om deed met daar
aan een touw die aan de andere kant aan 
het schip bevestigd was. Ook de slechte 
weersomstandigheden, vooral in de win
ter, komen zo in mijn geheugen terug. 
In de wintermaanden was het er echt niet 
om uit te houden op de Mi Amigo. Het 
was fascinerend om b.v. op de brug te 
staan tijdens een storm windkracht 10. 
Ondanks dat het schip behoorlijk stabiel 
was en alleen voor en achteruit ging, 
was het op den duur angstaanjagend om 
te zien. Het water sloeg aan alle kanten 
over het dek en liep alle patrijspoorten 
binnen. Heel vreemd als je b.v. een live 
programma deed en plots je op de grond 
viel en de plaat ging overslaan. Voor 
de luisteraar was je echt een held als 
je dan door ging met de liveprogramma's 
daar voor hen niets leuker was dan de 
golven tegen de patrijspoort te horen 
slaan en de spotmastercassettes door 
de studio te horen vallen. Dit zijn zo 

mlJn eerste impressies. In de zomer 
was het fantastisch en in de winter 
wreed op die oude roestige bonk te zit
ten, waar trouwens altijd iets magisch 
uit voort straalde. Natuurlijk was je 
nauw betrokken bij de gehele popscene 
uit die tijd en daarbij speelde de vrij
heid, die we uitstraalden, een belang
rijke rol mee. De 389 service hield het 
niet lang vol, mede door de constante 
verandering van format, hoewel we niet 
eens van format kunnen spreken. Op een 
dag ging Seagull van start op de 259 
meter. Gedurende drie maanden was ik er 
niet bij daar ik besloot mijn broer in 
de VS te bezoeken maar op een dag kreeg 
ik een telegram van de organisatie waar
in stond dat het tijd werd om terug te 
keren op het schip. Het was de 14e sep
tember dat ik terugkeerde op de Mi Amigo 
en Seagull was toen nog in de ether, 
hetgeen de 'heavy period' was. Je mocht 
echt alles draaien wat je wilde. Er wa
ren een paar knapen aan boord afkomstig 
van radio Geronimo en die speelden niets 
anders dan 'avant garde'en weer een an
dere groep draaide alleen maar obscure 
muziek. Natuurlijk was dit ook veer de 
schoonheid van Caroline. Je kon precies 
datgene doen waar je aan dacht en we 
kregen ontzettend veel post van de luis-



teraar, vooral van die bij geen enkel 
ander station hun 'thuis' konden vinden. 
Ik kwam met de eerste LP van de Doobie 
Brothers terug uit Amerika en speelde 
het tot vervelens toe en nog vaak wordt 
ik er aan herinnerd dat ik verantwoorde
lijk ben voor de doorbraak in Europa. 
Toen de wet van kracht we:·d in Nederland 
verdwenen Atlantis, RNI en Veronica en 
vertrok de Mi Amigo richting de kust van 
Essex. Dick en ik waren tijdens die 
tocht niet aan boord. Tony Allen was er 
met Andy Archer, Norman, Peter Chicago 
en Mickey Mercer de kok. Later voegde 
Bob Noakes zich weer bij het team, na 
een periode voor RNI te hebben gewerkt. 
Met de Nederlandse bemanning hadden we 
nogal vaak ruzie, hoofdzakelijk daar 
W1J niet wensten te kijken naar de door 
hun uitgekozen televisieprooramma's. 
Ook hun keuze van eten, elke dag vis en 
patat, stond ons totaal niet aan. Wij 
hielden meer van afwisseling. Mickey 
werd derhalve aangenomen als kok en was 
een typische relaxte Amerikaan die naast 
zijn voortreffelijke keukenkunsten ons 
ook verraste met zijn uitzonderlijke 
platenkeuze, die weer veel nieuwe luis
teraars trok. Een van de andere karak
ters in die tijd was Mike the Poet. Of
ficieel was hij aangenomen als dekmaat 
en had als grote hobby 'poezie' • Uit 
de gein werd eens tegen hem gezegd waar
om hij niet eens een van zijn gedichten 
wilde voorlezen in de programma's en al 
heel snel kreeg hij zijn eigen program
ma. Mike Hagler was een van die ander 
typische Amerikan~n die aangewaaid kwa
men. Hij introduceerde op een dag het 
woord ~A en toen Ronan dit hoorde ging 
hij geheel lyrisch uit zijn bol. Ronan 
verkeerde, misschien nu zelfs nog wel, 
in gedachten nog steeds in de 60'er 
jaren met de flowerpower toestanden en 
the love and peace van Lennon. Het werd 
een grondregel dat je over LA moest pra
ten in de programma's en het kwam er op 
neer dat je een ieder moest adviseren 
lief voor elkander te zijn. Ik denk 
dat Ronan het soms te veel op zichzelf 
weerspiegelde want als je weer eens aan 
land kwam en je had b.v. 100 Ponden te
goed kreeg je vaak slechts 10. Als je 
dan klaagde dan zij Ronan: 'L A Man! 
het is niet LA om daar over te klagen'~ 
Het was de enige keer, als ik me zo her
inner, dat Ronan een opdracht gaf om 
iets in de programmering konstant door 
te voeren. Nu was dit niet zo moeilijk 
daar er genoeg songs zijn die over lief
de gaan. Het is trouwens een heel wijd 
beorip die LA. Je kunt er ieder moment 
iets anders van maken en het was dan 

vaak ook heel moe"lijk uit te leggen 
wat je op dat moment met LA bedoelde en 
voelde. Heel veel mensen, die ik er 
ac~teraf over heb gesproken, vonden het 
een grote flauwekul. Op een bepaald mo
ment was ik aan land en Ronan stelde me 
voor aan een 4 tal mensen dat hij geheel 
aan het omturnen was qua gedrag. Hij 
wenste hen geheel LA te maken. Later 
zou hij de groep internationaal gaan 
lanceren als de groep Loving Awereness 
en op de een of andere manier lukte het 
he~ om veel geld in het projekt te stop
pen. De vier werden op allerlei manieren 
gecrained. Op een dag, toen ik bij de 
repetitie aanwezig was, werd plotseling 
alle apparatuur afgenomen en kregen ze 
een soort van driltraining. Ze moesten 
op commando van Ronan bewegen, schreeu
wen en lachen. Een van de andere methoden 
die Ronan voorstond n.l. die van Stanis
lavsky. Een jaar lang werden ze op deze 
en andere manieren aan elkaar toever
trouwd hetgeen alleen maar een goede 
invloed op het latere produkt opleverde. 
Echt, de LP die een jaar later uitkwam, 
was van excellente kwaliteit: Charlie, 
John, Norman en Mickie maakten er iets 
geweldigs van. Nadat ik Caroline had 
verlaten begeleidde ik artiesten en zo 
had ik nog steeds een grote zwak voor 
de vier. Ik bracht ze onder aandacht 
van Arista records en twee van hen, Nor
man en Charlie, werden op die manier 
lid van Ian Dury and the Blockheads, 
hetgeen een wereldwijd succes werd. 

. Er gebeurde nog veel meer tijdens mijn 
Caroline periode, waarover ik U de 
volgende keer meer vertel. 

Copyright Freewave/Monitor 1988. 

