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Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
name uit deze Freewave niet toegestaan. 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D 's je VOORLAATSTE nummer. je wordt 
verzocht binnen 1 ~ek j~ abonne
ment te verlengen. 

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

'te doen, a Is je F reewave wi 1 t ' bIj jven ont
vangen. 

Beste lezers. 
Aan de vooravond van het Sinterklaas
feest rolde Freewave nummer 171 in je 
brievenbus. Een nummer boordevol nieuws 
uit binnen- en buitenland. 
Zelfs z6 vol dat we het Radio&TV Logboek 
over de maand november niet kunnen plaat
sen. We beginnen met "TV News" gevolgd 
door "Zeezenders Nu" over de periode van 
10 oktober t/m 5 november. Daarna deel 3 
van "Religie op de Radio" en 2t pagina 
"News From England" van Howard G. Rose. 

Sander Lindenburg ging voor Freewave 
op bezoek bij Sky Radio. Hij sprak daar 
met de 29 jarige direkteur Ton Lathouwers 
over het satellietprojekt. 

Na de "Rodde I SI' in "leezende rs Toen" 
het laatste deel van Mi Amigo-herinne
ringen van Johnny Jason. 
"NewsNewsNews" en "Nieuws uit Denemar
ken" wordt gevolgd door een artikel va n 
Jac lom die zijn kanttekeningen zet bij 
de satellietzenders Cable One, Radio 10 
en Sky Radio. 

"Niews uit België" van Maria Depuydt 
en de "RadioRubriek" gaan vooraf aan de 
eerste aflevering van "The New Vork In
ternat i ona I Story". 
Deze serie wordt geschreven door Andy 
Wheeler die nauw bij dit Amerikaanse 
zeezenderprojekt is betrokken. 

Tot slot nog een huishoudelijke mede
deling. Het komt nog vaak voor dat leden, 
die hun abonnement verlengen dat niet op 
hun girokaart vermelden. 
Met klem willen wij vragen om dat wél te 
doen. Dat scheelt ons een hoop admini
stratieve rompslomp. 
Het woord "VERLENGING" j,s voor ons al 
genoeg. 
Veel leesplezier en tot over drie weken. 

Ton van Draanen. 
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GELD KABELNET VOOR LOKALE TELEVISIE. 
Het Rotterdamse college van BenW wil 

de lokale televisieuitzendingen gaan fi
nancieren door te putten uit het exploi
tatieoverschot van de Rotterdamse kabel
maatschappij CAI. Men wil 1 ,8 miljoen 
gulden overhevelen naar de lokale tele
visie. Daarnaast zou de CAI de komende 
drie jaar jaarlijks 500.000 gulden moeten 
bijdragen aan de lokale televis ie. Indien 
de gemeenteraad akkoord gaat met dit 
finoncieringsvoorstel kan de lokale tele
vis ie vol gend voorjaar van start gaan. 
KIJKCIJFERS OKTOBER OP EEN RIJTJE. 

Ook deze keer weer een top tien van 
de meest bekeken programma's. Dit maal 
over de maand oktober. Naast de notering 
en de naam van het betreffende programma 
de kijkdichtheid in procenten en de waar
dering in punten. 
1 Nederland-West Duitsland NOS 39.9% 

7.0 
2 Samenvatting Wales-Finland NOS 34.3% 

7.0 
3 André van Duin TROS 26.9% 

7.5 
4 Journaal NOS 26.7% 

7.0 
5 Zeg Ins AAA VARA 26,5% 

7.4 
6 Mini Playback show KRO 25.6% 

7.7 
7 In de Hoofdrol AVRO 24.2% 

7.4 
8 Actie Samen AVRO 23.5% 

7.2 
9 Op Goed geluk TROS 23.5% 

6.9 
10 Falling in love AVRO 23.4% 

7.3 
GEEN BOETE VOOR AVRO MET REKLAME. 

Tijdens de inzamelingsaktie voor de 
Wereldspelen voor gehandicapten is de 
AVRO diverse malen in de fout gegaan met 
de regels voor de reklame. Dit heeft bet 
Commissariaat voor de Med ia aan de AVRO
leiding bekend gemaakt. Vanwege het lief
dadige karakter zal de AVRO echter niet 
beboe t worden maar men heeft de omroep 
~el gemeld dat dergel ijke overt red ingen 
In de toekomst niet meer mogelijk zijn. 
VECH TPARTI J IN TELEVISIESTUDIO . 

Tijdens de opnamen van een talkshow 
van de presentator Gerald Rivera in New 

Vork is een grote vechtpartij ontstaan 
tussen rechtsgezinde skinheads en een 
zwarte activist voor de burgerrechten. 
De vechtpartij barste los toen één van 
de gasten racistische opmerkingen begon 
te schreeuwen tegen Roy Innis, de activist . 
De helft van het publiek was even later 
betrokken 'bij de vechtpartij. De presenta
tor werd met een stoel bewerkt op het 
hoofd en brak zijn neus. Uiteindelijk 
kon de bewakingsdienst de orde herstellen. 
NOORTJE VAN OOSTVEEN WEG BIJ DE TELEVISIE. 

Noort j e van Oostveen, redaktrice en 
presentatrice van het NOS Journaal, zal 
per 1 feb r uar i de NOS verlaten om als 
hoofd afdeli ng voorl ichting en persoon
l i 'ke voorlichter van burgermeester van 
Thijn in Amsterdam te gaan werken. Zij 
zal Aad van Corthenberghe in Amsterdam 
opvolgen . Sinds 1982 werkte Noortje bij 
de NOS en van 1969 tot 1982 was zij in 
dienst van de NCRV, ondermeer 
bij de aktualiteitenrubriek Hier en Nu. 
,TOCH WEER MIGRANTEN TELEVISIE. 

CDA en PvdA hebben er voor zorgge
dragen dat de migran~en televisie in 
ieder geval nog een jaar lang kan reke
nenen op overheidssubsidie. Zoals gemeld 
was minister Brinkman een felle tegen
stander van verlenging van de subsidie 
periode. Brinkman wenste alleen geld 
ter beschikking te stellen tijdens de 
experimentele periode, een periode die 
volgens hem per 1 januari a.s. is ver
lopen. 
SUPER OVER IN ANDERE HANDEN. - Super Channel is in handen gekomen 
van het Britse Virgin concern en het Ita
li aanse commerciële tv-kanaal Videomusic. 
Virgin had al 45% van het aandelenpakket 
waarbij de andere 55% in handen was van 
diverse ITV maatschappijen in Engeland. 
Met een schuld van 220 miljoen gulden 

,wi llen de nieuwe eigenaren proberen, 
ondermeer door het brengen van meer 
nieuws, het satellietstation ~it de ro
de cijfers te halen. Tevens ' heeft men 
in de toekomst een grotere kijkersscha
re daar de programma's ook verspreid 
zullen gaan worden in Zuid Europa. 
HEININK NAAR TV SEKTIE NCRV. 

Hoofd afdeling Filmzaken van de 
NCRV, Harry Heinink, is per 1 januari a.s. 
benoemd tot adjunct hoofd van de televi
siedienst van de NCRV. Hij wordt belast 
met de produktieleiding en is t evens ver
antwoordel ij k voor het financiële beheer 
de faciliteiten en het personeelsbeheer.' 
Hij was a l sinds 1976 in diverse functies 
aktief bij de NCRV. 
2 KANALEN GEHUU RD OP ASTRA SATELLIET. 

Het Britse concern WH Smith heeft 
2 kana len geh uu rd op de eerdaags te stat-
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ten ASTRA satel liet. Men heeft een con
tract tot huur gesloten voor een periode 
van tenminste 10 jaar. Men wil minstens 
4 soorten van programmals gaan uitzenden 
via de 2 kanalen: Lifestyle, Screensport, 
Kindernet en TV Shopping. De beelden die 
nu verspreid worden van de 3 eerste tv
stations zullen alleen nog via de ASTRA 
satelliet worden uitgezonden. Tevens zal 
W H Smith in D-Mac gaan uitzenden hetgeen 
een stap op weg is naar heldere beelden. 
STARSKY AND HUTCH MET NIEUWE AFLEVERINGEN. 

Het is vrijwel zeker dat David Soul 
en Paul Michael Glaser weer een nieuwe 
serie tv programma's uit de serie Stars
ky and Hutch zullen gaan opnemen. De 
eerste serie, die vanaf 1974 werd opge
nomen, werd destijds met veel succes 
door de VOO in Nederland uitgezonden, 
waarna een aantal herhalingen door deze 
omroep werden gebracht. Destijds werden 
de opnamen gestopt daar beiden aan een 
solocarrière wensten te werken. 
ONTVANGST NIEUW TV AANBOD. 

Uit een onderzoek van het Centrum 
voor Marketing Analyses blijkt dat de 
abonnees op kabeltelevisie blij zijn met 
het huidige aanbod maar tevens dat ze 
niet bereid zijn nog meer geld te betalen 
voor meer programmaaanbod via de kabel. 
Slechts 8% van de ondervraagden zou 50 
cent per maand over hebben voor meer 
aanbod zoals b.v. de programmering van 
CNN, Lifestyle en Screensport. 

ZeezentiersNtI 
Voordat we beginnen met de reguliere 

10ggings eerst wat algemene zaken. Vele 
leden hebben ons gevraagd waarom Monitor 
Magazine niet in Nederland is uitgekomen 
terwijl Britse vrienden wel het nieuwste 
nummer hebben ontvangen. Eind september 
is dit blad met het meest recente nummer 
verschenen, zoals altijd gemaakt in sa
menwerking met Freewave. Logisch dat men
sen die op be i de b;laden zij n geabonneerd 
dan op het vaste land naar ons adres re
ageren. Ik kan U melden dat heden, 31 
oktober, ikzelf ook nog geen nummer heb 
ontvangen. In eerste instantie, toen ik 
3 weken geleden met de redaktie in Ben
fleet belde, werd me gezegd dat de num
mers onderweg waren. Toen ik vandaag 
weer belde vertelde men mij dat niemand 
op het vaste land een nummer heeft ont
vangen. Men had het werk uitbesteed aan 
een ander, regelmatig verschijnend, ra
dioblad in Engeland en deze heeft ge
zegd dat alles eind september is ver
stuurd. Echter, nu blijkt dat alle mensen 
op het vaste land niets hebben ontvangen, 
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is de vrees e r dat geen enkel exemplaar 
buiten Engeland is gekomen. Monitor zal 
nu alsnog vanuit Benfleet worden ver
stuurd, nadat een nieuwe ' oplage is bij
gedrukt.Dan zijn er plannen om in maart 
met een nieuw boek, 25 jaar Caroline, te 
komen. Deels zal dit boek gevuld zijn met 
fotols uit de 25 jarige geschiedenis, 
waarbij ondertiteling in het Nederlands 
en Engels zal worden gedaan en daarnaast 
zal een groot aantal voormalige Caroline
medewerkers hun herinnering ophalen. Ook 
redaktieleden van Freewave zullen een 
eigen artikel schrijven met hun herinne
ringen. De prijs zal rond de 130,-- gaan 
liggen. Vanaf nu kun je je inschrijven op 
dit boek door een briefkaartje te sturen 
naar Postbus 102, 9700 AC in Groningen. 
Van Ruud Jansen in Steenbergen kregen we 
een vroege felicitatie voor het 25 jarig 
bestaan van Radio Caroline en hij vroeg 
ons langs deze weg alle voormalige en 
huidige Carolinemedewerkers te bedanken 
voor de vele uren luisterplezier die hij 
tot nu toe heeft beleefd. Bij deze.Van 
de Radio 819 organisatie ontvingen wij 
de 558 single met daarop, op uitstekende 
kwaliteit, de commercials en een deel van 
de jingles van radio 558. Jingles, die 
in een nieuw jasje ook gebruikt zullen 
worden via de 819. Te bestellen via het 
adres in Playa de Aro of via de Stichting 
SMC. Bellen na 18 uur via 020-6621141. 
Diegene, die op de zeezenderbijeenkomst 
zijn geweest hebben de eerste vertoning 
kunnen zien van de film Zeezenders 83-88. 
Een produktie van ondermeer Serge van 
Gisteren, waarin naast een overzicht van 
de oude zeezenders uitgebreid op het ge
he I e Laser en Ca ro 1 i ne - (Mon i que en 558 
inbegrepen) wordt ingegaan. Jammer dat 
de getoonde beelden van de oude stations 
duplikaten van duplikaten waren maar 
daarna een overvloed aan vele nieuwe op
namen van Laser etc. Tevens interviews 
met diverse medewerkers van de verschil
lende stations. Je hoort ondermeer Wim 
van Egmond praten over de mastbreuk. De 
opnamen werden gemaakt gedurende 4 be
zoeken, die de afgelopen 5 jaar werden 
gebracht aan de schepen op de Noordzee. 
De moeite zondermeer waard om aan te 
schaffen. Leverbaar op VHS en Betamax, 
voor meer info tevens bellen met Stichting 
Media Communicatie, 020-6621141. Nieuw 
te bestellen via ons adres in Groningen 
zijn foto's op het formaat 18x24 met uit
stekende shots van 1) de Fredericia, 2) 
de Mi Amigo in 1964 en 3) The Laissez 
Faire van Swinging Radio England. Deze 
vergrotingen worden geleverd op glanspa
pier en afgedrukt door één van de top
fotozaken in het Noorden van het land. 



