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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: . 

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

ment te verlengen. 

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

te-doen, als je Freewave wilt ' blijv~n ont
vangen. 

Beste lezers • 
Aan de vooravond van carnaval is Freewave 
nurrrner 174 in je .bus gerold. 
Een Freewave waarin we het jaar 1988 
definitief afsluiten d.m.v. "1988 Gelui
den op papier" en de omroepschijven. 

Verder in dit nummer aandacht voor 
het 5 jarig bestaan van Radio Pijnmond en 
in Zeezenders Nu wordt de periode van 12 
december 1988 t/m 8 januari 1989 behan
deld. Nieuws uit België werd verzameld 
door Maria Depuydt en in Amerikaanse Nieuws 
aandacht voor o.a. Casey· Kasem die weer te 
beluisteren is in Amerika. 

Howard G. Rose verzamelde weer het no
dige nieuws uit Engeland en J~lle Knot en 
Paul S. Hansen zijn verantwoordelijk voor 
NewsNewsNews. Het Radio&TV Logboek behan
delt de periode van 26 december 1988 t/m 
6 januari 1989 en we sluiten met de, al 
eerder genoemde, schijven van de omroepen. 
Veel leesplezier. Ton van ~raanen. 
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1988 geluiden op papier 
JULI 
1+++ Hé, eindelijk gaa t da t wicht van van 
Trigt weg bij de VOO. Misschien da t ze 
bij de VARA haar onzin beter kwijt kan. 
2+++ Radio Radio van start als vierde 
sa tellie tradio in Europa. Helaas werk te 
de transponder nog niet optimaal en 
kregen de verbonden ILRs ta tions he t sig
naal per PTT landlijn. 3+++ In 'Tony van 
Verre on tmoe tte Jan Blaaser' ui ts tekende 
terugblik op de televisie in de 50'er ja
ren. 4+++ Sky kondigt aan op de Firato te 
komen me t een nieuw radiosa tellie ts ta
tion. 5+++ Bij de VARA in Dubbellisjes 
praat Peter Holland met jonge meiden die 
radio willen maken. Amusant bijverschijn
sel: allemaal kleine van Trigtjes. 
6+++ Tom Mulder zijn free lance kontrakt 
bij de TROS eenzijdig opgezegd door 
di rek tie daar werkzaamheden nie t te com
bineren zouden zijn me t die van Cable 
One. Commentaar van Tom: Elke vorm van 
publiciteit is goede publiciteit. 8+++ 
Razende rollers en barre baan dienen ui t 
de Way of Life Show te verdwijnen. Onder
zoek wordt nog ingesteld tot het spoedig 
doen verdwijnen van razende Ron van het 
scherm. 8+++ Op de VPRO wordt ds. 
Doorenbos, die wis t da t preken tegen sex 
op het strand van Scheveningen juist 
succes zou moe ten hebben, Ie tterlijk en 
figuurlijk afgemaak t en terugverwezen 
naar de 50'er jaren. 9+++ Op 558 een 
nieuw Nederlandse zeezender, een soort 
dochtertje van Monique, alleen de meisjes 
naam on tbreek t deze maal. Wa t te denken 
van radio Nicole of Nicolinne. 10+++ Nu 
lag Rob Ou t al nooi t zo goed in mijn 
radio en tv gedachten maar nu heeft hij 
het helemaal verbruid door te stellen te 
komen met een heuse spelshow. Waarom? Om 
te scoren misschien? 11+++ Bart Peeters 
van VOO naar VARA 12+++ Tineke komt terug 
bij de VOO me t een soort van Koffie tijd. 
Van Harte! 13+++ Jarenlang van vergaderen 
levert vandaag een goedgekeurd kabelde
creet in Vlaanderen op. 14+++ Na al die 
jaren (22) komt vandaag opeens uit 
Amerika van een der direk tieleden he t 
nieuws da t Radio England in 1966 heime
lijk zelf haar faillissement aanvroeg. 
17+++ BRT vandaag te paard met Bonanza. 
18+++ Bij de AVRO met Tatjana onder de 
douche me t haar tedere plekjes waar ze 
maar nie t vanaf kan blijven me t haar 
spons. 19+++ Star t van lange serie SKY 
programma's over de democratische 'con-

ventie in Amerika. 20 +++ Bij radio Noord 
heeft men nieuwe status symbool: Mercedes 
Benzen met daarop heuze logo stickers van 
de nieuwe regionale omroep radio Groning
en. 21+++ Start serie over Artis met Fred 
Oster en Myrna in de dierentuin. Laat die 
Fred daar nu in een juist decor staan. 
22+++ Wa t een geluk voor Brinkman er is 
het afgelopen jaar, zo blijkt vandaag uit 
het jaarverslag, liefst 757 miljoen aan 
omroepbijdragen binnengehaald. 23+++ 
Regionale tv zenders in Duitsland 
overtreden terech t de kon trak ten inzake 
voe tbalverslaggeving tussen Dui tse voe t
bal bond en de commerci~le tvzender RTL 
Plus. 24+++ Radi 0 Noord breng t documen
taire over de 1 jaar lange reis van he t 
zeilschip de Abel Tasman. 25+++ Radio 10 
blijkt nu al bij 33% van de Nederlanders 
bekend te zijn en men stel t da t van de 
mensen die he t kunnen on tvangen lief st 
10% elke week luistert. 26+++ In het ka
der van de transfermark t val t vandaag te 
melden da t Kees Jansma vas te voe tbalpre
sen ta tor word t bij NOS Studio Spor t. 
27+++ Siepie verdwijn t bij de VOO en 
stel t da t wanneer ze terug wil de deuren 
wagenwijd blijven openstaan. Als een 
zombie vliegt ze nu het vrije leven in om 
meer te ontdekken. In een interview in 
he t AD ver tel t ze honderd ui t wa t ze 
allemaal. wil gaan doen. Een uiterst war
rig verhaal werd het juist daardoor!!! 
28+++ Dui tse EuroparIemen taril!r wil op
heffing verbod to t publika tie omroepge
gevens ui t Nederland. 29+++ 400s te 
Michiel de Ruyter en jazz his torie bij 
NOS radio. 30+++ Mees t schandalige op
merking op radio 3 van dit jaar komt uit 
de mond' van Pe ter Plaisier door te stellen 
dat hij bij gedachte van een bepaalde 
vrouw zijn z ••••• snel h ••• zal worden. 
Zo smerig he b ik he t nog nooi t op de 
officil!le radio gehoord. Hij overtrof 
zich vervolgens zelf door sorry te zeggen 
me t de toevoeging da t de gesproken 
woorden geen NCRV jargon was. Trouwens, 
als ik direkteur van de NCRV was geweest 
had hij nooi t meer achter de microfoon 
geze ten en was er op staande voe t ui t
ges tuurde Woorden te smerig om op welke 
manier dan ook te herhalen. 31+++ Neen, 
dan werd de zondag heel wa t pre ttiger 
toen Sien Strikwerda als gast bij de VPRO 
haar eigen tv avondje samens telde en ge
lukkig ondermeer koos voor All in the 
Family met Archie Bunker en familie. 
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AUGUSTUS 
1 +++Vandaag toch maar weer een poging 
ondernomen om naar Jeanne Kooijmans te 
luisteren maar ik kan het niet langer dan 
10 minu ten volhouden en ik wee t ui t mijn 
omgeving da t er velen zi jn die er zo over 
denken. 2+++ Oi t is he t boek deeeejay, 
een bijna 400 pagina dik boe~". over de 
payola,drugs, rock and roll en de sex in 
de Amerikaanse radioindus trie i .n de 60'er 
jaren. 3+++ Over Amerika gesproken: 
vandaag naar Incredable America gekeken 
en toch wil ik het land nog eens 
bezoeken.4+++ AVRO brengt laatste deel 
van de ui ts tekende serie over de oorlog 
in Korea 5+++ Lijk t wel Amerikaanse 
maand, vandaag op Super Channel The Great 
American Race 6+++ De Klasgenoten van 
Willem van Koo ten vandaag bij Koos 
Pos tema. 7+++ Ik word langzamerhand 
griezelig benauwd van alle telefoon tjes, 
ondanks een geheim nummer, die ik krijg 
van de superfreaks wanneer er nu 
eindelijk een nieuwe zendmast op de Ross 
kom t. S top daar nu eens mee wan tanders 
blijft er geen tijd over om de Freewave 
vol te schrijven.8+++ European Business 
Weekly met uitstekende special over Vroom 
en Dreesmann. 9+++ Film gezien Radio Days 
van Woody Allen over de radio scene in de 
40' er en 50' er jaren. Alweer een aan
rader.lO+++ VOO met Nederlands produkt 
promo tie vanui t Vierbou ten 11 +++Aandach t 
bij NCRV voor jubileum van Eddy Chris
tiani 12+++ Joos ten en Jongbloed gingen 
volgens mij te ver met special over 
duivelsuitdrijving. 13+++ Blij ben ik met 
de laa ts te aflevering van Hiami Vice. 
14+++ Bij KRO in de nach tHans Wijnan ts 
in gesprek me t Hans van Deven ter, een 
verguisde liedjeszanger ui t de 60' er 
jaren die zichzelf steeds maar omhoog 
praa tte. 15+++ Laa ts te S teenen Tijdperk 
op de AVRO voor dit seizoen. 
Zo rond de tijd da t U di t lees teen 
nieuwe serie.16+++ Wa t erg die VARA 
Prince dag. 17+++ Piraten blijven gedoogd 
in Amersfoort, Baarn en Culemborg.18+++ 
VOO passeert als eerste omroep in de 
geschiedenis de 1 miljoen leden. 
1.000.000 felicitaties. Zal Out dan 
eindelijk zijn woord houden en vertrek
ken? 19+++ Het lachertje van de maand was 
Joop van Zijl met zijn gestuntel Duits in 
een in terview in he t Journaal. 20+++ Aan
dacht voor 25 jaar Gerard de Vries op de 
radio. Volgens mijn berekening is dit 
trouwens slechts 23,5 jaar. 21+++ Tijdens 
mijn vakantie in Limburg luister ik 
alleen naar de BFBS me t ondermeer een 
voortreffelijke Tommy Vance. 22+++ Ander
maal een winnaar ui t Groningen op KRO' s 
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Screentest. Waar zit het talent Hilver
sum? 23i++ Misschien da~ .. je de kan tteken
ing van Paul Jan de Haan nog even kun t 
lezen inzake the Way of Life show 
vandaag was gelukkig de laa ts te ui t- ' 
zending en ik vind da t hij 100% gelijk 
had. 24+++ Pim Jacobs weigert, terecht, 
de Fira tospecial te presen teren. 25+++ 
Opening 2 jaarlijkse audio en video ten
toonstelling met de dag voor de handelaar 
26+++ VPRO me t he t Gebouw deze ochtend 
geheel gewijd aan he t kilome ters lange 
Broadway. 27+++ In de nach t van de KRO 
moet ik echt maar dan ook echt kotsen van 
die walgelijke Eddie Keur die meent 
iedere luisteraar die een vraag heeft en 
een aanbod hoopt te krijgen voor schut te 
moe ten ze tten. 28+++ Terug in Groningen 
van vakantie en me teen genie ten geblazen 
me teen ech te radioman : Leo van de Goo t 
op Veronica Lokaal. 29+++ Op BBC TV 2 
vandaag de twee klassieke musicals uit de 
60'er jaren: West Side Story en Hair. 
30+++ Ui t Amerika worden eindelijk de 
banden vrijgegeven met daarop de 
demotapes die genummerd zijn van 1 t/m 15 
met daarop de allereerste jinglepaketten 
van PAHS uit de 50'er jaren. 31+++ Altijd 
weer een legendarische dag, nu alweer 14 
jaar na de intrede van de anti zeezender 
we t en nog steeds aandach t hiervoor bi j 
Veronica. Trouwens met ingang van vandaag 
is Tineke ook terech t weer terug op de 
radio waar ze thuishoort. 

SEPTEMBER 
1+++ 600 verschillende steden, dorpen 
en gehuchten in Engeland nu voorzien 
van BBC Radio One via de FM.2+++ In mijn 
agenda staat als aantekening Veronica 
club maar wat ik er mee bedoel ik zou 
het niet meer weten. 3+++Uitnodiging 
van Radio 10 lag vanmorgen in de post
bus waarin stond dat ik gisteren verwacht 
werd op een borrel ter gelegenheid van 
de 3 miljoenste aansluiting. 4+++ TROS 
staat op eerste drie plaatsen kijk top 
25 over augustus. 5+++Veronica Lokaal 
gaat door ondanks dat de Firato verleden 
tijd is.6+++ Cable One wil ook als acht
ergrond gehoord worden via kabelkranten. 
7:++ Vandaag een programma bekeken die 
g~steren op de video is vastgelegd. Tri
vlant, eindelijk eens een serieus spel
letje bij de TROS. 8+++ Oh ja bij de 
TROS w!llen ze nu alweer met ~en eigen 
satellietprogramma beginnen. Prince in 
Dortmund en de KRO R3-club is er bij. 
Ton was niet geheel tevreden. 10+++ Via 
afvloeiing naar een automatiseringsbe
drijf in Arnhem heeft de NOB nu 40 mens
en minder in dienst. 11+++ Swaneveld 
heeft na ruim 14 jaar wachten zijn geld, 
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hoew I ni t a lI es , gek r eg n v n Ad ri a n 
van L nd sc h o t , he tg en h i j ve r sc huld i gd 
was a n huur p nnin ge n voo r d ze n r . 
12+ ++ V nd a Adj Ka bou e r Ro l nd z ijn 
laatst och endp rog r mm bij de TROS . 
13+++ E rst af l v ri ng va n de ra br i k 
w r w i n 198 1 mass 1 n k k n . Vond 
er nu n iets m r n. 1~+++ Bru i s nd 
k I i P m r ra gm n t n u i 5 0 I r j r n 
s p lf i l ms m Han s Al r s g z i n op d 
sa t I li e t z nde r Sup r . H e rl ijke no sta l
g i m t d r Ha ns von d r R p rb hn o Te d 
d Br a k h t kom nd s i zo n in m nopau
z bij d KRO 16+++ VPRO he progra mma 
h g bo uw in de be la ng s I l ing voor 
Jac u s Br 1. 17+++ Eind 1 ijk w e r ns 
op d N d r l nd s bui s : The last n i gh t 
o f th Proms 18+++ Bar d Graaff( 21) 
mag ni t m r r kla mema k n voo r ko kj es 
omd t hi j r te jon g (j on g r d n 1 ~ ) 
u i z ie t . G I u ki g kr i j g t hij z i j n i ge n 
t v p rog r mm B. O. O. S. bi j d VOO . Toc h 
ont nd mooi di e n i uws voo r z i nin g 
op R d io Ol ympi . 20 +++ Ev n sch ri kken : 
Bi I I Cosby v rd i nd h t fge lo n j ar 
I i fs t 90 mi Ijoen do l la . 21 +++ 
Er kom n rond d 50 dom in es vi a d 
C ro l in zend rs . Ve rw cht wo r dt rond 
h If oktob r . 22 +++Japa nse Lv p lo g in
ge huu r d om he wo rs t 1 n te ve r s laa n in 
d ho k g z d 00 r 0 r ga n i s a t i 0 S. M n 

