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EXPLOITATIE: Internationale·Club
van Radio Vrienden.
HOOFDREDAKTEUR: Hans Knot
EINDREDAKTEUR: Ton van Draanen
. VASTE MEDEWERKERS:
.
Paul Jan de Haan, Tom de Hunek, Jae Zom,
Paul S. Hansen, Jelle Knot, Marcel Poelman, Patriek Bekaert, Maria Depuydt,
Jack Duyzer, At. Harsta en Howard G.Rose.
}

Beste lezer.

Dit is nummer 172.de laatste
Freewave van 1988.
~n dit nummer lees je deel 4
van"Religi~ op de radio",gevoLgd

door News.News.Kees Pronk vertelt
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER NEDERLAND:
ons in zijn bijdrage. zijn
Ton van Draanen, Postbus 383, Hoofddorp.
belevenissen in"Met de stereo
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER BELG IE:
Casette recorder op reis".
F. Jorus, Halmrodelaan 4,2510 Mortsel'.
De Radio Rubriek gaat vooraf aan
LEDENADMINISTRATIE:
de reeds goed gekende
. Freewave, Postöus 65, 2510 Mortsel, Belgil. rubriek"Zeezenders Nu",die de
CORRESPONPENTIE-ADRES:
periode behandelt van ó t/m 27
Hans Knot, Postbus 102, 9700 ·AC Groningen.
november,door Hans Knot. Van Maria
ILLUSTRATIES: John van Draanen.
'
Depuydt ontvingen we weer"Nieuws
DRUKWERK: Offset C. Decoene, Morts~l.
uit Belgie".En"News from
England"kwam zoals steeds van
: LtpHAATSCHAP:
1
.
Howard G.Rose.Verder zijn er nog
l per h~lf jaar: ' f19,--13~r - 8 nrs.
.:'Per
Jaar: f35,SO/SP?'fr -16 nrs.
onze vaste
rubrieken"Kanttekeningen-Roddels
TRANSAKTIES:
en. TV news". Van Andy Wheeler
Voo'r Be 1g i I ASLK- reken i ng OG.UiiiO"23f6A..
brengen we U nog een aflevering
tnv Freewave, Postbus 65, 2510 Mortse.
in
de serie"The New York
Voor Nederland Postgiro 3083666
International
Story"en we
tny Ton van Draanen, Postbus 383 P'
eindigen met een extra
~~~O A~ Hoofddorp.
lange"Radio & TVLogboek".
VERZENDING:
Eventuele klachten over onregelmatige
Al met al een Freewave om de
ontvangst van Freewave sturen ' naar:
' feestdagen mee door te *omen.
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel.
Namens alle medewerkers van
ADVERTENTIE TARtEVE~:
Freewave. wens ik iedereen
.E6nmal ige plaatsing.
.
prettige kerstdagen en een
,lIl pag i na: f150, -,- of 2250 Bfr'.
voorspoedig 1989.
.i pagina: f 75,-- of 1125 Bfr.
pagina: f 40,-- of 600 8fr.
voor Ton van Draanen
Kleinere adver.tenties zijn niet mogelijk.
F.JoI'us
'Elke ~uteur en adverteerder Is verantwoordelijk vOOr zijn .elgen publicatie.
Zonder schriftelijke toestemming van de
redaktie is gehele of gedeeltelijke overname uit deze Freew~ve niet toegestaan.
VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT:
~is je VOORLAATSTE nummer. je wordt
~'verzocht binnen 1 ~ek ' j~ abonnement te verlengèn.
.
Is je LAATSTE nummer, indien je
~ niet tijdig hebt verlengd. Wij
FREEWAVE NUMMER 173
_ _
verzoeken je het alsnog met SPOED
VERSCHIJNT ROND
te doen, als je Freewave wilt'blljven ont9 JANUARI 1989
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REI ,IGIE OP DE RADIO

eigen waterkrachtcentrale gebouwd die
40 kilome ter ten oos ten van he t zenderpark is gelegen. Maximaal kan er 6000 kW
worden opgewek t en de cen trale werd in
1982 in gebruik gesteld. De studio's zijn
geves tigd in de hoofds tad en de signalen
worden per microgolf naar het zendstation
ges tuurd. Van de elf studio' s zijn er 2
in stereo ui tgerus t. Een compu ter gestuurd systeem zorgt ervoor dat de diverse, op band opgenomen, programma' s op de
juiste tijd en frequentie de ether in

HCJB UIT EQUADOR WERELDWIJD BEKEND.
Vanuit Zuid Amerika wordt grotendeels
in he t Spaans of Portugees ui tgezonden
via de kor te golf. Slech ts weinige s tations zenden ui t in de voor ons bekende
talen. Eén van die uitzonderingen betreft HCJB uit Equador. Het betreft hier
andermaal een station dat zich bezig
houdt me t ondermeer de religieuze boodschap. He t was in december 1931 da t he t
eers te
programma van HCJB de ether
?
inging en het werd uitgezonden vanuit een
omgebouwde schaapherdershu tje. He t waren
de
missionarissen
Reuben
Larson
en
Clarence Jones die verantwoordelijk waren
voor he teers te signaal en dus voor de
gaan. In 17 dialee ten van de Indianen
oprichting van HCJB. Het programma duurde
een half uur en werd in het Engels en het
wordt er uitgezonden voor Zuid Amerika en
verder in de volgende talen: Engels,
Spaans verzorgd met een vermogen van
slech ts 250 Wa tt. Gele t de groo t te van
Duits, Fins, Deens, Frans, Japans,
Equador kun je ervan ui tgaan da t in die
Tjechisch, Zweeds, Noors, Spaans en
tijd slechts een klein deel van de inwoOekraenisch.
Wat het laatste betreft
ners, die in het bezit waren van een raworden per week 77 30 minu ten durende
dio, he t programma kon beluis teren. Le t
programma" s gerich t op de Sovje t Unie
wel! Er waren in 1931 slech ts 6 kor teui tgezonden. Vanui t di t land komen per
golfontvangers. En toch werd er me t HCJB
jaar gemiddeld 13.000 brieven binnen.
van star t gegaan. Wa t eens zo' simpel beVanui t Japan liefst 15.000, een sektie
gon is uitgegroeid tot êén van de meest
die in 1964 werd opgerich t en per dag
krachtvolle kortegolfzenders van Zuid
10,5 uur aan programma's verzorgt. Reeds
Amerika. Tegenwoordig worden over de 500
enkele jaren na de star t van he teers te
programma werden de programma' s voor de
uitzenduren in 14 verschillende talen
verzorgd en die worden over de gehele
Skandinavische landen uitgezonden. Onwereld ontvangen. Per week krijgt men
danks da t he t station een religieuze
gemiddeld 2000 brieven uit 134 landen
achtergrond heef t blijk t ui teen recen t
binnen via het bekende postbusnummer
onderzoek dat 60% van de luisteraars
totaal niet christelijk is of een andere
691 in Qui tOe He t zenderpark van HCJB
geloofsovertuiging heeft. De financiering
bevind t zich ten oos ten van de hoofds tad
in Pifo en bestaat uit een middengolf- en
geschiedt hoofdzakelijk vanuit Amerika en
we zagen al eerder in deze serie dat
11 kortegolfzenders, die bijna allemaal ,
door de technische staf zelf gebouwd
achter HCJB de World Radio Missionary
zijn. Slech ts drie van de zenders zijn
Fellowship schuil gaa t, die vooral onder
de rijken in de Verenigde Staten een
van de bekende merken ReA en Harris.
gro te (financi~le) aanhang heef t. Naas t
Alles tesamen kan men een vermogen van
de middengolf- en kortegolfui tzendingen
meer dan één miljoen Watt ' produceren.
verzorgd men sinds 1972 een FM programma
Op Europa word t me t een zender me teen
dat wordt uitgezonden onder de naam HCJB2
vermogen van 500 kW ui tgezonden via een
draai bare ri eh tan tenne. De hoofdmas t in
in de havenstad Guayaquil. Dit station
he t zenderpark is liefs t te vergelijken
zendt per dag 18 uur religieuse programma's ui t in de Spaanse taal en mag zich
met een fla tgebouw van 40 verdiepingen,
waardoor he t vermogen van de zender vertrots de bezitter voelen van de derde
plaa ts qua populari tei t van de 10 te
sterk t word t to t 150.000 kW. En dan te
ontvangen FMzenders in de plaats. In
bedenken da t de eers te ui tzending werd
verzorgd me teen 30 me ter lange draad1978 werd ook een lokaal commercieöl staan tenne gespannen tussen twee bomen in
tion in McAllen (Texas) opgekocht om
het oe rwoud. Na t uurlijk is e r in
zowel luisteraars in Mexico en Amerika in
Equador zoals in alle Zuid Amerikaanse
het Spaans en het Engels de geloofsboodlanden he t probleem va n s troom tekor t. Wa t
schap te brengen. Enkele jaren geleden
te denke n van he t eno rme s t roomverbruik
werd ook he t zus ters ta tion KIOR opgevan HCJB . Ook hier hee f t men echter
koch t. Di t laa ts te station zend t nu in
weer ee n oplossing voor gevonden; na
he t Spaans ui t, terwijl KVMV in McAllen
ja r enlange voorbere i ding heeft men een
in het Engels is geprogrammeerd. Recen-

HCJB
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telijk waren er nog de nodige problemen
voor de vaste luisterschare van HCJB in
Wes t Europa. De 6215 kHz, die he t station
in de ochtenduren gebruikte, werd plotseling in bezi t genomen door een andere
religieuse organisatie, World Missionary
Radio - dat haar programma . . s vanaf het
zendschip de Ross Revenge van Caroline
ui tzend t. Hoewel he t hier ook een religieus station betrof bleek al snel uit
de zeer ama teuri s ti sche opze t da t men
nie t te maken had me t he t professionele
HCJB. Zelfs ging he t zo ver da t op een
bepaald momen t de beide signalen door
elkaar waren te horen. Nie t veel la ter
verhuisde HCJB naar de 6230 kHz. Of di t
nu een gevolg is geweest van klachten van
de luis teraar is bij he t schrijven van
di t verhaal nog nie t bekend. He t adres
van de S tem van he t Andesgebergte, zoals
HCJB ook wel wordt genoemd is Casilla
691, Quito Equador.

INDIA HELPT OEGANDA.
De Oegandese regering
heeft een ~~
kontrakt
~~~----~
getekend
metde ~~
regering~~
van India~ waarbij de
laatste technische
steun zal verlenen bij het heropzetten
van het " radio- en tv-net in het Afrikaan- '
se land.
RADIO MOBUTU IN BRUSSEL.
Zaïre heeft bij de voorzitter van de
Franse Executieve een officiële aanvraag
ingediend om in Brussel radioprogra~'s
te mogen uitzenden van Radio Mobutu. De
studio zou komen in het gebouw van de
culturele vereniging van Zaïre. Men wil
dagelijks programma's via de FM gaan
verzorgen.
MEER REGIONAAL BELEID IN ZAlRE.
In Kindu in het Afrikaanse Zaire is
een nieuw televisiestation en radiostation geopend, dat als eerste regionale
zender zal gaan funktioneren. Het is
het eerste aktieve station uit een keten die in de loop van het komende
decenium aktief moet worden.
VOICE OF KENYA NIET MEER STAATSEIGENDOM.
Met als doel het beter kunnen verspreiden van de programma IS over het gehele land heeft de regering van Kenia besloten het station the Voice of Kenya
onmiddelijk om te zetten in een privé
onderneming. Hierdoor wordt het mogelijk
een commerciële opzet te maken maar een
woordvoerder van de regering zei wel dat
de redaktionele opzet van het station ge1 ijk za I b I i j ven.
"
4

JAPAN FINANCIERT TANZANIA.
In de hoofdstad van Tanzania, Dar Es
Salaam, is een komplete nieuwe studio
gebouwd waarbij financiële en technische
hulp is verleend door de Japanse regering.
Het is nu mogel ijk geworden de programma's van radio Tanzania over het gehele
land probleemloos uit te stralen.
COMMERCIELE RADIO NAAR FM IN AUSTRALIE.
Een groot aantal nieuwe FM stations
op commerciële basis zal er binnenkort
bijkomen in Australië als gevolg van
een nieuwe regel ing waarbij het mogelijk
werd per stad twee voormalige AM stations
te laten uitzenden via de FMband. Tevens
zal per stad het mogelijk worden twee
nieuwe I icenties te verlenen voor commerciële stations die voorheen niet aktief
waren op de AM dan wel de FM. Men verwacht in totaal ZO nieuwe stations aan
het bestaande aantal van 199 te kunnen
toevoegen.
MEER CHINESE RADIO GERICHT OP TAIWAN.
De programmaleiding van The Voice
of Jirling heeft bekend gemaakt dat het
komende jaar, 1989, er meer programma's
gericht zullen worden op Taiwan. De uitbreiding "is een gevolg van een steeds
nauwer kontakt tussen vertegenwoordigers
van bp.id~ landen. Via de korte golf zullen nu per etmaal 9 uur aan programma's
gericht op Taiwan worden verzorgd.WBN
NIEUW ZENDSTATION IN BANGLADESH.
Radio Bangladesh heeft haar nieuwe
zendstation geopend in Comilla, zoln 100
kilometer verwijderd van de hoofdstad
Dhaka. Het is het eerste van vier stations die worden opgezet met als doel
de agrarische bevolking te bedienen met
informatieve en vooral voorlichtingsprogramma's. De programma's zullen geproduceerd worden in nauwe samenwerking met
het Instituut voor Ontwikkeling van
plattelandsgebieden. WBN
UITBREIDING UITZENDSTATI~N IN IRAN.
Momenteel wordt er een tweede zenderpark ingericht in het Iraanse Sirjan.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van 10
korte golfzenders, elk met een vermogen
van 500 kW. Ook zal er een 400 kW AM
zender worden geplaatst. In de loop van
het komende jaar moet het één en ander
voltooid zijn.
SATELLITE MUSle NETWORK VOOR CHINA.
De meer liberalere politiek van de
Chinese regering heeft het mogelijk gemaakt dat de Satellite Music Network een
kontrakt heeft kunnen afsluiten met Radio
Sjanghai met als doel een op amerikaanse
basis geformateerd popprogramma in China
te verspreiden. Dagelijks zal een uur
durend programma van de SMN via radio
Sjanghai worden uitgezonden, dat om 12

uur in d middag wordt g programmeerde
Het pot e n ie I lui s t e rpubl i k voor dit
programma i s in China rond de 35 mi ljoen.
Er za l pe r uitz nduur 4 minut n aandacht
an r klam word n b st d wa rvan de
win ste n ond e r d beid deeln m nde parij n v rd e ld za l worden.
KABEL PIRAT ERIJ IN ISRAEL.
In g
t r wer ld
wordt zove I aan kabel tv pira er ij gedaan als in Is raël. Pro ramma's van de
Amerikaan se n t e n CBS, NBC en CNN die
via sat llTet werd e n uitgezonden gericht
op d Ame rikaanse ba s i s in het Midden
Oo s ten z ijn t n evol
van de piraterij
s ind s ko rt g code rd, zodat ze ni t mee r
in Is ra··] kunnen worden ontv ng n e n
d 00 r g s t u u r d v i i lI ga a I a n gel d e
kab In tt n. Vo l ge ns de Israë li sche
w t ving i s h t offici 1 zo da
lke
n ntvangstschotel schr i fb z itt r van
] ij k to sl mm in g mo
h bb n voor h
in h t b z i h bb n v n
n d rel ij k
schot 1. E n w ordvo rder van de r ge rin h f b k n
m akt da ni mand
en d rg 1 ijk v rgunning he ft aangev r agd.
MTV HONGARIJ E MET NI UWE STUD IO'S.
M yr T 1 visie in Hon a ri je h ft
ha r s ud i I S vol n s d mod e r nS
w st r se s nufj s lat n ui ru st n. De stu dio's z ijn in richl in nauw sam nwerki ng m t ('onye n Amp x e n z ij n zowe I in
PAL als SECAM uitg e rust .
c