Ze worden tevens verzonden, verpakt tus
sen stevig karton, zodat beschadiging on
mogelijk is. Per foto 15,-- per set van 
3 f40.-- te sturen naar Postbus 102 te 
Groningen. Levertijd is ruim 1 week. 
De vorige Freewave waren we aangekomen bij 
ma 10 OKTOBER: Allereerst maar eens de 
laatste nieuwtjes die we ontvingen . Het 
ligt in de bedoeling de 819 kHz binnen 2 
weken weer aktief te gaan gebruiken vanaf 
de Ross Revenge om op die manier te 
proberen de frequentie te redden . Zoals 
door ons al maanden geleden gemeld ligt 
het in de bedoeling dat de frequentie ook 
zal worden gebruikt door een lokale BBC 
zender. Radio 558 zal dan Radio 819 of 
misschien zelfs Radio Noordzee 819 gaan 
heten met in de avond de door ons gemelde 
Viewpointprogrammering . Op 558 zal 
Caroline weer 24 uur per dag gaan uitzend
en. Als vermogen zal op de 819 maximaal 5 
kW en op de 558 maximaal 1 kW worden 
gebruikt . Via een diplexer zal het signaal 
voorlopig via de huidige antenne worden 
uitgestraald. Men is niet van plan de 
aanwezige segmenten voor de nieuwe antenne 
te plaatsen. Financie~n is voorlopig het 
belangrijkste en ondermeer door inkomsten 
van de religieuzen hoopt men binnenkort 
voldoende geld te hebben om een redelijke 
mast te kopen. Wat betreft de aanwezige 
segmenten valt nog te melden dat bij aan
komst op de Ross de tranen van de schee ps
hoofdtechnicus vrijelijk vloeiden, zo ter
leurgesteld was hij over de nieuwe 
'aanwinst'. Tegelijkertijd meldde men van
uit de Carolineorganisatie dat alle 
g~ruchten, die in Engeland de ronde deden, 

als zou Carol11le te koop z1.1n, Haar het 
land der fabeltjes kunnen worden gestuurd . 
We hebben met opzet niet eerder deze ge
r'u<:hten gemeld . Het zou in november 
plaats moeten gaan vinden maar wie he 
gerucht als eerste beeft gebracht heef t 
duidelijk de bedoeling gehad Caroline i 
diskrediet te brengen. Na het ongeluk me 
M.ike Barrington op Roughs Tower i6 er zo 
ook het een en ander gespeculeerd inzake 
de plannen met Sealand . Zo wordt ondermeer 
gesteld dat Sealand gebruikt zal worden al s 
satelliet opstraalstation dan wel al s 
ontvangststation voor een satellietrad10-
station. Ondermeer werd de naam van radio 
Nova genoemd als satellietstation dat via 
de AM opnieuw zou worden uitgezonden vanaf 
Sealand. Vanuit de Nova organisatie wordt 
alles ontkend maar vreemd is het wel dat 
men vanuit de DT! berichtte al van de 
plannen op de hoogte te zijn. Men stelde 
dat zodra er maar één signaal vanaf het 
fort zal worden uitgezonden de marine on
middellijk zal ingrijpen daar men no 
steeds te maken heeft met een krooneigen
dom, zoals ook al door mij beschreven in 
de droom van Sealand. Een rechtzaak, door 
Roger Parry aangevraagd tegen de Evening 
Standard, is op het laatste moment niet 
doorgegaan daar Parry de aanklacht terug
trok. Parry was BBC medewerker en de 
Evening Standard wist te melden in zijn 
kolommen dat Parry tijdens de periode dat 
hij bij de BBC werkte tevens voor Laser 
had gewerkt. Parry sprak dit tegen en 
begon de rechtzaak. Op het laatste moment 
hebben beide partijen een overeenkomst 
gesloten waardoor het probleem uit de 
wereld is. Niet duidelijk is wie 

Verbouwing van de WMR-studio op de Ross Revenge. 
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er nu in werkelijkheid gelijk had. Vanuit 
Amerika hoorden we vandaag dat het niet 
lang meer kan duren alvorens Radio New 
York International vanaf de Sarah in de 
ether komt. Binnen een week of twee 
probeert men via de 1620 kHz een aantal 
uren per dag testuitzendingen te beginnen 
waarna men later de andere beschikbare 
zenders zal gaan inzetten. De stationtune 
zal niet Sarah van Fleedwood Kac maar New 
York van dezelfde formatie worden. Men 
heeft in Engeland besprekingen gevoerd met 
diverse mensen uit de zeezenderwereld om 
op een goede manier de autoriteiten in 
Amerika te ontwijken. Eén van de voorman
nen in London heeft Andy Wheeler geadvi
seerd kontakt op te nemen met Roy Bates 
van Sealand en Wheeler heeft inderdaad 
kontakt gezocht met Bates . Geruchten doen 
de ronde dat de MV Sarah zal gaan 
uitzenden onder de vlag van Sealand. De 
vraag is of deze vlag wel officieel is 
geregistreerd en of Radio New York Inter
national zich niet opnieuw onnodig zelf in 
de problemen brengt. In Freewave trouwens 
de komende tijd een serie afleveringen van 
het ware Radio New York International dat 
Andy Wheeler schreef voor Monitor. Gezien 
Freewave een aanzienlijk deel van Monitor 
vult kunnen we U dit exclusieve verhaal in 
ons blad de komende tijd brengen . Dan de 
normale logging wat betreft de zeezenders 
voor deze maandag: Radio 558 een kleine 
wijziging in de programmering ten opzichte 
van vorige week. In plaats van Erwin doet 
Peter de komende drie dagen de programma's 
tussen 5.30 en 6.30. Bij Ria Valk de 
komende drie dagen Connie v.d. Bosch als 
gast en als prijsvraag nu de vraag met 
welk lied Connie scoorde op het Eurovisie 
songfestival in 1965. Wie het weet wint 
geen ijskast want die gaat weer naar een 
fakeadres. Dagartiest bij uitzondering een 
Vlaamse zanger (Will Tura) om de Belgische 
luisteraars ook eens een plezier te doen. 
Caroline: 18.30-21 Rob H, 21-24 Steve K, 
24-3 Chris en 3-5.30 Andy. WKR Om 19.18 
stopt de muziekband abrupt en gedurende 
een uur is men nog in de ether waarna een 
met technische problemen verdwijnt. Op 
Caroline is er nieuwe reklame en wel voor 
Coca Cola (misschien uit de televisiere
klame geknipt gelijk aan de Fantacommer
cial op radio 5587) Gehoord! Piet McKenzie 
zou dan alleen terug keren aan boord van 
de Ross wanneer hij geen baan krijgt bij 
de BRT dan wel geen gemeenteraadslid wordt 
bij de verkiezingen. di 11 OKTOBER: 6215 
kHz Tussen 7 en 7.30 laag vermogen en 
bijgeluiden van de 558. Stilte tussen 
19.07 en 19.27 en geen Abundant Life 
programma. 21.11-21.41 Maasbach te laat 
waarna stilte tot 22.03. Radio 558 Feest 
op de Ross daar Peter en Erwin beiden hun 
verjaardag vieren. Erwins persoonlijke 
hitlijst wordt dan ook gedraaid. wo 12 
OKTOBER: 6215 kHz 8-8.30 Maasbach. diverse 
stiltes en onderbrekingen huiveren ons nog 
verder te luisteren. Wel in de avond weer 
een te laat starten van het Maasbach 
programma. De Smoking top Drie van deze 
week zijn herhalingen. do 13 OKTOBER: WMR 
16-16.30 Maasbach in het Engels in plaats 
van Nederlands. 16.30-17.33 s~ilte en 
vanaf 23 uur waer overname van de 
Carolineprogrammering van de 558. Erwin 
weer terug op radio 558 tussen 5.30 en 
6.30. Bij Ria Valk de onbekende zanger 
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K~es Dix. Erwin en Walter zitten de 5 
afgesproken weken aan boord maar worden 
niet afgelost,zal binnenkort wel weer een 
protest geven. vr 14 OKTOBER : Valk 
ontvangt Ben Cramer en bij Caroline Erwin 
v.d. Bliek in plaats van Steve M, WMR de 
gehele dag niet gehoord. za 15 OKTOBER: 
WMR normaal geprogrammeerd terug. De 558 
omstreeks 14.10 met Walter in de ether 
daarna tot 18 uur Erwin. In het begin werd 
gesteld dat het om testuitzendingen ging. 
zo 16 OKTOBER: De programma's van Ria Valk 
bij radio 558 zijn op. Derhalve non stop 
muziek met Nederlands produkt tot 12.30 . 
De verdere programmering gelijk aan vorige 
zondag. Caroline 18 . 30-21 Rob. 21-24 Steve 
daarna normaal . Op WMR alles normaal tot 
20.33 daarna tot 20.44 stilte, 21.11-
21.41 Maasbach. Dan horen we via Jonathan 
Marks dat tussen 00.00 en 04.00 urc getest 
is via de 1620 kHz via radio New York 
International en dat dit ook de komende 
dagen het geval zal zijn. Hoe lang zu l l e n 
ze het dit keer uithouden. Het meest 
verrassende is wel dat men vaart ander de 
vlag van Sealand. 
ma 17 OKTOBER: Op Maasbach en de Smoking 
Top 3 na de gehele dag non stop muziek 
op radio 558. We l met reklame maar geen 
nieuws. Om 17.58 Erwin v.d. Bliek: Het 
is b i jna 2 minuten voor zeven. Radio 558 
beëindigd haar uitzendingen vandaag met 
een verzoek aan de medewerkers aan land. 
Het verzoek geldt een eerder gesteld, 
verzoek in een boordbrief naar land zo 
snei mogelijk in te willigen. Eén van de 
landmensen stelde dat men uit de lucht 
was vanwege vervanging bepaalde modules 
in het mengpaneel, die dezelfde dag met 
de tender waren meegekomen. Onzin natuur
lijk, als je weet dat de tender helemaal 
niet is geweest. Het ging n.l. om het te 
lang aan boord zitten van Erwin v.d. 
Bliek.Carol ine: 18.30-21 Steve M, 21-24 
Rob Harrisson, 24-03 Chris Kennedy en 
03-5.30 Andy Bradcate.di 18 OKTOBER: 
Vanuit Israël ontvangen we het bericht 
dat het nieuwe station, onder de naam 
Aruts Sheva (Kanaal 7) haar programma's 
is begonnen vanaf de MV Erets Hatsui via 
de 918 kHz met een laagvermogen. Hierbij 
wordt Tel Aviv en omgeving bereikt. De 
testen zullen enkele weken duren alvorens 
op hoog vermogen over te gaan. Er wordt 
uitsluitend Hebreeuwse muziek gedraaid, 
geladeerd met commercials en, zoals men 
aankondigd, vitale en voo~al positieve 
informatie. Op de Voice of Peace is John 
Bilby aangekomen, onlangs nog werkzaam 
voor radio Caroline. Kenny Page en Martin 
Murphy zouden voorgoed verdwenen zijn. 
Vanuit Curacao ontvingen we een bericht 
van Gijs v.d. Heuvel. Hij is voor zaken 
op het ei land en meldt ons dat op zijn 
eenvoudige Audio Sonic ontvanger Caroli
ne tussen 21.UO en 4.00 plaatselijke 
tijd is te ontvangen van zwak tot rede
lijk. De tender is langszij de Ross ge-



weest en heeft Erwin en Peter afgelost 
door Piet McKenzie en Ad Roberts. Walter 
blijf aan boord. Met de nieuwe ploeg 
zijn de nieuwsuitzendingen ook weer elk 
uur te horen. Een nieuwe ontvanger is 
aan boord gebracht, zodat het nieuws geen 
problemen meer hoeft te geven. 5.30-6.30 
Piet, 6.30 Maasbach, 7-9 Ad, 9-12 Piet, 
12-12.15 Nieuwe Smoking top drie, 12.15 
Ria Valk in herhaling 12.30-14 Ad, 14-
16 Walter en 16-18 Ad. Om 16.30 Interna
tionaal nieuws met Steve Conway, die het 
toch beter vond voorlopig weer aan boord 
de zaken voor Caroline te regelen. WMR 
deels stilte. 17-17.30 Maasbach ~ 
in het Nederlands. 17-18.14 w 

· bijgeluiden op de zender, 
net alsof een apparaat 
staat te tri llen. Rest 
van de dag normaal gepro
grammeerd. 558 Caroline: 
18.30-21 Steve M, 21-24 
Chris, 24-3 Steve C, waarna 
uit de ether. Nieuws wordt 
gedaan door Steve C. 
Satell ietschijf deze week: 
Living for you van Joan Ar
matrading. op 558 trouwens 
nog een nieuwe commercial ge
hoord voor een gastronomisch 
weekend in Maastricht. Trots 
is men op de nieuwe aanwinst aan boord: In 
heuse kok met de naam Herman. Met de 
tender, zo bleek vanavond, is ook Rob H 
mee terug gegaan. wo 19 OKTOBER: Rials 
artiesten quiz een he rhaling van 12 ok
tober. Naast het gastronomisch weekend 
i n Hotel Ark de Hoop is Raadgever Ver
chroombedrijf (eerde r bij Monique) nu ook 
t e horen. Vanaf 00.00 is Caroline vanavond 
off air omdat een hoog vermogen amplifier 
geinstalleerd dient te worden. WMR deels 
stilte, Maasbach in het Nederlands pas 
om 18 uur en dus één uur te laat. do 20 
OKTOBER: Radio 558 pas om 7.40 in de ether 
De serie Smoking Top drie's die net aan 
boord is gekomen is al weer op, derhalve 
tussen 12-12.15 Ad Roberts, gevolgd door 
een herhaling van Ria's Artiestenquiz 
van 13 oktober. Caroline: 18.30-20.30 
Steve M, 20.30-22.00 Steve C en 22-23 Andy 
waarna andermaal uit de ether voor-onder
houd. Chris Kennedy vierde vandaag zijn 
verjaardag, van harte. WMR praktisch de 
gehele dag alleen draaggolf. vr .21 OKTOBER 

·Vanaf 7.25 in de ether. De nieuwe casset
t es van Ria Valk zijn ook gevonden want 
vandaag begint een nieuwe serie. Er wordt 
meteen wel een verkeerde gestart, n.l. 
die van zondag a.s. maar tijdens de eers
te plaat wordt dit al gecorrigeerd en 
begint het juiste programma met als gast 