oond nam I ijk al le n be l de n van d 

J P nse de lnem rs . 23+++ Debatten 2e 
Ka me r i n de a vond - e n nachturen bracht en 
Rad io Ol ymp ia tot zw ij gen. 24+++ Pyama 
pa rty bij Ve ronica , Ve r sc hrikke lijk, ik 
h d toch a l t ijd a l iets tegen di t kl e 
din gs tuk en ben du s maa r lek ke r bloot in 
b d g a n l i gge n. 25 +++ Zondag va nd aa g e n 
e ns u it gebr e id naa r Radio Olympi a en 
de KRO ge lu i s terd. Go ud voor Tom Blom, 
z ilve r voo r Tom Bl ombe rg en he t brons 
we rd n iet u i gere i kt daa r de r est te 
s l ec ht was , voo ra l bi j de KRO. 26+++ Mil
j oenen mensen ove r de ge he le we r e ld ke ken 
n ar he t ee rste t v deba t va n Dukak i s e n 
Bus h . 27 +++ Vonhoff , c omm issa ri s va n de 
Koni ng in in Gronin ge n e n NOCman in Se oe l 
bewe rd in de in te rnat iona le pe r s dat 
6 mi l ja rd mense n op de ge he le we re ld naar 
de op en in g va n de OS he bbe n ge ke ken. Ja m
me r voo~ hem z ijn e r maa r 5 milj a rd me nsen 
op de aa r dbo I. 28+++ I KON wi I wee r t e r ug 
na r de FM, men i s ont evreden met Radio 5 
op dAM . 29+++ Ra di o West wi I mee r zend
tijd . Grote vra ag: waarom zenden de r e -

iona l om roepen ni e t 2~ uur u i me t ee n 
u it s t kend gezame l ijk raamproqramma ? 
30+++ St a rt" van he t ee rs te muz i ek sta t i on 
op de sa tell i e t zonde r deejays . Sky Ra dio. 

OKTOBER 
l+++We b li j ven openen. Di tmaa l de s t a r t 
van de La ndscape Chan ne l. Wij be richt te n 

Erwin van de r Bliek, Walter Simon s en Col in Peters aan boord van de Ross Re ve nge . 
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destijds als eerste - in Nederland over dit 
'projekt en wel omdat de anderen er niet 
zo in geJoofden vanwege het vieze persbe
richt (kwaliteit). Of het succes zal heb
ben is een tweede 2+++ Bijna vielen er 
weer tranen nadat Radio Veronica met haar 
Lokaal moest stoppen. Een goed initiatief 
ging helaas verloren door een besluit van 
het Commissariaat voor de Media en andere 
bevoegdheden. 3+++ Bas WesterweeJ ging 
verkeerd uit zijn bol door te stellen d~t 
op bepaalde scholen geen gewone mensen 
zaten maar paters!?!?!? 4+++ Wat een ' 
shows op TV, Platentiendaagse en Wereld
dierendagshow. 5+++ Nieuw programma om 
19 uur bij de VPRO op drie voor Hassan, 
Ahmed en andere migranten en kenners 
van ondermeer de Oosterse muziek. De 
Wereldontvanger. Van mij mag het direkt 
naar Radio 5. 6+++ Start 8e seizoen Zeg 
Ins AAA. 7+++ De Leeuw breekt op laatste 
moment zijn nieuw kontrakt met de NCRV. 
8+++ Erger me al weer aan de domme, 
laag bij de grond humor in Verona. 9+++ 
AVRO vergoedt veel door alweer een Meryl 
Streep film uit te zenden. 10+++ Wil je 
lid worden van de Radio Rijnmond Vrienden 
Club bel dan even met 010-4334433. 11+++ 
liza Bonet in A different world in nieuwe 
tv serie naar idee van Bill Cosby.12+++ 
Islamieten hebben nog niet eens een offi-
ciële omroepvergunning of ze bezetten 
hun eigen omroepgebouw uit protest. Kan ' 
nog wat worden. 13+++ Nee, zegt Brinkman 
tegen commerciële omroep. 14+++ Klapper 
van de maand: opname bij Jongbloed en 
Joosten aangaande In huisjesmelker in 
londen, achtervolgt door een verslaggeef
ster, die van geen ophouden wist. 15+++ 
Groningen juicht eindelijk. Cabel One 
zit eindelijk op de kabel.16+++ 10 Jaar 
voor Vroege Vogels bij de VARA. 17+++ Erg 
Karl Hamn~r die de luisteraar op Cable 

.. One a I s een "'p i raatje~ verte 1 t dat je i lle
gaal de kabel kan ontvangen. 18+++ ITN wil 
voor (1 Super Channel opkopen. Zal nog te 
duur zijn 19+++ Nu wil Brinkman wel weer 
naar commerciële televisie want hij stelt 
dat programrna"'s langer dan 90 minuten 
in de toekomst misschien wel onderbroken 
mogen worden voor reklame 20+++ Mezelf 
overtuigt van Cable One in de studio in 
Hilversum. Grote tegenvaller is dat plas
tic poppetje Yvonne Keely die zo zelf
verzekerd denkt te zijn dat ze zegt dat 
ze het tofste koffieprogramma heeft dat 
er te beluisteren valt. 21+++ Voor herha
'ling vatbaar is de top 60 over de 60'er 
jaren bij de VOO, wat mij betreft iedere 
3 maanden 22+++0p een lokaal nivo zijn 
vandaag testuitzendingen begonnen op 819 
en 558. lieden die vroeger lachten om de 
rare fratsen van Delmare doen nu hetzelf-
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de, niet waar Chicago??? 23+++ lijkt het 
Radio en TV Logboek wel: Steve Merikke 
viert vandaag zijn verjaardag, van harte. 
24+++ eor Gajes, de stem van de VPRO, 
staat onder de douche bij de AVRO. Over 
de VOO deejays zegt hij: 'weet je waar
om ze zo uit hun strot schreeuwen? Om
dat ze aan 1 miljoen nog niet genoeg 
hebben'. 25+++ Ergste bericht van oktober 
is dat Fred Oster weer terûgkeert met een 
showprogramma bij de AVRO. 26+++Vandaag 
horen we dat de gehandicapten niet zieli g 
willen zijn, ik werk er regelmatig mee 
en ze zijn het ook niet. 27+++ Mies praat 
tegen gehandicapten alsof ze echt zielig 
zijn. Halverwege gesprekken breekt ze 
af daar men belangrijke gasten op het 
podium moet ontvangen. Deze avond Mies 
waren de gehandicapten niet zielig maar 
wel belangrijk en niet de gasten op het 
podium, die vaak herhaling op herhaling 
brachten. Buitendien kan die 24 miljoen 
beter besteedt worden voor tekorten in 
de Gehandicapen Zorg. 28+++ Op Goed Geluk 
van start. Kotsen dus. 29+++ Geslaagde 
zeezenderdag in Amsterdam. 30+++ 50 Jaar 
na Orson Welles en The War of the Worlds. 
31+++ Nova nu toch weer met Top 40 muziek 
op des at e I I iet. 

NOVEMBER 
l+++Geruchten doen de ronde dat Richard 
Branson ook zijn aandeel in Radio Radio 
kwijt wil. 2+++ Contact 94, zendt uit 
vanuit Frankrijk en richt zich op de Ka
naaleilanden, deel staf komt van 
Caroline. 3+++ European Business Channel 
start met zendtijd via Sky Television. 
4+++0p Super Channel vanavond genoten van 
de klassieke Feuerwerke door . Scot ish 
Chambre Orchestra. kijk je van op hé!5+++ 
Tiesma komt steeds meer in de publiciteit 
met Zijn lokale tv i~ Rotterdam. Nu weer 
een groot interview in de Volkskrant 6+++ 
VARA wil wereldrecord in Groningen. Zo 
veel mogelijk verschillende muzikanten in 
het programma Were ldwi .j s. Wat een afgang 
voor de VARA: Er kwamen slechts 891 7+++ 
Uitmuntend was de KRO documentaire 'Een 
ongewoon gewoon gezin' over een familie 
waarvan de vader doofblind is. Kag van 
mij in de vele prijzen vallen. 8+++ 
Weinig naar tv gekeken en radio geluis
terd. Al was het alleen maar om de 
stortvloed aan informatie inzake de Ame
rikaanse verkiezingen. Te commercieel 
allemaal. 9+++ Bindelijk openbaart de 
Britse regering haar plannen voor meer 
radio en t~levisie in het land. 10+++ 
Staking dreigt bij de BBC maar wordt op 
laatste moment afgeblazen. Reden is het 
verbod op het interviewen van personen 
die nauw betrokken zij n b1 .1 de I RA 
strijd. 11+++ Film over radio op RTL Plus 
onder titel 'Sadistico' . Jammer van de 
Duitse synchronisatie. 12+++ Willem van 
Beusekom als direkteur radio naar de NOS. 
13+++ Wereldwijs andermaal in de fout. 
Winnares van de kijkersvraag woont in 



Ad~ard (6 kilometer van de stad Gronin
gen), maar volgens spelleider Robert ten 
Brink ligt dit in de provincie Friesland. 
Hoezo wereldwijs? 14+++ Rainbow, de orga
nisatie van ex EO voorganger Doornbos, 
wil op de satelliet. Een soort van World 
Mission Radio, maar dan op tv. 15+++ De 
probl eernmaand van de VARA. Men gaat met 
een trein door het land maar moet vanwege 
s toring diverse malen uit de ether. 16+++ 
Felicitaties aan de Wereldomroep. 60 jaar 
Happy station. 17+++ Andermaal een gega
digde voor satelliet tv. Ditmaal Gay Tele
vision. 18+++ Willibrord Frequin van de 
KRO wordt op zeer kinderachtige wijze ge
arresteerd door een politieman voor het 
huis van mi nister Deetman. Hoezo pers
vrijheid in Nederland? 19+++ Geschreven 
pers vreest steeds meer dat de adverteer
der zijn geluk zoekt op de buitenlandse 
radio en televisiestations. 20+++ VARA 
breng in Achter het Nieuws een helaas te 
korte documentaire omtrent tijdelijke 
doodsbeleving. 21+++ Midden- en Klein 
bedrijf willen lokale en regionale STER 
om ook te kunnen overleven. 22+++ Unicum 
voor noordelijk voetbal. FC Groningen 
rechtstreeks op de televisie. Toch een 
beetje dom om de rechten voor de wed
strijd voor slec~ts 15.000 harde guldens 
te verkopen aan de TROS terwijl PSV 
enkele weken geleden voor zo'n 150.000,-
te zien was. 23+++ Docudrama van de TROS 
over Anne Frank wint Emmy Award. 24+++ 
Disney Channels tekent contract met Sky 
Television waardoor er in februari niet 4 
maar 5 kanalen voor Sky komen. 25+++ Sky 
blijft aan de weg timmeren en sluit een 5 
jaren kontrakt met VIS News, het belang
rijkste tv persbureau ter wereld. 26+++ 
Ruud ter Weijden krijgt de Gouden Ring 
uitgereikt op het Sport tv Festival van 
Lausanne voor zijn documentaire 'Ilm the 
greatest' . 27+++ Een droom voorbij, de 
Sarah, het voormalig zendschip van Radio 
New York International ligt te koop in 
Boston. Misschien iets voor radio 819? 
28+++ Wat een dom volk is er toch in 
Brabant. Bellen ze massaal naar politie, 
brandweer en waterleiding omdat ze in een 
grap van Koot en Bie trappen. 29+++ 10 
jaar Popkrant bij de VARA wordt gevierd 
met 4 uur durend programma. Henk 
West broek nam de 5 afgelopen jaar voor 
zijn rekening, terwijl 5 andere presen
tatoren de daaraan voorafgaande 5 jaren 
deelden. 30+++ Bij de Telegraaf helaas de 
laatst e 'Op zicht' met Leo Derksen. Een 
door mij zeer geliefde columnist, gaat in 
de VUT. Wat een heerlijke eerlijke man. 