MET DE STER EO CASSETTE RECORDER OP REIS.
Speciaal had ik in Nederland een
ste reocassetterecorder gekocht waarop ik
het station in stereo zou kunnen opnemen.
De vakantie was zodanig verdeeld dat de
ee rste week een verblijf in Jeruzalem inhield en de tweede week in Netanya,
vlak bij Tel Aviv aan de Middellandse zeekus. In de buurt van Israël hield ik er
rekening mee dat vanuit het vliegtuig,
dat aan het landen was, het 'Peace s hip'
al te zien zou zijn . En ja hoor, vlak
voor de landing op het vliegveld van Tel
Aviv zagen we de boot fonkelen in de
ondergaande zon. Aangekom n in Jeru zale m
probeerden we meteen het stat ion te ontvangen. Tevergeefs, het zou nog twee dage n duren, voor we het s tation daadwerkelijk te pakken krege n. Het was 20 oktober
om ongeveer 10 voor 5 in de middag toen
w in eens 'All you need i s love ' van
de Beatles hoorden via de FM 100 MH z e n
AM 1540 kHz. Mogelijk i s het stat ion een
paa r dagen uit de et he r geweest, wat wel
vaker sch ijnt te gebeuren . Rond 5 uur was
e r 30 seconden sti lt e voor 'all the victims of violence'. De ontvangst in Jeruzalem tussen de bebouwing i s niet al te
yo d. De air-conditioning is volgen s mij
de oorzaak van de vele storing op de radio . In het park, midden in de stad, lukte de ontvangst wel goed. FM mono weliswaar, maar een storingvrije ontvangst . De
middengolf was er beduid e nd slechter aan

I
Abie Nathan en Richard Staines aan boord van het Peace-ship .
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toe, een onzuiver geluid met een donkere
bas. Toch moest dit eigenlijk beter kunnen
want 2 jaar eerder had ik de 1540 kHz
glashelder ontvangen in Damascus en Aleppo (Syrië) en deze plaatsen liggen toch
een heel stuk verder. Tijdens het verblijf
aan de kust kregen we een mooie kans om
de Voice of Peace eens nader te bestuderen: Om 6 uur in de ochtend is er het
eerste nieuws in het Hebreeuws, uitzendingen die worden overgenomen van Col Israeli en de bulletins zijn tegelijkertijd
ook via de officiële stations aan land te
horen. Daarna volgt de dagopening met de
tune IPeace l van Peter. Vervolgens Kenny
Page met zijn Breakfast Show, welke tot
9 uur duurt. Om half 8 is er andermaal,
dit keer in het kort, een nieuwsbulletin
in het Hebreeuws en na het bulletin van
8 is er het weerbericht in het Engels, dat
live vanaf het Vredesschip wordt voorgelezen. Tegen 9 uur zegt Kenny 'Toedeloe ' ,
hetgeen hij dagelijks als einde van zijn
show zegt. Het vaandel wordt vervolgens

~

the

~oice

of

. .. somewhere
in the Meditet'ranean.

overgedragen aan Martin Murphy, die tot
12 uur'Morning Musici presenteert. Om 12
uur is er een non stop muziekprogramma
onder de noemer:'Kassach ' en bestaat uit
Isr~älische produkties en een stuk of
viJf cOf111lercials. Deze zijn in het Hebreeuws en dus voor ons niet te begrijpen. Ze klinken echter professioneel.
Het programma is dus een folkloristisch
programma en ligt lekker in het gehoor.
De toerist geeft het in ieder geval een
vakantiestemming, en zo hoort het ook.
Om 13 uur is het tijd voor 'Afternoon
Delite ' , een programma opgesplitst in
twee delen en vier uur durend. Ik heb
dit programma een aantal keren door Martin Murphie horen presenteren, maar het
kan best zijn dat ook andere deejays dit
programma deden. Aan het begin van de
vakantie was de stilte van 30 seconden
even wennen voor het nieuws van 5 uur.
Later in de week was het alom 16.45 uur
zodat men dus duidelijk Imet de zon
meegaatl, Hoe sfeervol is het om aan het
strand de zon te zien ondergaan terwijl
de Voice of Peace daar op inhaakt. Na 30
seconden stilte draait men Give me Peace
van the Eagles en om 17 uur is er weer
een Engels weerbericht 'given by the
captain of the MV Pea ce l , waarna Kenny
6

Page het programma voortzet onder de noemer 'the Golden Hourl. De naam zegt het
al, veel oude muziek. In het weekeind,
op zaterdag (Sabbath) is er trouwens
tussen 16 en 18 uur de weekendspecial.
Op 29 oktober was dat b. v. De Dire Straits
met 'Money for nothing ' • Om 18 uur is
het tijd voor 'Twilight Time', gepresenteerd door John McDonald. In dit programma muziek van het genre IRay Connif ',Het
duurt tot 19.30 en sluit af met 'You'we
been listening to Twilight Time, Twilight
time was a Voice of Peace presentation',
waarna een jingle volgt. Richard West neemt
de 'Classical Music' voor zijn rekening.
Omdat het niet erg toepasselijk is een
klassieke plaat te onderbreken wordt
het nieuws van 20 uur overgeslagen.
Richard hoorde ik trouwens maar een maal.
Om kwart voor 8 kond i gde hij het voorgaande stuk af en het volgende stuk aan. Om
21 uur was er weer nieuws en daarna het
Russisch programma. Veel operette achtige
muziek waarbij ik altijd aan beremutsen
moest denken. Dit duurt dan tot 22 uur.
Daarna tot middernacht tijd voor bij
toerbeurt 'Country time', 'LP tracks I
of een ander specialistisch programma,
ook weer in presentatie van Martin Murphie. Na middernacht is ~ . 'Late Night
Affair ' , door John McDonald en om 3 uur
ItJi te Beat I met Brendon Mee. Deze programma's zouden best wel eens van band
kunnen komen. Gedurende de gehele dag
draait men op het halve uur de jingle
'From somewhere in the Mediteranian,
we are the Voice of Peace on 1540 kHz ' .
Het ene uur de Hebreeuwse versie, een
uur later de Franse. Een week lang hebben we genoten van het stereo FM geluid
van deze zeezender. Eenmaal terug in
Nederland mis je de eerste dagen toch
wel The Voice of Peace. Voor de kust
van Tel Aviv zie je hem al liggen, iets
wat voor mij herinneringen oproept aan
die tijd met Veronica en Noordzee voor
de Nederlandse kust. Lying on the beach
in the sun ••••••••••••••
Ik heb natuurlijk veel opnamen gemaakt
en voor geinteresseerden is een lijstje
verkrijgbaar met de opgenomen programma's, die ik graag, tegen kostprijs,
wil kopieëren. Stuur een aan je zelf
geadresseerde enveloppe naar Kees Pronk,
van Boetzelaerlaan 200, 2581 BA Den
Haag.
Kees Pronk.
ADVOCATEN IN VERVOLG.
Drie recht , één averech t , de komische advoka t enserie van de KRO, zal een
vervolg kr i jgen. Vanaf 16 januari a. s .
zullen er 7 nieuwe afleveringen worden
uitgezonden

AD EVERAARS VERLAAT NCRV.
NCRV-persvoorl ichter
Ad Everaars (38) i smet
ingang van 1 januari
1989 benoemd tot hoofd
PR en voorlichting bij
Joop van den Ende-Productions in Aalsmeer. Hij
gaat bij het bedrijf onder
meer de PR-afdeling verder
uitbouwen. Naast zijn werk
blijft de nieuwe PR-man van Joop van den
Ende-Productions voor de NCRV wekelijks
zijn R3-programma "Gospel rock" produceren.
Hij zet daarmee een traditie voort van
dertien jaar. Tot 1 februari 1989 zal Ad
Everaars nog een aantal lopende projekten
voor de PR-afdeling van de NCRV afronden.
VAN BEUSEKOM DIREKTEUR NOS RADIO.
De 41 jarige Willem van Beusekom,
jarenlang aktief bij de VARA radio waarvan de laatste jaren als direkteur radio,
zal per 1 maart a.s. vertrekken naar de
NOS waar hij tevens direkteur Radio zal
worden. Hij volgt daarbij Rob Eygenhuyzen
op die om gezondheidsredenen stopt. Rob
was sinds 1985 direkteur radio en werkte
daarvoor bij de NCRV. In de afgelopen
jaren was Willem van Beusekom zijdelings
al betrokken bij de NOS vanwege zijn
EBU aktiviteiten en het verslaan van het
~urovisie Song~estival.

NIEUW TELEFOONNUMMER RADIO NEDERLAND.
Sinds 19 december heeft Radio Nederland Wereldomroep een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen waardoor
tevens een nieuw nummer gedraaid dient
te worden, indien men de Wereldomroep
wenst te bellen: 035-218112

GEZOCHT
DISC-JOCKEY / PRESENTA TOR (MN)

Frans van der Drift Produkties verzorgt wekelijks vanuit 3
studio's met een klein team gepresenteerde muziekprogramma's voor verschilJende winkelcentra.

Studio
Studio
Studio
en
Studio

Hoog Cathari)le
Cityplaza

Presikhaaf

52 wr (live)
8wr
8wr

Hoog Cathari)1e bij je thuis 12 uur (lokale radio)

We zoeken nu een geschikte kracht ter aanvulling van ons
presentatie team. Een kandidaat, die in staat is:
- onze doelstellingen boven zijn of haar ego te stellen,
- zelfstandig de techniek te doen,
- voor een breed publiek muziek te kiezen,
- tijdens daguren beschikbaar is.
Kennis van de muziek uit de zes 1ger jaren is een pré.
stuur een goede soHicitatiebrief met een democassette van
tenminste 30 minuten naar: (Niet langskomen of bellenD

FRANS VAN OER DRIFT PRODUKT lES
Vredenburg 139, 3511 eG utrecht.

DUTCH ROCK ALIVE AND WELL!!!
Vanaf 4 januari zal het programma
Dutch Rock Alive and Well 5 weken lang
te horen zijn op de Wereldomroep in presentatie van Pete Myers. Gedurende de
5 uitzendingen interviewt hij 5 verschillende popgroepen uit de Nederlandse
scène. Het zijn Herman Brood, Golden
Earring, Mathilde Santing, The Nits en
Claw Boys Claw. Het wordt telkens op de
woensdagen geprogrammeerd. Te beluisteren
in West Europa om 12.30 en 15.30 uur
Nederlandse tijd.
ENKELE ONDERWERPEN MEDIANETWORK.
In de komende periode zijn weer wekelijks diverse onderwerpen, die behandeld worden in het programma Media Network via de Wereldomroep. In produktie en
presentatie van Jonathan Marks is ondermeer op 19 januari een verslag te horen
vanuit het redaktiekantoor van het World
Radio and TV Handbook. Tevens zal er een
besc~ouwing zijn omtrent de gelanceerde
de Astra satelliet. Op 9 februari zal
ondermeer de 'clandestine column' van
John CampelI zijn opgenomen en wordt
er verhaald over de legalisatie van de
Ierse commerciële piraten.
PAUL LITJENS DE LAAN UIT BIJ DE AVRO.
Paul Litjens, die op de zondagmiddag een wekelijks sportcommentaar verzorgde op de AVRO radio is medio november door de omroep de laan uitgestuurd.
Reden was dat hij zich degenererend had
uitgelaten over de AVRO aktie t.b.v. de
wereldspelen voor gehandicapten, met
name over de presentatie van Mies Bouwman.
SATELLIETZENDER MET KLASSIEKE MUZIEK.
Radio 10 heeft nu al plannen om te
komen met een nieuwe zender dat zich
op het klassieke pad zal begeven. Men
za) dit station gaan runnen in samenwerking met de Concertzender in Amsterdam.
Het ligt in de bedoeling om in de ~oop
van 1989 met een 24 uurs satellietstation te komen waarbij reklame een bron
van inkomsten moet worden.
SKY RADIO WAS EVEN NIET NON STOP.
Luisteraars van Sky Radio hoorden onlangs plotseling in plaats van de nonstop muziek programma's een lange tijd
niets.gevolgd door een telefoongesprek
tussen twee dames over supermarktaanbiedingen. De storing, die vier uur duurde,
was veroorzaakt door een tractor die een
kabel had stukgereden, waardoor een foutief signaal werd doorgestuurd.
BRIEF VAN KERKEN NAAR COMMISSARIAAT.
14 Nederlandse kerken hebben een
brief gestuurd naar het commissariaat
voor de media waarin zij pleiten voor
een uitbreiding van minimaal 33% van
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de zendtijd op radio èn televisie. Men
vindt dat men is achtergebleven met de
uitbreiding, in vergelijking met de omroepen. Het gaat om acht kerkgenootschappen die zij n ver'tegenwoord i gd in
het IKON, vijf die gebruik maken van
de ZVK en de Rooms Katholieke Kerk. In
vergelijkin~ met 1966 liep het aandeel
aan zendtijd van kerken op de televisie
terug van 4,38 naar 2%. De radiozendtijd
liep sinds 1955 terug van 5,25 naar 1,3%
NOP ZIET NIETS IN REKLAMEUITBREIDING.
Andermaal zijn er protesten gerezen
naar aanleiding van de plannen van minister Brinkman om te komen tot een
nieuwe uitbreiding van de reklame op de
televisie. Dit maal komt het protest uit
de hoek van de NOP. Zij wensen geen uitbreiding tot 15% van de totale zendtijd
maar slechts 8 tot 10%. Gebeurt de gestelde uitbreiding wel dan vreest men
voor een nadelige invloed op de positie
van de kranten. De verhoudingen tussen
de positie van de dagbladpers en de
omroepen zouden tevens scheef worden getrokken door de geplande uitbreiding
van Brinkman.