Han Wellerdieck. De opzet van het pro
gramma is gewijzigd. Het praatje tussen 
luisteraar en artiest gaat niet door en 
voortaan is er om de dag een artiest en 
tevens elke week een ander. Deze week 
Ronnie Tober. (Er zal wel niet gereageerd 
zijn door de luisteraar op dit superslech
te programma).Caroline: Vreemd is het be
richt dat men wegens tijdgebrek geen pro
grammals kan presenteren. Derhalve vele 
nonstop blokken, onderbroken tot 19.30 
met enkele Nederlandse 558 commercials, 
om de kontrakten na te komen. 20.30-22 
Chris, 22-24 Steve C (weer normaal) en 
daarna closedown voor onderhoud. za 22 
OKTOBER: Radio 558 IS morgens niet in de 
ether. Om 11.05 begint er een fluittoon, 
hetgeen ook op de 819 is te horen. Af en 
toe wat muziek, waarna om 11.30 weer 
sti lte. Om 14.57 komt de 558 in de ether. 
Tussen 14 en 14.45 fluittoon op 819. Om 
14.57 komt de 558 tune met om 15 uur ge
volgd door het nieuws. Tot 17 uur ver
volgens Walter en om 16 uur de 819 met 
de overn~me van de 558 programmering. 
Om 16.05 wordt dit ook in het programma 
gemeld. Tevens meldt men dat op de 819 
van IS morgens 5 tot IS avonds 8 Radio 
558 te beluisteren zal zijn, terwijl op 
de 558 Caroline om 18 uur zal overnemen. 
17-19 Ad Roberts. Echter om 19 uur Maas
bach op 819 met de rest van de Viewpoint 
programmering tot 23 uur. Aan het begin 
van Viewpoint stelt Steve C dat wegens 
technische omstandigheden deze program
mering langdurig afwezig is geweest. De 
eerste woorden van Maasbach: I1 want · you 
to stay on God's wavelengthl. Als er nu 
ook maar sterkere zenders en betere mas
ten werden gestuurd waren we allemaal 
dankbaar. De mooiste opmerking kwam 
trouwens om 18 uur: 'Als je nu niet weet 
wat kwal iteitsradio is zul je er wel 
nooit achterkomen. 819 streelt de oren, 
dag in dag uit, met de beste klanken die 
je kunt wensen, 819 doelbewust, vooruit
strevend, herkenbaar en baanbrekend. Wel 
de golflengtewisseling is een feit. 558 
op laag vermogen (500 Watt) en 819 maxi
maal 2 kW. Het 1 ijkt wel lokale radio. 
Met behulp van een diplexer worden beide 
signalen op een tijdelijke draad geplaatst 
en men hoopt nu via adverteerders en re
ligieuzen geld binnen te krijgen voor 
betere masten. Wel is aan de 558 (ofwel 
radio 819) kant grote ontevredenheid 
over de geleverde kwal iteit. Er is .door 
deze organisatie veel geld in het pro
jekt gestoken maar veel wordt er door 
Caroline niet teruggedaan. Waar is al het 
geld gebleven? WMR rond 14 uur terug in 
de ether. Caroline: 18 Andy, 21 Steve M, 
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1 Chris (met een extra uur vanwege de 
ingaande wintertijd in Engeland) 3-6 Ste
ve C. 819 ontvangst in België beter dan 
die op de 558. In Groningen niets maar 
dan ook niets te ontvangen. zo 23 OKTO
BER: Radio 558 Nederlandse tijd 5 uur 
in de ether met Piet, 8-10 Dominees, 
10-12 Piet, 12-12.15 Ria, 12-15 Smoke, 
12.30 Ad met Top 50, 16 Walter met Top 
10 Popmagazine, 18-19 Lionel Richie in 
concert 19-20 Daryl Hall en John Oates 
live. 20 uur Viewpoint. Tevens de mede
deling dat op 5 november de 819 voorgoed 
als Radio 819 gebruikt zal worden en Caro
line dan weer 24 uur per dag op de 558 zal 
zijn. De Viewpoint programmering, zoals 
door ons enige tijd geleden gepubliceerd 
komt er voor geen meter uit. M.a.w. ook 
dit wordt weer slecht georganiseerd aan 
boord van de Ross. Caroline: 18-22 Chris, 
22-01 Steve C, 1-5 Andy. Dan wat algemene 
n i e uwt jes. I n de stud i 0 's van MM I i n H i I -
versum wordt druk gewerkt aan een nieuwe 
serie van getapte programma's voor radio 
819. Zo zal Eddie Ouwens een dagelijks 
koffieprogramma gaan presenteren en ver
der zijn de namen van Hendrik v.d. EIst 
en Mous Boekma gevallen. Herbert Visser 
van Radio 10 hoorde dat het nieuwe sig-

--

naaI vanaf de Ross zo laag was omdat de 
nieuwe mast nog niet geheel was opgebouwd. 
Onzin, de mast is nog he]~m~al niet ge
bouwd en wel vanwege het feit dat de twee 
onderste segmenten nog steeds in Duinkerk
en op de kade liggen. Dan nieuws uit Ame
rika. De boot van de zeezender New Vork 
International, nu werkend onder de naam 
RNI en gebruik makend van het oude RNI 
pakket, heeft zondag een bezoek gehad van 
de Coastguard met een bevel van de FCC 
met uitzendingen te stoppen daar men geen 
vergunning had. Ondanks dit bevel ging men 
dezelfde dag toch verder met de testuit
zendingen. Gevolg was dat men andermaal 
een bezoek kreeg waarbij werd gevraagd aan 
boord te mogen komen van de Sarah. Gezien 
eerdere ervaringen weigerde men dit en 
toen kreeg men andermaal bevel te stoppen. 
Atlantic Radio Communications, de nieuwe 
eigenaar van het zendschip, ging vervolg
ens via een rechtbank een kortgeding aan 
daar men meent geen FeC vergunning te 
moeten hebben. De FCC en FBI onderzocht
en de mogelijkheden kontakt op te nemen 
met ARC, die haar hoofdkantoor in Londen 
heeft gevestigd. Helaas was het kantoor 
op het genoemde adres nog niet aanwezig 
of was dit alleen maar een papieren dek-

NIEUW B t J SMC: "Oe d room van Sea I and" , he t nieuws te boek van Hans Knot ove r he t 
eiland van Roy Bates vanwaar waarschijnlijk de uitzendingen van Laser zullen wor
den opgestart. Moord, criminelen, vechtpartijen, intriges. 
Het laat zich lezen als een James Bond roman. Prijs: f 25,-. 

NIEUW BIJ SMC: Het videoverhaal van de Ross Revenge, gefilmd door de mensen zelf. 
U ziet o.m. het vertrek met de tender vanuit Duinkerken, Peter Chicago heet u 
welkom aan boord, Mike Barrington, Johnny Lewis, bevoorrading in de nacht, storm, 
gloeiende isolator, kapotte tuidraden, Laser voor de kust bij Duinkerken met 
kapotte mast, Peter Philips in de mast, etc. etc. Twee delen, per deel f 75,-. 
Per twee delen f 125,-. Verkrijgbaar op VHS en Beta. 

Winteraanbieding: Videoband over Monique, Laser en de DTt voor f 40,-. 
Verkrijgbaar op VHS en Beta. Speelduur ruim 30 minuten. 

BOEKEN: "Last of the Pirates" van Bob Noakes voor f 25,-. 
Het Radio Noordzeeboek van Hans Knot voor f 25,-. 

AANBIEDING: Opnieuw verkrijgbaar Radio Caroline 2 fotoboek, met alle fotols vanaf 
de zestiger jaren. Uniek!!! Prijs: f 25,-. 
Caroline fotoboek van Andy Archer, dunner maar wel mooi. Prijs: f 15,-. 

PLATEN: Laser dubbel elpee. Uniek met alle jingles en programma fragmenten, inge
sproken door Charlie Wolfe. Prijs: f 34,-. 
Radio Caroline dubbel elpee f 25,-. "10 years of offshore radio" dubbel elpee 
met alle jingles van Radio London. Prijs: f 25,-. 
NIEUW: Another 10 years of offshore radio, uitsluitend op cassette. Prijs: f 25,-. 

NIEUW: Amerikaanse jingles op cassette: Top less no.3. Prijs: f 21,50. 
NIEUW: Eindelijk uit: Single met Radio 558 jingles. Incl. verrassing: f 10,-. 

AANBIEDING VAN DE MAAND: Alle SMC Audio Magazines 1 t/m 24 voor f 140,-. Deze 
behandelen de zeezendergeschiedenis vanaf 1980 tot heden. Per 3 stuks: f 22,-. 

Vermoeid geworden door alle perikelen op zee? Neem dan de CD "Stonehenge", 
75 minuten digitaal opgenomen Laving Awareness muziek voor f 20,-. 

SMC, Postbus 53121, 1007 RC Amsterdam. Bank: 634495216. Giro: 40 65 700. 
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mantel. Het kortgeding viel ook tevens 
negatief uit vanwege het feit dat Sealand, 
onder wiens vlag men vaart, niet als staat 
door de Verenigde Staten wordt erkend. De 
advokaten achter RNI onderzoeken nu ver
dere mogelijkheden om de uitzendingen te 
kunnen voortzetten.We wachten maar af. 
ma 24 OKTOBER: Radio 819 5-6.30 Walter, 
6.30-7 Maasbach, 7-9 Ad, 9-12 Piet, 12-
12-15 Smoking, 12.15-12.30 Ria met als 
gast Herman Kortekaas (Jopie uit Zeg 
Ins AAA) en als vraag voor de hoeveelste 
jaargang Lee Towers in Concert gaat in 
Ahoy. 12. 30-14 Wa I te r, 14-15 Ad, 15-17 
Pi e t en 17-20 Ad.Caroline: 20-22 Steve M, 
L2-01 Chris, 01-03 Steve C en 03-06 Andy. 
Level 42 1 s nieuwste hit Heaven is in my 
hand is de satel lietschijf. Hoezo? De 
p 1 a a t sta a tal i n de hit I ijs ten. E r wo r d t 
in de programma IS gevraagd om ontvangst
rapporten wat betreft het 819 signaal 
Ze zouden beter naar alternatieve golf
lengten kunnen vragen daar de Poolse zend
e r op 819 vooral in de late middag en 
avond het 819 Ross-signaal overdonderd. 
Wat te denken van de 1368 kHz (wordt door 
Manx Radio in ~est Engeland gebruikt), 
ook zou 1404 kHz geschikt zijn. Is dan 
wel of ficieel aan Nederland toegewezen 
maar wordt niet gebruikt. WMR 17~17-30 

geen Maasbach. di 25 OKTOBER: WMR: 12.30-
12.45 Abundant Life met een preek uit 
Utrecht, 12.45-13 gospel muziek waarna 
andermaal 15 minuten Abundant Life. Verder 
andermaal veel stiltes.wo 26 OKTOBER: 
Caroline 22-23 Chris en 23-01 Steve C waar
na closedown. Naast de te late start van 
Radio 819 vaak overslaande platen en te
vens Viewpoint dat niet gebracht wordt 
zoals geprogrammeerd is . Op WMR met in
gang van vandaag tussen 7-7.30 Bijbel
uitleg en 7.30-7.45 Abundant Life. later 
weer sti ltes en fluittonen. do 27 OKTOBER 
Radio 819 pas goed half 6 in de ether. 
Om 17 uur vertelt Piet over de komende 
zeezenderdag van Freewave en SMC in Ams
terdam. Caroline 19-22 Steve M, 22-01 
Chris, 1-4 Steve C en 4-6 Andy. vr 28 
OKTOBER 819 pas om 6 uu r in de lucht 
i.p.v. 5 uur. nieuwe reklame voor Gala 
koffie. Ook in de Viewpoint programmering 
diverse stiltes. In de afgelopen week wer
den slechts 28 van de 39 geprogrammeerde 
Viewpoint programma's uitgezonden. Begint 
dus al erg goed. Wel wordt gevraagd om 
bandenstarters, die de Viewpoint program
mering willen starten. Gegadigden kunnen 
schrijven naar Playa de Aro. Misschien 
dat er nu gemotjveerde personen komen, die 
dan tegelijk voor het s tarten van de 
programmering van WMR kunnen zorgdragen. 
Ik weet wel een kandidaat. za 29 OKTOBER: 
Radio 819 5-12.30 z ie maanda g, 12.30-14 

non stop 13-17 Raymond Balsink, 17-19 
Ad. Viewpoint begint nu weer om 19 uur. 
In Amsterdam wordt de jaarlijkse zeezend
erdag gehouden waar meer mensen op af ko
men dan ooit tevoren. Geweldig. Wat een 
nieuwe gezichten. Ook waren er nieuwe 
fi lms over Sealand, Zeezenders 85-88 en 
Cable One. Tevens werd het boek de Droom 
van Sealand officieel overhandigd aan 
Bert Voorthuizen van de Telegraaf, die in 
het verhaal een gegijzelde Nederlander 
van Sealand bevrijdt. zo 30 OKTOBER: 
Vanaf 5.45 Radio 819 in de ether. Tot 8 
uur Ad Roberts met internationaal ontbijt, 
daarna tot 10 uur dominees, tot 12 uur 
Pi et, 12 -12.30 R i a en Smok in g Or ie, 12. 30 
16 Top 50 met Ad Roberts, 16-18 Walter, 
18-19 Best of Mandela concert. Het dage
lijkse afscheidswoord van Viewpoint staat 
nu op tape en wordt gebracht in het Ne
derlands, Duits, Engels en Frans. Geruch
ten doen de ronde dat de Wereldmissie van 
Maasbach niet zo goed zou gaa n op finan
cieel gebied. hij zou rond de 4 ton gein
vesteerd hebben in WMR en tevens een nieuw 
gebouw hebben gekocht i n Den Haag. Op be·i
den zou hij zich enigszins verkeken hebben. 
Ex Caroline deejay Paul Graham is weer 
weg uit Ierland daar hij zijn huis in 
Engeland niet kwijt kon. Terug naar Caro
line? Er schijnen meer ex Carolinedee-
jays weer terug te willen daar de domi-
nees er nu zijn met Viewpoint en er mis
schien voor de deejays weer geld valt te 
verdienen.Vanuit de Franse regering is er 
een protest bij de OTI ingediend wegens 
interferentie veroorzaakt door WMR op de 
scheepvaartkanalen van de Franse overheid. 
Tenslotte overweegt de Canadese regering 
maatregelen tegen doorverkoopadressen van 
de nationale staatsloterij. Lotto 649 kan 
daar, en dus ook Caroline, de dupe van 
worden. 
ma 31 OKTOBER: programmering zie vorige 
maandag. Uitzondering tussen 14 en 15 
Wal ter i. p. v. Ad. Ria Valk herhaling van 
3 ok to be r. Nieuwe sa tellie tschijf 
'Capricio Russo' van Louis Combos. 
In te rna tionale nieuws op radio 819 deze 
week met Andy in de ochtend en Steve C in 
de middag • . Caroline: 19-22 S teve M, 22-01 
Steve C, 1-4 Chris en 4-7 Andy. Rudi Koot 
meldt dat vandaag eindelijk alle program
ma's in Viewpoint op de juiste tijd en in 
juis te volgorde worden ges tart, alleen 
door he t overslaan van pla ten word teen 
aantal programma's te vroeg weggedraaid. 
17-17.30 Maasbach in Engels i.p.v. het 
Nederlands. di 1 NOVEMBER:Radio 558(819) 
nieuwe commercial voor Gala Koffie. Ria 
in herhaling van 4 oktober. Foute ver
binding me t nieuwskamer om 15 uur waar
door verlate bulletin. De Smoking top 
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drie was trouwens andermaal oud en als 
die vloeitjes ook zo oud zijn dan zullen 
het lekkere shagjes worden. wo 2 NOVEM
BER: Herhalingen van Ria en Smoking 
melden we nie t meer daar di t te veel 
ruimte in zal nemen. Korte onderbreking 
door generatoruitval rond 15 uur, hetgeen 
ook geld t voor 558 en 6215 kHz. Rudi 
meld t da t de tapes in Viewpoin t door on
geinteresseerdheid van de lieden aan 
boord te laa t en verkeerd worden inge-
s tart. En da t als belangrijks te finan
ci~le bron. do 3 NOVEMBER: Andermaal 
tussen 14.30 en 15 uur op de drie ver
schillende frequen ties onregelma tig ui t 
de ether wegens voedingsproblemen. vr 4 
NOVEMBER: 819 om 5.20 in de ether. Tussen 
5.41 en 6.12 uit de lucht. Ook om 18.48 
zenderuitval voor alle drie zenders. Van 
18 tot 18.48 Ad Roberts met non stop 
muziek, hetgeen hij ook al tussen 8 en 9 
in de morgen had gedaan. Er werd 
duidelijk gesteld da t hij last van ten
deri ti s had. In de Nederlands talige zowel in 
de Engelstalige programma's uitgebreid 
aandacht via spotjes voor de zenderwis
seling van morgen. za 5 NOVEMBER: 7.20 
komen de zenders in de ether waarna tot 9 
uur Ad, 9-11 Piet en tussen 11 en 12 
Pie t, geassis teerd door Wal ter waarbij 
herinneringen worden opgehaald ui t he t 
korte leven van radio 558 als voorberei
ding op de overgang naar de 819 kHz. 