DECEMBER 
1+++ Berend Boudewijn aan hèt werk als 
hoofd van de afdeling televisiedrama bij 
Joop van den Ende Produkties. Als Joop 
maar werk uit zijn handen kan geven. 2+++ 
Om niet in financi~le problemen te komen 
stelt de TROS de hieuwe serie Medisch 
Centrum West een jaartje uit. 3+++ Bij de 
NOS de laatste aflevering in de serie 
Steden. De laatste was ook de mooiste 
want die ging over Groningen, de stad 
alwaar ik al 39 jaar woonachtig ben. 
4+++Verfrissing op de radio is Tom Egbers 
in Langs de Lijn met ingang van heden. 
5+++ Smeekes wil nu ook reklame op 

zondag, alleen EO en NCRV zijn nog tegen . 
6 +++ Hoogstaand werk van de IKON: Ni ets 
dat meer verbijsterd dan de mens over 
mensenrechten. 7+++ Start van nieuwe 
serie van Teleac; De 30'er jaren met veel 
uniek beeldmateriaal . 8+++ Erg is het te 
vernemen dat Cary Tefsen op de kijk top 
tien van november de twee eerste plaatsen 
in neemt. Gelukkig kijk ik er niet naar. 
9+++De door Freewave al jaren geleden 
aangekondigde ASTRA satelliet vandaag met 
succes gelanceerd. 10+++ Veel aandacht op 
diverse radio en tvstations voor manifest 
der mensenrechten. 11+++ Radio 10 met 
alleen nederlandse produkten vandaag 
gezien het 75 jarig bestaan van de BUMA. 
Precies 15 jaar geleden deed radio 
Noordzee precies hetzelfde. Zou het aan 
Kaat liggen? 12+++ Terwijl ik in de Jan 
van Gentstraat in Badhoevedorp loop op 
weg naar een weekje bij-training bij 
Sony wordt de baas van het jaar gekozen 
bij de AVRO. Meta de Vries maakt de 
winnaars bekend terWijl ik voorbij het 
bedrijf Metafors loop. Toeval of niet. 
13+++ Alweer loop ik bij Metafors langs 
terwijl bij de VARA plotseling bij Wim 
Rigter RNI jingles en Tony Berk zijn te 
beluisteren. Beslist geen toeval meer . 
14+++ Ben maar niet langs Metafors 
gelopen. In Engeland is eindelijk 
uitspraak in het monsterproces tegen 
diverse Lasermedewerkers. Forse boetes 
zijn uitgedeeld. 15+++ Cable On~ vandaag 
Cable Cliff Richard.16+++ Op Z 100 nu 
iedere dag Adam Curry te beluisteren. De 
definitieve doorbraak voor Curry op 
rad10gebied. 17+++ De bekendste jinglefa
brikanten , PAMS en Alfa Sound werken 
samen bij de produktie van een jinglepak
ket voor County Sound in Engeland. 18+++ 
Uit Engeland krijg ik een uitstekend 
interview toegespeeld met Tom Lodge en 
Mike Ahern, die na een periode van 21 
jaar elkaar voor het eerst weer ontmoeten 
en de . leukste herinneringen ophalen. 
19+++ Je hebt een paar dagen per jaar dat 
er werkelijk ook niets valt te beleven. 
Vandaag is zo'n dag. 20+++ Op de BRT TV 
aandacht voor de film Zeezenders 83-88, 
waarvan Freewave en SMC de primeur hadden 
op de zeezenderdag in oktober. Serge van 
Gisteren, één van de makers. wordt gein
terviewd. 21+++ UFA, een grote ui tgeverij in 
Duitsland koopt de uitzendrechten voor 
het tennistoernooi van W1mbledon. 
Verwachting is dat de NOS volgend jaar 
veel minder zal uitzenden gezien de hoge 
vraagprijs van de UFA. 22+++ Radio en 
televisie over de gehele wereld staan 
vandaag in het teken van de vliegramp in 

.Lockerbe waar een ' PANAX Boeing 747 neer
·stortte. 23+++ Raad van Sestuur van 
NOS nu ook voor uitbreiding van de STER 
tot 151. van de totale. zendtijd. 24+++ 
Uitstekend verhaal 1n het· Parool over de 
gesèhiedenis van de Nederlandse Service 
van Radio Moskou. Het achtergrond verhaal 
over radio van dit jaar. Naast het 
verhaal in diverse kranten over de 
jingles 1n Nederland (Jelle Boonstra) 
heeft dit verhaal me bijzonder geamu
seerd. 25+++ Wakker wordt ik met Cable 
One en eigen zwager Frits Mulder. 
Eindelijk ook een eigen programma, naast 
het nieuwslezen. De Sovjets mogen nu ook 
voor het eerst naar d~ Pauselijke Zegen 
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kijken, het meest bekeken programma van 
h~t jaar over de gehele wereld. 20+++ 
AVRO brengt Toon Hermans One Kan show die 
al enkele jaren op de planken lag. 
Terwijl ik zat te werken met een oortje 
geluisterd en af en toe gelachen. 27+++ 
Uniek in de historie van de Nederlandse 
omroepen is het gezamenlijk uitzenden 
door VARA en NCRV van het concert van Lee 
Towers in Ahoy. NCRV vandaag met deel 1. 
28+++ Bij Cable One vandaag een aanvang 
met de top 500 van 1956 tot op heden. Een 
zeer interessant overzicht dat zich richt 
op de gehele luisterschare en niet alleen 
op de jeugd, zoals b.v. de VOO met de top 
100 aller tijden die vaak alleen door de 
jeugd wordt samengesteld. 29+++ Bij de 
AVRO een kijkje achter de schermen van de 
film Flodder. 30+++0p Veronica de top 100 
van 1988. Gelukkig kreeg ik een top 100 
van de best verkochte Beatlesongs uit New 
Zealand op cassette toegestuurd en dus 
heb ik voor het beluisteren van deze 
laatste gekozen. 31+++ Alweer de laatste 
dag van 1988. Veronica brengt het 
programma van het jaar. Bij de VARA 
brengt men 8 uur radio uit 1988 en zo kan 
ik nog wel een pagina vullen. Laten we nu 
eerlijk zijn: 1988 had inderdaad zo Zijn 
hoogte en dieptepunten maar ik zie niet 
in waarom we juist de laatste dagen van 
elk jaar moeten worden volgestouwd met 
oude informatie. Vanaf deze met olie
bollen en appelflappen gevulde redaktie
tafel (ik kom er toch niet aan) wens ik U 
een voorspoedig media in 1989 en tot het 
overzicht in 1990. Hans Knot. 

RADIO RIJNKOND AL WEER 5 JAAR IN ETHER. 
Ook de tijd voor radio Rijnmond gaat 

snel. Op 21 december vierde men het 
eerste jubileum met een marathonuitzend
ing vanuit de studio aan de Delftsestraat 
in Rotterdam waarbij vele van de luister
aars langs kwamen. Man had ook voor 
bekende Rotterdammers gezorgd want de 
zangers Wim Koopman en Gerard Cox waren 
present evenals de hardloopster Nellie 
Cooman. Het programma, dat duurde van 7 
in de ochtend tot 11 in de avond, was het 
luisteren zonder meer waard. Hoewel de 
feestuitzending om 10 uur in de avond 
werd afgesloten kon de luisteraar nog tot 
11 uur luisteren naar muziek van het 
Groot Niet te Vermijden Dans en Show 
orkest. In december 1983 ging men als 
kleine regionale omroep voor de Rijnmond 
van start maar door in 1985 buiten de 
regeling van de regionale omroepen en 
Radio 1 te komen vallen kreeg men de 
unieke mogelijkheid om tot een volwaar
dige omroep uit te breiden. Eerder be
richtten we al over het succes, qua 
luistercijfers en inhoud van de pro-
S 

gramma's van Radio R1jnmond, die bij de 
luisteraars enorm aanslaan. In de loop 
van het afgelopen jaar is daar dan wel 
een concurrent bijgekomen' door middel van 
Radio West, die ook een uitgebreide pro
grammering brengt, maar toch is daar niet 
zo veel van te merken. Beide omroepen 
hebben momenteel overleg over een beperk
te vorm van samenwerking die hopelijk di t 
jaar nog tot resultaat zal leiden. Sinds 
1 januari heeft radio Rijnmond tevens de 
beschikking over een nieuwe studio, ge
vestigd in café restaurant Merz in Dord
recht om de lûisteraars in de Drechtste
den ook te kunnen betrekken bij de pro
gramma's. Nico Haasbroek, hoofdredakteur 
van Rijnmond, maakte onlangs tevens 
bekend dat 500 grote bedrijven zijn aan
geschreven om te komen tot een medefinan
ciering van de omroep waarbij hij denkt 
in de komende jaren rond de 5 miljoen 
gulden te kunnen binnenhalen ter fina n
ciering van betere en volwaardige pro
gramma's. Wel ligt het in de bedoeling 
van Radio Rijnmond de journalistieke 
integriteit niet te laten beinvloeden 
middels deze extra inkomsten en gaat men 
met veel werkvreugde via de komende 5 
jaar op naar 10 jaar radio Rijnmond. 

Jan Hendrik Kruidenier. 

Nieuws uit Denemarken 
KANAL 5 ZONDER TESTEN GESTART. 

De televisieuitzendingen van Kanal 5 
Zijn op . Eerste Kerstdag om 8 uur in de 
morgen van start gegaan zonder dat ze 
vooraf zijn gegaan door testsignalen. Men 
zendt voorlopig alleen op zaterdag en 
zondag uit tussen 8 en 12 in de morgen 
met een mix van tekenfilms, nieuws , 
videos etc. TV2 schijnt nu eindelijk toch 
een succes te worden daar de adverteer
ders hebben bekend gemaakt dat men zeer 
tevreden is over de kijkcijfers, waarbij 
dUidelijk gesteld kan worden dat de re
gionale tv stations in Denemarken n~ toch 
de verliezers zijn. Vanuit een mooi 
Kopenhagen wens ik alle lezers een fijn 
mediajaar 1989 Paul S Hansen. 

ZATERDAG HET MEEST, ZONDAG HET MINST. 
Gedurende de afgelopen zomermaanden, 

juli, augustus en september, blijken de 
Nederlanders he t mees t op de za terdaga
vond en het minst op de zondagavond naar 
de televisie te hebben gekeken. Di t is 
~~n van de gegevens van de NOS Diens t 
Kijk- en Luisteronderzoek. Verder komt er 
ondermeer uit naar voren dat Duitsland 1 
als buitenlands station haar voorkeur 
geniet boven al het andere buitenlandse 
aanbod. Desondanks waren de kijkcijfers 
beslist niet hoog. Nederland 1 werd b.v. 
gemiddeld door 5% bekeken, Nederland 2 
door 7% en Nederland 3 door slechts 2%. 
Van de omroepen werd de TROS he t mees te 
bekeken met een gemiddelde van 11i. en de 
KRO met slechts 5i. het minste. Toch werd 
liefst 83% van de totale kijkduur 
besteed aan de Nederlandse netten hetgeen 



we ergeeft hoe slecht er naar de buiten
landse stations werd gekeken. Per dag 
werd dan ook slechts 1 uur en 34 minuten 
per kijker naar de televisie gekeken, 
terwijl in de wintermaanden di t meestal 
boven een gemiddelde van 2 uur ligt. 

Zeezel1t1ersNtf 
m 12 DECEMBER: Allereerst het bericht uit 
Isra~l dat het nieuwe station Channel 7 
nu uitzendt op de volgende tijden: 
zondag t/m donderdag van 5 tot 19 uur 
plaatselijke tijd, vrijdags van 5 tot 13 
en zaterdags van 17 tot 22 uur. Er worden 
hoofdzakelijk getapete programma's uitge
zonden en aan boord zijn slechts 2 dee
jays. Wie herinnert zich nog Andrew 
Turner. nieuwslezer bij Laser en later 
vertrokken naar ondermeer Maxwell 
Communications. Hij is nu hoofd van de 
afdeling Perszaken bij Sky Television in 
London. Dan de loggings: Radio 819 Geen 
wijzigingen met de vorige week. T/m 
woensdag wel herhalingen van de Smoking 
top drie en vandaag i.p.v. Loeki Knol 
andermaal non stop muziek. Wanneer Loeki 
weer terug is zullen we dit melden. Bij 
Ria Valk deze week ook geen gast in het 
programma. Caroline: 6-10 ran Mac. 10-14 
Nigel Harris. 14-17 Dave Asher. 17-20 
Steve Richards. 20-22 Kevin Nelson en 22-
01 Tony Kirk, waarna closedown. Nieuws 
met Steve C en extra nieuws gezien de 
treinramp in London. De satellietschijf 
deze week op 819 is: Is dit ook Uw Kerst 
met Hans van Kooten. De plaat werd in 
1984 al opgenomen en werd toen geen 
succes. Daar één van de Radio 819 mensen 
destijds deze plaat liet opnemen wordt de 
zanger een nieuwe kans gegeven. di 13 
DECEMBER: Radio 819 van 9.45 tot 11.52 
uit de ether wegens technische problemen. 
wo 14 DECEMBER: Radio 819 Tussen 11.45 en 
12 uur geen Marijke van Breemen maar non 
stop muziek. Op Viewpoint is het reli
gieuze programma Word for Today een her
haling van gisteren. do 15 DECEMBER: 
Radio 819 vanaf 5.15 in de ether . Dit 
daar men in de nacht aan de zenders heeft 
gewerkt. Het blijkt tevens dat Piet Mc
Kenzie is afgelost door Fred van Amstel 
en Ron van der Plas. Nieuwe reklame 
hebben ze ook meegebracht en wel voor de 
Babbelbox. Liveprogrammering nu: 5-6.30 
Walter. 7-9 Ron, 12.30-14 Colin Peters. 
14-17 Fred en 17-19 Walter. Het programma 
tussen 11 en 11.45 met Rick van Houten is 
een herhal~ng van 8 december. Radio 
Caroline: 6-10 Nigel. 10-14 Neil Gates, 
14-17 Dave. 17-20 Steve R. 20-22 lony en 
22-01 Kevin. 9 AM with Caroline and the 
London Beat is een jingle ingezongen op 
de melodie van 9 AM van de London Beat. 
Wordt dan ook regelmatig gedraaid op het 
station. ' vr 16 DECEMBER: Rick van Houten 
andermaal een herhaling, dit maal van 9 
december. Vandaag is het trouwens 4 jaar 
geleden dat de Nederlandstalige program
ma's vanaf de Ross Revenge een aanvang 
namen, destijds met de naam Radio 
Xonique. Van dit eerste team ' is alleen 
nog Walter Simons overgebleven. Vandaag 