ZeezefldersNII
zo 6 NOVEMBER: Radio 819 Ad Roberts, Piet
Mc Kenzie en Walter Simons afgelost door .
een nieuwe groep, bestaande uit Erwin v.d.
Bliek, Fred van Amstel, Ron van der Plas
en nieuwkomer Edo Peters. Ron zat voor het
laatst op de Ross op 1 september 1987.
programma: 6-8 Ron, 8-10 Dominees, 10-12
Edo, 12-12.15 Smoking top 3 zonder persoonlijk paspoort omdat de kandidaat geen
telefoonnummer had opgegeven. 12.15-12.30
Ria Valk met als gast Connie v.d.Bosch.
De prijswinnaar van de vorige opgave werd
bekend en in tegenstelling tot onze eerdere winnaar in Arnhem bestaat Bambi
Bogert uit Amsterdam wel. 12.30-16 Erwin
met top 50, 16-18 Fred met Top Tien Pop
Magazine Playlist en 18-19 Erwin. Nieuwe
reklame voor Puur E; een slaappil en HB
Superkids (vitaminepil voor kinderen.)
Tevens introduktie van het nieuwe 819
jingle pakket, waarvan al een deel werd
gedraaid op de zeezenderbijeenkomst in
Amsterdam. Caroline: 7-11 Steve Conway,
11-15 Steve Masters, 15-16 Dave Fisher,
waarvan mag worden verwacht dat hij een
eenmalig programma deed daar hij niet
is weergekeerd in de programmering.
17-21 Nigel Harris (terug aan boord),
21-01 Chris Kennedy, waarna closedown.
Nieuwe jingles voor het nieuwsblok en de
introduktie van de Coca Cola commerciql
op Caroline. De nieuwe satellietschijf
8

voor deze week: Wheels on Fire van BZN.
Dan een vraag van de organisatie aan
één van onze loggers: Wanneer schrijven
jullie nu eens iets positiefs? Tja, alleen
als de betere tijden aanbreken. Misschien
kan het volgende bericht positief worden
gezien. Er zouden vandaag twee 35 meter
hoge masten aan boord zijn gekomen voor
gescheiden uitstraling van de beide
middengolfsignalen. De Canadese financiers
willen binnen 4 weken een duidelijk signaal van Caroline en Radio 819 horen anders zouden er maatregelen volgen. We
wachten af. Waar we ook positief over
kunnen zijn is het WMR Goes Dx programma
iedere zondagmorgen met Tom de Wit.
We show you the news on gospelparadise,
WMR the station with a reputation, WMR
the number one gospel station e.d. zijn
veel gebruikte slogans, waarbij gospel rock
wordt afgewisseld met ontvangstberichten
van luisteraars. Deze week ondermeer uit
Luxemburg, Finland, België, Malta en
Schotland. Het programma wordt ook zeer
recent tevoren opgenomen want er zat een
ontvangstbericht op deze 6e in van 24
oktober. Het gebruikte adres is Postbus
346 Corona, Ca I i forn i ë, USA. W~1R vandaag
uit de ether om 20.30 uur voor onderhoud.
hetgeen ook gebeurde met de 819, waar
dus weinig View Point programma's werden
gedraaLd.Dan is een oud gediende plots
weer voor het voetlicht getreden. Je herinnert je ongetwijfeld dat ene Ryan in
opdracht van financiers de Ross in 1982
aan de ketting liet leggen in Spanje.
Het schijnt dat deze zelfde James Ryan
in opdracht van Ronan op zoek is naar
een nieuw vlaggeland daar Panama de vlag
van de Ross niet wenst te verlengen. Landen die er voor in aanmerking komen zijn
Zambia en Liberia. Reden: C~unistisch
gezinde landen zouden niet zo snel worden gevraagd de vlag in te treken vanwege
de Oost West verhoudingen. Dan nog even
een herinnering: Volgend voorjaar komt
een nieuw boek uit: 25 jaar Caroline, met
veel herinneringen van ex medewerkers
van Radio Caroline uit de afgelopen 25
jaar, aangevuld met verhalen door Hans
Knot, Paul Jan de Haan, Tom de Munck e.a.
Dit alles geladeerd met veel uniek public i te i ts- en arch i efma ter i aa I van,' de Ca roline-organisatie zelf en tientallen foto's.
Gez i en de d rukkos ten hoog :' I i ggen wi 11 en..
we zo scherp mogelijk laten drukken. Derhalve verzoeken we een ieder die een exemplaar wenst te kopen dit zo spoedig
mogelijk te melden aan postbus 102 te
Groningen. Dan een aardige opname uit
Engeland: Op een C 90 cassette kun je
luisteren naar ' Capital Gold met Kenny
Everett en Peter Phillips op Radio Jackie.

Stuur 10 gulden naar Groningen en de
kwaliteitscassette is binnen een week
bij je thuis.Dan nieuws uit Israel. De
tender bracht eind oktober Brendan Mee
weer aan boord, terwijl Mike Davis aan
land ging voor kort verlof. Op 31 oktober presenteerde Richard West zijn laatste show. Daarna kwam John Mac Donald
aan boord met nog een nieuweling: John
Johnson, die zijn eerste programma op
1 november presenteerde. De programmering:
00 John Mac Donald, 300 John Johnson,
600 Kenny Page,900 Martin Murphy, 1300
Brendan Mee , 1600 Kenny, 1700 John Mc.,
1800 Brendan, 19.30 Martin en 22 John
Bibby. Deze laatste heeft nu besloten
zich Gary Cooke te noemen wegens overschot aan John's aan boord van het schip.
Het schip van Gush radio is op 28 oktober vertrokken naar de haven van Haifa
nadat men gedurende enkele uren via de
918 kHz had getest en is nog niet teruggekeerd op de ligplaats voor de kust.

Government powerless tO.stop·.
illegal .G~sh r~~o b~~a~casts .:~
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Dan de 10ggings voor ma 7 NOVEMBER: Radio
819 5-6.30 non stop, 7-9 Ron van der
Plas, 9-11 Hendrik van Nellestein met
één van de beloofde nieuwe tapeprogramma's. Zijn stem doet sterk denken aan
Joost Verhoeven, die in het verleden
voor RNI en Caroline werkte. 11-12 Koffietijd, ook met Hendrik. 12-12.30 Smoking top drie en Ria Valk, 12.30-14 Ed~
Peters, 14-17 Drie om Drie met Erwin v.d.
Bl iek, 17-19 Fred van Amstel.Deze week
stelt men dat er geen nieuwsuitzendingen
zijn omdat er door de frequentiewisseling
wat problemen zijn. De technici werken
ha rd aan de verbetering van het signaal.
Zo ude n de mast en wor den opgebouwd? Vreemd
tr ouwe ns dat je daardoor geen nieuws kan
voor be re i de n. Bij Ria Va l k deze week impressar io Lou van Ree s t e gast. Carol i ne
4- 10 Steve Master s , 10-14 Judy Murphy
(dus ook te ru g aa n boord) , 14-17 Ch uck

Reynolds (een uitstekende nieuwe Amerikaanse deejay) 17-21 Nigel Harris, 21-01
Chris Kennedy waarna closedown. Nieuws
met Steve Conway. Lotto 649 heeft trouwens nu ook een adres in Nederland (MMI).
Op Viewpoint diverse stiltes tussen de
programmabanden in. di 6 NOVEMBER: Bandje
van Ria Valk loopt na 5 minuten vast,
waarna tot 12.30 non stop muziek. Op
Caroline wordt eindelijk weer het spotje
met nieuwe releases gedraaid en wordt er
ook weer de betere muziek gedraaid. Het
commerciëlere werk heeft dus niet meer
zo de overhand waardoor Caroline inderdaad weer haar naam eer aan doet. Wat
een verschil met radio 819. In Viewpoint
na Maasbach direkt een verkeerde tape
ingestart, hetgeen de gehele avond verder
gaat. wo 9 NOVEMBER: Radio 819 vanaf
5.11 in de ether. Om 7 uur zowaar een
nieuwsuitzending. Na Ria om 12.34 Erwin: ' Wegens technische problemen hoort
U nu non stop muziek. 'Om 12.37 'Door
problemen aan het mengpaneel bestaat de
mogelijkheid dat Radio 819 uit de lucht
gaat'. 12.39 Midden in een plaat de lucht
uit. Tegen half twee terug in de ether.
Op Viewpoint andermaal verkeerde tapes en
stiltes. do 10 NOVEMBER:Koffietijd op radio 819 tussen 11 en 12 nu in presentatie van Rik van Houten onder het motto:
'Van Rik Hout zaagt men platen'. Hij presenteert ook de Smoking top drie en verbleef tussen 20-1-87 en 31-3-87 gedurende
twee periodes aan boord van de Ross Revenge voor Radio Monique. Het betreft een
tijdelijk programma dat vervangen zal
gaan worden door gesponsorde segmenten.
In de nieuwe Veronicagids nu de Radio 819
programmering. Op Caroline wordt aangekondigd dat de luisteraars hun favoriete
top drie kunnen inzenden om zo te komen
tot een top 1000 aller tijden die met
het Paasweekeinde zal worden uitgezonden
vanwege het 25 jarig bestaan van Radio
Caroline. Hierbij werd één keer gesteld
dat Steve Conway zijn presentatie vanuit
de top van de zendmast zal doen. Moeten
ze eerst wel geplaatst worden. 819 Viewpoint andermaal met stiltes. vr 11 NOVEMBER: Vanaf 5.08 in de ether. Ria's
kwis is een zaterdagse aflevering. Caroline programmering als maandag tot 21
uur, daarna tot 22 Chris, 22-23 Steve C,
23-01 Chris, 01-03 Mike Watts en 03-06
Steve M. Wordt vervelend: Viewpoint andermaal een verkeerde tape. za 12 NOVEMBER: programma 819 als gisteren tot 11
uur, 11-12 Fred, Ria's kwis een herhaling ;
van afgelopen zondag, 12-17 als vorige
week zaterdag, 17-19 Erwin. In de Telegraaf een artike l van Bert Klaver waarin
deze NOS Hobby scoop medewerker op een
gigantische man ier om de tuin wordt ge9

leid inzake radio 819 en toekomstige
satellietschotel op de Ross Revenge. Leuk
dat bepaalde mensen al jaren met deze
ideën rondlopen maar nog niet eens in
staat zijn goede masten te financieren.
Derhalve is de aanschaf van een schotel
en het huren van zendtijd op een satelliet helemaal niet mogelijk. Op de Foto
bij het artikel, je raadt het a1, een
oude plaat van de Mi Amigo. Caroline: 6-8
Steve M, 8-12 Chuck, 12-15 Chris, 15-18
Steve C, 18-21 Judy M, 21-22 Erwin, 24-1
Edo Peeters, 1-4 Mike, 4-8 Steve M. Na
overleg onder de deejays is besloten de
luisteraars voor de top 1000 geen top
drie maar een top tien te laten inzenden.
Nieuws op Carol ine met Steve C, Nigel en
Judy. Uitstekende ontvangst trouwens in
de avond uren op de 819 kHz van Radio
Polen. Tweemaal Seek me early in de Viewpoint programmering. Schande, dergelijke
fouten. zo 13 NOVEMBER: Radio 819 5-8
Fred, 8-10 Dominees, 10-:-12 Ron, 12-17..30
Ria en Smoke top drie, 12.30-16 Erwin,
16-18 Fred en 18-19 Edo. Caroline 8-12
Ch uc k, 12 - 17 eh ris, 17 - 2 1 Ju dy, 21 - 2 4 Erwin, 24-01 Edo. Sinds maandag j. 1. wordt
op de 819 de weinig toepasselijke jingle
ged raa i d: 'Van 's morgen s vroeg tot I s avonds laat kontinu muziek met nieuws en
informatie voor een breed publiek.
Zet je radio dag in dag uit op
de 8-1-9. Kies voor Radio 819 ~'~......--...,
middengolf'. Commentaar: Nee!
ma 14 NOVEMBER: Radio 819: vandaag, morgen en woensdag tussen
11 en 12 uur René Plimp. Corry
Konings is deze week gast bij
Ria Valk. Live-programmering
als vorige week. Op Cable
One de volgende jingle
gehoord: He did it by
boat, he did it on land,
now he does it on satel
1 ite: Joost den Draayer.
Duidelijk genoeg dus.
Geen nieuws op 819 met de smoes dat men
technische problemen heeft.
De smoes van vorige week, verbete r ing van
het signaal, is men waarschijnlijk al
weer vergeten. Caroline: 4- 10 Steve M,
10-14 Judy, 14-17 Chuck, 17-21 Nigel,
21-01 Chris, waarna closedown. Nie uws
met Chris, Nigel en Judy Geen Steve C
meer gehoord, dus waarschijnlijk van
boord. di 15 NO EMBER: Edo Peters is met
zijn programma tussen 12.30 en 14 uur
gestopt en het wordt nu door Ron van der
Plas overgenomen. Reden onbekend. Hij is
nog wel aan boord want wordt genoemd bij
o dagelijkse afkondiging van radio 819.
Van 19 tot 21.30 Viewpoint. Geen WMR in
de ether. wo 16 NOVEMBER: Vanaf 5.06 i.n
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de lucht. Vanaf vandaag iedere woensdag
tussen 11.45 en 12 uur Marijke van Breemen met een gesponsorde show over gezondhe id. do 17 NOVEMB ER: Van'daag en morgen
tussen 11 en 12 Rick van Houten op 819.
vr 18 NOVEMBER: De kok wil naar huis, zo
meldt men in de 819 programma's. De tender komt eraan!. Carolineprogrammering
één wijziging 22-02 Chris, waarna non
stop muziek. Om 17.35 even uit de ether
op alle frequenties, hetgeen zich in de
late avond nogmaals herhaald. Op de 819
na Viewpoint helemaal geen overname van
558 programma's. Trouwens, de satellietschijf voor de afgelopen week was We'll
be lovers to the end van Lisa Boré.
za 19 NOVEMBER Om 12 uur geen smoking
top drie maar de winnares van de CD speler wordt bekend gemaakt. De rest van het
kwartier (zo'n 12 minuten) wordt gevuld
met non stop muziek vanaf boord. Om 12~15
i.p.v. Ria non stop Nederlandstalig. Rest
als vorige week, uitgezonderd tussen 1719 met Erwin. The Old Country Church van
Rev. Paul E. Smith stuurde alle regelmatige luisteraars van Viewpoint een cassettebandje omdat het volgens hem meer down
dan up gaat met Caroline. De tape werd
in oktober j. 1. opgenomen. Caroline: 1722 Dave Asher (terug aan boo rd), 22-23.30
andermaal Steve C (terug aan boord), 23.3001 nogmaals Judy waarna closedown voor
technisch onderhoud. Wederom geen overname
van avondprogrammering 558 via de 819.
Spijtig, daar in bepaalde delen van Be~
gië en Nederland 819 in de avonduren nog
enigszins is te ontvangen. zo 20 NOVEMBER: Edo en Fred afgelost door Walter
Simons, die dus na 2 weken vakantie al
weer aan boord is. Waarschijnlijk om het
een en ander programmatisch weer recht
te gaan breien en er voor te zorgen dat
het nieuws weer wordt her ingevoerd.
819 programmering 5-8 Erwin, tot 10 uur
de dominees, 10~12 Walter, 12-12.15 Smoking top drie, gevolgd door herhaling
van Ria's programma van 13 november,
12.30-16 Top 50 met Erwin, 16-18 Tip 30
met Walter en 8-19 Ron. In Viewpoint
andermaal vervelende stiltes. Carolin :
6-10 Chuck , 10-14 lan Mac (ook terug),
14-18 Dave, 18-21 Judy, 21-22 Erwin
en 22-01 Nigel. Nieuws et Steve C.
Blijkt dus da Steve Mast rs en Chris
Kennedy van boord zijn egaan voor Ca ro- '
line. Een Amerikaanse groep, Area, heef t
e n LP op genomen onder de t i te 1 I Rad i 0
Caroline'. Op de LP nummers als 'Head
above water', 'Sweet Revenge' en Transmitter. De LP is uitgekomen op het Offi ce
Lable, Box 2081 Station A, Champaign
11linois 61820 USA onder nummer FIL-l0.