Daarna om 12 uur op 558 een non stop 
muziek uur, gevolg~ door de Carolinetune. 
Op 819 vervolgens Ria, Smoking top drie, 
non stop muziek en om f~ uur Amerikaanse 
top 40 met Raymond. Tussen 17 en 18 geen 
feestelijk gebeuren maar het afscheid van 
Ad Roberts die na vele jaren heeft beslo
ten (???) afscheid(???) te nemen van he t 
leven op de di verse zeezenders. Dank is 
er voor velen, vooral de luisteraar. Ad 
dank van deze zijde voor he t ze tten van 
een record wan t zover we na kunnen gaan 
ben jij de Nederlandse deejay met de 
mees te zeejaren. Ui teraard zijn er meer 
deejays met meer jaren bij een zeezender 
maar die namen de banden aan land op. 
Wanneer kom je nu weer terug op zee? Om 
18 draaide hij vervolgens nog een uur 
Disco muziek waarna de s tart van View
point. We eindigen deze Zeezenders nu op 
deze zenderwisseling dag om de volgende 
aflevering te beginnen met zo 6 november. 
Dank aan Martin v.d. Maden, Jack 
Duyser, Henk Kortscho t , Maria Depuydt, 
Rudi Koot, Tom de Munck en Paul Jan de 
Haan. Samenstelling Hans Knot. 

SATELLIET TV IN GRIEKENLAND. 
Onlangs is de Griekse staatstelevisie 

van start gegaan met satellietuitzending
en gericht op 9 grote steden, waaronder 
Athene, Thessaloniki, Piraieus en Florina. 

10 De overdrive studio op de Ross Revenge. 



RELIGIE OP DE RADIO 
TRANSWORLD RADIO ALL OVER THE WORLD. 

36 jaar geleden was het de afgelopen 
maand fe brua ri da t de "ge boo r te van een 
nieuwe internationale evangelisatieonder
neming werd aangekondigd door paul Freed. 
Het eerste doel was om vooral de Spaanse 
bevolking van Europa me t Amerikaanse ge
tinte radioprogramma's te bereiken. Een 
idee dat voor die tijd nogal moeilijk 
leek want hoe bereik je deze mensen. 
Het bleek voor Paul niet zo'n groot pro
bleem want zijn vader was direkteur van 
de Voice of Tanger in Marokko. Di t s ta
tion had ten bate van de uitzendingen ge
richt op Zuid Europa de beschikk ng over 
een korte golf zender. paul kreeg van 
zijn vader de gelegenheid deze zenders te 
gebruiken en vanaf 1954 liep de eerste 
uitzending van TWR via Voice of Tanger, 
zowel in de Spaanse als Engelse taal. 
Een ware expans ie volgde in de daarop 
volgende twee jaar want na die periode 
kon met trots gezegd worden dat men 
reeds in 22 diverse talen gericht op 
Euro pa en Afrika programmeerde. Deze 
programma' s werden me t een vermogen van 
2 ,5 kW uitgestraald en pas in 1956 werden 
twee nieuwe 10 kW zenders aangeschaft 
maar helaa s voor TWR veranderde de poli
t i eke s i tuatie in het land dat tot dan 
t oe onderdeel was van het grootse Franse 
Rijk en van Spanje. Beide landen gaven de 
bevol ki ng de onafhankelijkheid en dit 
hie ld ondermeer in da t er een nieuwe re
geling kwam voor de radio, die geheel 
onde r staatstoezicht kwam te staan. 
Uiteraard was Paul Freed door zijn vader 
vroegtijdig ingelicht omtrent de veran
deringen en hij legde kontakten met het 
commerci~le radiostation Radio Monte 
Carlo. Dit station had haar studio's en 
kantoren in Monaco en haar zenders in 
Frankrijk. In oktober 1960 werden de 
programma's voor het eerst via radio 
Monte Carlo uitgezonden met als hoofddoel 
het bereiken van de volkeren in Europa en 
Afrika met de nadruk op Afrika en de 
Sovjet Unie. Freed zat echter niet stil 
want met het succes van Trans World Radio 
in Europa en Afrika moest het ook moge
lijk zijn om andere delen van de wereld 
te bereiken. Gevolg was ondermeer het 
gebr~iken van een 500 kW sterke midden
golfzender , voor die t ijd een superver
mogen, op het Nederlandse eiland Bonaire. 
Naast het Caribische gebied werden ook 
grote delen van Noord- en Zuid Amerika 
bereikt. Spoedig werd ook overgegaan tot 
de instàllatie van 2 kortegolfzenders die 
ook in deze landen en tevens in delen van 
Europa en het Midden Oosten waren te ont-

vangen. Het was inmiddels 1965 geworden 
en het zou vervolgens 10 jaar duren al
vorens de volgende expans ie kon plaa t s 
vinden via de zenders op het eiland Guam 
onder de cailletters KTWR met als ont
vangstgebied Azi~ en Australi~. In eerste 
instantie werd hier gestart met een 
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10 kW middengolfzender, die dan ook 
slecht werd ontvangen maar 2 jaren later 
was het goed raak t oen de twee nieuwe 100 
kW kortegolfzenders in gebruik werden ge
nomen. Reken maar dat met deze zenders 
honderden miljoenen mensen in Japan, In
donesi~, China, Japan en al die an-
dere landen bereikt werden. In 1974 werd 
het samenwerkingsverband met Radio Monte 
Carlo uitgebreid middels het gezamenlijk 
gebruiken van de 600 kW sterke midden
golfzender op Cyprus, die werd gehuurd 
van de Cypriotische Staatsomroep. Doel 
was natuurlijk het Midden Oosten te be
reiken met de religieuze boodschap. 
Datzelfde jaar kon ook succes worden 
geboekt in Zwaziland toen een sterke 
korte zender aldaar werd aangezet. Drie 
j aar later was het andermaal raak en wel 
via de in gebruik name van een 400 kW 
sterke AM zender in Puttalam op Sri 
Lanka. In 1980 werden vervolgens nog eens 
2 100 kW zenders voor korte golf gebruik 
geplaatst. Er zijn natuurlijk landen ge
noeg ter wereld waar men graag nog 
zenders zou willen bouwen maar waar di t 
nog niet mogelijk is. Verspreiding van 
de boodschap van TWR gebeurd derhalve dan 
ook via het huren van zend~rs zoals b.v. 
in Montevideo, waar men naast de Spaanse 
tevens de Engelse en Portugese taal ge
bruikt voor de programma's. Men huurt de 
zenduren bij het station Radio Rural. 
Men bereikt niet alleen het luisterpu
bliek in Uruguay met deze programma's 
maar ook die in de omliggende landen. 
Met ruim 600 medewerkers zegt Freed meer 
dan 75% van de wereldbevolking te kunnen 
bereiken. De financiering van de reli
gievze programma's gebeurd ~p de wel
bekende Amerikaanse manier: inpra ten op 
de luisteraars overal ter wereld. 
Tevens worden religieuze programma's door 
TWR geproduceerd die weer verkocht worden 
aan onafhankelijke organisaties en ook 
weer geld opbrengen. Bij TWR is men 
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uiterst tevreden over de verspreiding van 
de religieuze boodschap. Vooral ui t tot 
nu toe minder religieuze volkeren komt de 
luisterpost, reden genoeg om met het 
totale vermogen van meer dan 5000 kW de 
wereld te blijven benaderen met de pro
gramma's van Trans World Radio. In de 
volgende aflevering van deze serie nemen 
we een kijkje bij HCJB. HANS KNOT. 

NOVA NU TOCH TERUG MET TOP 40. 
Na enkele weken gedurende de dag

uren een klassiek programma te hebben ge
bracht heeft de leiding van het satel liet 
station Radio Nova besloten ook maar weer 
tijdens de daguren verder het top 40 pro
gramma te brengen. Bij een bezoek aan 
Cable One in Hilversum liet Chris Carey, 
eigenaar van Nova, zijn mening horen 
over Cable One: satellietradio kan toch 
werken. Misschien dat hij in de leer kan 
komen in Hilversum. 
CONTACT 94 NU OOK MET REPEATER. 

Om optimaal op de Kanaaleilanden bin
nen te komen zendt Contact 94 vanuit 
Frankrijk nu ook op de 97.7 FM uit met 
relaiszender. Men blijft zich echter 
aankondigen als Contact 94. 
UITBREIDING PROGRAMMAUREN. 

Als eerste lokale BBC station is 
BBC Radio Leichester op haar l1e verjaar
dag begonnen met een uitbreiding van pro
grammauren. Men heeft de uren tussen 
21 en 24 toegevoegd en zendt nu 18 uur 
per dag programma's uit. 
UITSTEKEND VERKOCHTE LP. 

De LP, die is uitgekomen ter gele
genheid van de 21ste verjaardag van BBC 
Radio One,heeft tot nu toe ontzettend 
goed verkocht. Niet werd alleen de LP 
verkooplijst gehaald maar is tevens ver
anderd in goud wegens verkoopcijfers van 
boven de 100.000. East Anglian verkocht 
van haar Albumdoos Caroline minder dan 
1000 exemplaren. 
AFRTS GESLOTEN OP IJSLAND. 

Het lokale AFRTS station op Ijsland, 
dat deels haar programma's zelf verzorg
de en deels programma's van de satelliet 
overnam is gestopt. Reden is dat het Ame
rikaanse radarstation overgegaan is in 
handen van de NAVO en derhalve Amerikaans 
gerichte uitzendingen geen nu meer had
den. 
OVEREENKOMST NEEDLETIME DICHTERBIJ. 

De ILR stations zijn een stap dicht
erbij gekomen inzake de zgn. needletime 
in Engeland, waarbij het tot nu toe 
slechts een maximaal aantal uren per dag 
is toegestaan tot het uitzenden van gram
mofoon dan wel CD muziek. Men is van me-
12 

ning dat binnen een aantal maanden de 
bestaande regeling komt te vervallen en 
er veel soepeler regels kunnen worden ge-
han teerd. ., 
IRISH ACCENT WIL INZAMELING. 

Een groep van Ierse immigranten heeft 
in Engeland een aktie op touw gezet met 
als doel een grote inzame
lingsaktie o~ touw te zet
ten om geld bij elkaar te 
krijgen dat ter beschik
king zal worden gesteld 
voor onderzoek tot, 
en daarna de finan
ciering,van meer ra
dio en tv-programma's 
die speciaal in Enge
land zullen moeten wor
den uitgezonden, gericht ~ 
op de vele Ierse immigranten ~ 
in Engeland. Men stelt dat de Ierse immi
granten de grootste etnische groepering 
in Engeland is en het slechts moet doen 
met 6 uur zendtijd op de radio waar maar 
liefst 50 uur voor de Aziatische groe
pering tegenover staat. 
~ORAY FIRST 24 UUR IN DE ETHER. 

Het kleinste ILR-station, Moray First, 
is sinds begin oktober niet meer om 12 
uur uit de ether voor een stilte van 6 
uur. Men heeft besloten de stille uren op 
te vullen met de programma's van het sa
teIl ietstation Radio Radio. Op de zater
dagavond begint men de speciale service 
om 2 uur en op vrijdagavond om 1 uur. 
VIER NIEUWE ILR-STATIONS. 

De IBA zal eind 1988 de inschrijving 
openen voor ondernemingen die kans willen 
maken op het runnen van vier nieuwe ILR
stations. De kontrakten zullen gaan lopen 
tot en met eind december 1994, wanneer 
ook alle andere lopende kontrakten zullen 
aflopen. De nieuwe stations zijn: Yeovil/ 
Taunton, The Borders of Harwick en Ber
wick Zuidwest Schotland, Dumfries/Gallo
way en Stranrear en tenslotte Milton 
Keynes. 
CAPITAL GOLD MET 4 UUR GESPROKEN WOORD. 

Capital Radio is op 28 november j. I 
begonnen met haar speciale Capital Gold 
Service via de middengolf. In de avond
uren zal vier uur worden gevuld met ge
sproken woord, waaronder een 30 minuten 
durend aktualiteitenprogramma. Deejays 
op Capital Gold zijn o.a. Tony Black
burn ~n Kenny Everett. 
PIRATEN MAKEN GEEN KANS VOOR VERGUNNING. 

Personen of organisaties die zich 
bezig houden met die vorm van radio, die 
niet wettelijk is, komen niet in aanmerk
ing voor een officiële licentie voor het 
runnen van een radiostation gedurende 
een periode van 5 jaar nadat de laatste 



uitzending van de vorm van illegale ra
dio is geweest. Aldus het meest recente 
besluit genomen door de Britse minister 
van Binnenlandse Zaken. Een officiële 
reden voor dit besluit is niet bekend 
gemaakt. 
tJORTH SOUND RADIO ABERDEEN OVERGENOMEN. 

North Sound radio, het ILR station 
in Aberdeen is voor een bedrag van [1,5 
miljoen overgenomen door radio Clyde. 
Tot nu toe nam North Sound in de avond
uren de satellietsignalen van Radio 
Jova over maar omstreeks deze tijd zal 
over een andere invulling van dit deel 
van de North Sound programmering worden 
bes I is t. 
BRBM NIEUWE STUDIO'S VOOR 1,2 MILJOEN. 

Een bedrag van rond de 1,2 miljoen 
gulden is door de leiding van BRBM ge
spendeerod voor de uitrusting van totaal 
nieuwe studio's en een nieuwe FM zender. 
Deze laatste zal het komende voorjaar 
in gebruik worden genomen. Het zal de 
huidige zender in Lichfield gaan ver
vangen. 
RADIO INVICTA WIL MERCURY OVERNEMEN. 