wordt ook voor het eerst via de zender 
aangekondigd dat vanaf morgen nachtuit
zendingen zijn te verwachten via de 819 
in de Nederlandse taal. helaas alleen in 
de nachten van zaterdag op zondag. In het 
programma van 9- 11 (van ontbijt tot 
koffietijd) wordt ons herhaaldelijk een 
voorspoedig 1984 toegewenst. een grap 
waarvan wij de lol niet inzien. Andermaal 
in de avond in geheel Nederland, uitge
zonderd de kuststrook, een belabberde ont
vangst. Nogmaals de smeekbede van Rudi 
Koot en anderen om snel over te schakelen 
naar de 1404 kHz daar deze toch niet ge
bruikt wordt en derhalve een goede ont
vangst kan garanderen. Carolineprogram
mering gelijk aan 15 december behalve: 
20-23 Kev1n, 23-02 Tony. Nieuws met Steve 
C en Steve R. za 17 DECEMBER: Radio 819 
liveprogrammering als volgt: 5-6.30 
Walter, 7-9 Ron, 11-12 Fred, 12.30-13 Non 
stop, 17-19 Colin. Na Viewpoint komt 
Radio 819 dus voor het eerst terug met de 
nachtprogrammering met het programma 
Party van 23 uur tot 5 uur in de ochtend. 
Presentatie is deels van tape en deels 
live met Hans van der Valk (uitstekende 
gouwe ouwe) , Hendrik van Nellestein (die 
een afwijkend adres gebruikt in Veenen
daal),Paul Vermeer, Niek Simons, Colin 
Peters, Walter Simons, Ron van der Plas 
en Fred van Amstel. Op WMR, dat toch 
wel regelmatig loopt gedurende de laatste 
weken, is er deze week wel op zaterdag 
een aflevering van WMR goes DX. Wat 
betreft het andere religieuze station op 
de Ross Revenge kan gemeld worden dat er 
van de aangekondigde Viewpointprogramma's 
nog steeds 7 niet zijn uitgezonden. 
Caroline: 6-10 Kevin, 10-14 Steve C. 14-
18 Dave. 18-22 Steve R, 22-02 Tonyen 02-
06 onbekend. Luisterend naar de program
matapes van radio 819 werd ons ook bekend 
gemaakt dat in januari men ook de 
Europara,de in deze uitzendingen wil opne
men, een programma dat jarenlang in 
Nederland werd uitgezonden door de TROS. 
Het programma bevat slechts 2 reklame
spots en wel voor Babbelbox en Texas. 
zo 18 DECEMBER: Radio 819 Live: 5-8 Ron, 
10-12 Colin, 12.30-16 Fred, 16-18 Walter, 
18-19 Colin. In het programma op WMR 'WMR 
goes DX' vandaag berichten uit het blad 
FRS goes DX, met ondermeer nieuws over 
RHI in New York, het nieuwe station voor 
de kust van Israäl, de Nannell etc. 
Trouwens het Offshore ' News in FRS wordt 
samengesteld in samenwerking met Free
wave, die, zoals altijd, het nieuws het 
snelste naar de lezers toe brengt. 
Caroline gelijk aan gisteren. Na 
Viewpoint op 819 stilte maar rond kwart 
na 12 in de nacht plotseling enkele Mi 
Amigo jingles en een commercial voor 
Suzie Wafels. Hu niet denken dat Tack 
binnenkort terugkomt maar even tot je 
laten doordringen dat aan boord ook 
freaks zitten die regelmatig oude herin
neringen ophalen of proberen iets te 
leren van hun voorgangers. Dan moeten ze 
nog veel leren b.v. door de zender eerst 
eens uit te zetten voor te gaan freaken. 
Vandaag wordt ook bekend dat Jessie Bran
don, jammer genoeg, radio Luxembourg zal 
verlaten daar ze geen nieuwe werkvergun
ning kan krijgen. Ze zal terugkeren naar 
Amerika . Andermaal een talentvolle jock 
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terug naar de States . Dan de tweede week: 
Allereerst de geruchten dat de mensen 
achter Radio New York International nog 
een poging willen wagen hun station op te 
starten en ditmaal in het Caribisch 
gebied. Gelukt dit niet dan zal men over
wegen naar de West Europese wateren te 
gaan om daar de programma's te verzorgen . 
Moeten ze wel eerst zorgen voor een 
nieuwe vlag want die van Sealand zal ook 
door de Britse overheid niet worden ge
accepteerd, zo mogen we aannemen. 
Vanuit de organisatie van radio 819 
vernemen we vandaag enkele nieuwtjes. Zo 
zal het station in de maand januari 
regelmatig uit de lucht gaan daar men nu 
definitief heeft besloten 2 nieuwe zend
masten te plaatsen die voor 1 februari er 
moeten staan want dan wil men met 10 kW 
gaan uitzenden. Men wist niet te vertel
len of het om nieuwe masten ging of om de 
twee die er reeds deels in segmenten 
zouden liggen. Momenteel wordt aan boord 
hard gewerkt om delen tot een geheel te 
lassen. De programma's van Loeki Knol 
behoren definitief tot het verleden daar 
de zangeres, na het opnemen van proef
programma's, niet meer kwam opdagen. Het 
programma zou een gesponserd programma 
worden voor een dierenvoedselfabrikant. 
Het moest echter wel eerst in de ether 
zijn voordat er voor reklame betaald zou 
worden. Met ingang van 15 januari zijn 
een paar nieuwe programma's te verwach
ten. Het ochtendprogramma tussen 9 en 12 
z~l op de donderdag en vrijd~.g gepre
senteerd worden door AVRO presentator 
Krijn Torringa, die toestemming van zijn 
bazen heeft gekregen voor dit projekt. 
André Groote, eens bij de VOO aktief 
met zijn paragnostische programma's, zal 
ook een kwartier per week te horen ijn 
op radio 819. Op de vrijdag komt een 
kwartier een gesponserde show (11.45) 
voor een importeur van Mexicaanse levens
middelen. Presentatrice wordt een mooie 
blonde vrouw !f??!! Wat betreft de isola
tor aan boord (plastic emmer) kan worden 
gesteld dat er 60.000 gulden is geinves
teerd voor een nieuwe die nog voor eind 
januari geplaatst zal worden. In de loop 
van 1989 zal, gedurende 2 uur per dag, 
een top 1000 over de 70'er jaren worden 
uitgezonden. Iedere dag tussen 5 in de 
middag en 7 uur in de avond zal het 
worden uitgezonden. Kocht het in de zomer 

· van start gaan dan zal het tussen 6 en 8 
uur in de avond worden uitgestraald. 
Radio 819 zal dan 1 uur meer uitzendtijd 
krijgen. Mocht het geheel een succes 
worden dan zal het een vervolg krijgen 
met de top 1000 over de 60'er jaren. Het 
geheel zal in presentatie zijn van Rick 
van Houten. Sinds enkele weken is Erwin 
van der Bliek te beluisteren met de top 
69 op Trans Atlantic Rotterdam. Erwin zal 
dan ook niet weer terugkeren op de Ross. 
Wel zal hij in de loop van de tijd weer 
terugkeren via radio 819 wanneer hij de 
presentatie van de Continental Charch 
voor zijn rekening zal nemen. Dit 
programma zal de Radio 819 top 50 gaan 
vervangen. Het ligt in de bedoeling deze 
wijziging in februari al in te voeren. 
Onze vrienden van AUK in Blackpool 
stuurden ons vandaag weer het meest 
recente nieuws over do Voiee of Peace. Op 
10 

29 november is John McDonald teruggeke rd 
aan boord om Kenny Page af te lossen die 
voor verlof aan wal is g~gaan. Twee dagen 
later ging het station uit de lucht om 
naar de haven van Ashdod te varen in 
verband met de voorbereiding van de 
winter : Naast k l ein onderhoud werd een 
bunkervoorraad water, olie en voedsel aan 
boord genomen en keerde Kenny mee terug 
naar een nieuwe ankerpositie.Rond 14 uur 
in de middag was men terug in de ether.Op 
5 december verlieten Mike Davis en Gary 
Cooke het station voor goed en de kans 1s 

. groot dat beiden spoedig weer op de Ross 

thee 
YOlce 

of 
~,....,.",.~eace 

Revenge zullen zitten. Gezien het feit 
dat Abe nu een groot tekort aan deejays 
heeft is besloten in de nacht tussen 1 en 
6 uit de ether te verdWijnen. De line up 
is nu als volgt: 6 Kenny Page, 9 Brendan 
Mee, 12 Kenny, 13 John Mac Donald, 15 
Abie, 17 Kenny, 18 Brendan en 22 John . 
Dan de reguliere loggings: ma 19 
DECEMBER: radio 819 5-6.30 Walter, 7-9 
Ron 9-11 Hendrik, 11-12 René, 12-12.30 
Smoking top drie en Ria Valk. 12.30-14 
Colin, 14-17 Fred, 17-19 Walter. Tussen 
Ontbijt en koffietijd heet voortaan 'de 
realiteit' waarin om half tien de 
overbodige opmerking en om half 11 het 
spelletje met de grote prijzen (vuurpijl) 
Beide onderdelen komen heel flauw over. 
Bij Ria Valk deze week Carry Tefsen te 
gast. WHR na 19.17 vermogen omlaag . 
Caroline: 6-10 Nigel, 10-14 Neil, 14-17 
D~ve, 17-20 Steve R, 20-23 Tony, 23-01 
Kevin en daarna closedown. Vandaag blijkt 
dat zowel Judy Murphy als Ian Kack de 
vorige donderdag voor verlof naar land 
zijn gegaan. Nieuws met Steve C en Steve 
R. di 20 DECEMBER: Er wordt regelmatig i n 
de programma's van radio 819 gevraagd 
donaties te doen aan het Leger des Heils 
en tevens wordt via diverse spotjes 
gevraagd voorzichtig te Zijn met 
vuurwerk. Op BRT 2 vandaag een 10 minuten 
durend item inzake de film Zeezenders 83-
88 en een interview met mede maker Serge 
Haderman (van Gisteren). Leuk voor 
diegenen die niet op de hoogte van het 
bestaan van het zendschip zijn. wo 21 
DECEMBER: tussen 11.45 en 12 sponsorkwar
tier voor HB (Healthy Body> met Karijke 
van Breemen, de directrice van het 
gelijknamige bedrijf. Tussen 15.15 en 
15.25 uit de ether voor alle drie 
stations. Mike Watts vertelde op Caroline 
dat het noodzakelijk antenneonderhoud 
betrof. Op Caroline wordt regelmatig 
uitleg gegeven over Europe's first on air 
charity fest. do 22 DECEMBER: Op WHR nu 
tussen 12.30 en 13 uur Explanation of the 
Bible. Op Media Network met Jonathan 
Marks (Wereldomroep) aandacht voor Radio 
New York International en Caroline op de 
kortegolf ( in Zuid Afrika dagelijks te 
volgen tussen 4 en 17 UTe). vr 23 



DECEMBER: Vanaf 7 uur zijn er weer 
nieuwsuitzendingen te horen vanuit een 
nieuwe nieuwsstudio (zou stormvast zijn 
volgens Mike Wat ss) van radio 819. 6 
Weken lang 1s er geen normale nieuwsvoor
ziening geweest. De hele dag aandacht op 
Caro line voor de charity aktie. Tussen 
donderdag middernacht en vrijdag midder
nacht gaat iedereen op het schip in 
vasten, hoewel er wel thee wordt gedronk
"'n. In ru il wordt gevraagd of de 1 uister-
aars een bedrag willen storten op een 
speciaal telefoonnummer voor de nabe 
s taanden van de treinramp in London en 
darbij werd tevens gevraagd achterop de 
c lleque te me lden dat men ge1nspireerd 
wa s tot de gift via de speciale uit 
ze nding van Caroline. za 24 DECEMBER: 
live programmering 819 5-6.30 Fred (rond 
6 uur e nkele minuten off air), 7-9 Ron, 
11 - 12 Walter, 17-19 Colin, 23-24 

oo rdploeg. Op Viewpoint zeer oude afle
vering van het programma Words of Life. 
Ca roline niet de gehele dag beluisterd 
door onze loggers: 10-13 Steve C, 13-16 
N i ge I , 16 - 18 Er win v. d. BI ie k me t 
Ch ri s mas Eve Special (vanaf tape) op 
s p ciaal verzoek van de Britse luister
aars. 18-2 2 Kevin . zo 25 DECEMBER: Eerste 
Kerstdag me t aangepaste programmering 0-1 
H ns v.d . Valk, 1-3 Hendrik N met zijn 
pI 'ogramma dat eigenlij k op 27 november 
ha uitgezonden moeten worden en dus met 
we inig Kerstsfee r. 3-4 Paul Vermeer, 4-5 
Ni c k Simon, 5-8 Col in, 8-10 Dominees, 10-
13 Fr e d , 13 - 16 Ron, 16 - 19 Wa 1 ter me tin 
be t laatste uur veel groeten voor 
familie, vrienden en bekenden van boord
team. Alleen reklame voor de Goed Nieuws 
lijn van ds. van Gendt vandaag. Verder 
vaak het anti alcohol spotje. Op WMR geen 

Xs ho w vandaag en Faitbway Baptist Hour 
i s ee n he rhaling van vorige week.Caroline 
ndermaal kort: 12-1 5 Steve C met daarin 

e~ n link met adio 819, 15-18 Dave Asher, 

22-24 Mike Watts en 24-3 Dave. Na View
point op 819 de overname van de 558 
programmering. Steve Conway doet de 
groeten aan Steve Masters, die precies 
een jaar geleden voor Caroline is komen 
te werken en dankt hem voor zijn inzet. 
ma 26 DECEMBER: Allereerst voor deze 
Tweede Kerstdag een serie algemene zaken . 
Vandaag wordt bekend dat naast Judy 
Murphy van Caroline (binnenkort met haa r 
een interview in Freewave) ook David Lee 
Ptone (ex Laser) zal gaan werken voor 
Radio Luxembourg. Stone was al eerder bij 
208 aktief. Op 73 jarige leeftijd is op 9 
december in het Zuid Franse Nice Jack 
Kotsc hac k overleden. Hij was de eerst 
die het Amerikaanse format, in samenwerk
ing met Bob Tbompspon en Gordon Me Lendon, 
Introduceerde in Europa via zijn zee
zender Radio Nord, dat gebruik maakte Ván 
de Bon Jour, het latere zendschip van 
Radio Caroline (Mi Amigo). Via de 8 19 
kHz, de frequentie van Radio 819, zij n 
eind december ook de testui tzendingen vall 
start gegaan van BBC Local Rad io 
Worcester . In Engeland heeft men nu daad 
werkelijk problemen met de ontvangst van 
de zeezender en misschien is het dan nu, 
gezien de aktiviteiten aan de nieuwe 
zendmasten, toch verstandig te kiezen 
voor de door ons aangegeven frequenti e 
van 1404 kHz. Ook vernamen we dat ex Mi 
Amigo baas Sylvain Tack zijn woonhuis in 
Gent heeft verlaten om een nieuw optrekj e 
in gebruik te nemen in het plaatsje 
Brakel. Bijkomstigheid is dat in dit dorp 
destijds de illegale Mi Amigo studio was 
gehuisvest en werd opgerold door de BOB, 
de Belgische Opsporings Brigade. Tack 
zelf wist te ontsnappen maar Peter van 
Dam werd toen gearresteerd. In Amerika 
wordt per 1 januari de internationale 
regeling voor nationale watereren van 
kracht en zodoende worden de national e 
vlRteren tot 12 mij 1 ui tgebreid. Vanui t 