KIJKJE OP DE AMERIKAANSE PIRATEN. 
Sinds het succesje vorig jaar van 

Radio New York International zijn de 
piraten in Amerika aktiever geworden dan 
ooit tevoren. Immers, in Amerika Is er 
genoeg radio in allerlei vormen en kan 
men niet zo snel ontevreden worden. Deze 
stelling kan inmiddels weggeveegd worden 
want lees maar even verder: Naast de 
onregelmatig aktieve stations die al 
jaren te beluisteren zijn via de midden
en kortegolf ( voorbeelden Radio Clanden
stine, Radio North Coast International, 
Tangerine Radio, Voice of Tomorrow, Zep
pelin Radio Worldwide e.a.) is er de 
laats~e 14 maanden een enorme serie 
nieuwe stations bijgekomen. Hier een 
overzichtje van een aantal der stations 
die te beluisteren is in de frequenties 
tussen 7410 en 7450 kHz. Radio Free 
Willy, United World Radio,Broadcasters of 
Free America, Rebel Radio Network, WGAT, 
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Radio New York International 2, Radio 
Mouser World Wide, Radio Free Wave, Voice 
of Free Loar, Voice of Free Radio en 
Power Radio. Via de middengolf, rond de 
1600 kHz, zijn eveneens enkele stations 
aktief waarbij ondermeer het zeer pro
fessionele WENJ uit New Jersey via de 
1620 kHz, Radio North Coast Internatio
nal en WCPR, dat hoofdzakelijk religieu
ze muziek uitzendt. 

Nieuws uit Denemarken 
MILJOENEN INVESTERING AEK. 

Mij is ten cre gekomen dat AEM/NVEST 
reeds op 1 augustus 8 miljoen DKr heeft 
betaald voor de uitzendrechten van de 
gecodeerde Esselte programma's, die voor
heen bestemd waren voor Kanal 2. Ook 
namen ze de 75.000 decoders over. Zoals 
bekend is Kanal 2 nu één van de twee 
lokale stations en de enige die eigendom 
is van AEN. Inmiddels heeft KKR TV, het 
religieuse net, haar naam veranderd in 
Kanal 7. 
RADIO VIBORG ZONDER HARTWIG NIELSEN. 

Stig Hartwig Nielsen heeft radio 
Viborg verlaten. Hij was oprichter en 
programmadirekteur van het station. Na 
een periode van 5 jaar voor Viborg 
verliet hij het station na onenigheid met 
de financiers. 
TARA TEGEN REGELS BBU? 

Via een rechtzaak willen inwoners van 
Co Keath, waar het zenderpark van Radio 
Tara gepland is, afdwingen dat het radio 
projekt stop wordt ' gezet. Ditmaal niet 
uit milieuvriendelijke overwegingen maar 
vanwege het feit dat het station tegen de 
regels van de EBU zou handelen. Men 
claimt dat het station een lokatie in 
Tullamore had toegewezen gekregen voor 
het gebruik van een lange golf frequentie 
binnen lands grenzen maar dat Tara de 
plannen wijzigde en Co Meath als lokatie 
kozen om ook over lands grenzen te kunnen 
uitstralen. 

ZEE7,E[lDER-IllEUUJS 
VRIJHEIDSSTRIJDERS WILLEN TV ZENDSCHIP. 

Eerder meldde ik al in de rubriek 
zeezenders nu over vage plannen inzake 
een zendschip voor de kust van Cuba. Toen 
meldde ik dat het zou gaan om een radio-

. station. Inmiddels, mede door d~ inspan
ning van de redaktie van 'Radio von 
Unten' is er meer info bekend omtrent dit 
eventuele toekomstige projekt. Laten we 
eens kijken waar het allemaal begon wat 
betreft de publiciteit: Op 8 augustus 
j .1. was er in de rubriek Periscope van 
het Amerikaanse tijdschrift Newsweek (je 
weet wel, die van het Carolinenews) een 
artikeltje te lezen waaruit wij meldden 
dat er plannen waren om te komen met een 
zender vanaf een schip in internationale 
wateren voor de kust van Cuba onder de 
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naam La Voz del Cuba Independiente. 
Enkele in ballingschap levende Cubanen 
verklaarden dat ze een invasie planden op 
Cuba. In tegenstelling tot vele eerdere 
pogingen om Cuba binnen te vallen gaa t 
het hier niet om een groepering die met 
geweren en dynamiet te werk zullen gaan 
maar de Invasietroepen willen deze keer 
gebruik maken van een televisiesignaal. 
De ballingen behoren tot een groepering 
die door het levèn gaat als 'Cuba Inden
pendiente y Democratia', een groepering 
die reeds geruime tijd ook aktief is met 
de piratenzender La Voz del CID. In 
eerste instantie plande men de eerste 
ui tzending voor de 8e augus tus j .1. vanaf 
een 40 meter lange vissersboot in inter
nationale wateren ten zuiden van Key West 
en zo'n 75 mijl verwijderd van Cuba. Men 
kreeg echter direkt problemen met de 
Federal Communication Commission, verge
lijkbaar met de Mediaraad in Nederlaqd. 
Men probeerde de uitzendingen te verhin
deren door te stellen dat men geen uit
zendvergunning had en tevens verwees men 
naar een internationaal verdrag tot ver
hindering van onnodige interferentie van 
buitenlandse zenders. Huber Mantos jr, 
woordvoerder van de ballingen, verklaarde 
enkele dagen later dat deze beweringen 
van de FCC zeker niet tot het stopzetten 
van het projekt kunnen leiden. Tevens zei 
hij nog niet te weten wanneer de eerste 
programma's zullen worden uitgezonden en 
vanaf welke lokatie dit zal gebeuren. 
Tevens onderzoekt men de mogelijkheden 
ongestoord door de Amerikaanse autori
teiten te werk te kunnen gaan. De ge
plande uitzendingen staan totaal los van 
andere tv programma's gericht op Cuba, 
die worden verzorgd door een organisatie 
die geheel wordt gefinancierd door de 
Amerikaanse regering. Eind juli werd door : 
de regering liefst 15 miljoen gulden be
schikbaar gesteld ten bate van de eerste 
90 dagen ui tzendingen en de programma' s 
worden nu voorbereid en zullen eerdaags 
van start gaan. Dit door de regering 
gesteunde station m~et een televisie 
versie gaan worden van Radio Marti, een 
tak van de Voice of America. De lokatie 
van de tv zender zou zich in Marathon in 
het zuiden van Florida bevinden. Program
maplannen voor TV Marti, zoals het sta
tion genoemd zal worden, bevatten onder
meer een half uur durend nieuwsprogramma 
dat concurrerend zal komen te staan 
tegenover het 8 uur avond journaal van de 
Cubaanse televisie. Tevens staan Soap
opera .... s, amusementprogramma's en speel
films gepland. Tijdens de perskonferentie 
van de woordvoerder van het zeezenderpro
jekt verklaarde deze dat de groepering 



Cuba Independiente y Democratia zowel 
posit i ef achter Radio Ma rti als TV Marti 
staat maar dat een onafhankelijk station 
zoals het in de bedoeling ligt met de 
zeezender vrij is van de politieke dwang
buis van het Amerikaan se ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het hoofddoel van het 
station zou het promoten van een toekom
stige democratie op Cuba moeten zijn. 
Mr Matos, wiens organisatie reeds gedu
rende 6 jaar radioprogramma's verzorgt 
via de korte golf in landen in Latijns 
Amerika, verklaarde dat het tv station, 
evenal s La Voz del CID, passiefe tegen
strijd tegen de regering van Castro zal 
promoten en tevens geringe arbeidsproduk
tiviteit zal vragen. Hij zei dat deze 
laatste doelstelling en een mindere 
arbeidsmoraal het doel is tot de desta
bilisering van het communistische regime. 
De ballingen plannen voor de eerste twee 
uitzendingen evenveel films waarin over
tredingen van de regels inzake mensen
rechten naar voren zullen komen wat · 
betreft Cuba. Tevens ligt het in de 
bedoeling de nieuwsuitzendingen van de 
Cubaanse televisie uitgebreid te gaan 
analyseren. Ook wil men de inwoners van 
Cuba een indruk gaan geven hoe de Cubanen 
in Amerika in vrijheid leven. Reeds sinds 
eind mei heeft men de tv zenders getest 
en men is ervan overtuigd dat op geen 
enkele wijze de Amerikaanse tv stations 
noch die van Cuba kunnen worden gestoord 
door de programma's. Tevens heeft men 
juridisch advies ingewonnen en blijkt het 
dat men geen zendlicentie van de FCC 
nodig heeft daar me n in internationale 
wateren gaat liggen. Inmiddels heeft de 
Fec snel gereagee rd op di t laa ts te 
gegeven en gesteld dat wanneer de vis
sersboot, die gebruikt zal worden voor de 
uitzendingen, in Amerika geregistreerd is 
er onmiddellijk beslag zal worden gelegd 
op het schip. Matos wil echter niet 
zeggen waar het toekomstige zendschip 
geregistreerd is. Een woordvoerder van 
radio en tv Marti heeft inmiddels ook 
zijn commentaar gegeven op de plannen 
voor het nieuwe zendschip en gesteld dat 
de Cubaanse regering zondermeer een 
stoorzender zal inzetten om de tv uit
zendingen te dwarsbomen. Ditzelfde ge
beurde met de radioprogramma's van radio 
Marti maar die kwamen desondanks in grote 
delen van Cuba storingsloos door. De 
regering van Cuba heeft inmiddels de 
stoorzender op radio Marti stilgezet daar 
men van mening is da t de programma's van 
het station geen ne ga tieve werking hebbe~ 
op de l uisteraar s op Cuba. Volgens 
luisterci jfers zijn 2,5 van de 10 mil joen 
inwoners van Cuba regelmatig luisteraar 