ma 21 NOVEMBER:
Het ni e uwe Isra~lische
station, dat 9 november voor het laatst
testte, is nog niet weer in de ether geweest,
zo
meldden onze vrienden van
Anorak UK (P.O.Box 539, Blackpool). Op de
Voice of
Peace is
Abe Nathan weer
teruggekeerd met zijn dagelijks phone-inprogramma dat tussen 15 en 17 uur wordt
uitgezonden. Op de 7e kwam ook Mike Davis
terug van land terwijl Kenny Page en Gary
Cook aan land gingen. Martin Murphy, Gary
en Mike Davis zullen begin december het
station verlaten en vermoed wordt dat in
ieder geval Gary
(John Bibby) en Mike
Davis naar Caroline zullen terugkeren. De
programmering voor de 8e was: 00 John Mc
Donald, 3 Brendan Mee, 06 Mike Davis, ' 09 '
Martin Murphy, 13 John Johnston, 15 Abie,
17 John M, 18 Mike, 19.30 Martin, 22 John
J. de 558 programmering voor vandaag: 56.30 non stop, 6.30-7 Maasbach, 7 - 9 Ron,
9-11
Hendrik,
11-11 . 45 Renéé Plemp,
11.45-12
i.p.v.
het
aangekondigde
sponsorprogramma met Loekie Knol non stop
.muziek. 12-12.30 Smoking top drie en Ria
Valk,
12.30-14 Ron,
14-17 Erwin, 17-19
Walter. Gast bij Ria Valk deze week David
. Ray.
Nog steeds geen nieuws maar wel
regelmatig weerbericht.
Na radio 819
Viewpoint met een closedown om 21.45.
Programmering Caroline;
6-10
Ian Mack,
10-13 Judy, 13-16 Chuck, 16-19 Nigel, 1922 Dave
22-01 Tony Kirk
(nieuw aan
boord) . Nieuws met Steve en Judy. Steve
Conway en Chris Kennedy van · het schip
vertrokken .
di 22 NOVEMBER: radio 819:
11-12 Renéé,
Ria Valk een herhaling van
15 november.
Viewpoint:
Na Word for
today andermaal closedown. WMR normaal in
de ether,
eveneens gisteren. Caroline:
Chuck Reynolds begint zijn programma met
een herinnering aan John F Kennedy die
vandaag 25 jaar geleden in Dallas werd
doodgeschoten.
Chuck
wilde eerst een
minuut stilte houden maar had gehoord dat
dit
in
Engeland geen gewoonte was,
derhalve draaide hij
een toepasselijke
plaat ter nagedachtenis aan JFK. wo 23
NOVEMBER :
Radio 819:11-11.45 Renéé en
daarna tot 12 HB sponsor programma met
Marijke van Breemen. Bij radio 819 durft
men de achterkant van de single van
Normaal (de kolonel) niet te draaien daar
men bang is om ontslagen te worden. do 24
NOVEMBER: 11-12 Rik van Houten, Ria Valk
. herhaling van 17 november . In Viewpoint
vond de technicus het nodig tijdens het
programma van
Roy Masters te moeten
boeren . vr 25 APRIL: Radio 819 11-12 Rik,
Smoking
top
drie
herhaling
van 6
november. Vandaag is het een jaar geleden
dat de grote mast naar beneden kwam en
daarom wordt er na de nieuwsbulletins op
Caroline telkens een historisch overzicht
gegeven door Dave Asher.
Caroline ging
door tot 5 uur in de nacht met tussen 1
en 5 Mike Watts.
In Viewpoint andermaal
e en
technicus
die
vervelend
doet.
Regelmatig koeiegeluiden ingemixt.James
McBride van de Church of God van Garner
Ted Ams trong meldt dat het programma niet
o p Caroline terugkeert daar de tarieven
ve rv ij fvou d igd zouden
zijn.
Van Pan
Ameri ca n e t c
ont vingen we een b r ief
waarin d e wi jzigingen o p ~ e pr ogral1llner i ng

va n Viewpo i nt , zoa ls d oor ons In Frèewave
169 gepubliceerd. Nieuw zijn: <za) 22.4523 Tha Overcomer met Ralph Stair, (zo)
19.45-20 Sonshine met Loyd E Myer en (wo)
21.30-21.45 Dynamic Rel.
for Wonderful
met Joyce Kramer.
Verdwenen zij n: (zo)
22.30-22.45
Compassion
met
Randy
Waterman, (ma) 22.30-23.00 Now take my
hand
(vr)
22.30-23 Dr.
Jaggers
(vr)
21.30-22 Ordinary People.
Hierdoor zijn
er
nu
38
verschillende
religieuze
programma's op Viewpoint
(als ze worden
uitgezonden). Caroline vandaag na 24 uur
ook op WMR.
za 26 NOVEMBER:
Radio 819
programma's als vorige zaterdag uitgezonderd 11-12 Walter.
Smoking
top drie
herhaling van 19-11. WMR goes DX nu ook
op zaterdagen tussen 11 en 12.
om 12 uur
slechts 15 minuten Maasbach in het Engels
ipv 30 minuten.
Men had eerder gesteld
dat men de 30 minuten programma's draaide
daar de korte waren
zoekgeraakt aan
boord. Radio Caroline: 6-9 the Chucker in
charge till 9, 9-12 Ian, 12-15 Dave, 1518 Rigel,
18-21 Judy, 21-24 Tony, 24-3
Mike. zo 27 NOVEMBER: Ron van der Plas en
Erwin van der Bliek afgelost door Colin
Peters en Piet
McKenzie.
Radio 819
programmering:
5-8 Colin, 8-10 Maasbach
en van Gendt, 10-12 Piet, 12-12.15 Smoke
top drie
(herhaling 7-11), 12.15-12.30
Ria (herhaling van gisteren) 12.30-16 Top
50 met Colin, 16-18 Tip 30 met Walter en
18-19 Piet .
Caroline 6-10 Steve Conway
<alweer terug aan boord) 10-13 Ian, 13-16
Chuck, 16-19 Nigel, 19-22 Judy en 21-01
Tony. 1-5 Mike. WMR andermaal na 24 uur
overname Caroline signaal. Dan tenslotte
de algemene
info.
Uit de radio 819
organisatie werd één van onze loggers
verteld dat men vanuit scheepvaartkringen
had gehoord dat er hard werd gewerkt aan ·
herstel van de Magda Maria. Rob Olthof
ging voor ons kijken en inderdaad wordt
er gewerkt maar dan wel aan een schip dat
pal achter de Magda Maria ligt.
De Coca
Cola
spot
op
Caroline zal spoedig
verdwijnen. De DTI is op bezoek geweest
bij Coca Cola Engeland en verteld dat er
problemen
te
verwachten
Zijn
van
regeringszijde als men niet onmiddellijk
stopt met de commercial.
De vraag is of
Coca
Cola
überhaupt
opdracht heeft
gegeven tot het uitzenden van de spot.
Volgens een radio 819 woordvoerder is de
reden van het niet regelmatige nieuws op
het station een gevolg van de zware
interferentie die
men
heeft
op de
radioontvangst waardoor het afluisteren
van andere nieuwsbulletins onmogelijk is.
De interferentie wordt verzorgd door de
korte golfzender op de Ross. De Caroline
nieuwsbulletins kunnen gewoon doorgang
vinden daar men daar gebruik maakt van de
Britse teletext.
Dan maar een Yoko Tv
naar de Ross met Teletext! Plannen zijn
er om binnen 2 weken Overdrive te laten
terugkeren na de closedown,iedere avond
op 819.
Of het weer een hallucinatie is
van één der carolinemedewerkers is niet
bekend . Afwachten maar. ' De MV Sarah van
Radio New York International ligt te koop
daar het Federale Gerecht heeft besloten
dat de FCC ook toestemming heeft om
invloed uit te oefenen op Amerikanen di e
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in internationale wateren radioprogramma's verzorgen.
Opnieuw een droom naar
het verleden.
Iets
voor
radio 819?
Invicta Radio begint meer en meer op een
zeezender
te
lijken.
Mark Mathews,
voormalig Carolinedeejay,
heeft zich bij
het ex-zeeteam gevoegd.
Er zijn, aldus
een
Carolinewoordvoerder,
dUidelijke
plannen om de sterkte van de zenders voor
het 25 jarig bestaan aanzienlijk op te
schroeven. Hoe men dit denkt te realiseren werd niet verteld.
Trouwens, als je
de mogelijkheid hebt eens naar Viking
Gold te luisteren moet je het doen. Een
sfeertje alias London en Swinging Radio
England.
In ieder geval worden dezelfde
jinglesets gebruikt als destijds op de
beide zeezenders.
Voor het Kent County
Court is de rechtzaak begonnen tegen de
diverse mensen die vervolgd worden wegens
overtredingen van de MOA toen ze bij
Laser werkten (we meldden hier eerder
uitgebreid oV9r).
Verwacht wordt dat
binnen 3 weken een uitspra~k volgt met
forse straffen. Bij Carol1ne is men zeer
tevreden over het n1euwe adres. In jaren
heeft men niet zo veel lu1sterpost ontvangen. Vanuit het adres in Amerika werd
bijna nooit iets ontvangen.
Daar werd de
post achtergehouden terWijl uit Playa de
Aro wal alles goed geregeld is dankZij
Xaurice Bokkenbroek.Dank als altijd aan
Kart1n v.d.
Maden,
Rudi
Koot,
Karia
Depuydt,
At. Harsta,
Paul Jan de Haan,
Tom de Xunck, Renk Kortschot, Jack Duysar '
an Rob Olthof. Samenstelling: Hans Knot.

RADIO CAROLINE ROSS REVENGE PHOTOBOOK.
Door Offshore Echoes is een fotoboek uitgebracht onder de noemer ~Ross
Revenge Photobook l • Tijdens de radiodag
'Communicate 88 1 werd het boek voor het
eerst gepresenteerd. Na een korte inleiding omtrent Radio Caroline en enkele
bekende fotols uit de 60 ' er jaren duikt
men meteen in een uitgebreide scala aan
foto's uit de 80'er jaren. De periode
dat de Ross Revenge werd omgebouwd in
Santander wordt niet vergeten en er zijn

enkele foto's bij die zelfs ik niet eerder heb gezien. Uiteraard wordt daarna
de 5 afgelopen jaren varr Radio Caroline
visueel beschouwd, waarbij vele deejays
van Caroline en ook Monique voorbij komen. Twee mispunt jes slechts: De pagina's
zijn niet genummerd en een aantal keren
is geen ondertiteling onder de foto's
aanwezig. De 67 pagina's aan foto's hebben bij mij in ieder geval weer een hoop
herinneringen teruggebracht. Het boek
kost (8.99 en hoe het is te bestellen
lees je elders in de advertentie. H.K.

STEKKISBRUIK VAN (ENKELE) DEEJAYS.

Soms heb ik bet idee dat de dj's zich
uit de markt aan het prijzen Zijn. Bonstop-programma's zijn al jaren populair;
denk aan Arbeidsvitaminen en de non-stopuren op 3 van maandag, donderdag en vrijdagmorgen. Sky Radio is nonstop. De betere
discotheek mixt.
Deejays zijn misschien
niet zo functioneel meer;
een tune-out
factor.
Waar zou dit door komen? Ik wil
mij hier beperken tot het praten. Weinig
deejays praten nog voor de vuist weg,
bijna iedereen doet aan gesproken toneel.
Als we bekijken hoa deze voorstellingen
zijn ontstaan kom je misschien wel ala
eerste bij Kr. Curry uit.
Als halfbloed
Amerikaan bleken zijn collega's al snel
gecharmeerd van zijn heftig accent. Zoieta klinkt snel en zet je neer als man of
tb. world. Jammer alleen, dat na gebleken
succes zijn accent zwaarder werd dan die
van zijn Bngelstalige gasten in Countdown.
Kaar Curry ia er niet maer en een goede
kanshebber voor opvolging, Kas van Iersel,
week uit naar de kabel. Naast het fraaie
Amerikaanse accent ontstond er nog een
andere stroming: die van de lossprekende
begrijpende deejay.
De spreekstem is in
principe zacht,
je
kruipt
zo dicht
mogelijk in de microfoon. Dat klink speels
en warm. ook hier begon het spontaan en
wel met Jeroen van Inkel. Misschien de

RADlfJ .CARfJllNE

.