Nu de IBA heeft besl ist dat het bod 
van 5,5 miljoen ponden van Crown Com
munications voor de koop van Mercury 
Radio niet kan door gaan daar Crown 
Radio teveel inspraak zou krijgen over 
het gehele ILR gebeuren heeft de leiding 
van Invicta Radio plannen gemaakt tot 
overname van Mercury, die eerdaags aan 
de IBA zullen worden voorgelegd. 
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MINDER STRENGE REGELS VOOR GOEDE DOEL. 
De IBA overweegt per 1 januari a.s 

de regels voor het maken van reklame in 
spots voor charitieve doelen. Tot nu toe 
mochten ILR stations geen namen noemen 
van eventuele sponsors van akties voor 
diverse goede doelen. 
GLR BOOD JONATHAN KING BAAN AAN. 

Voormal ig popzanger, producer, tekst
schrijver, filmster, deejay en huisvader 
Jonathan King heeft een aanbod van GWR, 
de opvolger van BBC Loca~ Radio London, 
om een programma te presenteren afgewezen 
daar hij niet het nut zag van een Ameri-

kaans geënt programma via GWR. Hij bedoel
de daarmee te zeggen dat het Britse luis
terpubliek niet in was voor 'six-in-a-row'. 
VIKING GOLD VAN START GEGAAN. 

Op maandag 31 oktober j. 1. is Viking 
Gold, de 24 uurs AM service van Viking 
Radio op de 1161 kHz van start gegaan. 
Men doelt op een luisterpubl iek van rond 
de 1 mi ljoen potentieel van boven de 40 
jaar. Het station brengt veel nieuws, 
aktualiteiten en sport gemengd met rusti
ge muziek, die hoofdzakelijk uit herin
neringen bestaan. Een speciaal blad, 
Viking Gold Magazine, is voor de opening 
in een oplage van 250.000 exemplaren ver-
spreid in het ontvangstgebied. 
ENGELSTALIG OP CANARISCHE EILANDEN. 

Voor het eerst in de geschiedenis 
zal een totaal Engelstal ig station aktief 
worden op de Canarische eilanden nu de 
leiding toestemming voor het uitzenden 
van programma's heeft gekregen van de 
Spaanse regering. Het station, Club Lan
zarote, zal 18 uur per dag uit gaan zen
den en worden gerund door Julian Oakes 
en Ray Stuart, voormalige medewerkers 
van het ILR station Radio Hallam. 
TARA ZAL WAARSCHIJNLIJK RADIO 5 HANDHAVEN 

Radio Tara, zoals de werknaam luidt 
van het samenwerkingsprogramma tussen de 

. Ierse RTE en Radio Luxembourg, zal waar
schijnl ijk toch van start gaan onder de 
naam Radio 5. Dit, ondanks de berichten 
van de BB.C, dat het nationale sport en 
onderwijsnet, dat in 1990 van start zal 
moeten gaan, diezelfde naam zal gaan han
te ren. 
BROADCASTING COMMISSIE BENOEMD. 

De Ierse regering heeft een tiental 
leden benoemd voor de IRTC hetgeen staat 
voor Independant Radio and Television 
Commission. Voorzitter is de 71 jarige 
Justice Seamus Heanchy, een voormalige 
hoofdrechter en bekwaam door zijn vele 
commissiewerk. Hij heeft echter geen 
ervaring op het gebied van de omroep. 
Als eerste taak zal de commissie zich 
gaan bezig houden met de toewijzing voor 
licenties voor de lokale radiostations. 
REKLAME KLACHT VAN SEVERN SOUND. 

De leiding van het ILR station Se
vern Sound heeft schriftelijk haar on
genoegen uitgesproken over de oneerlijke 
concurrentie die momenteel wordt gevoerd 
door het BBC lokale station Radio Glou
chestershire. Deze is van start gegaan 
met een quiz waarbij op het einde van 
de serie een auto te winnen is van het 
merk Peugeot Talbot, hetgeen veelvuldig 
wordt genoemd in de programma's. Gezien 
de regels voorschrijven dat lokale sta
tions geen reklame mogen maken is het 
protest door Severn sound ingediend bij 
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de BBC Chairman Duke Hussey en de al
gemeen hoofddirekteur Michael Checkland. 
Tevens meldt men in een brief dat het 
zelfs voor een ILR station niet mogelijk 
is op een dergelijke manier reklame te 
maken. 
OP TOERNEE NAAR AFRIKA. 

Zes producers van de BBC World Ser
vice verblijven momenteel in Oost Afri
ka ter ondersteuning en promotie van 
het relaisstation op de Seychel len dat 
als hoofddoel heeft het bereiken van 
de landen in Oostelijk Afrika. Meer dan 
100.000 stuks aan promotiemateriaal, 
waaronder ballonnen, stickers, posters 
en pennen heeft men ter verspreiding 
meegenomen. 
KRITIEK TEGEN BBC WORLD SERVICE. 

De Iraanse premier Hussein Musavi 
heeft zich kritisch uitgelaten over de 
berichtgeving van de BBC World Service 
In de programma IS werd gesuggereerd dat 
de kabinetscrisis in Iran, waarbij 
5 ministers werden vervangen de oorzaak 
zou zijn van onenigheden tussen de pre
mier en Khomeiny. Hussein spreekt van 
vervalsing van de waarheid door de BBC. 
GEZAKENLIJK PROGRAJOfA BBC LOKAAL. 

Een 7 tal BBC Local stations program
meert gedurende de avonduren gezamenlijke 
programma's die om 6.05 een aanvang 
nemen. Het gaat ondermeer om talkshows 
maar ook om specialistische muziek shows. 
Radio Bristol staat garant voor muziek 
uit de 20'er en 30'er jaren, radio Devon ' 
voor de 40'er, Solent voor Jazz, Radio 
Cornwall voor Brass Band. Tevens doen 
Radio Gloucestershire, Guernsey en Jersey 
mee aan de uitwisseling. 
JOE BOLLARD TERUG NAAR BBC LOCAL BRAY. 

Na een periode van een jaar gewerkt te 
hebben voor de RTE waar hij betrokken zou 
worden bij specialistische programma's 
voor visueel gehandicapten en andere 
gehandicapten is Joe Bollard terug bij BBC 
Local Radio alwaar hij voor zijn vertrek 
de meest populaire deejay was. Bollard is 
blind en nam een aanbod van BLB aan om het 
middag programma weer te gaan presenteren. 
Reden van zijn vertrek bij RTE was dat hij 
niet optimaal betrokken werd bij de opzet 
van de speciale programma's. 
FOX FM VOLGENDE ZOMER VAN START. 

De IBA heeft de licentie voor het 
nieuwe ILR station in Oxford toegewezen 
aan FOX FM dat bekend heeft gemaakt dat 
het station volgende zomer van start zal 
gaan. Onder de ' aandeelhouders van Fox FM 
bevinden zich de Blackwell Group, Capital 
Radio, County Sound en de Oxford en County 
Dagbladuitgevers. 
SEVERN SOUND WIL EEN TWEEDE STAT rON. 

Severn Sound heeft in een brief aan de 
IBA bekend gemaakt dat men behoefte heeft 
aan het starten van een tweede service in 
haar ontvangstgebied. Het ligt in de 
bedoeling de nieuwe service een nog meer 
lokaler karakter te geven en het 12 uur 
per dag aktief te laten zijn. 
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WABC AKTIEF IN ENGELAND. 
Nee, niet het legendarische Ameri

kaanse station WABC maar de nieuwe service 
van Beacon Radio (Wolverhampton and Black 
Country> zal binnenkort aktief worden op 
de AM frequentie van Beacon Radio. Men wil 
zich gaan richten op bet luisterpubliek 
boven de 45 jaar en men wil in januari van 
start gaan. 
ZESTIGER JAREN SHOWS POPULAIR. 

Met de komst van Capital Gold op de AM 
is het aantal zestiger jaren avonden in 
Groot Londen drastisch uitgebreid. Op de 
diverse avonden treden topgroepen uit de 
eO'er jaren op waaronder de Swinging Blue 
Jeans en de Merseybeats. Gastpresentator 
is ondermeer Alen Freeman, bekend van Piek 
of the Paps. 
MEDIAWATCH OP BBC WORLD SERVICE. 

Een nieuw mediaprogramma van 30 
minuten onder de noemer Media Watcb is van 
start gegaan via de BBC World Service en 
wordt iedere donderdag om half 9, kwart 
voor drie en half 10 uitgezonden. Presen
tator is Ke1th Hindle. Het programma duurt 
telkens 30 m1nuten . Howard G Rose/Hans Knot 

SKY RADIO: MUZIKALE VLAKTE. 
Sky Radio 1s al weer een paar maanden 

via de satelliet te horen en wordt in 
Nederland doorgestuurd via de kabelnetten 
in ondermeer ' Helmond, Alkmaar, Gouda, 
Heerenveen en Enschede. In november komen 
daar nog de netten van Amsterdam, Utrecht, 
Purmerend, DelfZijl en Weesp bij. Voor de
cember staan ondermeer die van den Haag, 
Hilversum, Leeuwarden en Almelo op het 
schema. Sander Llndenburg nam voor Free
wave een bezoekje aan Sky Radio. 
De vrees om irritatie bij zijn luister
aars op te wekken is diepgeworteld bij de 
29-jarige directeur van Nederlands jongste 
satellietradioprojekt. Sky Radio, een 
dochter van de onderneming van het gelijk
namige ' satellietprojekt, brengt 24 uur per 
dag non-stop muziek. De speellijsten 
worden dagelijks samengesteld door een uit 
Amerika geimporteerde computer, die een 
keuze kan maken uit slechts 800 rustige 
popwerkjes. 'Meer dan genoeg', verzekert 
Lathouwers, '·in de Verenigde Staten heb je 
stations die putten uit 300 platen, die 
voortdurend voorbij komen. Dit is een 



Ton Lathouwers van Sky Radio. 
nieuwe manier van radiomaken. De mensen 
luisteren nu eenmaal liever een paar maal 
naar lmagine van John Lennon dan dat ze 
voor de zoveelste keer Womack en Womack 
voorbij horen komen. Wij spelen op zeker. f 

Gevolg van dit beleid 1s dat Roland Kaiser 
al uit het computerbestand is gehaald. 'Te 
Duits' zegt de van Veronica afkomstige 
directeur. 'We zitten op nogal wat Skandi
navische kabelnetten en die mensen daar 
blijken helemaal niet van Duits en 
Duitsers te houden. Dat is dan ook de 
reden dat we voornamelijk Engelse muziek 
spelen. Het moeten internationale hits 
zijn. BZN, Hepie en Hepie en James Last 
komen niet voorbij . Ook moet het om rus
tige muziek gaan . Zeker de helft van de 
top 40, zoals Yazz, Bon Jovi en Europe 
komen er bij ons niet in . f De muziekstroom 
die Sky Radio door de bewust gekozen koers 
voortbrengt zal door sommigen omschreven 
worden als 'radio zonder kraak of smaak' . 
Er is sprake van een rechte muzikale 
vlakte. Mensen die van de zo nu en dan 
'bergen' houden kunnen beter een ander 
station kiezen . 'Wat in Amerika al jaren 
gewoon is en wat je tegenwoordig ook ziet 
bij de commerci~le radio in bijvoorbeeld 
Frankrijk is dat stations zich op een spe
cifieke doelgroep richten . In Nederland 
kennen we dat niet. Hier wil de radio 
iedereen bedienen, met als gevolg dat je 
een ratjetoe krijgt . Sky Radio is bestemd 
voor mensen tussen de 2 0 en 45 jaar. We 
brengen rustige achtergrondmuziek . Op die 
manie r willen we ons rustig presenteren. 
We hebben b.V. a l contacten met Albert 
Heyn . De bedoeling is dat binnenkort in 
alle supermarktvestigingen van dit 
bedrijf Sky Radio te beluisteren is . Wij 
leveren dan ook een decoder, die automa
tisch tijdens een aantal van onze rekla-

meblokken een bandje met de weekaanbie
dingen start. Onderzoeken bebben uitge
wezen dat er in Nederland 25 miljoen 
gulden omgaat in de achtergrondmuziek
business. Als wij daar iets van mee kunnen 
pikken, dan 1s dat mooi meegenomen', aldus 
Lathouwers. die nu overigens al weet het 
niet langer dan twee jaar in zijn nieuwe 
funktie te zullen uithouden. Overigens 
heeft Sky Radio op dit moment nog geen 
adverteerders: 'Nee, het loopt geen storm. 
We willen niet aan een prijzenslag begin
nen. Ons tarief is gesteld op vier gulden 
per seconde en we gaan niet onder die 
prijs zendtijd verkopen.' De directeur is 
ervan overtuigd dat er in Nederland een 
plaats is voor zijn station: 'Er is geen 
sprake dat ons land te klein zou zijn en 
dat het na Cable One en Radio 10 vol is. 
New York heeft acht miljoen inwoners en 63 
radiostations. Dan kunnen er op 14 miljoen 
Nederlanders ook nog wel stations bij. Er 
is na Sky Radio zeker nog ruimte voor een 
24 uurs klassiek station en een nieuwssta
tion. ' "Sky Sateli te Radio wi th Odd 
music!". Dat is de tekst van één van de in 
Amerika (Dallas) geproduceerde jingles, 
die het nieuwe satellietradiostation ge
bruikt . De muziek van Sky Radio komt 
geheel van CD. De CD spelers worden 
overigens niet zoveel gebruikt, aangezien 
alle 800 nummers digitaal opgenomen zijn 
op videobanden. 'We gebruiken voor onze 
programma's 16 digitale videorecorders. 
Omdat ook het beeldspoor wordt gebruikt 
kunnen we in totaal 9 uur muziek op 
elke band kwijt . Die recorders hebben ook 
het maximum van 800 nummers bepaald. De 
computers zouden maximaal 1600 nummers 
kunnen verwerken. Toen ik in Amerika de 
computer ging kopen schrok ik toen ik dat 
hoorde. In het muziekpaviljoen van de NOS 
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in Hilversum hebben we 160.000 titels 
staan vertelde ik hen. De Amerikaanse 
leverancier reageerde heel laconiek en 
vroeg mij of die dan ook allemaal gedraaid 
werden. En hij had natuurlijk gelijk. Alle 
nummers hebben we met bepaalde codes: 
snel/langzaam intro, mannelijk/vrouwelijk 
vocaal, zestig/zeventiger en tachtiger 
jaren etc., in de computer gestopt. De 
computer weet dat hij niet meer dan zes 
top 40 hits in een uur mag draaien, dat we 
niet meer dan vijf mannelijke vocalen na 
elkaar willen en dat we niet meer dan één 
plaat van dezelfde artiest in één uur 
willen. Om de speellijst van de volgende 
dag te krijgen hoeven we maar op een knap 
te drukken en na een paar seconden kamt de 
komende 24 uur aan muziek uit de printer . 
En de computer stuurt verder de videore
corders. Terwijl de ene plaat loopt, zet 
hij de volgende band vast startklaar. 
Binnenkort sturen we de speellijsten ook 
via een speciale modem naar BUMA/STEMRA. 
Dan hebben zij het direkt 1n hun computer . 
scheelt ze heel veel rompslomp. Alleen op 
deze manier kan je goedkoop radio maken. 
Wij hebben maar vijf man in dienst en zijn 
toch etmaal op etmaal te beluisteren'. 