van radio Marti. He t zeezender tv projekt 
overweegt VHF kanaal 8 voor de ui tzend
ingen te gaan gebruiken omdat UHF ont
vangers op het eiland bijna niet voorra
dig zijn. Hopelijk zal dit na het REM 
eiland voor de kust van Nederland en de 
twee kortstondige tv projekten vanaf een 
zendschip (TV Syd en TV Odelia) een nieuw 
succesvol tv zeezenderprojekt worden. Wel 
vreemd is de constatering dat dit alles 
in Amerika nu gaat gebeuren terwijl in 
Europa er al gedurende 30 jaar volop 
aktiviteit is vanaf zendschepen. 
In een door de Amerikaanse regering ge
financierd onderzoek (kosten f 250.000) 
wordt momenteel onderzocht welke moge
lijkheden er voor de toekomst zijn voor 
radio en TV Marti om een nog betere ont
vangst te garanderen. Hierbij wordt 
ondermeer gedacht aan het gebruik van 
sterkere zender, de invoering van satel
lietradio en vreemd genoeg het gebruik 
van zendschepen. Het onderzoek wordt ge
daan door USIA, een door de regering ge
financierd onderzoeksinstituut. 

Hans Knot. 

Overdenkingen uit Amerika 
EEN VLAAMSE BLIK OP AMERIKAANSE RADIO. 

Via Freewave hebben we al heel wat 
informatie gebracht over de radiosituatie 
in Amerika en we kunnen ons derhalve wel 
voorstellen hoe - de Amerikaanse radio in 
zijn werk gaat maar er is nog een alter
natief en dat is de stations zelf bezoek
en. Dit hebben Serge van Gisteren met 
twee andere Vlamingen dan ook onlangs ge
daan . De stad waar ze verbleven was Los 
Angeles en de stations die ze bezochten 
waren KISS FM, POWER, KOST, K-Earth en 
WAVE. Serge:"In Los Angeles zijn er onge
looflijk veel radiostations, hetgeen nor
maal is, daar de stad zo'n 14 miljoen in
woners telt. We 'zijn in het algemeen 
gastvrij ontvangen bij de radiostations, 
b.v. Zijn we bij KOST zo'n 4 uur op 
bezoek geweest en bij POWER was alleen de 
ontvangst enigszins koel. Een heel 
bekende deejay bij KISS is Rick Dees (bij 
ons ondermeer bekend van Zijn discohit 
Disco Duck) , die on de doordeweekse dagen 
het ochtendprógra~ presenteert ~ussen 5 
en 10 uur. Bij POWER kan je op dezelfde 
dagen tussen 6 en 10 uur Jay Turner 
beluisteren. Beide ,stations vallen onder 
de categorie HtT Radio en er woedt een 
hevige concurrentie tussen beide. Het 
eigenaardige in Amerika is dat de mensen 
er gemiddeld slechts 30 minuten per dag 
naar de radio luisteren en dat dit dan 
voornamelijk in de ochtend gebeurt. De 
ochtend uren zijn dus de echte prime-time 
en enkel de beste deejays van de stations 
zi jn dan te ho~ eeds geruime tijd is 
KISS FM de best beluisterde en dus nummer 
1 onder de HIT radio in Los Angeles, maar 
ijàens de= pe!"'ioàe= dat wi j er 1e!"':,leven ' 

~on me n aan de ratings ( luis'terci .' fe !"'s ) 
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merken dat POWER KISS FM zo goed als bij
gebeend had. Een ander feit is dat de 
concurrentie niet alleen beslecht wordt 
via de stations maar ook daarbuiten. Via 
enorme Billboards Creklamepanelen langs 
de weg) dingen zij naar de gunsten van 
het luisterpubliek. Dat er verschillen 
zijn met de Europese radio kan men als 
normaal beschouwen maar er zijn blijk
baar merkwaardige verschillen . Als we de 
diverse omroepgebouwen bekijken in Bel
g1ä en omringende landen maakt men echt 
gebruik van kolossale gebouwen. Bij de 
BRT b.v. is er een groot omroepgebouw 
waar bij wijze van spreken met een 
vrachtwagen door de gangen kan worden 
gereden. In de VS is alles veel kleiner 
en compacter. De zendmast staat in feite 
letterlijk in de tuin van het station 
hoewel er grote zendvermogens worden 
gebruikt. In de studio's staan er wel 
draaitafels maar die worden nauwelijks 
gebruikt. Het merendeel van de muziek 
staat op carts en de samenstelling van de 
programma's gebeurt via de computer 
waarbij zelfs het tijdstip wordt gekozen 
wanneer en hoelang een deejay mag praten. 
Alles is dus tot in de puntjes getimed. 
Om nog even terug te komen op KISS FM, 
hier worden niet meer dan 200 verschil
lende platen per week gedraaid. Om nu 
zelf te zeggen welk station nummer 1 is 
is erg moeilijk. Zoals gesteld was KISS 
het nog nipt bij de HIT Radio's, maar een 
andere nummer 1 is K-Earth bij de oldie 
stations. Toen wij daar waren zond dit 
station o.a. uit vanuit Disneyland waar 
grote feestelijkheden plaatsvonden. 
Stations konden mat hun format hun kandi
datuur stellen onder de bezoekers en ~
Earth werd uit de 10 gegadigden tot 
nummer 1 verkozen om een dagelijks radio
programma te brengen tijdens de feest
dagen. De deejays presenteerden hun shows 
vanuit een reuze platendraaier, maar na
tuurlijk werden de platen ofwel de carts 
vanuit de studio gedraaid. Wat betreft de 
muziek: K-Earth zendt zowel uit in de FK
als de AM-band met een verschillend pro
gramma hoewel beide het oldie format dra
gen. Het station draait zo'n 1000 ver
schillende oldies gedurende de weekdagen 
en in het weekend Zijn er specials, zoals 
puur muziek uit de jaren 50, 70 enz. KOST 
is een Adult Contemporary sta~ion, POWER 
daarentegen is totaal weer anders Het is 
een station dat zich niet richt op het 
grote publiek maar er worden voornamelijk 
LP tracks gedraaid. Wat me vooral opviel 
is dat de gedraaide muziek nooit werd aan 
of afgekondigd. De verbindende zinnen 
door de deejays uitgesproken hadden nooit 
de link tot de muziek. Ik moet stellen 
dat de reklame op de Amerikaanse radio 
beter te verdragen is dan op de Amerik
aanse televisie waar er tevee~ en op de 
onmogelijkste tijden, spots worden ver
toond. Bij ons in Belgiä proberen we 
zoveel mogelijk de spots kort te houden 
op 30 seconden maar in de VS Zijn de 
spots op de radio met een lengte van 60 
seconden heel normaal. Ook de verkeers
informatie is overweldigend. De blokken 
met info duren lang maar dat is "niet 
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verwondelijk als je nagaat dat Los Ange
les een van de drukste steden ter aarde 
is. Het spitsuur in de ochtend begint al 
om 6 uur en gaat rustig door tot na de 
klok van 9. Diverse helikopters zijn 
konstant in de lucht om de nodige ver
keersinfo aan hun station door te geven. 
Dat het natuurlijk wel eens mis kan gaan 
met zo'n helikopter hebben we een tijd 
geleden hier zelf kunnen vernemen via het 
nieuws. Al met al moet ik stellen dat 
Amerikaanse radio echt iets is om zelf 
eens mee te maken. Wij hebben natuurlijk 
langer geluisterd dan 30 minunten gemid
deld per dag en zo hebben we een goede 
indruk gekregen van de professionaliteit 
waarmee er gewerkt wordt. Het signaal van 
de stations wordt opgepept met optimods 
en het AM stereo signaal is minstens van 
dezelfde kwaliteit als onze FH stereo 
hier. Toen we met de Sabena bus terug 
reden van het vliegveld Zaventem naar 
Antwerpen konden we naar onze eigen BRT2 
luisteren: een programma gepresenteerd 
door Eddy Wally. De overgang was te 
groot!" 
Bovenstaand verhaal kwa~ tot stand 
middels interview gemaakt door Patrick 
Bekeart. 