THl IOSS lEVENGE PHOT0800K
.

.

Fi ve· years of 1 ife on the "Ross Revenge", the home of Radio
Carol ine, . Radio Monique and RadiO s 819 Sc 558. See the "Ross
Revenge" take shape at Santander in Spain, in the Knock Deep and
·the South Falls, the aerials, the studios, the deejays and more.
Out now·from OFFSHOiE ECHO'S, five years of the "Ross Revenge" in
phote's in a 70 page book.
For your copy of "Ra.dio Caro I ine - The Ross Revenge Photobook",
send· La.ss including postage (money order/cheque payable to
Anoraks UK) te Offshore Echo t s, PO Box 539, Blackpool FYl 4RE,
England.
t
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Jereen van Inkel en Heb Stenders (foto: Veronica).
die 'recht van
spreken'
heeft.
Jeroen heeft misschien wel de meest buigzame stem.
Hij kan guitig, opgewonden,
persiflerend,
meestal net tegen de grens
van overdrijven aan, Zijn stem gebruiken.
Een heel legertje van jolige warmsprekers
volgt hem. Als goeie tweede zou ik Peter
Teekamp
willen
noemen.
Niet
alleen
beschikt hij over een donkerbruine whiskeystem, Zijn zorgvuldig uitgekiende stemverlagingen mogen er ook zijn. Soms daalt
hij af tot zijn diepste bereik om het
luisterpubliek met warmte te omarmen. Hij
weet het en geniet er van. Maar ook Jeanne
Kooymans mag er zijn.
Warm menselijk en
soms speels-kirrend fluistert zij ons toe,
haar stem is een toonbeeld van geängageerdheid,
vooral
tijdens
de
vele
spelletjes: 'oh ja!, goh! Wat trekt je nou
precies aan het sigarenbandjes sparen?'
Een andere gediplomeerde van de warme
school is Robin Albers,
de stille kracht
van de AVRO. Beheerst en als toonbeeld van
zelfverzekerdheid zet hij zijn stem neer
en draait op de maandagmiddag nogmaals de
platen die de vorige avond zo succesvol
waren. Eén en al warmte. Meer losjes, erg
losjes zelfs
is nitwit Rob Stenders.
Spreekt speels en veel.
Kaar Stenders
overdrijft.
Zijn spreektoneel is telkens
weer een eerbetoon aan van rnkel. Bij
twijfel Oude
Verrukkelijke 15 . bandjes
afluisteren.
Zijn introvullingen lijken
dwangmatig i.p.v. automatisch tot stand te
komen. Een omhooggevallen tussen 5 en 6
deejay van de plaatselijke piraat. Nog een
categorie kunnen we vinden op radio 3: de
luidruchtige jongens die gewoon hard en
druk praten.
Deze school is opgezet door
Leo van der Goot. Kenmerk is Qat de deejay
suggereert dat de studio bomvol met mensen
zit waar hij zich zo nu en dan tot richt.
Familieradio misschien. ' De jongste telg
uit deze familie 1s Wim Rigter. Maar ook
mr.
Krabbé probeert het.
Het dichtst
e~ige

benaderden Curry en van Inkel destijds de
werkelijkheid middels hun gesprekjes met
de op de achtergrond meedrummende Kario
tbe Pizzaman en het opzettelijk laten
horen van de giegelende studiogasten. Ik
vind het jammer dat de nieuwe lichting op
3 het moet hebben van hun stemmisbruik en
allerlei schijnvertoningen.
Vaak doet de
hedendaagse manier van radiomaken denken
aan een lange ARCADE lpspot
te snel; te
overdreven; te gemaakt!
Een aantal jaren geleden was dat nog
anders.
Ik denk hierbij aan Hugo van
Gelderen,
Felix Keurders en Vincent van
Engelen.
Natuurlijk is hun manier van
programmamaken niet te vergelijken met de
eisen en trends van deze tijd.
Wat vergelijkbaar blijft is het praten.
En dat
blijft dan. weer een vak apart.
Rob Weenink.

WIBO Wil PROGRAMMA-AKTIEF WORDEN.
Wibo van de linde heeft aan de direktie en het personeel van de AVRO bekend
gemaakt dat hij zal opstappen als hun
direkteur. Hij heeft dit besluit genomen
daar hij inziet dat de vele jaren binnen
zijn huidige funktie hem geremd hebben
creatief bezig te zijn. Sinds 1 mei 1984
was Wibo direkteur van de AVRO. Het ligt
in de bedoeling dat van de linde zich nu
bezig gaat houden met een programma dat
zich za1 gaan richten op de Europese
Eenwording van 1992. Hij za1 zowel de
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regie als de presentatie voor zIJn rekening gaan nemen. Het is niet bekend wanneer Wibo als direkteur zal opstappen.
BEREND BOUDEWIJN NAAR VAN DEN ENDE.
Berend Boudewijn, één van de eerste
populaire quizmasters in Nederland, en de
laatste jaren ondermeer aktief als direkteur van de Stadsschouwburg in Amsterdam,
TS benoemd tot Hoofd Televisie Drama bij
Joop van den Ende Produkties. Tevens zal
hij drama gaan regiseren en ligt het in
de bedoeling dat hij een stuk presentatie
zal gaan doen. De benoeming is als een
grote verrassing ingeslagen in Hilversum daar het pas enkele dagen voor de
ingang van de betrekking (1 dec) werd bekend gemaakt.
KAMER: MEER GELD :VOOR BETER TV WERK • .
De Tweede Kamer heeft minister Brinkman alsnog onder druk gezet om meer geld
ter beschikking te stellen ten bate van
betere televisie produkties. Dit naar
aanleiding van het voornemen van Brinkman om het toegewezen uurbedrag te verlagen. Een Kamermeerderheid wil nu dat
de minister liefst f30 miljoen extra ter
beschikking stelt, zodat de kwaliteit van
de programma's gehandhaafd kan blijven.
Voora I snog we i~ gert de mi n i ster echter
een motie van het CDA met deze strekking
te aanvaarden, waardoor het CDA overweegt een wijzigingsvoorstel bij de regering in te dienen waardoor het mogelijk
wordt de minister te verplichten meer
geld ter beschikking te stellen.
OVEREENKOMST GRENSOVERSCHRIJDENDE OMROEP.
De 22 leden van de Raad van Europa
zijn aanzien1.ijk dichter bij elkaa~ gekomen inzake een akkoord over de regels
inzake grensoverschrijdende omroep. Dit
betekent ondermeer meer Europese films
op de televisie, een maximum aan reklame
van 15 minuten per uur en een verbod
aan pornografie en tabaksreklame. In het
voorjaar hoopt men het definitieve verdrag te ondertekenen. Door de nieuwe regeling wordt het ondermeer mogelijk
na elke 20 minuten van tv programmatijd
het programma te onderbreken voor rek lamespots.
SKY TELEVISION IN ZEE MET VISNEWS.
Sky Television heeft een overeenkomst
getekend met Visnews Limited, het grootste televisie persbureau ter wereld, om
nieuws te verzorgen voor het 24-urige
Sky News kanaal dat dit komende voorjaar
van start zal gaan. Het kontrakt heeft
een looptijd van 5 jaar . en met het kontrakt is een bedrag van 100 miljoen gulden gemoeid. Dagelijks zal Visnews een
wereldwijde nieuwsverslaggeving voor Sky
verzorgen. Men beschikt over 23 persbureau's verspreid over de gehele wereld~
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De verslaggeving wordt verzorgd door 430
cameraploegen. In Engeland zal Visnews
extra agentschappen opzetten in Bristol,
8irmingham, Manchester, GJasgow en Belfast. Verder zullen er in Londen twee
nieuwskantoren met studio komen. Sky
krijgt via dit kontrakt ook toegang tot
de Visnews archieven, waar nieuws vanaf
1896 op videotape en film bewaard wordt.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om van
BrightStar gebruik te gaan maken. Dit is
een transatlantische satellietverbinding
voor de transport van televisieprogrammals. Visnews is eigendom van Reuters
Holdtngs Pic en de BBC. Het Amerikaanse
NBC zal vanaf 1 januari ook aandeelhouder
worden. Visnews verzorgt een dagelijkse
nieuwsdienst voor meer dan 400 omroepen
in 84 landen op ongeveer 470 miljoen
televisietoestellen.

KANSARME JONGEREN.
Op de Ross Revenge worden alle zeilen
bijgezet om ervoor te zorgen dat de
Nederlandse service straks ook nog écht
goed in Nederland te horen is. De vraag
die dan meteen bij me opkomt is: waarom
eigenlijk? Wie denken ze daar eigenl ijk
een plezier mee te doen? Zijn de luisteraars niet veel beter af als het ijdele
gesnater van dat handjevol 819 adolescenten eens definitief wordt gesmoord? Laten
we nu eindelijk eens eerlijk zjjn met
elkaar: vanaf 31 augustus 1974 heeft de
kwaliteit van Nederlandstalige uitzendingen, die vanaf zendschepen komen,
alleen een neergaande lijn laten zien.
De Delmareprojekten leken al
zoln triest dieptepunt,
maar knapen bij Radio
Monique, 558 en 819
(om ze in één adem
te noemen) laten
zien dat het nog veel
erger kan. Op de
zame SMC-bandjes van Piet
Treffers heb ik eens beluisterd wat ik de afgelopen maanden op m'n eigen
radio al lang niet meer kon
horen en ik moet zeggen: door zulke pro- .
gramma's schieten je tranen van pure
schaamte in de ogen. Het is niveau van
zieltogend club- en buurthuiswerk, waar
de leden op de zaterdagavond hun favoriete singeltjes mogen draaien. Ik zo u
zelfs willen zeggen: neem wat van die

... .

uitzendingen op de band op en stuur ze
met een vriendelijk briefje naar het
ministeri van WVC. Grote kans dat ze
met een dikke subsidie komen voor een
nieuw projekt, waarmee ka nsarme jongeren
een wat zinvoller bestaan kunnen krijgen.
En misschien dat ze ook nog twee volledige beroepskrachten meestu r en om de
DJ's van stra at te houden en (in Godsnaam) zulke programma's van de radio.
Laatst bezocht ik de zeezenderdag in
Amsterdam en toen hoorde ik aan de bar
een Amsterdamse fan tegen een 558 deejay
zeggen: 'wat een goed e ontvangst vandaag,
ik kon de uitzendingen zelfs even zonder
m'n speciale raamantenne ontvangen'.
Mooier kun je de situatie eigenl ijk niet
samenvatten. En daarom krijgt het ook
iets zieligs, als je die deejays na
maanden van isolement op zee bij een
handjevol fans roem ziet snuiven. Met een
air alsof dagelijks een miljoenenpubl iek
wordt bere ikt . En een bI ik alsof de kat
van de Japanse keizer hun nicht is.
En misschien 's dat nogwel het ergste:
zelf denken ze blijkbaar dat hun we rk
fantastisch is, dat ze op handen worden
gedragen omda t hun programma -' s toe'Ja 11 i g
worden u i tges t raa 1d vanaf een .boo tj e:
een fenomeen, dat vijftien jaar geleden
nog inmens populair bij het v.olk was.
Klaarblijke lijk hebben ze niet het onderscheidings vermogen te ~ien dat het grote
publiek zich allang gillend van hun amateuristische geklungel heeft afgekeerd.
En dat de luisteraars van deze tijd van
stereotorens en handzame BOSEboxen liever naar uitzendingen zoeken , die technisch en programmatisch tenminste een
aanvaardbaar niveau he bben. Maar, waar
zeuren we over: de probleme n zullen
zichzelf binnen korte termijn wel oplossen. Ne t a s de Delmare boten, die bij
de eers t e de beste vloed automatisch de
have n kwamen binRendrijven, zal de Ross
Reveng e het niet meer lang op volle zee
uithouden , durf ik zonder meer een blik
in het koff iedik te voorspellen. Je hoeft
al leen maar te kijken naar de verschrikkelijke staat van onderhoud, waarin de
bo t zich bevindt. Hoe heeft die O'RahilIy het voor e lkaar gekregen, denk je dan,
om van zo'n mooie boot binnen 5 jaar
zo'n ziel ig w ak te maken? Het enige
vervelende bij het anst nde bankroet
van de zeezenders is al leen , dat de alernatieven ook een beetje benedenmaats
blijven . Laten we nog even op onze schreden terugkeren naar d zeezenderdag. Want
daar was ook een schattig tafereeltje
aan de bar (hij kwam eveneens roem
snuiven)
'Hoe gaat het - eigenl ijk met
Radio 10 '?, werd hem door een trouw-

hartige fan gevraagd. 'Tja, als je informatie over ons station il hebben,
moet je er maar voor be alen', zei de
blaag. Blijkbaar krijgen de adolescenten dus ook voet aan de vaste wal (dat
kun je aan de uitzendingen af en toe
ook wel horen). Waarom worden ze eigenlijk ingehuurd door hun bazen? Omdat
zoveel lege ruimte in hun schedelpan
de aankoop van een galmkamer uitspaart?
Of dat ze met een paar tientjes zakgeld
en een zak patat (met a s Ad Roberts ,
de voormal ige klassementsleider van hun
trieste peleton) tevreden hun plaatjes
draaien, zonder ooit te zeuren of zonder
over hun lot na te denken? Jongens:
wordt eens wakker , zou ik zeggen: zoek
een baantje en scheer je alsjeblieft va n
de radio weg. Bert de Graaf, Hengelo