INTERNATIONAL DOCU
MENTRY FESTIVAL. 

Van 8 t/m 15 december 
zal door het Nederlands 

Film Instituut het eerste 
International Documentry 
Festival worden georgani
seerd in twee lokaties in 

in Amsterdam. Het bestaat uit een kompe
titie, een workshop en een seminar. 
De winnende documentaire zal worden onder
scheiden met de Joris Ivens Award. Via 
de NOS zal op Ned.3 uitgebreid aandacht 
worden besteed aan het festival. Indien 
mogelijk zal de NOS ook de winnende docu
mentaire uitzenden. 
PLATENARCHIEF IN BESLAG GENOMEN. 

De Italiaanse politie heeft in op
dracht van het auteursburo voor muziek
rechten de gehele platencollectie in be
slag genomen van het lokale commerciële 
station Radio Eisack International in 
Zuid Tirol, daar de leiding van het sta
tion weigerde de auteursrechten voor de 
gedraaide muziek op het station te be
talen. 
OMROEP TEGEN REKLAMEPLAN VAN BRINKMAN. 

Zoals bekend heeft minister Brinkman 
van WVC het voorstel gedaan om program
mals die langer dan 90 minuten duren 
te onderbreken voor reklame, waarbij 
tevens in totaal 15% van de zendtijd 
mag worden besteed aan reklame. De om
roepen hebben de plannen van Brinkman 
inmiddels afgewezen. Alleen Veronica 
oordeelde gunstig met de opmerking dat 
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in één klap het amerikaanse systeem zal 
worden ingevoerd. Ook is men bij de om
roepen tegen een verhoging van het per
centage zendtijd voor de STER. 
FRANSE TELEVISIE STAAT BOL VAN GEWELD. 

Wie naar de Franse televisie kijkt 
kon daar onlangs in één week tijd 670 
moorden ' 15 verkrachtingen, 20 seks-, . . 
scènes en 27 gevallen van martelIng zIen. 
Het weekblad Le Point, dat de cijfers 
publ iceerde, noemde de Franse televisie 
verschrikkelijk gewelddadig. De telling 
werd een week lang gehouden door een 
handjevol kijkers. Zij zagen elke dag 
moorden en verschrikkelijke agressie, 
zoals die zich in een stad als Parijs 
nog niet eens voortdoen in een jaar 
tijd. Het geweld is volgens het blad 
begonnen met de komst van de privati
sering van de omroep in Frankrijk. 
ONMIN TUSSEN RAl EN BELGISCHE KABEL. 

Sinds de kabelmaatschappijen Iveka, 
Unerg en Intercom de programma IS van 
de Italiaanse staatstelevisie RAl niet 
meer verspreiden is het Brusselse Bu
reau van de RAl overspoeld met klachten 
van kijkers die de programma IS graag 
willen zien. De reden van stopzetting 
ligt in het feit dat het signaal via 
een andere satell iet wordt uitgestraald 
waarvoor de kabelmaatschappijen een 
nieuwe satellietontvangstschotel zouden 
moeten aanschaffen. Tevens zou de RAl 
te hoge eisen stel len inzake de auteurs
rechten voor de programma IS. Het offi
ciële kontrakt tussen de kabelmaatschap
pijen en de RAl loopt eind dit jaar af 
en al maanden wordt tussen de partijen 
onderhandelt over een nieuw kontrakt. 
FNV ANDERMAAL TEGEN UITBREIDING REKLAME. 

Zoals ook bij de vorige uitbreiding 
van de STER reklame heeft het FNV bekend 
gemaakt tegen een uitbreiding van de 

. huidige reklamezendtijd te zijn. Men 
vindt dat een dergelijke uitbreiding 
leidt tot een onaanvaardbare wanverhoud
ing in de wijze waarop het omroepbestel 
wordt gefinancierd. Ook vrezen de bonden 
ernstige gevolgen voor de gedrukte media 
en voor de tijdschriftensector in het 
bijzonder. Onderbreking van culturele 
programma's en speelfilms door reklame 
vindt men onverteerbaar. Men meent dat de 
~inister een te grote knieval maakt voor 
de commercie. 
BREAKFAST TV IN FINLAND. 

Finlandls commerciële televisie MTV 
zal eind van het jaar van start gaan met 
een dagelijkse ontbijtshow en zal naast 
het nieuws en aktua bestaan uit info voor 
kinderen en een blok met amusement. Momen
teel zendt MTV alleen uit in de namiddag 
en de avonduren. 



MI AMIGO HERINNERINGEN JOHNNY JASON 
DEEL 2. 

Toen ik in 1973 voor het eerst 
voor radio Caroline ging werken had 
ik al zo de nodige verhalen gehoord 
over de salaris :~en die niet of niet 
compleet werden uitbetaald. Tot mijn 
verbazing werden we echter, toen we 
aan land kwamen, wel degelijk voor 
100% uitbetaald. In 1975 was dit ech
ter niet meer het geval. Om de een af 
andere reden was de Carolineorganisa
tie in financiele problemen gekomen. 
Caroline zelf was alleen nog in de 
avonduren te beluisteren en overdag 
waren er de Mi Amigoprogramma's, die 
grotendeels in de mooie studio's in 
Playa de Ara werden opgenomen. Vaak 
gebeurde het dat de programmacasset
tes per vliegtuig naar het schip ge
bracht werden. Plotseling verscheen 
dan een klein vliegtuigje aan de ho
rizon, die een paar pogingen ondernam 
om de cassettes zo dicht mogelijk bij 
de Mi Amigo te droppen. De cassettes 
waren uiteraard verpakt in watervrije 
tonnen. Wanneer dezen gedropt waren 
werd een rubberen reddingsboot uitge
zet om de tonnen aan boord van het 
zendschip te brengen. Nu moet je ja 
voorstellen dat vooral met . vlieg
tuigen werd bevoorraad tijdens ruw 
weer. Op een keer waren het Peter 
Chicago en Bob Naakes, die aan de 
beurt waren de tonnen binnen te ha
len. Nadat men weer langszij was ge
komen werden eerst de tonnen aan dek 
gehesen, vervolgens de buitenboord
motor. Een hoge golf zette vervolgens 
de dinghy op drift. Zonder een enkele 
peddel waren de heren al zeer snel 
ver achter de Ki Amigo geworpen. Al 
zeer snel hadden we de verrekijker 
nodig om te zien in hoeverre men af
dreef.We beseften al zeer snel dat 
we iets moesten anderr.emen en beslo
ten kontakt op te nemen met de kust
wacht. Zij belden meteen met de 
luchtmacht op de basis Kanston en die 
stuurden een helikopter om de mannen 
weer aan boord te brengen. Dit hadden 
we trouwens niet verwacht daar we 
zelf van mening waren dat ze aan land 
zouden worden gebracht en vervolgens 
gearresteerd. Maar nee hoor, de pi
loot manouvreerde de helikopter 
prachtig boven het zendschip en een 
van de mensen van de helikopter kwam 
ook nag even op de Mi Amigo en 
we waren hen zo dankbaar dat we gen 
fles whisky meegaven. 

Dan waren er de vele plugplaten die 
er in de programma's gedraaid moesten 
worden. Van velen waren we zelf van 
mening dat ze totaal niet in de pro
grammering pasten. Gezien we veel mu
zikale vrijheid hadden en een ieder 
za zijn eigen muziekstijl had wist 
iedere vaste luisteraar meestal di
rekt welke deejay presenteerde. Als 
je dan b.v. plugplaten van Splinter 
af het sitargemauwel van Ravi Shan
kar, dan paste dit totaal niet in het 
geheel. Je probeerde wel za enthau
siast mogelijk te doen over die gast
en, maar de echte luisteraar van 
Caroline had al snel door dat je het 
niet meende. Aan de manier van pre
sentatie merkte men gewoon of je het 
al niet met volle overgave deed. Dat 
was het fijne in vergélijking met 
b.v. de ILRstations. Je vertelde b.v. 
niet dat het een te gekke gouwe ouwe 
was van de Bee Gees, nee, je draaide 
de plaat niet eens. Daarom vond ik de 
terugkeer van Caroline naar de com
merciele radio ook za erg moeilijk. 
Je was bij Caroline al die tijd al
leen maar jezelf geweest en bij 4e 
ILR moest je meer het verkoopachtige 
typetje spelen. 
Een van de andere gevoelsmatige zaken 
aan boord was het tendertje spotten. 
Je kon precies zien wanneer iemand al 
te lang aan boord zat want dan werd 
steeds maar weer de verrekijker ge
pakt om de horizon af te zien. Voor 
sommigen was het een grote omschakel~ 
ing van het twee weken durende ver
blijf aan boord, toen we nog voor de 
Nederlandse kust lagen, naar een 
langdurig verblijf toen we voor de 
Britse kust waren verankerd. Om de 
tijd van verveling door te brengen 
hadden we natuurlijk de beschikking 
over televisie, boeken, gezelschaps
spelen en we hadden ruimte genoeg om 
de discotheek in te gaan voor het 
afluisteren van platen. Kaar, als je 
bij een radiostation werkt heb je, 
afgezien van het beluisteren van 
n1euw materiaal, niet zoveel behoef
te aan de laatste vorm van ontspan
ning.Onze tenders kwamen vanu1t de 
Nederlandse en Franse havens. Op een 
bepaald moment zate~ we negen weken 
achtereen aan board, hetgeen veel te 
lang is. Ondermeer Andy Archer en de 
zendertechnicus Clive Burell waren 
toen met mij aan de beurt om afge
lost te worden. We hadden gewoon het 
idee dat men aan land ons haè verge-
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ten en werden zeer prikkelbaar. Ge
volg was dat we bepaalde platen be
gonnen te draaien als: 'Homeward 
Bound', gevolgd door b.v. 'Going 
Home'. Uiteindelijk begrepen ze onze 
boodschap en ondanks het zeer ruwe 
weer werd de tender uitgestuurd. 
Juist enkele uren voordat de tender 
langszij kwam was een kleine vis
sersboot zo'n 200 yards vanaf de Mi 
Amigo voor anker gegaan en die lag 
er nog toen de tender uiteindelijk 
arriveerde. Plots kwam een kleine 
motorboot langszij waarvan de stuur
man vertelde dat hij uit Brightling
sea kwam. Oh wat was het mooi einde
lijk weer naar Engeland te kunnen. 
Ondanks dat men ons altijd had ge
zegd nooit rechtstreeks naar Enge
land te gaan sprongen we aan boord. 
Op de vissersboot werd er uitgebreid 
naar ons gewuifd en we wuifden uit
bundig terug. Toen pas zagen we dat 
er tevens vele foto's van ons werden 
gemaakt. Toen we ongeveer 3 mijlen 
buiten de haven waren zagen we een 
groot schip van de waterpolitie na
deren die langszij de vissersboot 
ging liggen. Dat was schrikken ge
blazen want de mensen aan boord van 
de vissersboot waren ambtenaren van 
de Home Office, die er foto's hadden 
genomen als belangrijkste bewijsma
teriaal. Plotsklaps was er een mari
neschip tevoorschijn gekomen en deze 
ging met volle vaart achter ons aan . . 
Het was net een deel van een script 
van een James Bond film. We raakten 
ze u1te .1ndelijk kwijt maar uiteraard 
maakten ze gebruik van radiokontakt 
en niet veel later was er al een an
dere boot van de pulitie uit Essex. 
Uiteindelijk werden we op volle zee 
aangehouden. Zowel politie- als Home 
Office ambtenaren kwamen aan boord. 
De politie was erg vriendelijk, dit 
in tegenstelling tot de Home Office 
mensen. Zij gingen niets uit de weg, 
waren ruwen brutaal.Ze behandelden 
ons als criminelen. De eerste maand
en na dit voorval dachten we er niet 
veel meer aan terug. Op een bepaald 
moment, ik logeerde in Londen, werd 
ik totaal verrast door een team van 
de detectives van de fraudebrigade. 
Toen maakte ik een grote fout. Ge
zien ik nooit eerder met de politie 
in aanraking was geweest beantwoord
de ik enkele vragen. hetgeen ik 
achteraf gezien nooit had moeten 
doen. Toen men vroeg waar de tenders 
vandaan kwamen was het tijd om de 
mond stijf dicht te houden. Niet veel 
later kreeg ik een bevel te verschij
nen voor het gerecht in Southend. 
Ronan O'Rahilly adviseerde me wel 
naar de zitting te gaan en te zeggen 
dat ik niet schuldig was. mijn fami
lie had me onder druk gezet wel toe 
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te geven. Een van de hoogte punten 
uit mijn carriere gebeurde die zelfde 
week: Kelody Maker was met de jaar
lijkse poll gekomen en ik stond num
mer zeven op de lijst. Dit gaf me een 
enorme kik om inderdaad datgene te 
doen wat Ronan had geadviseerd. Het 
tegendeel moest immers bewezen word
en. De andere gedaagden zeiden wel 
schuldig te zijn en werden veroor
deeld tot het betalen van de kosten 
en boetes van enkele honderden pond
en. Mijn zaak werd doorverwezen naar 
de Crown Court. Ronan had me beloofd, 
als ik niet schuldig zou pleiten. hij 
me de best beschikbare advocaat zou 
inhuren, een belofte die hij stand 
hield. Het werd James Comyn van het 
bekende advokatenkantoor Theodore 
Goddards. Hij was zo goed thuis met 
de gaten in de wet dat binnen een 
halve middag, we hadden zelf gere
kend op 2 dagen, de gehele kwestie 
in ons voordeel was gekeerd, hetgeen 
vrijspraak betekende. Het geval was 
dat een groot deel van onze program
ma's getaped werden. zodat we 's av
onds tv konden kijken of geen platen 
hoefden te draaien tijdens slecht 
weer. De twee detectives lazen mijn 
verklaringen van de ondervraging voor 
maar er zaten zinnen bij die niet 
terug te vinden waren in de originele 
notities. Dus, had men er iets tus
sen gevoegd om me aan de schandpaal 
te kunnen spijkeren. Daarop werden ze 
behoorlijk gepakt door de advokaat en 
Uiteindelijk leidde dit tot de vrij
spraak. Andermaal was dit een grote 
dag uit mijn carriere. De gehele 
rechtzaal zat vol Caroline ·aanhangers, 
zelfs vanuit Nederland waren ze geko
men. Ronan kwam voorrijden in een 
grote limousine en alle fans zagen 
hem als de grote bevrijder. Na de 
rechtzaak werkte ik enige tijd voor 
Metro 261 om vervolgens voor radio 
Orwell in Ipswich te gaan werken. 
Toen ik daar enige tijd zat besefte 
ik dat het gekkenwerk was om te werk
en bij het kleinste ILR station ter
wijl de lUistercijfers van Caroline 
ons verpletterden. Oh... kon ik nog 
maar weer op die 50.000 Watter zit
ten, ging er steeds maar weer door 
me heen. Ik ging vervolgens weer te
rug naar Carol1ne. Ik had het echter 
nooit moeten doen want het werd een 
grote afknapper. Alles was er verand
erd, de vrienden van toen waren allen 
verdwenen en met Mark Lawrence en de 
andere nieuwe gezichten werden lang 
niet datgene dat b.v. Andy, Graham en 
Tony voor mij betekenden. Het geheel 
was veel commercieler geworden en 
praktisch alleen nog singles werden 
op de draaitafels gelegd. Het was 
weer een soort top 40 station geword
en. waarin ik me totaal niet thuis 



voelde, hetgeen uiteindelijk tot ge
volg had dat ik gedesillusioneerd 
Caroline verliet. Toch denk ik nog 
vaak met weemoed terug aan die fijne 
tijd op de Lady. 
~ Monitor Magazine/Freewave Magazine. 