ONDERSCHEIDINGEN VOOR BBC IN AUSTRALIE. 
In Australië zijn onlangs de World 

Pater Awards uitgereikt. In totaal 46 
landen hadden radioprogramma's ingediend 
om in aanmerking te komen voor de prrjzen. 
De BBC won liefst 11 onderscheidingen 
waarvan er 7 naar de World Service gingen; 
The World Most Outstanding Radiopersona
lity werd BBC Radio Dne jock John Peel. 
SAMENWERKING TUSSEN RUSLAND EN ITALIE. 

De Italiaanse staatstelevisie RAl 
is een samenwerkingsverband aangegaan 
met de Russische Staatstelevisie op het 
gebi~d van radio, televisie en film. 
Er zal een permanente vertoning komen 
van films uit beide landen in het samen
werkingsland, er zal samengewerkt worden 
op het gebied van tvprodukties en tevens 
zal de RAl samenwerken en programma's 
uitwisselen met Gosteleradio in de Sovjet 
Unie. De RAl mag reklame maken in de 
in Ital,ë geproduceerde programma's die 
via de Sovjet tv worden uitgezonden. 
STER IN TOEKOMST OOK OP ZONDAG. 

Gezien alle beschikbare STERzendtijd 
voor langere perioden is volgeboekt 
vindt men binnen de direktie van de STER 
dat het tijd wordt voor reklameblokken 
op de zondag. Zoals misschien bekend is 
er via de Mediawet een verbod op de zon
dagsreklame. De STER wil nu via een opi
nieonderzoek nagaan in hoeverre er bij 
de Nederlanders fundamentele bezwaren 
zijn en bij welk percentage der Neder
landers deze bezwaren liggen. Uit een 
eerder onderzoek onder 600 ondervraagden 
bleek 20% tegen zondagsreklame te zijn. 



1 OKTOBER: Robert Brie1, eindredakteur van 
het Veronicab1ad, vi~rt zijn 40-ste ver
jaardag. Van harte ++ Bij de VARA op R2 
wordt tussen 12 en 14 uur de eerste Spij
kers met Koppen uitgezonden. Centrale pre
sentator is Jack Spijkerman ++ Om 12 uur 
wordt door Burgermeester Van DuIst van 
Haarlemmermeer de nieuwe studio van de 
VLOH (VerenigIng Lokale Omroep Haarlemmer
meer) in Hoofddorp officieel geopend. De 
VLOH heeft hiermee een van de mooiste 
studio's in Nederland. Vanaf december zal 
deze lokale omroep niet alleen via de 
kabel op 88,2, maar ook in de vrije ether 
uitzenden ++ Tineke de Nooij is dit sei
zoen \-/eer op zaterdagm i ddag te bewonderen 
bij Veronica op Ned.2. Tussen 16 en 17.30 
uur presenteert zij haar programma vanuit 
het Veronica-pand en gaat het over eten 
en reizen, drinken en prijzen ++ Na Tineke 
de eerste van 22 nieuwe afleveringen 
Dynasty ++ Nieuw bij Veronica is om 20.30 
uur het spelprogramma Action dat wordt 
gepresenteerd door Bram Vermeulen ++ 
Jeanne van Munster (54) neemt vandaag af
scheid van de VARA. Twee jaar geleden 
was er al sprake van haar vertrek, toen 
de afslankingsperiode bij de VARA begon, 
maar die is toen niet doorgegaan. Nu is 
er een sociale regel ing getroffen. Jeanne 
krijgt tot haar 60-ste haar volle salaris 
doorbetaald, waarna zij de VUT ingaat ++ 
2 OKTOBER: Het is vandaag precies 37 jaar 
geleden dat in Nederland en Denemarken 
tv-uitzendingen begonnen ++ 
De 24-ste Olympische Zomerspelen 
in Seoel worden officieel ge
sloten. Dit betekent ook het 
eind van 14 dagen prima radio
en tv-programma's via Radio 1/2, 
Ned. 3 en BRT2 ++ In Tijd voor 
Toen de hits en het nieuws uit oktober 
1983 en oktober 1970 ++ Om 20.24 uur wordt 
bij de VARA op Ned.l, rechtstreeks vanuit 
De Escape in Amsterdam, het afscheidscon
cert van de Dolly Dots uitgezonden ++ 
~~ Om 20.10 uur wordt bij de 
~VPRO op Ned.2 de eerste afle

vering van een wekelijks programma van 
Van Kooten en De Bie uitgezonden +++ 
3 OKTOBER: Van de ene op de andere dag is 
de SKY-Hitline verdwenen . Hiervoor in de 
plaats hoor je nu op 06- 91122345 de 
Countdown Hit! ine met We ssel van Diepen, 
Jeroen van Inkel en Rob Stenders ++ 
Hollands Glo r ie komt vanuit Den Haag ++ 

Jan 19.03 tot 20 uur is bij de AVRO op R3 
de eerste Motown Story met Hans Schiffers 
te horen ++ Robin Albers is met ingang 
van dit seizoen de nieuwe presentator van 
AVRO's Sportpanorama op Ned.2 +++ 
4 OKTOBER: VARAIs Verrukke-~~~~~~ 
I ijke 15 bestaat 5 jaar. HET GAAT GOED 
Hieraan wordt de hele dag .M.ET .. D .. E~~~~ 
op R3 aandacht besteed d.m.v 
speciale overzichten die zijn gemaakt door 
Menno Visser. In de V15-uitzending van 16 
tot 18 uur wordt presentator Luc van Rooij 
geholpen door ex-presentatoren Jeroen Soer 
en Rob Stenders ++ Peter Teekamp presen
teert om 19 uur bij de TROS op Ned.2 de 
Grote Club Show. Hierin ontvangt hij o.a 
VOF de Kunst, Vader Abraham en Tessa, BZN, 
Piet Veerman, André van Duin en Wi lleke 
Alberti ++ Nog meer muziek bij de TROS 
1lffTJ:\'1rfël\~ vanavond. Om 21.35 uur pre-
U:~U~\J senteert Linda de Mol de 