Walter Simons en Erwin van der Bliek. 
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een ander werelddeel, Australi~, kreg~n 

we een perfekt gemonteerd overzicht toe
gestuurd van een serie programma's van de 
zeezender Hauraki, aangevuld mat fragmen
ten uit 1975 toen het s~ation al legaal 
aan land aktief was. Duur van deze 
cassette is 00 minuten en als je een 
kopie op kwaliteitscassette wenst stuur 
dan 10,-- (tevens voor dekking van porto
en verpakkingskosten) naar Postbus 102 
9700 AC in Groningen. Voor diegene dip
zich willen inschrijven voor het in maart 
te verschijnen herdenkingsboek 25 jaar 
Caroline is er nu nog de gelegenheid dit 
te doen. Een briefkaart is voldoende naar 
ons adres in Groningen. Er zal een 
beperkt aantal boeken worden gedrukt dus 
wees er snel bij. Inmiddels heeft een 
groot aantal voormalige Carolinemadewerk
ers haar ervaringen en herinneringen al 
aan het papier toevertrouwd en ik kan 
stellen dat het 'smullen geblazen' wordt. 
Ondermeer ontvingen we verhalen van 
Johnny Jason, Simon Barrett, Bob Naakes. 
Hare Jacabs, Ruud Hendriks, Carl Conway, 
James Ross, Ray Terret en Dough Kerr. 
~evens zal er een 75 tal pagina's in 
komen met de mooiste foto's, waarvan een 
deel nooit eerder is gepubliceerd. Wie 
herinnert zich nog Grant Benson van radio 
Caroline? Hij werkt nu bij Elektra lOB 
aan de Cote d'Azur, een station dat 
hoofdzakelijk de programma's van de BBC ' 
World Service uitzendt, aangevuld met 
eigen aktual1teiten en reklame. Dan wat 
herinneringen aan deejays uit bet 
Caroline verladeni Keith Hampshire werkte 
voor Caroline Nortb en South en vertrok 
nadien naar Australiä. Onder de naam 
Keith Walker heeft hij in de loop der 
jaren 3 nummer één hits gescoord in 
Australiä en van de opbrengsten heeft bij 
een paardenranche gekocht in Canáda en 
tevens meldde hij dat hij nog aktief is 
in het maken van commercials en voice 
overs voor Canadase televisiestations en 
af en toe ook aktief is bij hat maken van 
hoorspelen voor Canadese radiostations. 
Paul Nobie, ook in de OO'er jaren aktief 
bij Caroline, blijkt nu televisieproducer 
te zijn bij een station op Hawa~. Zo zie 
je maar dat ja weer veel gewaar wordt als 
je bezig bant met research voor ean nieuw 
boek. Peter James, ook een blau.we maandag 
op Caroline, is nu hoofd van BBC Enter
prises, een onderneming die allerlei BBC 
produkten op de markt brengt. 

Dan de reguliere 10ggings voor deze 26e 
december. Op Radio 819 een aangepast pro
ararrma. 5-·8 Fred, 8-10 Dom i nees, 10-11 
Hendrik, 11-12 Renéé, 12-12.30 Smoking en 
Ria, 12.30-15 Col in, 15-17 Ron, 17-19 
Walter. Gasten deze week bij Ria zijn 
RattIe en Frost. Op de 819 hoorden we 
de afgelopen nacht de overname van de 
Carolineprogrammering en zou volgens ons 
iedere nacht moeten geschieden. Om 5.11 
nam Fred het namens 819 over. Op Caroline 
om 3 uur in de nacit een eenmalig optred
en van Bruno BrooKéS met de top 40 vanaf 
tape, waarna Oave Asher het om 3 uur, hal
verwege Bruno's show overnam en daarna 
doorging tot 5. di 27 DECEMBER: Radio 
12 

819 live 5-6.30 Walter, 7-9 Ron, 12.30-
14 Colin, 14-17 Fred en 17-19 Walter. De 
artiest van de dag wordt met ingang van 
vandaag weer om het uur gedraaid. Caroli
ne: 5 Neil Gates, 9 Steve Conway, 13 Nigel 

.Harris, 17 Dave Asher, 21 Kevin Nelson en 
u1 Closedown. David Lee Stone is terug op 
Luxembourg en konden we vandaag beluiste
ren tussen 1 en 4. Vanuit Playa de Aro 
kregen van het plaatselijke postkantoor 
nieuwe postcodes: Radio 819, Apartado 
146, 17250 en Radio Caroline Apartado 
600, 17080 Gerona. wo 28 DECEMBER: Op WMR 
nu iedere dag tussen 10 en 10.30 Bible 
Reading door de Johan Maasbach World Mis
sion. 11-11.30 Maasbach in het Engels, dus 
een uur te vroeg opgestart. Radio 819 
heeft bezoek gehad van een tender. Fred 
is mee naar de kust en Ron heeft zijn 
programma tussen 14 en 17 erbij genomen. 
Colin verzorgt nu de meeste nieuwsbulle
tins. do 29 DECEMBER: Radio 819 De Smo
king top drie wordt voor de 3e keer in 
L weken gedraaid als herhaling. Bij View
~oint is 'Keith Slough Commantaryl een 
herhaling van vorige week. vr 30 DECEM
BER: Smoking top drie een herhaling van 
18-12. Op Caroline na 1 uur vannacht 
andermaal een getapte programma van 
Erwin v.d. Bliek tot drie uur. OUDE
JAARSDAG Op radio 819 aangepaste program
mering. Opstaan met 819 duurt 1 uur lang
er tot 10 uur en daarna wordt van 10 tot 
17.13 de Top 88 over 1988 uitgezonden. 
5-6.30 Walter, 7-10 Ron, 10-13 Walter, 
13-16 Colin, 16-19 Ron. Viewpoint loopt 
uit tot 23.18 en derhalve de boordploeg 
vanaf dat moment op naar het Nieuwe jaar. 
Caroline om 10 uur Judy Murphy vanaf tape 
met 'The ones that Got away'. De show was 
een afscheidsshow, nu ze vertrokken is 
naar 208. Om 12 uur, nadat Judy uitgebreid 
was bedankt, startte Steve C de top 60 
over 1988. Om half 5 in de middag liep 
het programma af en bedankte Steve vele 
medewerkers die zich het afgelopen half 
jaar hebben ingezet voor het station. 
Nunvner 1 op de lijst was Domino Dancing 
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van de Pet Shop Boys. Daarna was Nigel 
te horen met the Best LP Tracks now, het
geen doorging tot tien voor 7 in de avond. 
Vervolgens non stop tot 19 en daarna nor
~aal met Dave Asher. Vanaf 23 uur was ie
dereen aan boord in de studio aanwezig. 
Op 558 en 819 was om 12 uur de jaarwis
seling met vele wensen van boord naar 
land. Op 819 vervolgens de gebruikelijke 
zaterdagnachtprogrammering 'de Nacht ' . 
Op WMR horen we bij Tom de Wit een nieuwe 
versie van het nummer Peace van Peter. 
NIEUWJAARSDAG: 5-8 WaJter, 8-10 Dominees, 
10-13 Col in, 13-17 De Veronica top 69 van 
1969 met Rick van Houten en Piet de Meer, 
inclusief de belangrijkste nieuwsfeiten 
uit dat jaar., 18-19 Ron van de Plas. 
Caroline tussen 2 en 4.55 een dame die 
al giegelend door het programma heen ging 
en luisterde naar de naam Francis Day. 
Daarna normale programmering. Vanaf heden 
weer uitgebreid nieuws op het hele uur 
met headlines op het halve uur. Verder 
wordt het zo dat het nieuws nu wordt ge
lezen door de dienstdoende deejay, uit
gezonderd de peakuren. (Steve en Dave). 
Ook weer regelmatige weersvoorspelling 
en verkeersinfo. Caroline is dus duidelijk 
weer groeiende naar een professionele 
status. 5-7 Kevin, 7~10 Steve C, 10-14 
Dave, 14-18 Nigel, 18-22 Neil, 22-01 
Kevin. Lotto 649 wordt nu bekend gemaakt 
om 6.49, 18.49, 12 en 24 uur. ma 2 JANU-
ARI: Radio 819. Gemeld wordt dat Loekie 
Knol weer geen tijd had. Beter is er he
lemaal niet meer over te praten daar al 
bekend is dat het programma niet meer 
zal terugkeren. Derhalve vandaag tussen 
11 en 12 Renéé Plemp. Nieuwe reklame is 
er voor Aviko diepvriesprodukten. Smoking 
top drie deze week andermaal herhalingen. 
Ria Valk heeft geen gast deze week maar 
ze zal wel elke dag een bekende Neder
lander aan de telefoon hebben.Caroline 
6-10 S teve, 10-14 Ne i l, 14-18 N i ge I , 
18-22 Dave en 22-01 de terugkeer na een 
absentie van ruim 2 jaar van Caroline 
Martin. Ze heeft geleerd in die periode 
want ze klinkt veel professioneler als 
destijds. Kevin Nelson weer terug naar 
de vaste wal.Op transatlantic, een van 
de nieuwe legale lokale etherstations 
in Rotterdam, is Erwin v.d. Bliek met 
ingang van vandaag te beluisteren. 
di 3 JANUARI: Caroline 6-10 Nigel, 10-14 
Ne i l, 14-17 Dave, 17-21 Steve en 21-01 
Caro1ine, waarna c1osedown. Caro1ine 6-7 
Nick Jackson (nieuw), 7-10 Nige1, 10-13 
Neil. Hierna beide stations en WMR uit 
de lucht voor de eerste van een lange 
serie onderbrekingen. Men heeft een 
grote boot langszij liggen en de nood
zakelijke extra technische mannen zijn 

aan boord voor de installatie van onder
meer de zendmasten en de isolator. Ge
zocht wordt nog naar een goede feeder. 
wo 4 JANUARI Andermaal of air om 13 uur. 
do 5 JANUARI Om 8.45 even in de lucht 
met de mededeling op Caroline dat men 
voor onderhoud geruime tijd uit de ether 
zal verdwijnen. Tussen 10.45 en 14 uur 
terug met Neil Gates, 14-17 Dave, 17-21 
Steve en 21-01 Caroline, waarna close
down. Om 0 uur ofwel middernacht wordt 
het signaal nu ook via de korte golf uit
gezonden en dit wordt tevens, via een 
jingle, aangekondigd. Op Radio 819 zijn 
Colin en Walter afgelost. René Bakker 
is nieuw (hoewel, hij was eerder aan 
boord onder de naam René van EIst.) 
Ook nieuw is Eric Beekman, waarover 
straks meer. Slechts 2 nieuwsuitzendingen 
en wel om 13 en 18. Er wordt ook regel7 
matig vertelt dat men voor onderhoud di
verse malen uit de ether zal zijn. 5-6.30 
non stop, 7-8.45 Ron, 12.30-14 Ron, 14-17 
René Bakker en 17-19 Ron. Bekend wordt 
dat de door ons aangekondigde programma IS 

van ondermeer Andrê Groote en Krijn Tor
ringa niet eerder dan in februari van 
start zullen gaan. vr 6 JANUARI: Tussen 
11.45 en 12 uur een nieuw, door ons reeds 
aangekondigd, sponsorprogramma over Mexi
xo en Mexicaans eten met Ester. Dit zal 
iedere vrijdag worden uitgezonden. Van 
onze kant de groetjes aan blonde Esther. 
Om 8 uur trouwens het nieuws gelezen door 
de kok Koos. Via Rudi Koot kregen we de 
beschikking over de nieuwste Viewpoint 
wijzigingen: verdwenen ma t/m vr 19.45-
20 Ernest O'Neill, ma 21.15-21.30 Narrow 
Way met Knock Johnson. Nieuw ma 21.15-
21.30 First Assembly of God. Aan boord 
is een enorme voorraad olie en water ge
bracht om de stabiliteit van de Ross tij
dens de mastbouw te garanderen. Vandaag 
is ook het anker gelicht en is men ander-
maal van ankerpositie veranderd. Tevens 
zijn alle schakels in de ketting gecon
troleerd. In de nacht bij Veronica op 1 
horen we vandaag Raymond Balsink. za 7 
JANUARI: Radio -819 Live 5-6.30 Ron, 7-9 
Ron, 11-12 Rene, 12.30-13 Non stop, 17-
19 Rene en 23.15-24 Ron. Caroline: 6~10 
Nick, 10-14 Carol ine, 14-15 Steve, daarna 
niet meer geluisterd. Viewpoint 22.45-
23.15 Overcomer met Ralph Stair i.p.v. 
tussen 22.45 en 23. W~R Goes DX ondermeer 
met ontvangstrapporten uit Amerika. zo 
8 JANUARI: In de nacht waren we nieuws
gierig of de aangekondigde Europaparade 
zou worden uitgezonden via Radio 819. 
Helaas wel Nick Simon, maar zonder de 
lijst. De meeste loggers melden dat aan 
boord Erik Beekman is gekomen die bekend 
werd van Radio Mi Amigo (17.2 t/m 28.2.77) 
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en Hofstad Den Haag. Wel is er een Eric 
Oeekman maar beslist niet dezelfde . Het 
ging toen om Bart van Gogh, die heden
tendage hoofdproducer is bij de jingle 
produktiemaatschappij Top Format in 
Haarlem en wel iets anders heeft te doen 
dan plaatjes te draaien op de Noordzee . 
Aan nieuws worden we vandaag rond 10,12, 
14,16 en 18 uur op de hoogte gehouden . 
Live op 819: 5-8 Erik,met tussen 6 en 7 
hits uit de 60 ' er jaren. 10-12 Erik, 
12 . 30-16 René met Top 50, 16-18 Ron en 
18-19 Eri k. Viewpoint tussen 21 en 21.3U 
non stop i.p.v. Heaven's Peace Plan. 
Caroline 6-10 Nick, 10-14 Steve, 14-18 
Carol ine, 18-22 rJi qe 1 e n 2'.-02 Nei 1. 
Dank aan Rudi Koot, r~aria Depuydt, 
Martin v.d. Maden, Tom de Munck, Henk 
Kortschot, Jack Duyzer, Pau1 de Haan 
en Ate Harsta. Tot ove r drie weken, med e 
namens samenste ller Hans Knot. 