TV-TOESTELLEN IN 
CHINA. 
Op de één of an
dere manier wor
den jaarlijks al
tijd weer de cij
fe rs bekend ove r 
het aantal tv
toeste11en dat in 
China voor handen 
is. Zo ook dit 
jaar weer. Momen-

teel zIJn er in China zo'n 16 miljoen 
tv- toes te 11 en, he tgeen 30 maa I zovee I is 
dan 10 jaar geleden. Eén op 10 Chinezen 
kan daardoor in de avonduren kijken. 
Tenminste is dit geldig wanneer hij in 
een grote stad, dan wel langs de kust 
woont. Op het platteland is ontvangst 
bijna of geheel niet mogelijk in het 
land waar men nog lang niet beschikt over 
een landelijk net van steunzenders dan 
wel satellietverbindingen. 
LE lAY, NIEUWE TOPMAN BIJ TF1. 

Patrick Le Lay is voorzitter/direkteur 
geworden van de Franse privé-omroep TF1. 
Hij is de opvolger van Francis Bouyges 
die vice-voorzitter is geworden van de 
direkteur-generaal van TF1. 
VOICE OF REVOLUTION TEST OP KORTE GOLF. 

The Voice of the Revolution uit Bu
rundi test onregelmatig via een 100 kW 
zender in de korte golf. Deze zender 
werd met behulp van libië gefinancierd 
en zendt uit via de 3300 en 6140 kHz. 
SAMENWERKING JAPAN EN FRANKRIJK. 

Radio France International en Radio 
Japan hebben een kontrakt ondertekend 
waarbij men is overeengekomen elkaars 
zenders in de toekomst te gebruiken waar
door meer luisteraars in de diverse we
relddelen bereikt kunnen worden. RFI zal 
de zenders in Yamata gaan gebruiken om 
programmals te richten op Zuid Oost Azië 
en Radio Japan die van RFI in Frans 
Guyana voor de programma's gericht op 
Lat i j n s Ame r i ka . 
TIEN NIEUWE ZENDERS VOICE OF AMERICA. 

De Amerikaanse regering heeft geld 
vrijgemaakt waardoor 10 nieuwe korte golf 
zenders, elk van 500 W, besteld kunnen 
worden voor een nieuw in te richten zend
erpark in Tangiers, Marokko. 
GEEN EUROPESE CONFERENTIE VOLGEND JAAR. 
De jaarlijkse EDXC conferentie, dit 

dit jaar werd gehouden in Antwerpen, zal 
volgend jaar niet plaats vinden gezien 
geen enkele DX organisatie in de deelne7 
mende landen zich kandidaat heeft gesteld. 
Zou alsnog iemand zich kandidaat stellen 
zou de periode voor de organisatie te 
kort zijn. In 1990 zal de conferentie 
waarschijnlijk andermaal in Antwerpen 
gaan plaatsvinden. 

Nieuws uit Denemarken 
FOG TERUG NAAR VIBORG. 

Eén van de mees t geha te figuren ui t 
de lokale radiowereld van he tafgelopen 
decenium, Fog, die enige maanden geleden 
Radio Vi borg verlie t wegens onvrede me t 
he t gevoerde beleid, is terug bij he t 
station daar hij nergens anders aan de 
bak kon komen. 
ESSELTE FILM IN PREMIERE OP KANALEN. 

Door medeeigendom van Esselte te zijn 
heeft Kanalen, het voormalige Kanal 2, de 
mogelijkheid alle nieuwe Esselte films te 
la ten zien aan haar kijkers, waarbij ze 
uitgebreid de mogelijkheid hebben kijkers 
bij de concurrentie weg te trekken daar 
deze films nie t op de andere tv ne tten in 
Denemarken mogen worden getoond. 
SLECHTE RESULTATEN NIEUW TV NET. 

Al direkt in de eerste weken van het 
nieuwe commercieel gerunde TV2 bleek dat 
de programmaleiding een essenti~le fout 
heeft gemaakt door het belangrijkste 
nieuwsblok te programmeren tussen 19.30 en 
20.10 uur, een tijd dat ook het eerste 
Deense Net DKR haar Journaal programmeert. 
Dacht men dat de kijker wel bij TV2 zou 
blijven blijkt in de praktijk dat slechts 
57. van de potent i ~le kijker naar het TV2 
nieuws kijkt. De andere kijkers blijken na 
het nieuws op DKR ook minder snel over te 
schakelen naar het tweede net . De reklame
blokken zijn dermate amateuristisch 
gemaakt dat zowel de kijker als adverteer
der totaal ontevreden zijn. Vooral de kin
derlijke manier waarop bepaalde commer
cials worden gebracht is een grote bron 
van irritatie. 

AANVULLENDE 
SATELLIET
RADIO. 
Hoewel de 
algemene 
bekendheid 
van satel
lietradio stations als met name Cable One 
en Radio 10, blijkens algemene luister
onderzoeken nog (steeds) vrij gering is, 
hebben de echte radiofreaks deze zenders 
al veelvuldig beluisterd. Als je het wel
bekende luisteroor b ij die freaks open 
doet, dan hoor je diverse opvattingen 
over dit soort radiostations. 
Over één ding zijn alle freaks het wel 
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Fe rry Maat i n de 
eens: behoudens een duidelijkere horizon
tale programmering, voegen stations als 
Radio 10 en Cable One weinig nieuws aan 
het bestaande toe. Het lijkt dikwijls op 
een goede geol iede zeezender (maar dan 
via de ruimte i.p.v het water) waar de 
charme van af is. Inderdaad is dat 
ook (helaas) grotendeels zo! 
Immers wie weet het verschil 
te ontdekken van Ferry 
Maat via Radio 10 of 
de TROS? Ik in ieder 
geval niet. 
Ook t.a.v. informatie 
valt er weinig origineels 
op de satellietradio's te ontdekken. 
Nieuws in het Nederlands op het hele uur 
en dan (bij Cable One) nog in het Engels 
op het halve uur. Meer valt er schijnbaar 
niet van te maken. Sky Radio vindt enige 
vorm van informatie (behalve reklame) 
klaarblijkelijk helemaal niet belangrijk. 
Jammer dat nieuwe mogelijkheden geen aan
leiding blijken te zijn voor nieuwe crea
tiviteit (behoudens het omzei len van de 
mediawet). Zitten wij hierop anno 1988 nu 
echt te wachten? Ik in ieder geval niet 
en met mij ook niet diverse adverteerder~. 
Diverse reklameburo's stellen zelfs in 
het geheel geen interesse (meer) te heb
ben nu spots van hun cliënten gratis en 
voor niets ongevraagd via de bekende 
satellietradio's worden uitgezonden. 
Zo hoor je ook nog eens een keer de 
mening van een ander. Jac Zom. 
20 
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~IMEUW~ UIT ~rutEffilME 
GEEN REKLAME TIJDENS NIEUWS VTM. 

Guido Depraetere, programmadirekteur 
van de VTM, heeft bekend gemaakt dat deze 
nieuwe commerciële tv omroep geen reklame 
zal gaan brengen tijdens de nieuwsuitzen
dingen. Hij zei dit op vragen van de BRT 
en Sky Channel, die bevreesd waren dat de 
VTM naar Amerikaans voorbeeld. het nieuws 
zou gaan onderbreken voor werving van re
klame. 
ELKE DAG RAD VAN FORTUIN BIJ DE VTM. 

Eind december wordt een aanvang gemaakt 
met de opnamen van een dagelijks program
ma dat door de VTM uit de omroepstal is 
gehaald en waarvan verwacht wordt dat het 
andermaal een groot succes zal gaan word
en. Vanaf de start van de VTM, begin vol
gend jaar, zal men dagelijks het program
ma Rad van For tu i n gaan programmeren . In 
Nederland is dit programma bekend onder 
de noemer Rad van Avontuur. Jaarlijks zul
len er 237 afleveringen worden uitgezon
den, telkens om half 8 in de avond. De 
opnamen worden gemaakt door het onafhank
elijke bedrijf VTP. Walter Capiau zal het 
programma presenteren geassisteer~ door 
de 23 jarige Aurore Dobbelaere, die bekend 
is van het BRT spelprogramma Hoger Lager. 
REGIONALE TV IN VLAANDEREN MET REKLAME. 

Volgens Dirk Aelbreacht, adjunkt kabi
netchef van minister Dewael, is het aan 
de regionale televisie in Vlaanderen niet 



verboden om met ingang van 1 januari de 
programmals te gaan onderbreken voor re
klame. Men was van mening dat de VTM de 
monopoliepositie had gekregen door als 
enige reklame te maken via de tv in Vlaan
deren, maar volgens Dirk geldt dit al leen 
voor het landelijk bereik en kunnen de 
regionale televisiestations volgens hem 
rustig hun eigen gang gaan aangaande toe
komstige werving van reklame. 
EERSTE REGIONALE TV IN MEETJESLAND. 

De twaalf gemeenten van Meetjesland, 
met Eeklo als centrum, hebben sinds 29 
oktober regionale televisie. Ruim 7 jaar 
hebben de initiatiefnemers (Audio Video 
Service) moeten knokken om op het scherm 
te mogen. Dirk Scheirsen meent dat het 
beste tv programma dat zal worden waarin 
de kijkers hun eigen mening kunnen geven~ 
Tevens brengt men tal van aktualiteiten 
uit de regio. Het ligt in de bedoeling 
iedere week op vrijdag dan wel zaterdag 
de programma's tussen 18 en 19.30 te 
brengen. 
MTV NU OOK IN BRUSSEL. 

MTV overspoelt sinds kort met haar 
videocl ips ook het Brusselse publ iek via 
het kabelnet Radio Publ ic en , I 
tevens via het Ivekanet in 
de Kempen. Radio Publ ic, 
één van de Brusselse kabel-
netten, heeft 110.000 /i 
aansluitingen en Iveka I 
90.000. MTV hoopt te- ~19SI~r::rJ" 
vens kontrakten te 
kunnen sluiten met 
Brutélé en Coditel, 
zodat geheel Brussel 
kan worden voorzien met 
de popmuziek van MTV. 
VAN POUCKE NAAR BRT AMUSEMENT. 

Mark van Poucke, ondermeer bekend 
van 'micro macro' en 'kramiek' en als 
presentator· van Omroep Oost Vlaanderen, 
zal overstappen naar de Dienst Ontspan
ning en Amusement van de BRT. Hij zal 
tevens gaan werken voor Jan en Han Pro
dukties (Jan Geysen en Han PeekeI) al
waar hij direkteur wordt en Geysen als 
zodanig zal vervangen. 
DE MEYERE OOK NAAR VTM : . 

Walter de Meyere zal bij de VTM gaan 
meewerken aan de research voor de Vlaam
se versie van Klasgenoten dat zal worden 
geproduceerd door ENGVideohouse. H~ettoe 

is een kontrakt getekend met Dutch Dream, 
het produktiebedrijf van Jef Rademakers, 
die de Nederlandse versie produceerde. 
De Meyere zal verder worden ingezet als . 
jurylid bij het spelprogramma Cijfers en 
Letters dat vier keer per week op de VTM 
zal komen en gepresenteerd zal worden 

. door Zaki. 

BELUISTERING LOKALE RADIO. 
Uit de meest recente cijfers van 

het Centrum voor Informatie over de Me
dia blijkt dat de zgn. niet openbare 
radio dagelijks 26,2% van het luisterpu
bliek trekt. Vooral de jongeren tot 24 
jaar luisteren veel. De spec.iaal door de 
BRT voor de jongerengroep opgerichte 
Studio Brussel, blijkt zeer slecht be
luisterd. Slechts 5% zet regelmatig Stu
dio Brussel op. De BRT 1 bereikt 15,7%, 
waarbij de grootste groep te vinden is 
bij de luisteraars boven de 55 jaar. 
BRT 2 scoort 22,2% en in totaal mogen de 
BRT 1,2 en 3 32,4% van de luisteraars 
bekoren. Zoals al gesteld wordt de vrije 
radio dus vooral door de jeugd beluist
erd. Van 15 tot 20 jaar wordt door 48,6% 
geluisterd en in de leeftijdsgroep van 
21 tot 24 jaar door 43%. 
VTM KOCHT VERVOLG WINDS OF WAR. 

Tijdens de MIP-beurs heeft de VTM 
enkele belangrijke kontrakten onderte
kend met film- en televisieproducenten. 
Met Consolidated werd voor Lincoln ge
tekend, een miniserie naar het werk van 
Gore Vidal. Bij Lorimar werden behalve 
Dallas nog andere series aangekocht en 
via Paramount werden topfilms als Raid
ers of the Lost Ark, Godfather, Star 
Trek en Beverly Hills Cop bemachtigd. 
Ook werden bij deze producent 1 iefst 
35 afleveringen van War and Remembrance 
aangeschaft. 
VLAAMSE BEELDINDUSTRIE VANGT VEEL. 

De BRT zal eind 1988 waarschijnlijk 
160 miljoen BFR uitgegeven hebben aan de 
Vlaamse beeldindustrie. Hieronder verstaat 
de BRT cineasten met of zonder assisten
ten, geluidstechnici. produktiebedrijven, 
studio's, belichtingslieden en videopro
duktiebedrijven die op free lance basis 
zijn ingehuurd om het totaalpakket BRT 
programma's mee te helpen maken gezien de 
BRT niet zelf genoeg mensen in huis heeft 
om aan de vraag te voldoen. 
, MEESTER HIJ BEGINT' IN DE PRIJZEN. 

Het humoristische satirische BRT Jeugd 
programma 'Meester hij begint weer' heeft 
de 'Kinderkast 88' prijs van de Neder~ 
landse Stichting voor het kind ontvangen. 
Die prijs bekroont het verdienstelijke 
Nederlandstalige k1ndertelevis1eprogramma 
van het afgelopen jaar. 