eerste uitzending van de 
opening van de Platen 10-
Daagse. Het programma komt 
rechtstreeks vanuit de Erica
hal in Apeldoorn ++~ 

f1')\/';\J:\rrv~fë' 5 OKTOBER: Bart van Leeuwen 
!JVLk'Al~lL en Wi 11 Luikinga zijn met va
kantie. Daarom presenteren Jan de Hoop en 
Simone Wiegel Ook Goeiemorgen en Erik de 
Zwart Will wil wel ++Tineke ontvangt 
tussen 11 en 12 uur Jip Golsteijn +++ 
6 OKTOBER: In de Gouden Uren bij de TROS 
op R3 is de Favoriete Top 3 van een luis
teraar om 10.30 uur te horen. Vroeger zat 
dit item in 50 Pop ++ Vanaf deze week is 
Martijn Krabbé de presentator van Dance 
Trax, tussen 19 en 21 uur ++ Eén uur voor
dat hij zijn nieuwe radioprogramma bij de 
NCRV zou beginnen, heeft Paul de Leeuw 
afgehaakt en de omroep gemeld dat hij 
voorlopig van verdere medewerking afziet. 
Hij deed dat omdat de NCRV een achtdelige 
satirische familieserie, welke hij voor 
die omroep op tv zou doen, heeft afgekeurd. 
In allerijl werd door Henk Mouwe een pla-
tenprogramma gepresenteerd ++ Sonja Barend 
presenteert haar praatshow dit sèizoen op 
donderdagavond bij de VARA op Ned.1. De 
aflevering van vanavond werd opgenomen in 
New Vork. Zij sprak daar met Nederlanders 
die in New Vork wonen en werken ++ In d~ 
Hoofdrol op Ned.2 vanavond actrice Anne 
Wil Blankers +++ 
7 OKTOBER: Maart je van Weegen viert haar 
38-ste verjaardag. Van harte ++ Count-
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Robert Ten Brink en Hanneke Kappen 

down Café wordt door Alfred Lagarde en 
Wessel van Diepen vanuit De Boulevard in 
Den Bosch gepresenteerd ++ TROS Aktua 
Junior is de titel van een nieuw program
ma dat om 17.40 uur op Ned.2 wordt uit
gezonden. Het is een aktualiteitenrubriek 
voor en door kinderen van de basisschool. 
Eindredakteur is Ivo Niehe +++ 

.8 OKTOBER: Chiel v·an Praag en Rob Sten
ders presenteren op Rl/2 de Nacht van het . 

' Brood vanuit Groningen ++ Jack Spijkerman 
viert zijn 40-ste verjaardag. Van harte 
++ De VARA programma's op R2 staan de 
komende acht weken in het teken van het 
nieuwe spelprogramma Wereldwijs dat van
af morgenavond op Ned.1 te zien zal zijn. 
Op de radio worden dan enkele voorrondes 
gespeeld die door Henk Westbroek worden 
gepresenteerd. De winnaar van die voor
rondes is dan op zondag een van de kandi
daten in de studio in Hilversum. De eer
ste voorronde wordt gespeeld in Leiden 
Bij de NOS op Ned.3 zien we de 
eerste Nieuwsspits van dit 
seizoen. Het programma komt 
vanuit de bibl iotheek in 
de Tolstraat in Amsterdam 
+++ 9 OKTOBER: Hans van der 
Togt viert zijn 41-ste ver
jaardag. Van harte ++ In Tijd 
voor Toen de hits en het nieuws 
uit oktober 1977 en oktober 
1966 ++ Veel nieuwe programma's 
bij de VARA op Ned.l vandaag: 16.20 uur: 
TV-Weekjournaal met Pieter Jan Hagens en 
Paula Patricio, 16.45 uur: TV-Magazine 
met Annette van Trigt en Felix Meurders, 
19.54 uur: Laat maar Zitten, een comedy
serie met Johnny Kraaykamp en om 20.29 
uur Wereldwijs het nieuwe spelprogramma 
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met Hanneke Kappen en Robert Ten Brink 
+++ 10 OKTOBER: Bas Westerweel presen
teert Hollands Glorie vanuit Workum ++ 
Eindredakteur J. Carmiggelt van STAD 
Radio Amsterdam heeft verslaggever Stan 
van Houcke geschorst, omdat die negatie
ve opmerkingen over STAD heeft gemaakt 
tijdens een uitzending van vorige week. 
Van Houcke raakte in de problemen door
dat hij in zijn eigen discussieprogramma, 
waarin journalisten en lokale politici 
aktuele zaken bespreken, had aangekondigd 
dat "dit het laatste forumprogramma was". 
Daartoe had hij volgens STAD geen enkel 
recht, omdat daarover nog geen beslissing 
was gevallen. Bovendien zou Van Houcke 
ten onrechte hebben gezegd dat bij STAD 
een financieel wanbeleid dreigt +++ 
11 OKTOBER: 10 jaar geleden werd door 
Veronica de allereerste Countdown uitge
zonden ++ Jan Douwe Kroeske is met vakan
tie. Angelique Stein neemt van 14 tot 16 
uur zijn programma op R3 over ++ Om 20.29 
uur begint de NCRV met A Different Wortd, 
een nieuwe serie met Lisa Bonet in de 
hoofdrol. We kennen haar als Denise Huxta
bIe uit de Cosby Show. Die rol speelt zij 
ook in deze serie ++ De TROS komt vanavond 
ook met een nieuwe serie op de buis. Het 
is de door de BBC gemaakte serie Allo Allo 
dat een parodie is op het verzetswerk uit 
de Tweede Wereldoorlog ++ Om 22.15 uur 
zendt de TROS het tweede deel uit van het 
Platen 10-Daagse Gala. De opname werd vo
rige week dinsdag gemaakt in de Ericahal 
in Apeldoorn +++ ~ 

12 OKTOBER: Tom Blomberg ;{~~ 
viert zijn 34-ste verjaardag. ~ 
Joop Smits viert zijn 62-
ste verjaardag en Cees Man- . ~ 
intveld zIJn 41-ste verjaar- ~'\.-~~~ ~ 
dag. Van harte ++ Jacques 
Plafond viert het vierjarig 
bestaan van Ron Flon Flon 
met een fl inke ruzie. Uitein
delijk loopt hij weg en neemt 
Broekema het programma over ++ 
Tussen 12 en 17 uur komen de Veronica R2-
programma·ls vanuit Drachten. Chiel van 
Praag presenteert, naast Nederland Muziek
land, ook Will Wi I We l i .p.v Er i k de Zwart 
die het programma eigenlijk van Will zou 
overnemen. Maar Erik is te druk doende 
met de repetities van Nederland Muziek
land Sterrenjacht dat a.s zaterdag op 
Ned.2 wordt uitgezonden ++ At je Keulen 
Deelstra is het idool in Nederland Muziek
land ++ Om 16.10 uur presenteert Bart de 
Graaff de eerste aflevering van het nieu
we Veronica kinderprogramma B.O.O.S! +++ 
13 DKTOBER: De VARA beg i nt vanavond om 
20.20 uur met de eerste van 20 nieuwe 
afleveringen van Zeg 'ns AAA. De opme rke-



lijkste wijzigingen doen zich voor in de 
rolbezetti ng. Door het vertrek van Hans 
Cornelissen viel er een gat. Er zijn twee 
nieuwe leden aan de Zeg Ins AAA-fami lie 
toegevoegd, Kiki Classen en Kenneth Her
digein ++ In Sonja op Donderdag ruim 
aandacht voor De Dagboeken van Wim Kan 
die morgen worden uitgebracht +++ 
14 OKTOBER: Precies één jaar geleden werd 

het Radio 3-centrum in het 
muziekpavi ljoen geopend. Daar
om staat er een grote taart 
in het centrum, aangeboden 
door het NOB ++ Jeroen van 
Inkel is met vakantie. Erik 
de Zwart neemt daarom Ook 