CONTACT 94 ROMMELIG BEZIG.
Het veel beloofde station Contact
94, dat haar programma's vanuit Frankrijk richt op de Kanaaleilanden, verkeert
in problemen. Vele van de medewerkers
hebben bij verschillende ILR stations
geinformeerd naar mogelijke banen. De
eerste die opstapte was programmaleider
Kevin Turner, wegens onoverkomelijke
meningsverschillen met het management.
He t zou ondermeer d bedoeling zijn om
het populaire format van Latest Hi s en
Greatest Memories te doorspekken met
mee r niet relevant materiaal. Ondermeer
wordt gesproken over meer Franstalige
platen en country. We wachten af.
RADIO FAX NAAR DE VERLEDEN TIJD.
We hebben sinds begin apri 1 een aantal malen melding gemaakt van het informatieve station op de korte golf onder de naam Radio Fax. Dit station , dat
haar programma's 24 uur per dag vanuit
Ierland verzorgt, zal per 1 januari ~.s.
niet meer te horen z·jn . Men heeft besloten de programma' s stop te zetten gezien
men geen toesten~ing krijgt van de Britse regering om al s legaal station door
te gaan , daar men geen lokaal maar landel ijk gericht station is. Sinds 11 december is geen informatief programma
meer uitgezonden en de uren tot middernacht op Oudejaarsavond zullen alleen
gevuld zijn met non stop muziek.
GWR MET EEN MIDDENGOLFSTATION.
Sinds 11 november is G R met een
nieuw middengolfstation gekomen orrder
de BruneI Radio. Het zendt 24 uur per
dag uit op verschi llend e frequent ies:
1260 kHz (Bristol), 936 kHz (West Wilts h i re) en 1161 kHz (Sw i ndon). He t sta t i on
richt zich op het luisterpubl iek bov.en
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de 40 jaar. Naast de muziek van sterren
als Sinatra, Murray en Sammy Davis wordt
er aandacht besteed aan klassieke muziek.
ZENDER TARA PROJEKT IS KLAAR.
De nieuwe 600 kW zender voor het
Radio Tara projekt (samenwerking tussen
RTL en RTE) is gereed en zal nu verscheept
worden vanuit Amerika. Het station zal
de komende zomer van start gaan via de
lange golf onder de naam Radio 5. Overdag zal een eigen programma worden uitgezonden terwijl in de avond en nacht de
programma's van Radio Luxemburg zullen
worden overgenomen.
BENOEMING BIJ SKY TELEVISION.
Half november is Stewart Till benoemd
als adjunktdirecteur van Sky Television.
De 37-jarige Till was tot nu toe werkzaam
als managing director voor CBS/Fox Video
UK Ltd. Stewart heeft veel ervaring in
de reclamewereld opgedaan. Hij werkte
bij Leo Burnett Advertising en bij
Saatchi en Saatchi als account-executive.
Bij WEA Records werkte hij als marketing
manager en zo is hij ook bij CBS/Fox Video begonnen. Stewart Till zal met zijn
uitgebreide ervaring veel bijdragen aan
de ontwikkeling van Sky Television.
MEER BRITSE ZENDERS.
De Britse regering heeft bekend gemaakt de ether vrijer te maken waardoor
t.v. kijkers en radioluisteraars in de
jaren negentig ruimere mogelijkheden geboden krijgen. In een langverwachte beleidsnota over de omroep stelt . minister
Hurd dat door het versoepelen van het
huidige bestel heel wat nieuwe tv kanalen en radiozenders tot stand zullen
komen. Ondermeer wordt er gesproken over
een Se nationaal tv net, dat commercieel
zal worden gerund. Tevens komen er drie
nieuwe nationale radiostations en is er
eindelijk de ruimte voor honderden lokale stations op laag vermogen.
EIND VOLGEND JAAR BBC LOCAL RADIO CWR.
Coventry and Warwickshire Radio
staat voor de afkorting CWR, zoals het
nieuwe lokale radiostation binnen de BBC
zal gaan heten, dat eind volgend jaar van
start zal gaan. Momenteel is men in een
beginstadium wat betreft de bouw van het
station. Mike Marsh is benoemd tot programmecontroller en Paul Carlisle als
hoofdtechnicus. Verdere benoemingen worden in de loop van 1989 verwacht.
SLECHTS 20% LUISTERT NAAR DE PIRATEN.
Volgens een recent luisteronderzoek
in opdracht van de BBC hoeft men bij de
staatsomroep niet bang te zijn voor de
landpiraten daar slechts 20% van de
Britten regelmatig naar de piraten luistert.Vraag is tot hoe lang men niet bang
hoe f t te zij n .
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ALAN ROSS HOOFD PRESENTATOR VIKING GOLD.
Alan Ross is het hoofd van de presentatoren op Viking Gold, het nieuwe station van Radio Viking via de AM. Ross
presenteert zelf de doordeweekse dagen
tussen 9 en 12 en tevens op de zondag
tussen 19 en 22 uur. Van Peninne Radio is
Peter Fairhead afkomstig en hij doet
het ontbijtprogramma tussen 6 en 9 en
tevens 9 tot 12 op de zondagen. VoormaI ig Radio Hallam deejay Tom Jibson doet
het programma tussen 12 en 15, waarna
Alistair Dupres tot 18 uur is te horen.
John Uphoff is daarna tot 20 uur. Vervolgens is op de doordeweekse dagen telkens tot 22 . 'uur i ets anders te horen,
country-sport-swing-big band-show and
musical etc.Op de zondag is tussen 12
en 14 een voormalige Caroline en London
deejay te horen, Keith Skues. Een fantastisch nieuw geluid, dit Viking Gold,
te beluisteren in HuIl en wijde omgeving.
SONY AWARDS KRIJGEN ANDERE OPZET.
De jaarlijkse toewijzing in diverse
kategorieën van de Sony
~Sii~~~:' .Awards in Engeland
krijgt een andere op~~~~~:~~~~zet. Mede vanwege de
enorme kritieken inzake de toewijzing in
het afgelopen jaar.
Er komen 28 kategorieën, waarvan de
.Q
helft totaal nieuw
zijn. Ondermeer zijn
• . er onde rsche i dingen te
verwachten voor het beste
nieuwsprogramma, het beste sportprogramma en het beste lokale radiostation.
RTL HEEFT BELANG BIJ COMMERCIELE TV.
Een woordvoerder van RTL heeft bekend
gemaakt dat men naast de belangen in het
langegolfstation Radio 5 nu ook belang
heeft bij één van de ni~uw op te zetten
landelijke commerci~le tv-netten. Voor
het projekt is men op zoek naar een Britse medefina~cier, waarna overwogen zal worden één der licenties te krijgen.
Howard G. Rose/Hans Knot.
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VERDELING REKLAME INKOMSTEN.
De inkomsten uit mogelijke etherreklame blijft de gemoederen in Vlaanderen en Wallonië roeren. In beide taalgebieden doen de beide staatsomroepen
hardnekkige pogingen om, naast de staatstoelagen ook inkomsten te verwerven uit
reklame. Zoals bekend zijn deze inkomsten
officieel alleen voor de VTM en de RTLTV1. Inmiddels heeft er overleg plaats
gehad tussen vertegenwoordigers van de

RTBF, RTl en de gemeenschapsminister
Feaux over de toekomstige reglementering
inzake de uitzending van reklamespots op
de beide zenders van de Franse Gemeenschap. De RTBF probeert het monopolie
van de RTL te doorbreken en is van mening
dat de staatsomroep, zonder schade te
veroorzaken aan de RTL, per jaar 1 miljard Bfr zou kunnen verdienen. Momenteel
mag de RTBF beperkt zogenaamde niet commerciële reklame uitzenden en ook een beroep doen op sponsoring. De direktie van
RTL is echter van mening dat wanneer de
plannen van de RTBF waarheid worden dat
RTL net zo goed kan stoppen met uitzendingen. De besprekingen zijn in een impasse
geraakt.
SPOT VOOR PICCOLO IN DE PRIJZEN.
Een reklamespot voor de uitzendburo ' s
in België, die in het voorjaar
.• I
./
zowel door de BRT als RTBF
werd uitgezonden, is op een
internationaal filmtelevisiefestival in New Vork
-.
onderscheiden met de
gouden medaille in de
gor i eins t i tut i one Ie rek I ame
Het Festival beleefde dit
.
jaar haar ' 31-ste editie.
TERLOOPS LEVERT FORS IN.
Terloops, het veertiendaag~e tv-programma van de dienst Vrije Tijd van de
BRT zal in juni 1989 definitief van de
tv verdwijnen. Inmiddels is het programma
al ingekrompen. Zo kreeg journalist Herman Clernix een paar maanden geleden al
een bedankbrief, is Bob van Bael met pensioen gegaan en heeft het programma deze
maand 15 minuten zendtijd ingeleverd en
worden' er nu nog maar 30 minuten gevuld.
De inlevering moest geschieden ten bate
van de klokvaste Journaals op de BRT, die
pe r 1 j anuar i worden ingevoerd. '
DRIE LEDEN AFD-SPORT VAN BRT NAAR VTM.
Stefan van Loock, Eddy Groenwals en
Luc Verschuere, allen aktief in de sportverslaggeving bij de BRT, hebben besloten respektievelijk hun radio en televisiebanen bij de BRT op te zeggen om
in dienst te treden van de VTM, alwaar
zij zich andermaal zullen bezig houden
met de sportverslaggeving.
WALT DISNEY OOK NAAR VTM.
De VTM heeft een exèlusief kontrakt
voor Vlaanderen afgesloten met de Walt
Disney Company. Men mag putten uit de
enorme partij voor de televisie vrijgegeven films, korte- en lange 'tekenfilms plus speciale tv series door D1sney ooit geproduceerd. Disney heeft in
Europa gelijkwaardige kontrakten met
FR3 in Frankrijk, de NCRV in Nederland
en DKR in Denemarken. Het materiaal z~l
00

•

ondermeer gebruikt gaan worden in de
dagelijkse kinderhalfuurtjes, die gepland zijn van half zes tot zes uur in
de middag en tevens in de woensdagmiddagprogrammering, wanneer er meer tijd
voor kinderprogramma's is ingeruimd.
VAKJURY ZAL OORDELEN OVER KANDIDATEN.
De BRT heeft de namen bekend gemaakt
van de leden van de jury die samen met
een publiekjury op 18 maart moet gaan
uitmaken wie België zal gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival,
dat volgend jaar in Zwitserland zal
worden gehouden. SABAM en BAP worden
vertegenwoordigd door Adamo, Wil Tura
en Gaston Nuyts. De zgn. vakcritici
zijn Carine van de Ven (Zondagsnieuws) ,
Mark Coenegracht (Het Laatste Nieuws),
en Mathiass Danneels (Dag Allemaal).
Uit de radiohoek werden gekozen: Ann Lepère, Jan Hautekiet en Michel Follet.
Luc Beerten, Maryse van den Wijngaert
en André Vermeulen werden gekozen als
vertegenwoordigers van de sektie televisie. Dit keer zal een Vlaams lied ten
gehore worden gebracht op het Eurovisie
Songfestival.
Maria Depuydt.
International Story

Zoals ik de vorige keer, al vertelde ontstond radio New Vork International meer
uit frustratie die we hadden opgelopen
door de akties, ondernomen door de autoriteiten. Het enige legale wat overbleef
was het starten van een zeezender. In
1984 besloten we derhalve op zoek te gaan
naar een geschikt schip en de nodige apparatuur. Uitzenden vanaf een radioschip
is ,één van de moeilijkste dingen die je
je maar kunt bedenken en alleen de romantische aspekten ervan spreken in het
voordeel ten opzichte van een landstation.
Hoe kon ik ervaring opdoen? Ik besloot
kontakt op te nemen met mensen achter de
radio Caroline en ik kreeg toestemming
enige tijd aan boord van de Ross Revenge
te gaan om ervaring op te doen. Ik hield
me er bezig met de installatie van audioapparatuur, onderhoud en een poging tot
het in de lucht brengen van een korte
golfzender, hetgeen ons, tijdelijk, gelukte. Dit was in november 1985 en het was
een hele prettige tijd aan boord met allemaal aangename personen en een mooi
schip, waar de accommodatie voor een radiostation perfekt is. Ze gaven me ook
enorm advies en wensten bij mijn vertrek
dat ik er in zou slagen een dergelijk
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projekt voor de kust van Amerika te
realiseren.Terug in Amerika gingen we
verder op zoek naar een schip en al snel
vonden we er een in de haven van Boston
die ons zeer gesch ·i kt leek voor het doe I •
We hadden niet veel geld te investeren
daar alles uit onze eigen portemonnee
moest komen, maar een ieder gaf zoveel
hij wenste te geven en we deden de
aanbetaling, waarna het schip werd verzekerd. Het was de MV Sarah, 168 foot
lang, 25 foot breed en had voorheen dienst
gedaan als varende vriesfabriek voor de
Japanse vissersvloot. Het bleek een zeer
goed schip te zijn, uitgezonderd de zeer
lage cabines die geheel gebouwd waren op
Japanse bemanningsleden. Er was in het
ruim veel ruimte open zodat het geen probleem behoefde te zijn de nodige zenderen elektriciteitsopwekking apparatuur
snel in te bouwen. Mijn vrouw heet Sarah
Le Claire en aangezien zij haar voornaam
altijd zeer mooi vond hebben wij het
schip de Sarah gedoopt en bovendien is de
verklaring voor de naam Het Licht.
Zo tegen de herfst van 1986 werden door
ons de eerste inrichtingswerkzaamheden
verricht, hetgeen een aparte ervaring op
zich was. Het was een echte puinhoop,
er zaten soms geen deuren in de bemanningsverblijven, de machinekamer bleek
een grote puinhoop te zijn en het duurde
maanden voordat alles een beetje schoon
en geschilderd was. Het is wel zo dat ik
in geen jaren een schilderkwast meer in
mijn handen wens te nemen~ Praktisch
het gehele buizansysteem diende te worden
vervangen en de ci·rculatiepompen waren
tevens van het jaar nul. De generatoren
moesten worden ingebouwd en een verwarmingssysteem diende te worden aangelegd.
Gezien het feit dat het schip heel goedkoop werd aangekocht was dit ook een
logische zaak. In de zomer van 1986 werd
het tijd om de studio in te richten. Allereerst werd de hoofdstudio gebouwd,
waarna er nog geld over was om een kleine
produktiestudio te bouwen. De hoofdstudio bestond ondermeer uit een 10 kanaaIs
RCA mengpaneel, met twee cart machines,
2 taperecorders, 2 draaitafels. Ook hadden we een aantal stereo VHSrecorders op
het schip, gezien een groot deel van de
RNlprogrammering : vanaf tape zou worden
uitgezonden. De testprogramma's b.v. waren allen op tape opgenomen. Het voordeel van deze hooggestandariseerde Hi Fi
VHS tapes ten opzichte van gewone recordertape was dat ze veel goedkoper waren.
September 1986 werd een hectische maand
omdat gepland was de mast van 103 foot
op te zetten. Da ge an g waren we met de
voorbereidingen bez i en uiteinde1ijk
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gelukte het de mast in één dag te zetten.
Het geheel werd in één keer opgezet met
behulp van een kraan op een schip, die
naastzij de Sarah kwam te liggen. Het
was een stabiel geheel want ik was niet
van plan met een mast de zee op te gaan,
die bij de eerste de beste storm zou
knakken dan wel geheel afbreken. Er werd
een uitgebreide studie gedaan over de
soorten van masten die in het verleden
door andere zeezenders werden gebruikt.
wordt vervolgd.