.GEEN RUIMTE VOOR AGGLOMERATIE RADIO'S. 
Minister Willockx voor PTT zaken wil 

dat er geen grotere lokale zenders komen. 
In een mededeling stelt de minister dat er 
geen wettelijke basis is om met hoog
vermogen agglomeratiestations te starten. 
Het voorstel voor deze vorm van radio was 
enkele maanden geleden gedaan door 
minister Dewael van Cultuur . Willockx 
wijst op een Koninklijk Besluit van 20 
augustus 1980 waarbij een lokale radio 
station slechts in een straal van 8 
kilometer ontvangen mag worden. Tevens 
stelt hij dat wanneer het uitzendvermogen 
opgevoerd zal worden tot 300 Watt dit zal 
leiden tot · een massa storingen in 
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Vlaanderen en dat het oprichten van agglo
meratiestations tngaat tegen de geest 
waarin de vrije radio in Vlaanderen tot 
stand is gekomen. 
ENG VIDEOHOUSE EN VTM. 

Het Vlaamse videoproduktiebedrijf ENG 
Videohouse heeft een contract gesloten met 
de VTM. Het gaat hierbij om de exclusieve 
toelevering van binnenlandse beelditems 
voor de dagelijkse nieuwsuitzendingen van 
de VTM. Het dit kontrakt zal de ENG (Elek
tronische Nieuwsgaring) een groot deel van 
het nieuwsproduktiebudget van de VTM op
strij ken. 
BEKRONING OP CHINEES TV FESTIVAL. 

In Sjanghai is het tweede Chinese TV
filmfes ti val gehouden waar in de reeks 
documen taires een film over de haven van 
Antwerpen werd bekroond terwijl in de 
reeks drama's de BRT een aflevering van 
de feuilleton Langs de Kade werd genomi
neerd. 
KLASGENOTEN EN DE VTM. 

De programmadi rek teur zelf zal voor 
de VTM de Vlaamse versie van Klasgenoten 
gaan presen teren. Guido Deprae tere zal 
wekelijks een aflevering op he t scherm 
van de commerci~le televisiemaa tschappij 
gaan presenteren. MARIA DEPUYDT. 

RADIO OLYMPIA ZEER 
GEWAARDEERD. 
Ruim 75% van de luiste
raars die in oktober 
hadden afgestemd op de 

rad i oprog ramma I s van Rad i 0 . 

01ympia op Rl/2, vinqt dat 
de omroepen moeten door
gaan met het in samenwer
king met het ANP brengen 
van aktualiteitenprogram-

mals op een vast tijdstip. Dit is één van 
de conclusies uit een pnderzoek van de 
dienst Kijk- en luisteronderzoek van de 
NOS. Van de 1328 ondervraagden hebben er 
405 naar Radio Olympia geluisterd waarbij 
een waardering werd gegeven van 7,5, het
geen erg hoog is voor een radioprogramma. 
Ook de speciale nieuwsuitzendingen, waar
bij de berichten werden aangevuld met ge
luidsfragmenten/commentaren, werd zeer ge
waardeerd. Ruim 75% vindt dat dit ook in 
de toekomst bij het ANP-nieuws dient te 
gebeuren. Bijna 30% van de ondervraagden 
heeft ook naar de tv-programmals over de 
Olympische Spelen in Seoel gekeken. 
33% van deze groep heeft gekeken n.a.v. 
het volgen van de sportverslaggeving via 
~adio Olympia. 
UITWISSELING TUSSEN CANADA EN OOSTENRIJK. 

Onlangs is een uitwisseling van zend
ergebruik tot stand gekomen tussen Cana
da en Oostenrijk. Hierdoor maakt Radio 
Canada dagelijks twee uur in de vroege 
ochtend gebruik van de zenders van de 
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ORF voor haar programma's gericht op het 
Midden Oosten. De ORF zendt per dag 2 uur 
programma's uit via de zenders van Radio 
Canada en gericht op Noord Amerika. 
CHINA INFORMEERT OVER TAIWAN. 

Het 1 ijkt er steeds meer op dat de 
betrekkingen tussen China en Taiwan ver
beterd worden. Onlangs is de Chinese 
Staatsradio uitgebreid van start gegaan 
met een serie promotieprogramma's over 
industrie, economie en handel in en met 
Taiwan. 

International Story 

RNI, radio New York International, begon 
op 23 juli 1987 haar uitzendingen om het 
in totaal 4 dagen te mogen uithouden, 
waarna op 28 juli 1987 we zeer abrupt uit 
de ether werden gehaald toen de Kustwacht 
en ambtenaren van de FCC ons enterden en 
illegaal aan boord kwamen. Ik zelf en een 
deejay met de naam Ivan Rothstein werden 
gearresteerd. Gevolg was dat men later in 
het ruim van het schip ging en een groot 
deel van onze radioapparatuur vernietigde. 
Later, op 27 augustus 1987, werden alle 
aanklachten tegen ons ingetrokken wegens 
een gebrek aan bewijs en het bewees nog
maals dat we illegaal door de autoriteiten 
uit de ether zijn gehaald. Inmiddels zijn 
we op vrijdag 13 oktober j.l. met test
uitzendingen van onze tweede uitzendperio
de begonnen, waarover je op de hoogte ge
houden wordt in Zeezenders Nu. Vorig jaar 
was RNI aktief op vier frequenties: 1620 
kHz AM met 5 kW, 103.1 MHz FM met 10 kW 
een vermogen die we helaas niet volledig 
hebben kunnen gebruiken; 300 Watt op de 
kortegolf 6240 kHz en tenslotte een expe
rimentele langegolfzender met een vermo
gen van 75 Watt die werd ingezet op de 190 
kHz. Geloof het of niet maar we kregen een 
signaal uit deze laatste zender en er 
waren diverse mensen in en in de omgeving 
van New York die het signaal op hun lange 
golf ontvanger hoorden. De reden dat we 
deze lange golf zender installeerden op 
het zendschip was eenvoudig omdat we deze 
zender hadden. Het was eens een regerings
zender, de fabr1kantnaam was ons niet eens 
bekend. Het was een kleine compacte zender 
die we afstelden op de 190 kHz omdat deze 
frequentie normaal in de VS niet wordt ge
bruikt. Het signaal ging via een 15 foot 
lange draad er uit en het resultaat was 
geweldig. De hoofdzender via de AM was een 
5 kW zender van het merk Gates en we be
schikten over een 1 kW Collins als 
reservezender. De FM zender was door een 
firma, genaamd Bauer, gemaakt, een zgn. 
ITA 10 kW zender . Onze korte golf zender 
was een echt museumstuk en werd in 1942 
door Halilcrafters Company gebouwd. Deze 
firma bestaat niet meer maar was vroeger 
zeer bekend om hun uitstekend produkt op 
het gebied van transmissie apparatuur. 
Onder legerzenders wordt deze zender de 
BCG-10 genoemd en is een ijzersterke 
zender die het eeuwenlang kan volhouden. 



Ju i s t bet oude zendermat eriaal is zeer 
so lide gebouwd. We kre ge n uit alle hoeken 
va n de VS ontvangstberichten omtrent onze 
kor t e golf uitzendingen en zelfs één uit 
Europa, om precies te zijn uit Engeland. 
Ook de rest van de apparatuur aan boord 
was hoofdzakelijk gebouwd door Gates en 
ReA. Een aantal van de taperecorders is 
gebouwd bij TEAC. Naast mijzelf zijn er 
vele mensen betrokken bij het RNIprojekt, 
in hoofdzaak zijn er tien radioenthau
siastellingen die RHI maken. Ik benzelf de 
hoofdtechnicus en verantwoordelijk voor 
het schip, Rand! Steel is de Operation 
Manager en Programma direkteur en 1s 
tevens verantwoordelijk voor alle aan land 
aktiviteiten, zuals het produceren van 
programma's maar ook de verzorging van de 
tendering. Randi is tevens middag deejay 
zoals ook Andy Steel . Hank Hayes is één 
van onze ochtend deejays, hetgeen hij 
samen zal zijn met ene lim Nasium. Pete 
Sayake is één van de avonddeejays en Ivan 
Rothstein zal in de ether zich Ivan 
Jeffries gaan noemen. Ook nauw betrokken 
bij de gehele opbouw van het station lP 
Ferraro en tesamen met Randi zal hij ver
antwoordelijk zijn voor de produktie van 
de middag- en weekendprogrammering en is 
tevens verantwoordelijk voor het commer
ci~le gedeelte van het station, dus ook 
b.v. de produktie van de commercials. Een 
andere persoon werkt onder de naam 
Harconi, origineel niet waar. Tja, dat is 
zo de belangrijkste groep van mensen bij 
RHI. Ze komen uit allerlei groepen van de 
samenleving, één van de jongens is zelfs 
ijsverkoper van beroep. JP Ferraro en ik 
zijn de enige radio technici van beroep. 
Om met het werkelijke verhaal van RH! te 
komen moet ik heel ver terug in de tijd 
gaan en wel naar 1971 toen ik samen met 
mijn vriend JP Ferraro aktief was in de 
vrije radio wereld in Yankers. in de 
omgeving van New York. In onze buizen 
bouwden we onze eigen radiostations 
waarbij we gebruik maakten van een 300 en 
een 250 Watt zender en werkten onder de 
cailletters WXMN en WSEX. De radiostations 
waren opgedragen aan "love and peace" en 
tegen het einde van de. Vietnam oorlog 
waren we erg populair onder de luister
aars. We waren één van de eerste stations 
die de telefoonlijnen voor de luisteraar 
24 uur per dag openstelden en derhalve een 
ieder de gelegenheid gaven openlijk zonder 
censuur een mening te laten geven. Op 12 
augustus volgde een invasie van 
agenten van de FCC die ons arresteerden, 
ons de handboeien aandeden, ons in de ge
vangenis gooiden en een aanklacht tegen 
ons indienden wegens overtreding van 
sektie 301 van de eommunicatiewet van 
1934. Toendertijd was ik 17 jaar oud en JP 
23. Het kostte ons een jaar straf en op 
dat moment ontstond eigenlijk het idee tot 
het starten van een zeezender. Niet veel 
later vertrok ik naar Maine waar ik de 
gelegenheid kreeg een aantal kleine 
commerciäle stations in te richten in de 
omgeving van Preque Island, in het noorden 
van Maine. Dit speelde zich af in de 
periode 1980 tot 1984. Deze stations waren 
allen legaal volgens de regels van de FCC 
opgezet en waren aktief ander de caillet
ters WOZI. In 1984 besloten JP en ik 
andermaal een station ap te zett,en voor de 
Yankers daar deze plaats met 200.000 

inwoners (mijn geboorteplaats ) totaal geen 
eigen station had. In de 15 daaraan 
voorafgaande jaren hadden we verschillende 
vergunningen tot het runnen van een 
radiostation in Yonkers bij de Fee 
aangevraagd maar telkens werd dit 
afgewezen daar er geen frequentie 
beschikbaar zou zijn. Toen ik in Maine 
aktief was kwam ik echter een maas in de 
wet tegen waarbij het mogelijk werd een 
station, onder bepaalde voorwaarden op te 
zetten. Het was n.l. mogelijk een 100 Watt 
zender te gebruiken via de 1622 kHz om 
bepaalde programma's naar de studio te 
sturen. Ondanks het feit dat mijn station 
in bet naorden van Maine was dacht ik dat 
het mogelijk zou zijn dit relaisstation in 
Yonkers te bouwen. Ik vroeg een licentie 
aan en een paar maanden later kreeg ik 
toestemming een zender in gebruik te 
nemen onder de code KPF941 en dus maakten 
we van deze twee licenties één station en 
gingen in november 1984 in de lucht. De 
FCC ging kompleet door het lint, ze zeiden 
ons dat we de regels overtreden en ze 
werden zo geirr i teerd dat ze besloten al 
onze vergunningen in te trekken. Ik moest 
mijn station in Maine met 25% verlies op 
de waarde verkopen, hetgeen me op een 
verlies van rond de $ 100.000 kwam te 
staan. Dus ontstond het idee voor RH! uit 
pure frustratie . Wordt vervolgd. 

NCRV START COMPUTER BULLETIN. 
De NCRV is begonnen met een bericht

enservice voor de computerbezitters, die 
tevens beschikken over de modem. In het 
bulletin wordti door de NCRV informatie 
verstrekt die ook al is verschenen in de 
radio en tv programmals. Het gaat daar
bij om commentaren, lezingen, adressen 
consumenteninformatie en gegevens omtrent 
muziek. Men werkt tevens aan een gespro
ken versie voor visueel gehandicapten. 
NIEUWE DIREKTEUR/HOOFDREDAKTEUR NOORD. 

Aize Bouma is met ingang van 1 j anu
ari benoemd tot eindredakteur en waar
nemend direkteur/hoofdredacteur bij Radio 
Noord. Hij volgt daarmee mevrouw Pieters
Stam op , die vanwege persoonlijke rede
nen per 1 december haar funktie neerlegt. 
Aize Bouma is nu nog aangesloten bij het 
Persburo Palo Alto in Stadskanaal maar 
werkte al enige tijd als freelancemede
werker voor Radio Noord. Sinds enkele 
maanden vervult hij op freelancebasis 
de functie van eindredakteur aktualitei
ten. 
OSTER OPNIEUW MET EEN SHOW. 

Ondanks het eerdere schrappen uit de 
programmering van de AVRO van Prijs je 
Rijk met Fred Oster, is de leiding van de 
AVRO teruggekomen van het oordeel dat de 
AVRO geen ruimte meer heeft voor plat 
amusement. Vanaf februari zal Oster met 
9 afleveringen van een nieuw spelprogram
ma gaan komen, waarbij nog niet bekend 
is welke keuze men uit het aanbod zal 
gaan doen. 23 
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STEM AF OP UW EIGEN L~ROEP! 

OP ZATERDAG 10 DECEMBER 1988 ZENDT UW LO
KALE OMROEP HET PROGRAMMA "DAG VAN DE 
MUZIEK" UIT. EEN UIlZENDING MET VEEL NEDER· 
LANDSE MUZIEK EN REGIONALE INFORMATIE. 
DOOR EEN FLINKE DOSIS KREATIVITEIT EN VAK
MANSCHAP EEN PROGRAMMA DAT ER MAG ZIJN. 

-10 DECEMBER 
DE DAG VAN DE MUZIEK. 

EEN MUZIKAAL HOOGSTANDJE VAN UW EIGEN LOKALE OMROEP. 

OE DAG VAN DE MUZIEK WORDT GEORGANISEERD T.G.V. HET 7S-JARIG JUBILEUM VAN DE VERENIGING BUMA. 