Ln~==-==-~ Goeiemorgen voor zijn reke
Df1D JOl '2 n i ng ++ In Jongb loed en Joos-
~ -Jten, bij de TROS op Ned.2, 

wordt o.a. aandacht besteed 
aan het 50 jarig bestaan van het dames
blad Margriet ++ Marcel Quartel is redak
teur/verslaggever van Hier en Nu-tv ge
worden. De 36-jarige Marcel werkt al sinds 
1980 op de afdeling documentaire en gods
dienstige programma's van NCRV-tv +++ 
15 OKTOBER: NCRV Zaterdag-sport tussen 16 
en 18 uur op R3, komt rechtstreeks vanaf 
de wintersportbeurs Ski Happ in Ahoy' 
Rotterdam ++ Wessel van Diepen presenteert 
de Top 40 op tv i.p.v. Jeroen van Inkel ++ 
Twee nieuwe programma's vanavond bij de 
NCRV op Ned.l: Prettig geregeld, een 
lichtvoetige serie over verwikkelingen 
rond een onderwijsechtpaar, geschreven 
door Fred Benavente, Jan Fillekers en 
Henk van der Horst. In de hoofdrollen zien 
we Anne- Wil Blankers en Peter Faber. 
Het tweede ~ieuwe programma is Showmasters 
met Sandra Reemer. In Showmasters gaat ze 
de komende zeven weken op zoek naar ta
lentvolle presentatoren. De eerste drie 
zijn Rolf Wouters, Thedo Keizer en Margot 
Veltman ++ Bij Veronica op Ned.2 wordt 
de eerste Nederland Muziekland Sterren
jacht uitgezonden. Het programma werd 
afgelopen woensdag in Drachten opgenomen 
+++ 16 OKTOBER: Henk vld Horst viert zijn 
49-ste verjaardag. Van harte ++ Van 8 tot 
10.30 uur wordt bij de VARA op R2 de tien
de verjaardag van het programma Vroege Vo
gels gevierd. Het programma komt recht
streeks vanuit Kasteel Groeneveld 
in Baarn ++ In Tijd voor Toen de hits en 
het nieuws uit oktober 1976 en oktober 
1967 ++ De Zalige Liefdesl ijn wordt alleen 
door Paul vld Lugt gepresenteerd ++ Van 
19 tot 24 uur presenteren Marc Staken
burg en Hubert van Hoof een totaalpro
gramma in het teken van Amnesty Inte~~a
ti onaJ. Naast gesprekken e n platen zIJn er 
live-opnamen te horen va n het laatste ~ 
Amnesty International Concert dat gister-

avond in Buenos Aires door Sting, Peter 
Gabriël, Bruce Springsteen, Tracy ~ 
Chapman en Youssou N'Dour werd ge -
geven ++ Van 12.45 tot 16 uur I 
zendt Veronica op Ned.2 de Veroni-
ca Strandrace 88 uit, vanaf het 
strand in Scheveningen ++ Om 22.30 uur is 
op BBC One het eerste deel te zien van 
een driedel ige serie over Paus Johannes 
Paulus de Tweede. De serie is gemaakt 
door Richard Denton en zal vanaf morgen 
ook bij de KRO op Ned.1 worden uitgezon
den ++ Omdat Jan Douwe Kroeske twee weken 
met vakantie is, presenteren Rocky Tuhu
teru en Leo Driessen NOS Langs de Lijn 
tussen 14 en 18 uur op Rl +++ 
17 OKTOBER: Sandra Reemer viert haar 38-
ste verjaardag en Ineke Burema van de 
verkeerscentrale in Driebergen haar 33-
stee Van harte ++ De programma's van de 
AVRO op R3 komen tussen 12 en 18 uur van
uit Zandvoort i.v.m. de Pall MalI Export 
Pro World Cup ++ Als laatste film in de 
Meryl Streep-cyclus zendt de AVRO van
avond op Ned.2 de met een Oscar bekroonde 
film Sophie's Choice uit ++ Op BBC Radio 
One wordt tussen 20.30 en 22.30 uur aan
dacht besteed aan het Amnesty Internatio
nal Concert dat afgelopen zaterdag in 
Buenos Aires werd gegeven +++ 
18 OKTOBER: Tom Egbers viert zijn 31-ste 
verjaardag. Van harte ++ Jack Spijkerman 
is ziek. Daarom presenteert Paul de Leeuw 
de Steen en Beenshow bij de VARA op R3 
vanuit Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. 
In het R.K. Ziekenhuis in Hilversum is 
vandaag Dimitri Frenkel Frank overleden, 
nadat hij gisteren bij een opening van 
een expositie was getroffen door een hart
aanval. Hij is 60 jaar geworden ++ Liever 
Sportiever is de titel van een nieuw 
NCRV-programma dat om 22.40 uur op Ned.l 
wordt uitgezonden. In het programma wordt 
aandacht besteed aan het recreatieve as
pect van sporten. Presentator is Chris
tian Scheen, een nieuw gezicht bij de 
NCRV.Christian is van huis uit sportle
raar en sinds 1983 werkzaam in de sport
journalistiek. Zo presenteert hij NOS
Sportief op R5 en treedt , op als commenta
tor voor Studio Sport ++ De Dinsdagavond 
Editie van VLOH-Radio Haarlemmermeer 
wordt gepresenteerd door Fred van Amstel 
+++ 19 OKTOBER: Bart van Leeuwen i·s terug 
van vakantie en presenteert weer Ook 
Goeiernorgen bij Veronica op R2. De opzet 
van het programma is enigszins · veranderd 
want naast Bart is ook Jan de Hoop als 
presentator te horen ++ Erik de Zwart 
vervangt Will Luikinga tussen 12 en 14 
~ur ++ Frank Boeijen is het idool in ' 
Nederland Muziekland-radio ++ Langs de 
Lijn op NOS R/1/2 duurt vanavond van 20 
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tot 23 uur i.v.m. WKvoetbalwedstrijden. 
Nederland speelt 0-0 gelijk tegen West
Duitsland ++ Radio Rijnmond sluit binnen
kort een kontrakt af met General Motors. 
Het geld dat GM beschikbaar st,elt wordt 
gebruikt voor het maken van programma's 
waaronder een nieuw sportprogramma op 
zaterdag. De regiona1e zender zal in 
ruil daarvoor buiten de ether reklame 
maken voor het bedrijf. Gedacht wordt 
ondermeer aan reklame op reportagewagens 
en aan advertenties in de door de Rijn
mond verzorgde krant Rijnmond Reporter 
+++ 20 OKTOBER: Robert Ten Brink viert 
zijn 33-ste verjaardag. Van harte ++ 
In de Hoofdrol bij de AVRO op Ned.2 heeft 
Mies Bouwman de zanger Marco Bakker ge
strikt +++ 
21 OKTOBER: Van 9 tot 13 uur zendt Vero
nica op R3 de eerste Top 60 van de jaren 
60 uit. Op nummer 1 staat A whiter shade 
of Pale van Procol Harum +++ 
22 OKTOBER: Kees Schilperoort is ziek. 
Wessel van Diepen neemt zijn taak over 
in De Stemband ++ Robert Long viert zijn 
45-ste verjaardag en Cees van Drongelen 
zijn 52-ste. Van harte ++ In Klasgenoten 
bij Veronica op Ned.2 ontvangt Koos Pos
tema Gerard Cox die in de tweede klas 
van de ULO in 1952/53 zat, op een Juve
naat van de Broeders van St. Louis in 
het Brabantse Oudenbosch ++ Op veler 
verzoe~ 'begint de NCRV, om 15.55 uur via 
Ned.1 met het herhalen van De Familie 
Knots, een serie die tussen 1980 en, 1984 
werd uitgezonden. De Familie Knots werd 
geschreven door Hetty Heyting. Zij speelt 
samen met Jan-Simon Minkema en Marnix 
Kappers de dubbelrollen +++ 
23 OKTOBER: Pieter Leen van Radio Rijn
mond viert zijn 40-ste verjaardag. Van 
harte ++ In Tijd voor Toen de hits en 
het nieuws uit oktober 1986 en oktober 
1975 ++ Om 17.55 uur biedt Paul, vld Lugt 
zijn excuses aan Pierre Kartner, die hij 
enkele weken geleden had beledigd n.a.v 
de plaat Waarom hui I je, die Plierre met 
het meisje Tessa heeft gemaakt +++ 
24 OKTOBER: Gerard Wallis de Vries van de 
AVRO viert zijn 52-ste verjaardag en 
Eddy Keur van Radio 10 zijn 30-ste. Van 
harte ++ De Arbeidsvitaminen op AVRO 3 
worden weer gepresenteerd door Bas Wester
weel ++ Hollands Glorie komt vanuit Warns
veld ++ Vandaag wordt bekend dat de EO 
vanaf 1 november een adjunct-direkteur 
krijgt. Het wordt A.P. de Boer die tot 
nu toe als hoofd informatieve programma's 
en plaatsvervangend programmaleider bij 
de EO werkzaam is ++ Bij de AVRO op Ned.2 
vanavond om 20.30 uur een herdenkingspro
gramma over de, op 9 oktober 1978, oyer
leden zanger Jacques BreI. We zien o.a. 
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opnamen van zIJn allerlaatste concert dat 
hij in november 1966 in het Parijse Olym
pia gaf. De opnamen zijn nooit eerder uit
gezonden ++ Terry Wogan ontvangt op BBC 
tv vanavond Sir Robin Day, die vandaag 
zijn 65-ste verjaardag viert. Sir Robin 
is een legendarisch programmamaker +++ 
25 OKTOBER: Ad Everaars viert zijn 38-ste 
verjaardag, Pat Sharp zijn 27-ste en 
Pieter de Vink van de NOS zijn 47-ste. 
Van harte ++ BBC Radio London heet vanaf 
vandaag Great London Radio. Programma's 
worden o.a. gemaakt door Johnny Walker 
en Tommy Vance ++ NOB-technicus Pieter 
Bremer neemt vandaag afscheid. Hij gaat 
werken bij de radio in Noord Brabant ++ 
Van Uitgeverij Odysseus ontvingen wij een 
brief met de mededeling dat zij voorlopig 
stopt met de uitgave van het Top 100 Ma
gazine. Dit heeft te maken met het over
leg dat op dit moment met de TROS en 
Buma/Stemra wordt gevoerd ten aanzien van 
de te volgen uitgeefstrategie. De Top 100 
Hitlijst blijft voorlopig wèl in de gewo
ne wekelijkse frequentie verschijnen ++ 
Van 22.30 tot 23.10 uur zendt de NCRV op 
R4 een "In Memoriam" uit over de op 12 
september j. 1. overleden musicus Stoffel 
van Viegen. Hij was van 1937 tot 1987 als 
organist verbonden aan de Domkerk in 
Utrecht en verzorgde veel orgeluitzendin
gen voor de NCRV-microfoon ++ Een Goede 
Morgen bij de TROS op R4 wordt gepresen
teerd door de dichter Adriaan Morriën ++ 
TROS AKTUA is vanavond voor een deel ge
wijd aan de Peruaanse hoofdstad Lima. 
Astrid Joosten bezocht daar de sloppen
wijk Villa el Salvador waar honderddui
zenden mensen wonen in hutten van riet~ . · 