International Story 

Nada t we op de maandag totaal overvallen 
ware n door de nationale en lokale pers 
we rd d e dins dagochtend andermaal tijd 
voor een overval. We gingen omstreeks 
drie uur naar be d en rond half 6 werden 
we ruw gewekt door e en luide stem vanuit 
ee n speaker aan boord van de Cape Horn, 
ee n s chuit van d e kustwacht. Deze k e er 
bleken de heren niet zo vriendelijk 
ges temd te zijn a l s op de zaterdag er 
voor. Men vertelde ons dat men de Sarah 
ging enteren, dat we allemaal moes t e n 
o pstaan en ons moesten verplaatsen naar 
het voorschip. Ik vroeg hen wat er aan d e 
hand was en s telde hen nogmaals op d e 
hoogte van het feit dat men totaal geen 
rec ht had om op ons schip te komen. Ze 
claimden dat ze toestemming van de 
regering van Honduras hadden om ons schip 
t e enteren, desnoods met geweld. Ook 
stelden ze dat, wanneer wij niet akkoord 
zouden gaan met een entering, er 
inderdaad geweld zou worden gepleegd en 
er gewonden zouden va llen. 1 n zo' n geva I, 
al s je de leiding hebt over een zend 
schip, denk je aan twee dingen: j e 
mensen, waarvoor je verantwoordelijk 
bent, en je schip. Aangezien we een gast 
aan boord hadden, RJ Smith, was mijn 
grootste zorg zijn veiligheid en die van 
het enige bemanningslid, Ivan. RJ was 
reeds wakker geworden en aan dek gekomen 
ma ar Ivan sliep nog in de kajuit naast d e 
s tudio. RJ ging hem wakker maken terwi j l 
de kus twacht inmiddels al één van d e 
rubberboten uitzette. Het was echt niet 
zo leuk allemaal. Aan dek van de boot van 
de kustwacht stonden grote machinepi 
stolen op ons gericht en ook iedereen di e 
op de Sarah kwam was gewapend. Toen z e 
aan boord stapten kwam men direkt DP ons 
af ons vertelende: "In opdracht van he t 
14 

De schrijver van deze serie Andy Whee1er. 
(foto: OEF) 
mi ni s terie van Buitenlandse Zaken en d e 
FCC nemen we bezit van deze boot en 
worden alle aanwezige mensen door on s 
gearesteerd". Direkt begonnen we vrag n 
te stellen al s 'Op welke gronden? en me t 
welk recht'. Het enige dat men ons kon 
toevoegen was dat we een international e 
wet overtraden maar welke wet konden ze 
ons niet zeggen. Elk van ons kreeg hand 
boeien om en onze zakken werden volledig 
l eeg gemaakt. De zon kwam erg mooi op e n 
de we e r s verwa c hting wa s dat het een lange 
hete dag zou worden . Desondanks werden we 
op het voorde k geplaatst. Het bleek dat 
het c omplete team van het FCC kantoor in 
New York, z e ven man sterk, onderdeel was 
van he t invas ieteam en zodra de arresta 
tieproc edure voorbij was ging men onmid 
d e llijk, gewapend met hakbijlen en gro te 
kniptangen naar beneden om de gehel e 
studio- en zendinrichting te ontmantelen. 
Heel trie s t is het dan om op het d e k 
gekneveld te liggen en alle geluiden t 
horen, die geproduceerd worden middel s 
geweldadig slopen van datgene waaraan j e 
zelf maanden hebt gewerkt om op te 
bouwen . Toen ik één van de bewakers van 
de ku s twac ht vroeg waarom men dit deed 
zei hij me dat het een opdracht was die 
me n moest uitvoeren en dat het grote pro 
bleem van het leven is dat men opdrachten 
krijgt die men moet uitvoeren, of men dit 
nu wil of niet. Ik heb het idee dat het 
me rende el van de Kus twac htmens en helemaal 
ni e t t e vreden wa s met datgene dat de FCC 
lEns en be ne dende k s aan het uitvoeren 
wa r e n. Ze vertelden ons ook later dat z e 
a llema a l naa r o nze programma's ha dden ge
lui s t e r d en ook wel a c hter o nze idee~n 
s tonde n en da t ze ook wel enigs zins me t 
grote t e g e n z in na ar de Sarah waren 
g e varen om de opdrac hten uit t e voeren. 

wordt vervolgd. 



VANDERSICHEL DIREKTEUR WERELDOMROEP BR~ 
De Raad van Beheer van de BRT heeft 

Jacques Vandersichel benoemd tot direk:. 
teur van de BRT dienst Wereldomroep. HIJ 
volgt Jef Coolsaet op die met pensioen 
is gegaan. Vandersichel was reeds hoofd 
redakteur bij de Wereldomroep en was 
voorheen aktief bij de 'nieuwsdienst van 
de afdeling televisie. De Raad van Beheer 
heeft tevens Etienne van den Bergh be- , 
noemd tot hoofdredakteur van programma s 
als Panorama en de Zevende dag. Hij was 
al waarnemend hoofdredakteur. 
NADINE DE SLOOVERE NAAR VTM. 

VTM heeft bekend gemaakt dat men in 
het Journaal voorlopig zal gaan werken 
met twee vaste nieuwslezers. De taken 
worden vervuld door Danny Verstraeten, 
die tevens journalistiek werk zal gaan 
doen voor de VTM nieuwsdienst (hij is 
afkomstig van de BRT radio verkeersredak
tie) en de BRT omroepster Nadine de Sloo
vere. Zij zal dezelfde taken als Ver
straeten gaan vervullen. 
WILLY SOMMERS PRESENTATOR BIJ VTM. 

Als presentator van het Vlaamse show
gebeuren, zo ~eldt de VTM, is door de 
nieuwe televisiemaatschappij de zanger 
en entertainer Willy Sommers ingehuurd. 
RTL WIL EVENTUEEL STOPPEN IN BELGIE. 

RTL TVi zal van het televisiescherm 
gaan verdwijnen indien de RTBF toestem
ming krijgt tot het uitzenden van reklame. 
De RTBF heeft onlangs in diverse frans
talige kranten grote advertenties ge
plaatst waarin ondermeer gesteld werd 
dat zonder het invoeren van reklame via 
de RTBF het in de toekomst voor de om~ 
roep onmogelijk is zijn rol te spelen 
in het veranderende Europa. De RTL lei
ding ziet geen toekomst meer voor haar 
station als de regering inderdaad over
stag zou gaan en de RTBF toestemming zou 
verlenen voor het voeren van handelsre-
kl ame. 
NIEUWE PROGRAMMERING BRT RADIO. 

De drie BRT netten zullen vanaf mei 
a.s. nieuwe programmering krijgen en het 
ligt in de bedoeling dat , rond die datum 
ook de nachtradio zal worden ingevoerd. 

De financiën voor de nachtprogramma's zou
den moeten komen uit besparing door be
paalde avondprogramma's van twee zenders 
met elkaar te koppelen. De bedoeling van 
de vernieuwing is het duidelijker profi
leren van de verschillende netten, waar
bij gehoopt wordt dat de nieuwe structuur 
beter en vlugger zal kunnen beantwoorden 
aan het verwachtingspatroon van de luis
teraar. 
TOCH WEER SPONSORING BRT IN TOEKOMST. 

De CVP wi I in de komende drie jaar een 
aangroei van de BRT middelen met .~OO mil
joen Bfr per jaar tot om en na biJ de . 
7 mi ljard Bfr op het einde van 1991. Dit 
bedrag is inclusief de sponsoring waar
voor de BRT weer toestemming krijgt. Het 
~ettelijk vastgesteld percentage van 65% 
van het kijk- en luistergeld voor de BRT 
zou pas voor na 1991 zijn. Wel dient vol
gens de CVP de VTM de exclusiviteit te be
houden voor handelsreklame, terwijl er 
voor de regionale tv beperkingen moeten 
komen in het nog uit te werken uitvoerings 
besluit zoals een verbod op ketenvorming. 

, I 
Ook vindt men dat de VTM de programma s 
niet mag onderbreken voor reklame. Het 
woord is nu aan de andere partijen in de 
Vlaamse regering. 
RTBF PRODUKTIE IN DE PRIJZEN. 

De film 'Ie maître de Musique' met 
in de hoofdrol de bas bariton José Van 
Dam heeft op het internationale film
fes~ival van Rio de Janeiro de speciale 
prijs van de jury toegewezen gekregen. 
De film, die handelt over de wereld van 
de Opera, werd mede geproduceerd door 
de RTBF. De prijs werd door Corbiau 
gedeeld met de Australiër John Duigan. 
VTM WIL MEEPRATEN OVER BRT INKOMSTEN. 

De VTM volgt met aandacht het nieuws 
rond .een eventuele verhoging van de 
BRT toelage van de regering en de 'be
sprekingen inzake een eventuele herin-

' voering van niet-handelsreklame via de 
BRT. De leidi'ng' van de VTM stelt dat 
zij de ~rkenning als commerciële zender 
heeft gevraagd en bekomen onder de voor
waarde dat de VTM zou kunnen rekenen 
de enige te zijn met toestemming tot het 
brengen van commerciële en niet commer
ciële publiciteit en sponsoring. De 
VTM verwijst in dat verband naar een 
beslissing van de Vlaamse ,executieve van 
19 november 1987. Tevens wijst men erop 
dat de BRT nog steeds het verbod op re
klame en sponsoring overtreedt. 
LEIDING STRUCTUUR BRT RADIO. 

De Raad van Beheer van d~ BRT heeft 
zijn toe'stemming betuigd , met ' een nieuwe , 
st~uktuur van de radio; In deze struktuur 
zullen twee directeuren, één voor de 
Produktie 'en één voor de radioprogram~a- ' 
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tie, verantwoorde l i j k zIJn voor de vier 
radio ketens. De h r schikking is het ge
volg van een onde rzoek dat de BRT uit
voerde naar het verwachtingspatroon van 
de Vlaamse luisteraar. De nieuwe struktuur 
maakt het mogelijk sneller te beantwoord
en aan dat verwachtingspatroon. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe struktuur de ko
mende twee jaar in een proefperiode 
zal worden uitgetest. 
BRT TELETEKST MET MEER SERVICE. 

Vanaf 21 maart a. s. zal het aanbod 
van de BRT Teletektst aanzienlijk worden 
ui tgebreid. Di t gebeurt mede dankzij een 
au toma tische inpu t vanui t he t videotext
bes tand van he t KNMI in Ukkel. Hierdoor 
wordt het mogelijk regelmatig het weerbe
richt bij te stellen.Twee tot drie keer 
per week zal er een nieuw infoblok worden 
ingevoerd met astronomisch nieuws. Even
eens via een automatische input zal Taxi
s top alle aanbiedingen voor de In terna
tionale Liftservice en de CaprooI aan de 
Teletekst bezitter meedelen. Zodra de 
Raad van Beheer van de BRT de voorstellen 
goedkeurt zullen ook de BRT kijk- en 
luis tercij fers via he t ne t worden gepu
bliceerd. De beursberichten zullen het 
scherm tevens gaan bevolken en zal er 
onder de noemer TT Junior een volledige 
nieuwe rubriek worden geopend, die 100% 
is gericht op de jeugd, waarbij ondermeer 
Boekbesprekingen, thea tertips, spelle t~ 
jes, adressenhoek en wensenhoek zal 
worden gebracht. Maria Oepuydt. 

SATELLIETEN IN AMERIKA. 
Reeds in 1993 zullen 9 Amerikaan-

se satellieten het tijdperk dat ze niet 
meer inzetbaar zijn. In 1995 is dit ge
tal opgelopen tot 23 van de 28 op Ameri
ka ge r i c h te sa tel 1 iet en • I n 1 993 zij n 
er dan in principe 216 zendkanalen mind
er ter beschikking in het 4 GHz bereik, 
tenminste als er geen vervanging voor 
handen is. De programmamakers en vooral 
de satellietondernem ingen moeten zich 
nu al terdege op deze tijd gaan voorbe
reiden. Conservati e f als Amerika is zal 
niet snel afgeweken worden van het ge
bruikte materiaal en zal men de 4 GHz 
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~lijven gebruiken en de satellietfirma1s 
zullen genoodzaakt worden de bestaande 
satellieten om te ruilen voor nieuwe 
exemplaren met hetzelfde doel. Zij zien 
liever dat men de 11 GHz gaat gebruiken 
maar dit levert felle tegenstand op van 
uit de hoek der kabelnetten omdat deze 
op de 4GHz zijn ingesteld en omzetting 
te veel geld zou kosten. In plaats van 
wisseling van frequenties ziet de kabel
exploitant veel meer in een verhoging 
van de respektievelijke uitzendvermog
ens • In totaa 1 worden er nu 124 versch i 1-
lende programmals aan de kabelnetten 
aangeleverd. Ook de ontwikkeling van 
DSS satellieten wordt in Amerika schu
chter bekeken. Men wacht veel li ever de 
ontwikkelingen van de OSS in Europa en 
Japan af waarna overwogen zal worden 
wat de toekomst voor OBS in Amerika zal 
zijn. De enige firma die wel overstag is 
gegaan is Touchtone en zal midden 1989 
met een DBS satelliet liefst 17 ver
schillende programma's gaan leveren.TAV 

DEEJAY KRIJGT EIGEN STRAAT. 
Paul Harvey. één van de veteranen uit 

de Amerikaanse radiodeejaywereld, heeft 
een eigen straat gekregen in zijn woon
plaats . Derhalve heeft Windy City nu zijn 
Psul Harvey Street. 
VOICE OF AMERICA IN OPSPRAAK. 

Binnen de leiding van de Voice of 
America bestaan vermoedens . van infiltra
ti~ van Zuid Afrikaanse agenten. Kargaret 
Kennedy , verantwoordelijk voor de 
Afrikaanse divisie van de VOA, maakte 
onlangs bekend dat diverse tapes die 
bestemd waren voor uitzending in Angola 
en Mozambique, verdwenen zijn. Men vermoed 
dat onder de medewerkers van de Portugese 
service Zuid . Afrikaanse agenten werken 
die de tapes hebben laten verdwijnen. In 
1986 werd reeds eerder een ambtenaar van 
de dienst ontslagen toen hij een tape 
liet verdwijnen. Er werd toen niet gezegd 
voor welk land hij werkzaam was. Nadat 
het enige tijd rustig was verdwenen er i n 
april vorig jaar andermaal tapes en is 
dit met bepaalde regelmaat tot op heden 
doorgegaan. Ook op een andere manier is 
de VOA in de Amerikaanse pers in de 
spotlight gekomen. Voormalig stafmede
werker Carolyn Waever beschuldigd de 
regering Reagan van bemoeienis met de 
VOA, waarbij ze voorbeelden gaf van 
programmaorders van bovenaf. Zo zou 
ondermeer in de Irangate periode bepaal
de platen gedraaid zijn in opdracht van 
de regering, die dan als code moesten 
dienst doen voor de onderhandelaars in 
Iran. Dit gebeurde toen in opdracht van 
Oliver North. Wel stelt Weaver dat de ' 
n1euwsservice van de VOA gelukkig zonder 
schade er door is gekomen maar dat wel de 
aktualiteitenafdeling geplaagd werd met 
interferentie door de regering. Dit was 
vooral met betrekking tot de verslagge
ving over Nicaragua. . Senator Clairborne 
PeIl heeft inmiddels de regering gevraagd 
de VOA volledig te reorganiseren zodat in 



d e toekomst dergelijke i nterfere n t ie van 
bovenaf o nmogel ij k wo r dt . 
CASEY KASEM WE ER TE BELUISTEREN. 