TROS BRENGT KORFBAL OP TELEVISIE.
De Kon i nk I ij ke Neder landse Korfba 1bond heeft een overeenkomst gesloten met
de TROS, waardoor regelmatig op de doordeweekse avonden een hoofdklasse wedstrijd verslaan zal worden in het programma TROS Sport. De wedstrijden zullen
dan doordeweeks worden gespeeld. Niet
alle verenigingen zijn blij met de overeenkomst omdat vaak op doordeweekse
avonden dan een rit dient te worden ondernomen van rond de 200 kilometer, alvorens een wedstrijd kan worden gespeeld.
OPSPLITSING TELEVISIE FINLAND.
Binnen de Finse mediawereld is een
stroming ontstaan die de regering wil
duidelijk maken dat er een duidelijke
scheiding dient te komen r tussen de
staatstelevisie (Yleis) en de commerciële televisie. Men wil dat de wet zo
gewijzigd wordt dat het in de toekomst
voor Yleis onmogelijk wordt mee te participeren binnen de commerciële omroep.
Momenteel heeft Yleis b.v. 50% van de
aandelen in handen van Kolmostelevisio
(Kanal 3) waarbij de rest van de aandelen in handen is van MTV en de electronicagigant Nokia. MTV, het commerciële net dat gedurende de afgelopen 31
jaar steeds zendtijd gehuurd heeft van
de staatstelevisie, zou ook geheel privaat gerund op eigen benen moeten komen
te staan, waarbij ver~preiding over het
gehele land gewaarborgd moet zijn. De
beleidsvoerders bij Yleis zijn echter
geheel niet blij met de plannen, men
ziet liever dat alle commerciële stations
samengevoegd worden tot een net en daarna gebruik zal maken van de zendfaciliteiten van Yleis.

27 OKTOBER: Herman Kuiphof is jarig. Van
harte ++ Vanavond staat Mies Bouwman, bij
de AVRO op Ned.2, voor de opdracht 20
miljoen gulden in te zamelen voor de Wereldspelen voor Gehandicapten die in 1990
in Assen zullen worden gehouden. Aan de
kijkers wordt gevraagd tijdens de uitzending de gele kaart uit hun omroepblad op
de post te doen. Daarmee melden zij zich
als sponsor voor een bedrag van f 90,-.
Tegen half 2 in de nacht meldde Mies de
eindstand van de uitzending: f24.084.630.
"Nederlanders jullie hebben gewonnen!",
waren haar laatste woorden +++
28 OKTOBER: In Countdown Café bij Veronica op R3 veel aandacht voor U2 ++ Om
19 uur wordt bij de TROS op Ned.2 de
eerste Op Volle Toeren van dit seizoen
uitgezonden. De opnamen werden twee dagen geleden gemaakt in Tennishal De Leeuwerik in Zundert +++
29 OKTOBER: Frans Henrichs wordt vandaag
66 jaar, Pim Jacobs wordt 54 jaar en Myrna Goossen 26 jaar. Van harte ++ De VARA
R2 programmals komen voor een groot deel
uit Wageningen waar de grote Wereldwijstent staat ++ In Showmasters bij de NCRV
op Ned.1 treden o.a. Herbert Grönemeyer
en Matt Bianco op ++ Bij Veronica op
Ned.2 zijn René Froger en Miami Sound
Machine de muzikale gasten in Action +++
30 OKTOBER: In Tijd voor Toen de hits en
het nieuws uit oktob e r 1974 en oktober
1~63 ++ Bij de NOS op R4 wordt de 400-ste
Für El ise uitgezonden ++ Omdat Gerard de
Vries ziek is, presenteert Wim van Putten
~oecialiteiten à la Carte van 20 tot 22
u~r op TROS R4 +++
31 OKTOBER: De broers Johan en Jan Stekelenburg vieren hun 47-ste verjaardag.
Van harte ++ Hollands Glorie, van 12 tot
14 uur bij de AVRO op R3, komt vanuit
theater Noorderlicht in Tilburg +++
1 NOVEMBER: De VARA bestaat vandaag 63
jaar ++ De regionale zenders Radio Noord
en Radio Oost zijn vandaag precies
11 jaar in de lucht ++ Luc van
.
Rooij is met vakantie. Daarom
presenteert Wim
Rigter de Verrukkeli j ke 15 van 16
to t 18 uu r bij de VARA op R3 ++
C bI e One, Radi o 10 en Sky Radi o ZI J n
van af van aag vi a het kabelnet van de
gemee nte Haa rlemme rmeer te ontvangen .
Bij na a l Ie zenders op de kabel zi j n van
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frequentie veranderd. Zo ging de lokale
omroep VLOH van 88,5 mHz naar 90,5 mHz
en R3 naar de frequentie van de VLOH
Om 16 uur is bij de TROS op Ned.2 de
eerste Fleur te zien. Dit TROS-antwoord
op AVRO's Service Salon wordt gepresenteerd door Mireille Bekooy en Tetske van
Ossewaarde ++ Een Goede morgen bij de
TROS op R4 wordt gepresenteerd door Mieke
Vestdijk, de weduwe van de in 1971 overleden schrijver Simon Vestdijk
++ Om 21 uur komen de VARAprogrammals op R3 rechts treek: vanu i ~ de Oos te r- ,\,
poort In Groningen. Daar
wordt drie avonden achtereen het
Euro Rockfestival onder auspiciën van de
EBU gehouden. Doormiddel van zendtijdruil met de VPRO en de TROS zal de VARA
het festival via R3 uitzenden. Vanavond
treden Kim Squad, Human Electrics, Gore,
Won Ton Ton, Then Jericho, Simcess, Claw
Boys CJaw en L'Attentat op. Presentatoren
zijn Jan Douwe Kroeske en Henk Westbroek
++ De koning van de Italiaanse telev is i e
Silvio Berlusconi heeft ongeoorloofde
pressiem iddelen gebruikt om mi ljoenen aan
reklamespots af te snoepen van de staatsomroep RAl. Dat zeggen leden van de parlementaire commissie die zich met de RAl
bezighoudt. Het uitoefenen van pressie
door mensen van Berlusconi is bevestigd
door de directeur-generaal van de RAl, de
christen-democraat Biagio Agnes +++
2 NOVEMBER: Channel Four is vandaag zes
jaar in de lucht ++ Gerard Joling is het
idool in Nederland Muziekland-radio bij
Veronica op R2 ++ Jeanne Kooijmans is
ziek. Daarom verzorgen Tom Blomberg en
Ton van Draanen, tot en met vrijdag,
Driespoor tussen 18 en 19 uur bij de NOS
op R3 ++ Om 21 uur geen VPRO maar VARA op
R2 voor de tweede avond van het Euro Rockfestival in Groningen. Optredende artiesten zijn o.a. The Jack of Hearts, Funky
Stuff, Astral Bodies, Pushtwangers, The
Wonderstuff en Urban Dance Squad ++ In
het Podium van de Nederlandse lichte muziek, tussen 22 en 23 uur bij de NOS op
Rl/2, het podium van Paul de Leeuw +++
3 NOVEMBER: Rob van Someren van de TROS
viert zijn 25-ste verjaardag. Van harte
++ In Volgspot van 00.02 tot 1 uur bij
de NCRV op R1/2 praat Aart van Bergeijk
met Mary Dresselhuys en Ton Lensink ++
De TROS heeft op R3 zendtijd aan de VARA
a f ges t aan , d ie van 21 tot 24 uur de laat19

Phil Collins en Wessel van Diepen (foto: Veronica).
ste avond van het Euro Rockfestival uitcentrale in Driebergen viert haar 33-ste
zendt. Optredende artiesten zijn o.a.
verjaardag. Van harte ++ In Tijd voor
Toen de hits en het nieuws uit november
La Pat, ~iners of Muzo, Sapho, Soho en
Herman Brood and his Wild Romance ++ In
1979 en november 1964 ++ Even Erna Sasde hoofdrol, bij de AVRO op Ned.2 ontsen feliciteren met het behalen van haar
vangt Mies Bouwman fotograaf Paul Huf en
rij bew ijs ++-+
zijn familie ++ Om 22.40 uur wordt door
7 NOVEMBER: "PRO's Wim Noordhoek viert
de VARA de eerste van een nieuwe se ie
zijn 45-ste verjaardag. Van harte ++
Kippevel uitgezonden. Jan Douwe Kroeske
Hollands Glorie or AVRO 3 komt tus se n 12
ontvangt o.a. The Nits en Frank Zappa +++
~n 14 uur vanuit Harderwijk ++ Mie s Bouw4 NOVEMBER: Countdown Café, van 22 tot 24
man mag voorlopig van de dokter niet weruur bij Veronica op R3, komt vanuit Olden- ken. Zij heeft last van een ont s token
ader in haar hoofd. In overleg met A ROzaal +++
baas Wibo vld Linde is besloten dat Mi es
5 NOVEMBER: Om 21 uur staat Jaap van Zwehaar lopende programma In de hoofdrol
den centraal in Klasgenoten bij Veronica
onderbreekt. Er zouden er dit seizoen nog
op Ned.2 ++
~
vier worden uitgezonden ++ De VARA heeft
besloten het telefoonspel let je in Wereldwijs
te schrappen. Gisteravond raakten
de NCRV op Ned.l. wordt \ :
alarmnum~ers
in verscheidene regio's in
uitgebreid aandacht bel ~~ ~1i~4~ ~\
het
land
geblokkeerd.
Kijkers konden met
steed aan de 60-ste
( l~1 ~~
behulp van een code in het VARA TV Magaverjaardag van Mi ckey ~ \
1- ~,.JJl
zine een puzzel oplossen, waarvan de
Mouse. Vana f de Dona 1d
't.. .'~')
/
uitkomst een 06-nummer was. Volgens de
Duck Disney Dag in
,
,... )
111
PTT draaiden zo'n 2000 kijkers het 06-11
Winterswijk, presenteert ~~': ~f(:> ' I ~ J
alarmnummer i .p.v. het winnende 06-numm~r.
I rene Moors een aanta 1
~I ';l.r~_~ ,
Met name in Noord Brabant en Limburg watekenfilms met Mickey Mouse
ren pol itie, brandweer en ambulance daarin de hoofdrol. Dat zijn o.a. Mickey's
door lang onbereikbaar ++ In De BoerdeNachtmerrie uit 1932, Mickey's Rivaal uit
rij in Huizen worden vanavond opnamen
1936 en de allereerste Mickey-tekenfilm
gemaakt van Het Podium van de NederlandSteamboat Willie uit 1928 ++ In de vierse Lichte muziek. Aan het podium van
de Showmasters strijden René Plemp uit
Harry Jekkers wordt meegewerkt door JeAmsterdam, Carlo Strijk uit Den Haag en
roen van Merwijk en Koos Meinderts. PreVeronica Pool om de punten en treden Jusentatie is in handen van Jacques Klö1 io Iglesias en Ellert Driessen op +++
6 NOVEMBER: Lucia Meering van de verkeers- ters. De opnamen worden op 16 november
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tussen 22 en 23 uur op R1/2 uitgezonden
8 NOVEMBER: Jan Douwe Kroeske viert
zijn 32-ste verjaardag. Van harte ++
De VARA viert het 10 jarig bestaan van
het programma De Popkrant in de maand
november met enkele speciale programma's.
Vanavond en volgende week o.a aandacht
aan ex-presentatoren en oud-Popkrantgroepen die het 'helemaal maakte' in die
10 jaar ++ In Twee meter de lucht in een
live-sessie van Billy Braggs ++ Om 21
uur geen VARA maar VPRO op R3 i .v.m de
zendtijdruil van vorige week, toen de
VARA het Euro Rockfestival uitzond ++
Vanavond en vannacht wordt door de ATVomroepen op Ned.2 en NOS/VARA/KRO/NCRV
op Ned.3 ruim aandacht geschonken aan
de Amerikaanse presidentsverkiezingen
+++ 9 NOVEMBER: Wim Bosboom viert zijn
60-ste verjaardag. Van harte ++ Platenproducer Peter de Wijn is het idool in
Nederland Muziekland-radio ++ Om 16.50
uur zendt Veronica op Ned.2 de eerste
van de zesdelige kinderserie Dort Kommen
die Clowns van Herman van Veen uit. Hij
speelt, samen met Cor Witschge de hoofdrol +++
10 NOVEMBER: In Volgspot praat Aart van
Bergeijk met Liesbeth List ov~r haar
soloprogramma "List Nu" die op 7 november in première ging ++ Omdat Jeanne
Kooijmans naar de tandarts moet, presenteert Tom Blomberg het programma Driespoor van 18 tot 19 uur op NOS R3 ++
+++