matten. De NOVIB probeert daar de levens
omstandigheden te verbeteren +++ 
26 OKTOBER: Tineke de Nooij ontvangt tus
sen 11 en 12 uur op R2 o.a. Tom Meyer van 
Radio Nederland Wereldomroep. Hij is o.a. 
de presentator van het oudste kortego1f
programma van de wereld: Happy Station, . 
een programma dat op 19 november 1928 
voor het eerst werd uitgezonden ++ Will 
Luikinga is terug van vakantie en weer 
van 12 tot 14 uur op R2 te horen met Will 
wil wel ++ Rob de Nijs is het idool in 
Nederland Muziekland-radio, dat vandaag 
door Erik de Zwart wordt gepresenteerd 
i .p.v Chiel van Praag ++ In Countdown zien 
we vanavond voor het eerst de nieuwe clip 
van Michael Jackson's Smooth Crimina1 ++ 
Om 21.05 uur wordt de eerste MAYA uitge
zonden. In dit programma besteedt Maya 
Eksteen aandacht aan culturele zaken. In 
het programma zien we o.a. een gesprek 
met de inmiddels overleden Dimitri Frenkel 
Frank over het Tsjechov-projekttl I I I I ti II 

++++++Ton van Draanen+++++++.1 I II I I I til III 



tots ot ...... . 
UITBREIDING MIDDAG TELEVISIE . 

Minister Brinkman heeft de NOS laten 
weten dat er 3,2 miljoen gulden wordt 
beschikbaar gesteld voor de uitbreiding 
van de middagtelevisie op Nederland 1 en 
2 . Dat betekent dat de huidige zendtijd 
wordt gehandhaafd . Eerder was het plan 
van de minister om een deel van de mid
dagprogrammer1ng te laten vallen ten bate 
van de bezuiniging . 
STER AL WEER OVERGEBOEKT . 

De gep l ande uitbreiding aan STERblok
ken in 1989 blijkt niet voldoende te zijn 
voor het aanbod aan adverteerders. 
Volgens cijfers van de STER i s er ook 
voor volgend jaar een over aanbod van 
rond de 15% . Dit overschot heeft 
betrekking op Nederland 1 en 2. Ook de 
uitbreidi ng van de blokken STERtijd op d e 
radio heeft nie t het gewenste effekt 
gehad want zowel op Radio 1 als 2 en 3 is 
er meer aanbod dan men aan zendti j d kan 
leveren. Zoals eerder door ons gemeld 
wordt het vo lge nd j aar ook een aanvang 
genomen met de avondreklame en deze 
zendti j d is ook al voor de helft 
verkocht. 
WEL OF NIET VOOR COHMERCIELE OMROEP? 

Tijdens Tweede Kamer debatten maakte 
premier Lubbers half oktober bekend dat 
de plannen van de AVRO, TROS en VOO om 
samen met een viertal uitgeveri j en een 
commerciäle omroep te starten niet zo 
best passen binnen het voornemen van de 
regering. Hi j antwoordde dit op een vraag 
van J. Voorhoeve d ie namens de VVD vroeg 
wanneer de reger i ng e ens ernst wou maken 
met de commerci ~ le omroep , zoals in het 
regeerakkoord besc hreven. Wel stelde Lub
bers een dag l a ter dat het voorstel be
spreekbaar i s onder de voorwaarde dat de 
STERopbrengsten bi j de traditionele 
omroepen blijven komen. De toekomstige 
commerciäle omroep wenst echter het 
volledige beheer te krijgen over de 

. reklameblokken op alle netten en daarna 
geld over te hevelen naar de traditionele 
omroepen. 
TV 3 I N PROBLEMEN . 

Het in Zweedse eigendom opererende 
s atellietstation TV3 1s van start gegaan 
met i n het Zweeds gesproken reklame die 
dus ook wordt uitgezonden via de kabel in 
Zweden. - Gezien dit verboden is in Zweden 
z al b innenkort een beslis sing worden ver
wac ht van de Kabelraad, het overkoepelen
de orgaan van kabe l ne:ten in Zweden over 
al dan niet verbieaen van toegang voor 
TV3 op d e Zwe e dse ka b:l . 
TOCH MEER WEER OP NED~RLAND 1. 