Na een peri od e van een half j a ar niet 
te beluist e r en z ijn geweest i s e asey 
Kasem met zi j n nieuwe syndicate progra mma 
voor Westwood Dne op 21 januari van s t a rt 
gegaan. Het wa s de langste periode dat 
Casey n i e t t e beluisteren was op de Ame
ri kaanse rad i o sinds 1958 , t oen hij een 
pa uze nam van één jaar voor een vervolg 
op zi j n t oneelopleiding . Het lijkt er op 
dat Kasem niet zo veel zal merken van 
lu isteraarverlies in de States. Dit komt 
mede doordat hij gedurende het laatste 
half j aar wel wekelijks op de tele visie 
te zien was met zijn America's Top Ten. 
De nieuwe show zal niet veel afwijken van 
de American Top 40 met Casey Kasem, zoals 
die de afgelopen 18 jaar door ondermeer 
Watermark en ABC op de markt werd 
gebracht. Ook nu weer zal aandacht worden 
besteed aan brieven van luisteraars, 
kleine opdrachten van luisteraars, 
algemene info rond artiesten en roddel
nieuws. Ook is men niet bang voor een 
nieuw 'succes voor Casey in het program
ma:"Casey's top 40 with Casey's Count
down", omdat er in Amerika ruimte is voor 
diverse hitlijsten. Eén ding is in ieder 
geval zeker: in het nieuwe programma van 
Casey zal ook geen ruimte zijn voor de 
mening van de luisteraars, want volgens 
Kasem is een eventueel opnemen van 
meningen in een dergelijk programma een 
inbraak op de integriteit en ethiek. 
Gebeurde dit wel dan zou het luister
publiek snel door hebben dat Kasem 
krediet aan het verliezen is. De 
populaire deejay zegt geen strijd te 
zullen aangaan met zijn opvolger bij 
Watermark, Shadoe Stevens, omdat hij 
nooit naar andere deejays luistert en 
puur alleen met zichzelf de strijd aan 
gaat. Tevens is succes deels verzekerd 
door dat Casey Kasem in november 
uitgebreid op alle televisie- en radio
stations is belicht vanwege zijn demon
stratie in Washington voor een anti kern
wapencomité. De strijd tussen Shadoe 
Stevens en Casey Kasem kan echter pas 
daadwerkelij k - goed worden beschouwd 
wanneer medio juli de resultaten bekend 
worden over het eerste half jaar van 1989 
van de diverse radio stations, waarin 
zondermeer ook de cijfers , van de 
syndicate programma's zullen zijn opge-
nomen. Hans Knot. 

NIEUW AKKOORD VOOR NEEDLETIME ILR. 
Ee n nieuw kontrakt is er ontstaan 

~nzake het gebruik van ' Needletime' in 
Enge l and voor de ILR station. Het nieuwe 
kontrakt , dat voor een periode van 5 jaar 
is afgesloten, geeft de ILR station 
ongelimiteerd de gelegenheid platen te 
draaien in de programma's zonder dat er 
meer dan voorheen voor wordt betaald. Tot 
nu toe moes t per 24 uur minimaal guur 
anders worden gevuld dan met grammofoon
of cd-mu,ziek. 
RADIO RADIO EN DE AANDELEN . 

Virgin Broadcasting is van plan 40% 
van haar aandelen in het satellietradlo-

pro1ekt Radio Rad io 
naamste ka ndidaa t voor 
dilly Radio . 6 07. van 
i s reeds in handen 
sta t lons, 
Netwo rk, 
Forth . 

waaronde r 
Radio Trent 

t e verkopen. Voor
d e k o op is Picca
het aandelenpakket 

van andere ILR 
Yorksh i re Radio 
Gro up en Radio 

BBC WIL RECHTZ AAK OVER NAAM GEBRUIK . 
Ondanks dat de me nsen achter het 

Radio Five pro,j ekt , het samenwerkings
verband tussen RTL en RTE, beweren dat 
Radio Five andermaal een werknaam voo r 
het toekomstige station is, overweegt de 
leiding va n de BBC op korte termijn een 
r echt z a a k aan te gaan inzake het gebruik 
va n deze naam. Men claimt bij' de BBC de 
naam voor haar toekomstige nieuwe lande
li j k radionet. 
INSP EKTEUR DTI DOOD GEVALLEN. 

Ti j dens een raid op één van de vele 
ill e g a le radiostations in Engeland is de 
37-jarlge Roy Threfall gestruikeld en 
Uiteindelijk dood neergevallen . In grote 
snelheid werd een trappenhuis beklommen 
op weg naar de 14e verdieping, alwaar de 
i llegale z ender zou zijn verborgen waarop 
men naar zoek was . De DTI verklaarde dat 
het ongeluk, dat in Manchester gebeurde, 
tot nadenken had gezet inzake het te 
voeren opsporingsbeleid in de toekomst. 
De lift was niet gebruikt uit angst dat 
de zenderbezitter de lift uit zou 
schakelen. 
METRO RADIO WIL LANDELIJKE BETROKKENHEID. 

Met de eventuele komst van landelijke 
commerci~le radio beeft de leiding van 
het ILR station Metro Radio bekend 
gemaakt grote belangstelling te hebben 
inzake betrokkenheid tot het runnen van 
een landelijk station. Ook wil men in de 
nabije toekomst nog een viertaliLR' sta
tions opkopen, waarbij men dan 5 heeft, 
het maximaal aantal dat een organisatie 
in haar bezit mag hebben . 
RADIO FORTH KOOPT BELANGEN IN FRANKRIJK. 

Het ILR station Radio Forth heeft 20% 
van het aandelenpakket van het commer
ci~le Parijse station Pacific FM 
opgekocht. Voor de aanschaf beeft men 
400.000 Pond neergeteld. Pacific FM zendt 
24 uur per dag uit met nieuws en in
formatie voor de doelgroep van 25 tot en 
met 49 jaar. Ook levert men, via satel
liet, een 50 tal Franse stations program
ma's en nieuws en bestaat er tevens de 
mogelijkheid voor de adverteerders op 
deze manier landelijk bereik t~ krijgen. 
Richard Findlay, van Radio Fortb uit 
Edingburgh, zal plaats nemen in de raad 
van aandeelhouders van PAN European Radio 
Holdings, dat eigenaar is van Pacific FH. 
RADIO LUXEMBOURG VERLIEST 2 DEEJAYS. 

Radio Luxembourg zal rond deze tijd 
twee nieuwe deejays in dienst krijgen, 
waarbij de namen bij het ter perse gaan 
nog niet bekend waren . Reden hiervan is 
dat Jessie Brandon het station heeft ver
laten daar haar verblijfsvergunning in 
Engeland niet verlengd werd en derhalve 
genoodzaakt was terug te keren naar de 
VS. Tevens heeft Gary King 208 verlaten 
om in dienst te treden van het satelliet
radiostation Radio Radio. 
INDEPENDENT RADIO NEWS NU PER SATELLIET. 

Nadat men sinds de oprichting, in 
1973 , gebruik heeft gemaakt van British 

17 



Te leeom landli ,j nen, wordt het nieuws van 
de Independant Ra 0 News nu per satel
liet naar de verse illende ILR stations 
verstuurd. Reden hiervan is dat levering 
per satelliet aanzienlijk goedkoper is 
dan de dure lijnen van BT. De ontvangst
mogelijkheden van de satelliet bedekken 
zowat geheel West Europa en men wil het 
nieuws nu ook gaan verkopen aan commer
ciäle stations, die niet binnen de ILR 
vallen. Naast deze nieuwsvoorziening, 
waarvoor betaald moet worden, bestaat er 
de mogelijkheid twee andere voorzieningen 
gratis over te nemen en wel die van de 
BBC en de VOA. De laatste geeft zelfs de 
mogelijkheid om naast het blok nieuws de 
algemene programmering gratis over te 
nemen. 
PRIJS VAN UNITED NATIONS VOOR BBC 

De BBC World Service heeft de United 
Nations Media Peace Prize toegewezen ge
kregen. De prijs werd toegewezen daar de 
World Service een unieke plaats inneemt 
op het gebied van levering van informatie 
en een reputatie heeft van eerlijkheid en 
al jaren een reputatie op het gebied van 
de eerlijke nieuwsvoorziening hoog houdt. 

GROTERE REKLAMEZENDTIJDVERKOOP ILR. 
In het afgelopen boekjaar is er voor 

27% meer aan reklamezendtijd bij de ILR 
stations verkocht dan in het daaraan 
voorafgaande boekjaar. Er was een totaal 
opbrengst van ( 74,349,700 hetgeen over 
de afgelopen twee jaar een winst van bij
na 80% opleverde. De drie bedrijven die 
de meeste zendtijd kochten waren: Maxwell 
House Coffee, Nescafe Coffee en Arial 
Waspoeder. 
DIVERSE SERVICES VOOR OCEAN SOUND. 

Slechts 3 jaar van bestaansrecht 
presteert het ILR station Ocean Sound 
met liefst 70 uur aan radio per dag te 
komen via haar diverse diensten. Dit is 
sinds 1 december het gev.al. Een half 
miljoen pond is inmiddels uitgegeven 
aan de inrichting van twee nieuwe stu
diots en een grote promotiecampagne. 
Het betreft vier nieuwe stations: The 
Power FM (snelle rock en popmuziek ge
richt op de leeftijdsgroep 15 tot 34 
jaar) met snelle deejays en korte nieuws
bulletins waarbij het nieuws om 2 minu
ten voor het hele en het halve uur wordt 
gebracht. The Gold AM is speciaal voor 
de leeftijdsgroep 25-44 waarbij gouwe 
ouwe, uitgebreidere nieuwsuitzendingen 
en verkeersinformatie. Ocean Sound op 
97.5 MHz zal het zelfde format brengen 
dat men sinds begin 1986 heeft gebracht 
en the Light FM richt zich op de 35plus 
groep waar rustige, klassieke en speci
fieke muzieksoorten aan bod komen, af
gewisseld met muziek, interviews en 
informatie. Howard G. Rose 
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RADIO AFRICA OP NIEUWE FREQUENTIE. 
Sinds kort worden de programma's van 

Radio Afric~, een station dat hoofdzake
lijk religieuze programma's uitzendt van 
Amerikaanse organisaties, op een nieuwe 
frequentie beluisterd. Ondanks het feit 
dat men nog steeds aankondigt dat men 
via de 9555 kHz uitzendt, zijn de 
programma's nu te beluisteren op de 
nieuwe frequentie van 9852 kHz. 
FUSIE OP POTEN IN ZUID DUITSLAND. 

Sinds kort 1s er een commissie aktie~ 
die plannen tot fusie tussen de SUdwest
funk en de SUddeutscher Rundfunk moet 
uitwerken. Een eventuele fusie zou in 
1990 in moeten gaan. 
BUITENLANDSE SERVICE IRAN VERHUISD. 

Sinds kort wordt de External Service 
van the Voiee of the Islamic Republic of 
Iran via de 6080 kHz gehoord met een 
programma dat parallel ook wordt uitgezon
den via de 9022 kHz. De programma's, die 
worden uitgezonden. zijn in het Turks, 
Duits. Frans, Engels en het Spaans. 
MONITOR DX EEN NIEUW DX PROGRAMMA. 

El Grupo de Eschucha de Buenos Aires, 
kortweg de GEBA, verzorgt sinds kort een 
nieuw DX programma onder de titel Monitor 
DX. Het programma wordt uitgezonden via 
de zenders van Trans World Radio. 
NIEUWE ZENDERS OP KAAP VERDISCHE EILANDEN 

De regering van de Kaap Verdische 
Eilanden heeft onlangs een kontrakt 
getekend tot aankoop van 3 hoog vermogen 
korte golf ~enders, die gebruikt zullen 
worden voor uitzendingen gericht op 
Afrika en Latijns Amerika. Korte golf 
programma's zijn nieuw op de Kaap 
Verdische Eilanden maar er zit een grote 
kans in dat ze succesvol zullen worden 
gezien men vanuit Frankrijk de nodige 
back-up zal krijgen. Tevens verwacht men 
dat door verschillende internationale 
organisaties zendtijd zal worden gehuurd 
via de nieuw te installeren zenders. 
Wanneer het zenderpark aktief wordt is 
nog niet bekend. 
MORSE CODE ZAL EEN TABOE WORDEN. 

Als het aan de IMO, the International 
Karitime Organisation, ligt, zal de Morse 
code een taboe worden binnen het 
maritieme verkeer. Het ligt in de bedoe
ling dat de Morsecode in fasen zal worden 
ve~vangen en in 1993 in zijn geheel zal 
worden vervangen, door de GMDDS, the 
Global Maritime Distress and Safety 
System. Dit nieuwe systeem verzendt SOS 
berichten door een simpele druk op een 
knop en is zeer technisch opgezet. Sinds 
1970 is het systeem in ontwikkeling en op 
de schepen van de Britse vloot is het al 
enige jaren in gebruik. Rond de eeuw 
wisseling zullen alle schepen ter wereld 
met het nieuwe systeem zijn uitgerust. 
Het werkt door het versturen van het SOS 
signaal dat wordt opgevangen door een 
satelliet, waarbij de exacte positie van 
het schip wordt bepaald. Hierna verschij
nen de positie. de naam van het schip en 
de aard van de gebeurtenis automatisch op 
het scherm van de terminal van de 
kustwaehtstat!ons, die in de omgeving 
van hat schip zijn gestationeerd. 