KIN'D[~[N

b~j ~~'eÁR~U~p is

Ned. 1 de negende
Ki nde/r en voor Ki n1\ 11
1\.1
deren te zien.
Het programma wordt gepresenteerd door
Sonja Barend. Tegelijk met het programma
en de plaat verschijnt ook het boek
Kinderen voor Kinderen, waarin Thomas
Notermans vertelt hoe het programma werd
bedacht door Flory Anstadt en is gemaakt
op basis van duizenden kinderbrieven +++
11 NOVEMBER: Piet van der Sanden, mediaspecialist van het CDA, viert zijn 64ste verjaardag. Van harte ++ Tussen 11
en 12 uur presenteert Wessel van Diepen
zijn Veronica R3-programma vanuit de
Countdownstudio in Bussum. Als gast heeft
hij Phi 1 Col 1 ins. In de R3-studio draait
Kees Baars de platen en vertaalt wat
Phi 1 vertelt ++ De evangelische organisatie Rainbow heeft een kontrakt getekend
met een Brits telecommunicatiebedrijf
dat voor 4 ton een van zijn satellietkanalen beschikbaar zal stellen. De organisatie, van voormalig EO-direkteur L.P.
Dorenbos, wil komen tot een soort 'family
channel' waarin geen ruimte zal bestaan
voor vrije seks, homoseksualiteit en an-
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dere, volgens Rainbow, on-ethische zaken
+++ 12 NOVEMBER: Wessel van Diepen viert
zijn 22-ste verjaardag. Van harte ++

in het NCRV R3-programma Koploper
gaat het tussen 19 en 20 uur over
te levi s ie. Di t i-s de eerste
van twee thema-uitzendingen,
die gewijd zIJn aan tv. Gerard Oonk en
Jel1e Koolstra vragen zich af waarom de
radio nog maar zelden de tongen in be\<lIeg i ng breng t, te rw ijl de te 1ev i s i e dagelijks in ruime mate gespreksstof oplevert.
In Showmasters, bij de NCRV op Ned.1 gaat
het vanavond tussen Monique Klootwijk
uit Rotterdam, Sandra Fossen uit Amsterdam en Jan ten Hoopen uit Leiden ++ Om
19.20 uur zendt Veronica op Ned.2 de
Nieuwslijn-special over Wapenhandel opnieuw uit. Deze documentaire van Ton van
Dijk en Ruud Hendriks heeft in Barcelona
de Premios Ondas 88 in de categorie tvaktual iteiten gewonnen en werd gisteren
aan de makers uitgereikt +++
13 NOVEMBER: In KRO's Tijd voor Toen de
hits en het nieuws uit november 1985 en
november 1972 ++ Het VARA pro- ~~~:;;.
gramma Wereldwijs komt vanavond voor een groot deel uitCT~C:~
Valkenburg. Het thema is
ontdekken ++ In een extra
AVRO Sportpanorama besteedt
de AVRO vanmiddag aan~----~~----~
dacht aan Jumping Indoor WERELDlVljS
Maastricht ++ Tussen 16 en 17 uur presenteren Gea vld Pol en Carolien Tensen
de eerste Bodyl ine op Veronica R5. Het
programma zal 1x in de maand worden uitgezonden, waardoor Radio Romantica een
uur korter duurt +++
14 NOVEMBER: NOB-tecnicus Hans van der
Pol viert zijn 31-ste verjaardag. Van
harte ++ ex-NOB technicus Menno Mendera
is bij de TROS aangenomen als plaatsvervangend hoofd continuiteit en evenementen
++ Om 17.40 uur is bij de KRO op Ned.1 de
laatste Hitkwis van dit seizoen te zien.
Presentator ontvangt drie wel heel bijzondere kandidaten: Bas Westerweel van de
AVRO, Wim Rigter van de VARA en Sjors
Fröhlich van de NCRV. Sjors wint de kwis
++ Vanaf vandaag brengt de AVRO op Ned.2
op zes achtereenvolgende maandagavonden
een vijftal spraakmakende, met een Oscar
bekroonde film op het scherm. De eerste
is Spartacus van Stanley Kubriek +++
15 NOVEMBER: De NCRV bestaat vandaag precies 64 jaar ++ De VARA-programma's op
R3 komen de hele dag vanuit een rijdende
trein. Jammer dat de uitzending geregeld
wordt gestoord. Dat komt hoofdzakelijk
doordat het vliegtuig -die de lijnverbinding tussen de trein en Hilversum onderhoudt- niet precies boven de trein kan

I NCRV
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vI iegen wegens oefeningen van militaire
vliegtuigen van Soesterberg ++ Bij de
TROS op Ned.2 om 19.25 uur de eerste
Linda van dit seizoen en de laatste TVShow op Reis van Ivo Niehe ++ I.v.m. de
zendtijdruil , krijgt de TROS na 21 uur de
zendtijd van de VARA op R3. Wim van Putten presenteert een extra CD-show en om
23 uur wordt de opname van Sesjun van 3
november uitgezonden +++
16 NOVEMBER: Om 19 uur is Cliff Richard
gast van Terry Wogan op BBC-tv. Er wordt
ruim aandacht besteed aan Cliff's 30 jarige artiestenjubileum ++ In Countdown
ontvangt Wessel van Diepen o.a. Phil
Collins ++ Kees Schilperoort is het idool
in Nederland Muziekland-radio +++
17 NOVEMBER: De AVRO zendt op Ned.2 de
herhaling uit van In de Hoofdrol met als
speciale gaste de blinde atlete Joke van
Rijswijk. De uitzending was eerder te
zien op 14 november 1986 ++ In Volgspot
van 00.02 tot 1 uur op NCRV R1/2 praat
Aart van Bergeijk met Seth Gaaikema ++
Het dagelijks bestuur van de NOS heeft
drs.E.A.R.J Lohman benoemd tot hoofd van
de direktie Financi~le en Sociale Zaken.
De heer Lohman (41) is momentee I bij de
NOS direkteur van de Divisie Radio. Op
1 februari 1989 treedt hij officieel in
dienst bij de NOS +++
18 NOVEMBER: Mickey Mouse is 60 jaar ++
In Jongbloed en Joosten, bij de TROS op
Ned.2, ruim aandacht aan het 20-jarig
bestaan van De Fabeltjeskrant. Deze week
zal de Fabeltjeskrant dat vieren met het
Buitenbossig Songfestival. Oe kijkbuiskinderen kunnen bij de Openbare Bibliotheek een stembiljet halen. Daarop schrijven zij het winnende liedje, dat begin
december in zijn geheel in De Fabelt jeskrant wordt uitgezonden ++ Bij de KRO op
Ned.1 presenteert acteur Rob Fruithof
de eerste aflevering van de kwis Waku Wa·
ku. Het is een informatief spelprogramma
waarin dieren de hoofdpersonen zijn en
een panel bekende Nederlanders vragen beantwoordt over het gedrag van dieren ++
Ook nieuw bij de KRO op de late avond
Vrijdagavond met Van Willigenburg. In deze praatshow ontvangt Hans van Willigen' burg gasten uit theater-, film-, muziek-,
cabaret- en amusementwereld +++
19 NOVEMBER: Happy Station, het oudste
kortegolfprogramma dat door Radio Nederland Wereldomroep wordt uitgezonden,
bestaat vandaag 60 jaar ++ In De Volkskrant lezen we dat EO's Tijdsein deze
maand 10 jaar bestaat ++ In Klasgenoten
bij Veronica op Ned.2 de klas van Rudi
Carrell van de ULO school uit Alkmaar
in 1948 ++ In NCRV Showmasters op Ned.l
gaat het vanavond t u sen Rik Luijcx uit
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Loenen, Willem Bol uit Goirle en Kat ja
Vandl uit Antwerpen +++
20 NOVEMBER: Rob van Rees . ~an de verkeerscentrale in Driebergen viert zijn 50-ste
verjaardag. Van harte ++ In KRO's Tijd
voor Toen de hits en het nieuws uit november 1975 en november 1968 ++ Jeroen
Keers is ziek. Daarom doet Ton van Draanen de regie van Radio Thuisland tussen
20 en 21 uur bij de KRO op R3 ++ Om
22.19 uur zendt de VPRO de eindexamenfilm van John Appel uit 1987 uit. Het
is een documentaire over de Nederlandstalige piraat Radio Daniël1e uit Amsterdam Oost. Hoofdpersonen zijn de eigenaar
van de zender en zijn luisteraars, voornamelijk oude en eenzame mensen +++
21 NOVEMBER: Jan Fillekes van de NCRV
viert zijn 50-ste verjaardag. Van harte
++ Het BBC-programma van Terry Wogan
wordt deze week gepr.esenteerd door Sue
Lawley ++ Hollands Glorie komt tus's en 12
en 14 uur vanuit Obheusden +++
22 NOVEMBER: Marijn de Koning viert haar
45-ste verjaardag. Van harte ++ Per ongeluk laat Wim Rigter dwars door het ANPnieuws van 10 uur een VARA-jingle horen
op R3 ++ 25 Jaar geleden werd
John F. Kennedy in Dallas
vermoord. Daarom zendt de
NCRV om 22.40 uur via Ned.1
de ~merikaanse documentaire
'lP res i den t John F. Kennedy' I '.
(IiThe day the Nation Cried")
uit ++ In het TROS programma
Hoe later op de avond ,heeft
Wim Bosboom een ontmoeting met Anton Geesink ++ Bij Jan Douwe Kroeske wordt om
14.50 uur de Kippevel-sessie van ranita
Tikaram uigezonden +++
23 NOVEMBER: Omdat Bart van Leeuwen ziek
is, presenteert Jan de Hoop Ook Goeiemorgen en Hans Mondt Terug in de Tijd, bij
Veronica op R2 ++ Myrna Goossen is het
idool in Nederland Muziekland-radio ++
In Podium van de Nederlandse Lichte Muziek ontvangt Jacques Klöters zanger Jan
Mesdag, een Aids-pati~nt die liedjes
zingt van Jacques Brel en daar een plaat
van heeft gemaakt. Hij vertelt daarover
en over zijn naderende dood '+++
24 NOVEMBER: Fred Benavente viert zijn
62-ste verjaardag en Marc van Amstel zijn
39-ste. Van harte ++ De TV-documentaire
Oe laatste zeven maanden, vrouwen in het
spoor van Anne Frank, heeft in New Vork
een Emmy Award in de categorie 'buitenlandse documentaires' gewonnen. De film
is gemaakt door Willy Lindwer en werd
gefinancierd door de BRT en de TROS ++
De plaat My best friend van de groep
Lois Lane verhuist naar de erelijst van
het Steunfonds. Zangeressen Suzanne en

voetsbeentje. Het ongeluk geb eurde nadat
Bas van een heuveltje afsprong tijdens de
nieuwe clip van Tatjana, afgelopen week
++ Hollands Glorie komt vanuit Winters4 . <1 • d .
reid verklaard wijk ++ Bij de KRO op Ned.l de eerste
van een nieuwe serie Surpriseshows met
~
tr dl!.: met ingang
4
van 1 januaHenny Huisman ++ Om 23.10 uur is bij de
o 0 D
ri presidentKRO de eerste van 12 verfilmingen van
commissaris van Simenon te zien. Het is een co-produktie
van de KRO met de Franse, de Zwitserse
Nederlands Omroepproen de Duits-Oostenrijkse televisie. Zelf
duktiebedrijf te worden. ~a vakature was
heeft de KRO twee van de verhalen opgeontstaan toen dr. J.M. Goudswaard, eind
nomen: Kort Geluk en De Man uit Londen.
1987, te gaf deze benoeming niet te willen aanvaarden. Het president-commissaVanavond wordt de door Jan Keja geregisriaat wordt op dit moment nog waargenomen
seerde aflevering De Man uit Londen uitgezonden +++
door NOS-voorzitter drs. J.? vld Reijden
29 NOVEMBER: Na 30 jaar hebben de Russen
+++ 25 NOVEMBER: Lex Harding is een weekde stoorzenders uitgeschakeld waardoor
je met vakantie. Daarom presenteert Bart
Radio Free Europe en Radio Liberty ongevan Leeuwen de Top 40 tussen 15 en 18
stoord
in de Sovjet Unie kan worden ontuur bij Veronica op R3 ++ Het Amerikaanse
vangen
++
In Twee meter de lucht in, ontamusementsconcern Walt Disney en News Invangt
Jan
Douwe
Kroeske Rick Savege van
ternational, een Brits onderdeel van News
Oef
Leppard
en
doet
Lyle Lovett een liveCop, het mediaconcern van Murdoch, hebben
optreden ++ Tussen 20 en 24 uur wordt het
samen een tv-omroep opgericht. Ze gaan
10 jarig bestaan van VARAIs Popkrant gebetaal-tv via de satelliet aanbieden aan
vierd met een groot feest vanuit De Melkhet Britse en Ierse publ iek +++
weg in Amsterdam. Presentatie: Henk West26 NOVEMBER: Walter Tiemessen van de TROS
broek en Jan Oouwe Kroeske +++
viert zijn 32-ste verjaardag. Van harte
++ In Showmasters gaat het vanavond tussen 30 NOVEMBER: NCRVls Gerard Oonk viert zijn
Lydia Martin uit Amsterdam, Simon Visser
31-ste verjaardag en Bart Peeters zijn 28uit Oud Loosdrecht en.de redelijk bekende
stee Van harte ++ In Het Podium van de
zanger Aristakes Yessayan uit Arnhem +++
Nederlandse lichte muziek, de opnamen van
27 NOVEMBER: Frank Kramer viert zijn 41het podium van Hetty Blok, die afgelopen
te verjaardag. Van harte ++ In KROls
maandag in De Boerderij in Huizen werden
ijd voor Toen de hits en het nieuws uit
gemaakt ++ Tussen 23 en 24 uur is bij de
VPRO op R3 de laatste Heartlands te hoovember 1986 en november 1971 ++ Een
ren. Na 200 keer vindt presentator ~oel
ep-journaal voorafgaande aan Keek op de
Benz van den Berg het genoeg en is het
eek van Van Kooten en De Bie heeft vantijd voor een ander programma op die tijd.
vond tot tal van verontruste telefoontjes geleid. In het journaal, direkt aanHet thema van de uitzending is "afscheid"
sluitend op het 8 uur journaal, werd
++++Volgende keer meer""" "" II tt" 1 1+
1, 1
1 • , , I ,Ton van 0 raanen++ I I 1 1 I I I I • I • I ,
meegedeeld dat de kranen in ZuidwestNederland om half 9 zouden worden afgesloten als gevolg van de ernstige vervuiling van het drinkwater met cadmium.
KONTAKT MET RUIMTEVAARDERS.
Waterleidingbedrijven, politie en brandEen Amerikaanse radioamateur
weerkorpsen werden daarop door tv-kijkers
heeft in november kontakt ge"platgebeld". Vooral oudere mensen, wilmaakt met h~t Russische ruimden weten wat er van het nep-journaal
testation
waar was ++ Na Keek op de Week zendt de
Mi r en een
VPRO de film Desperately seeking Susan
.Q
gesprek geuit 1985, met Madonna in de hoofdrol,
voerd met
uit ++ Bij de VARA op Ned.l presenteren
de kosmonaut Vladimir Titov •
. Robert Ten Brink, Hanneke Kappen en Jack
Volgens de 37-jarige, voormalige
' Spijkerman de laatste aflevering van de
brandweerman, Gordon Gunnels was het Enkwis Wereldwijs +++
. gels van de Rus beter dan het Engels van
28 NOVEMBER: Kees Schilperoort viert zijn
hemzelf. De verbinding werd mede gemaakt
71-ste verjaardag en NOB-technicus Jack
vanuit de caravan van Gordon en volgens
Aa1ten zijn 37-ste. Van harte ++ De Arhem was het net of de Rus boven zijn cabeidsvitaminen van 9 tot 12 uur op AVRO
ravan zat, zo duidelijk was het signaal.
R3, wordt gepresenteerd door Rick van
Titov ' en zijn collega Maranove begonnen
Ve 1th uysen, omd
Bas Westerweel in het
medio november kontakt te zoeken met amazi eke nhuis ligt
t een gebroken middenteu rs op aa rde.
23
Monique Klemann zjngen het nummer live
in Driespoor ++ Oud-president-direkteur
_, 'I" Ir. J.A.? Montijn (66) van Shell
heeft zich beI
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