Zoals we in èe vor i ge Freewave a l 
meldden waren de o~oepen die gebrui k 
make n van Ne derlanà 1 van p l an met e en 
eigen we erman te ko~en wanneer de NOS 
niet van p l an was he~ We e rbericht i~ he t 
1 uur JOur na al uit!ebreider t~ gaan 

brengen. Men hoe f t nu n i emand ze lf i n 
d i e nst te nemen daar men overeenste mmi n g 
heeft bereikt met de NOS over uitbreiding 
van het weer be rich t . De u i t breiding za l 
t en kos te gaan van de n ieuwsvoorziening 
daar men niet van p lan i s het 1 uur Jour
naal ui t t e breid en . Wanneer de verander
ing intreedt is niet bekend. 
KRO VOORVECHTER POLITIEKE RUBRIEK. 

In samenwerking met de VARA en de 
NCRV heeft de KRO er de behoefte aan een 
politieke rubriek te starten op Nederland 
1 die als tegenhanger zou moeten gaan 
dienen voor de rubriek Den Haag Vandaag. 
Men vindt dat men namelijk de politiek 
op een andere manier kan brengen dan in 
de rubriek op Nederland 3 wordt gedaan. 
Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe 
rubriek een dagel ijkse frequentie krijgt 
waarbij iedere omroep zIJn eigen team 
en presentator gaat leveren. Het is niet 
bekend wanneer de nieuwe rubriek zal 
starten maar men denkt wel aan telkens 
een zelfde aanvangstijd. Tevens ligt 
het in de bedoeling van bovengenoemde 
omroepen de aktualiteitsprogramma's meer 
op elkaar te laten afstemmen, ze van 
gelijke lengte te maken en tevens op 
een vast tijdstip in de toekomst te gaan 
uitzenden. De VARA heeft inmiddels laten 
blijken een voorstander van het KRO plan 
te zijn terwijl de NCRV nog enkele vraag
tekens heeft in verband met eigen iden
titeit. 
OP DE PLAATS RUST VOOR rED DE BRAAK. 

Het komende seizoen zal Ted de 
Braak niet op het KRO scherm te zien zIJn 
hoewel hij wel zijn radioverplichtingen 
zal voldoen. Gezien het programma van 
vorig jaar een flop is geworden heeft de 
progralTlTlaleiding besloten niet andermaal 
met een nieuw experimenteel tv program
ma te komen maar te wachten totdat men 
goed plan heeft waarbij hoge kijkcijfers 
gegarandeerd zijn. Er zijn twee plannen 
ingediend in de sfeer van drama en ko
medie en deze plannen zullen in de komen
de maanden worden bestudeerd. Wanneer 
één van de plannen tot werkelijkheid 
wordt gebracht zal het zeker nog tot het 
volgende tv seizoen duren alvorens re
sultaten op het KROscherm zijn te ver
wachten. 
KIJKOVERZICHT MAAND SEPTEMBER 1988. 

Zoals gebruikelijk brengen we weer 
een overzicht van de best bekeken tv 

. I 
programma s in Nederland over de maand 
september. André van Duin haalde voor 
de TROS de eerste plaats met een kijk
dichtheid van 28% en een waardering 
van 7.2. Op de 2e plaats Journaal van 
28 septembe r 26,8% 7.0, 3e plaats Ne
derl and Wa les interland voetbal NOS 

0 4' 2 5 , 5~ 7. 3. e plaats Te land ter zee 
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en 'In de lucht TRO 24.3* 7.2. 5-
pl •• ts larapinta, de laatste grens TROS, 
23,~% 7.5 6e plaats ~rc. Ten from 
N.veron. AVRO 21.6* 7.'. 7- plaats 
Trlvlant TROS 20.6' 6.8, Se pla.ts Stu
dJ 0 Sport 2S september NOS 20. S% 7. 1 • 
ge pl •• ts Jongb loed en Joosten TROS 
18.at 7.0 .n 10 p.e ts De Begr fenls 
van de TROS 1 .8*. 6.S. De TROS dus 
liefst 6 keer rt genwoordlgd 'n de 

~ kijktop tien du duidelijk d. VOO 
weer n.ar de ach rgtond verdrevèn. 
De VOO Is pa. op 1" p'.. voor 
de .. rste keer te zien .... t het progr __ 
.. Klasgenoten. 
DESKUNO I GHE I 0 VROUW N I ET GENOEG GETOOND. 

Vrouwen worden ta .. inlg n •• r hun 
.. nlng gevraagd a Is het gaat 011 deskun
digheid betreffende .. n bepaald doel
gebied. SlechU In 23' van de geval-
en wordt vrouw ft r r .. nlng 

gd l~ 11 J progr .... 
d t lev"I •• DIt bI Ijkt ui t 

'GIû~bMlk van de Uni r Itelt van 
dracht ft de KRO voor 
NV gRlne. Alleen 

5 ,. tu en Avro's 
'tlef naar voren, 

der enclervraagden 
lach Is. Nleuws-

..... ,·.·.--ft s tech 13% van 
"C:lCRlp'-.:.~.r de vrouwen. 

E 

HOS QPGER J CHT IN EDIRLl'ND. 
De HOS s taa t voor Hf ndoe Omroep 

Stichting en ;s opgerlch door de Hindoe 
gemeenschap I n Neder lend me tal s doe 1 
volgend Jaar eigen radio· en tv·program
mals te gaan mak~ weerin verantwoorde 
I,,'omatle wordt ,ageven over het hindoe
Ts ... als levensMlchouwlng. Bovendien 
moet de HOS cultur I-religieuze identi
tei t van de In Nederland wonende Hindoes· 
versterken. De geMeenlGhap telt rond de 
120.000 leden. Men heef 'nMfddeld bij 
Wc een aanvraag voor zenclt IJd Ingediend 
geb.5 •• rd op artikel 36 van Mediawet 
waarin het mogelijk Is zencttfjd to. te 
wijzen aan genootschappen op ge ~.lljke 
grondslag. 
OMROEP DEFINITIEF TEGEN GEDRAGSCQPE: 

O. Glroepen bil Jken in to .1 "Jet 
te voelen voor .en vrijwillige gedrags-
code voor een aantal til I n S ... 1 I ft acht 
te n"'" grenz ft v n 110 .... 1 en fatsoen. 
Met mi n I ter i e bad de aaroepen 1 n een 
brief verzocht een uitspraak te doen. 
De IIlnl'ter d .. d het verzoek In op. 
dracht van kamerleden van het CDA, SGP, 
GPV en RPF. Via de NOS woordvoerder 
v.n den Heuvel Is de minister nu op d 
hoogte gebracht van d. mening van de 
anroepen en wel dat men niets voor • 
vr f Jwl-I ge ge agscod voe 1 t. 
AKTIE GEWENST TEGEN REORGANISATIE NO 

De omroepbonden wi llen aktie. t i 
de reorganisatie die het NOS bestuu . 
doorvoeren bij de afdeling 9-nlc . 
pe 1I jke d I en 5 ten ; De bonden en de IVU! .... , .. -:,~~.l 

n .. ingsraad vinden dat er de VA.·Aft ... · . ... . ... :.; 

n let te ver" gaan'. Het bestuur va de 
legt echter de bezwaren na.st zich 
en zal de reorgan i satle laten doorr.--.. oL' ~;:tf#Ai;~.,·. 
Man v fndt dat er vee I te we I nlg v.r ..... t:.~~~f? 
biJ de afdeling die diensten verrl'"'""-~;::':;;l:1';'\-·",)""~·I'I:.· 
voor a 11e omroepen. Men vindt dat 
nl.uwe, duidel iJk., structuur moet ~.IIî~~~ 
waar I n de bevoegdheden du i de 1I J k Q .. . C_":I~;~~ 
ven zijn. 

Y OF LtFE SHOW IN STRIJD MET MEOt 