26 DECEMBER: Hier en Nu blikt terug op 
1988. Dit jaaroverzicht wordt uitgezonden 
op NCRV Rl van 13.15 tot 
14 uur. Het bevat de be-

~~7!:~1!;~::~ i n- ~~ ~ 
nieuwsfeiten van 

r-~~~--~--~ 1988. Er wordt 
ondermeer aan
dacht besteed aan de politie-akties, het 
EK-Voetbal, de zaak Heijn en de Amerikaan
se pres i dentsverk i ez i ngen ++ Valn 14 tot 19 
uur presenteren Erik de Zwart en Jeroen 
van Inkel het door Kees Baars samengeste1-
de programma Rockballads op Veronica Rl 
++ In Driespoor wordt t/m a.s donderdag 
de Erelijst van 1988 uitgezonden in de 
volgorde zoals die door de Steunbazen van 
1988 is bepaald. Tussen de platen door 
wordt het beknopte nieuws uit de maanden 
van het jaar 1988 gelezen door Jeroen 
Kosterman ++ De AVRO verwent de kijkers op 
deze Tweede Kerstdag met de documentaire 
The Making of Roger Rabbit en de Toon 
Hermans show uit 1984. Deze show is nog 
niet eerder op tv geweest +++ 
27 DECEMBER: Geen normale VARA-dag op R3 
maar de uitzending van de Verrukkelijke 85 
van 1988, samengesteld door Menno Visser. 
Op de halve uren vervuld Jack Spijkerman 
de laatste wensen van 1988. Op nummer 1 

. in de Verrukkelijke van 1988 staat Fast 
Car van Tracy Chapman ++ Op Veronica Rl 
is tussen 14 en 19 uur een Nieuwslijn 
Special met vijf speciale thema's uit 1988 
te horen. Deze thema's zijn: Het Groeien
de verzet in de Nederlandse samenleving, 
De suksessen van het Nederlandse voetbal, 
Rotterdam in opkomst, Nederland is te 
klein voor een eigen vliegtuigindustrie 
en de Definitieve doorbraak van onderwerp 
Milieu. Presentatie is in handen van Dirk 
van Egmond ++ Om 20.52 uur zendt de NCRV 
het eerste deel van een registratie van 
het Lee Towers Gala of the Year 1988 uit. 
De VARA zendt op 1 januari het tweede deel 
uit ++ In Rondom 10 ruim aandacht voor de 
niet al te best lopende aktie Drempels 
Weg van de NCRV +++ 
28 DECEMBER: John de Mol sr. viert zijn 
57-ste verjaardag. Van harte ++ Jan van 
Rooij is het idool in Nederland Muziek
land bij Veronica op R2 ++ In Countdown 
vanavond uitsluitend aandacht voor Michael 
Jackson ++ Om 20.55 uur neemt René Mioch 
een kijkje achter de schermen van de . door 

Joop van den Ende gep roducee rde se ri e Sp i j
kerhoek. Deze dertiendelige serie wordt 
vanaf 4 januari door Veronica uitgezonden 
++ Van 19 tot 23 uur heeft Veronica extra 
zendtijd op R2. Allereerst wordt er tus
sen 19 en 20.30 uur in een Zwarte Gat Spe
cial aandacht besteed aan de UFO. Aan
sluitend tot 22 uur een herhaling van de 
Nederlandse versie van The War of the 
Worlds, geschreven en geproduceerd door 
Jeff Wayne uit 1978. Toen werd ook deze 
Nederlandse versie gemaakt met o.a. Jan 
van Veen, Willem Duyn, Patricia Paay en 
Peter Koelewijn. De avond wordt afgeslo
ten met een compilatie van muziek uit 
Het Zwarte Gat +++ 
29 DECEMBER: Jeanne Kooijmans viert haar 
25-ste verjaardag, Ad Roland zijn 43-
ste en Peter Koelewijn zijn 48-ste. Van 
harte ++ Peter Teekamp is met vakantie. 
Rob van Someren presenteert De Gouden 
Uren en Daniël Dekker pre- TROS ...... 
senteert samen met Martijn ~ 
Krabbé tussen 14 en 18 uur de bovenste 
50 uit de Nationale Hitparade Top 100 
over het jaar 1988. Op nummer 1 staat 
Teardrops van Womack & Womack ++ In Drie
spoor de bovenste 9 van de Erelijst van 
1988. Op 1 staat Somewhere down the crazy 
river van Robbie Robertson++ Van 17 tot 
19 uur presenteert Will Luikinga bij Ve
ronica op R2 de Nederlandstalige Top 30 
van het jaar 1988. Op nummer 1 staat 
Vuile Huichelaar van René de Haan +++ 
30 DECEMBER: Bob Bouma viert zijn 59-ste 
verjaardag. Van harte ++ Van 10 t~t 18 
uur presenteren Jeroen van Jnkel, Bart 
van Leeuwen, Lex Harding en Erik de Zwart 
de Top 100 van 1988 volgens de gegevens 
van de Stichting Nederlandse Top 40. Op 
nummer 1 staat The Time of my life van 
Bill Medley en Jennifer Warnes ++ Na 18 
uur geen NOS Driespoor, maar de Grandmix 
1988 van Ben Liebrand. Voor de mix van 
di .t jaar gebruikte hij zoln 100 platen 
++ Eind november vond in het uitverkochte 
Antwerpse Sportpaleis het Diamond Award 
Festival plaats. Vanaf vandaag zal de 
TROS iedere vrijdag van 17.40 tot 18.30 
uur vier weken achtereen opnamen van 'het 
Festival uitzenden. In deel 1 vandaag 
Glenn Medeiros, Hothouse Flowers, Ellis, 
Beggs and Howard, Melissa Esthridge ' en 
Bananarama: +++ 
31 DÈCEMBER.: Mies Bouwman viert haar · 59-
ste verjaardag. Van harte ++ Mart van 
der Stadt presenteert tussen 16 en 18 uur 
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Harry Bannink, Annie M.G. Schmidt en Koos 

een selectie van de beste Favorietschij
ven 1988 bij de NCRV op R3 ++ Tussen 7 en 
19 uur nemen 12 bekende Nederlanders af
scheid van 1988 bij de TROS op Rl. Het 
zijn: Rob van Rees, Klaas Samplonius, Rob 
van Hulst, Teske van Ossewaarde, Loek Her
mans, Herman Emmink, Wim Bosboom, Robert 
Paul, Carry Tefsen, Gerrie Knetemann, 
Linda de Mol en Jan Kok ++ Op de laatste 
dag van 1988 zendt Veronica uit op Ned.2. 
We zien o.a. Top 88, Pompy de Robodolf, 
Het programma van het jaar .met Koos Pos
tema en de Oudejaarsconference van Seth 
Gaaikema ++ De NCRV zendt uit op Ned.l . 
We zien o.a. de Duitse documentaire Bij 
Heldere Hemel, in het kader van de aktie 
Drempels weg en Stralend Weerzien met 
Ted de Braak. Ted is voor deze gelegen
heid door de KRO aan de NCRV uitgeleend. 
In Stralend Weerzien gaat het over Neder
landers die in Australië wonen. Via een 
satellietverbinding kunnen die geemigreer
de Nederlanders praten met achtergebleven 
fami I i e leden +++ 
1 JANUARI 1989: Gelukkig Nieuwjaar en 
felicitaties aan Tom de Munck die zijn 
41-ste verjaardag viert ++ De PTT is nu 
een zelfstandig bedrijf ++ Radio Noord 
Holland is de nieuwe regionale omroep 
voor de provincie Noord Holland, als op
volger van STAD Radio Amsterdam. De om
roep heeft vier studio's. In Haarlem, 
Hilversum, Alkmaar en Amsterdam. Iedere 
editie heeft een eigen programmaleider. 
Voor Alkmaar is dat Ludo Kosterman, voor 
Alkmaar Jack Kroes, voor Hilversum Rob 
Hessing en voor Amsterdam Jan Carmiggelt 
++ Radio West in Rijswijk is de eerste 
regionale omroep die in stereo vi~ de 
vrije ether uitzendt. Op werkdagen is 
20 

Postema tijdens "Het programma v/h jaar" 
Radio West van 6 tot 18 uur in de lucht 
en op zondag van 8 tot 18 uur. Alleen de 
eigen regionale programma's zul len in 
stereo worden uitgezonden. Radio 1, dat 
als raamprogramma funqeert, is rnono ++ 
Children's Channel ordt 
vanaf vandaa~ niet meer 
doorgegeven via het Amster-
damse kabelnet. Het ge- ~~~~~~ 
meentebestuur en de vertegenwoordigers 
van Children's Channel hebben geen over
eenstemming kunnen bereiken over het be
talen van een financiële vergoeding voor 
de toegang tot het kabelnet ++ Allemaal 
voor de buis vanavond voor de Nieuwjaars
conference van Freek de Jonge bij de VPRO 
op Ned.2 ..... Jammer dat ik vergeten was 
om de videorecorder in te stellen ++ Van 
9 tot 19 uur is bij de KRO op R3 een lij t 

~
an 100 favoriete LP's van luiste

raars te horen onder de titel 
I De Hemelse Honderd. Naast de LP-

tracks die worden gedraaid is er 
ook het spel Wie weet het meest van 1988 
geleid door Hanny Hoekstra van KRO's 
Echo. Luisteraars moeten binnen een half 
uur een pittige vraag uit het nieuws van 
1988 zien op te lossen. Drie luisteraars 
met de minst besteedde tijd gaan door 
naar de finale tussen 18 en 19 uur. 
Uiteindel ijke winnaar wordt Dimitri Neu
kirchen uit Leidschendam. Nummer 1 in 
de Hemelse Honderd staat de LP Brothers 
in Arms van Dire Straits ++ Vandaag is 
het precies 25 jaar geleden dat de BBC 
de eerste Top of the Pops uitzond. Om 
18.20 uur is op tv een feestelijk pro
gramma te zien. Jammer dat ik vergeten 
was om zijn videorecorder in te stellen 
+++ 2 JANUARI: Leo van der Goot viert 



z IJn 39-ste verjaardag. 
Van harte ++ Vanaf van
daag beg int Rad i 0 3 a I om t.-: 
6 uur en is de STER-zend- ~ 
tijd uitgebreid tot 24 
uur via de zenders Rl,2 
en 3 ++ Hans Schiffers heeft de eer om 
als eerste om 6 uur te beginnen op R3. 
In dit uur extra zendtijd zal hij zijn 
!')rogramma "De baas van de week" samen met 
zijn moeder presenteren. Zij was al gere
geld in spotjes in zijn programma te horen 
++ Robin Albers is met vakantie. Hans 
Schiffers vervangt hem in Top Pop Radio en 
Jack van der Voorn presenteert AVRO's 
Sportpanorama bij de AVRO op Ned.2 ++ In 
Top Pop Radio praat Hans Schiffers met 
Ben Liebrand,die een remix heeft gemaakt 
van Ain't no Sunshine van Bill Withers ++ 
Bij de NCRV op Rl verzorgt Wim Meiners, 
met ingang van vandaag, om 9.15 uur een 
mediarubriek. Wim is de hoofdredakteur van 
De Gooi-en Eemlander ++ Bij de NCRV op 
Ned.l wordt de voorlopig laatste Bullis 
Eye uitgezonden ++ Het toeval wil dat zo
wel de BBC als de AVRO vanavond de fi lm 
Annie uitzendt. De BBC om 20 uur en de 
AVRO om 20.30 uur +++ 
3 JANUARI: Jack Spijkerman is twee weken 
op vakantie. Bij de VARA op 3 neemt Pieter 
Jan Hagens de Steen en Beenshow van hem 
over ++ In 2 meter de lucht in is Fishbone 
aanwezig om twee nummers te doen ++ Om 
20.55 uur zendt de TROS de eerste, eigen, 
show van Simone Kleinsma uit ++ Daarna de 
100-ste TV Show van Ivo Niehe. Ivo is op 
bezoek bij acteur Kees Brusse ++ "Kids" 
is de titel van een nieuwe jeugdserie die 
de NCRV vanaf vandaag tussen 17.45 en 18. 15 
uur op Ned.l uitzendt +++ 
4 JANUARI: In Terug in de Tijd zendt Bart 
van Leeuwen deze maand 'specials' uit. 
Vandaag tussen 14 en 15 uur één uur lang 
muziek van The Beatles ++ De bedoeling was 
dat Peter Post het idool in Nederland Mu
ziekland was. Maar omdat hij ziek is, is 
Danny de Munk het idool ++ Om 20.29 uur 
zendt Veronica op Ned.2 de eerste afleve
ring van de dertiendelige serie Spijker
hoek uit. Deze Joop van den Ende produk
tie gaat ove r het wel en wee van een aan
tal f amil ies in een rustig provinciestad
je ++ De uitzending va n Veronica Nieuws-
I ijn zorgt voor werel dnieuws . Reporter 
Gert Berg lukt het namel ijk om met een 
nepbom bi j Schiphol door de douane te 
komen en zelfs het vI iegtuig in te stap
pen. Ve rvo lgens vloog hij naar Londen. 
Ook op Heat hrow kwam h ij ongehinderd door 
de douane . De hele ak tie werd uitgevoerd 
om te bewi j ze n dat h ~ t makkelijk is om 
een bom in een vli eg: uig te smokkelen. 
Door een soortge l i j i-:. aktie werd op. 21 

december een vliegtuig van Pan Am opge
blazen boven Schotland ++ De rechtbank 
in Den Haag heeft voor de tweede maal de 
zaak over mogel ijke oneerlijke concurren
tie van Nederlandstalige satellietzenders 
aangehouden. De zaak is verschoven naar 
4 februari a.s. De NOS wil via de-
ze procedure een eind gemaakt zien 
aan het contract C 
dat de PTT met ABLE 
Cable One heeft 
gesloten voor het 
gebruik van het aan Nederland toe-
gewezen kanaal op de telecommunica
tiesatelliet ECS-2. Volgens de NOS is 
Cable One in feite een Nederlands commer
cieel initiatief dat de Nederlandse omroer 
rechtstreeks concurrentie aandoet met 
goedkeuring van het Commissariaat van de 
Media ++ Vanaf vandaag wordt Countdown 
alom 18.35 uur uitgezonden, omdat om 
19.30 uur Family Ties wordt uitgezonden 
door Veronica op Ned.2 +++ 
5 JANUARI: Om 20 uur presenteert Simon 
Dee op BBC Radio 2 een herdenkingspro
gramma over Roy Orbison ++ Omdat Peter 
Teekamp grieperig is, presenteert hij 
de Nationale Hitparade tussen 15 en 17 
uur, om vervolgens zijn bed in te duiken 
++ Tussen 19.56 en 20.20 uur presenteert 
Robert Ten Brink de eerste aflevering 
van het spelprogramma Lingo op VARA Ned.1 
++ Om 20 uur wordt op BBC 1 de 130Q-ste 
Top of the Pops uitgezonden ++ In De Te
legraaf lezen we dat Stefanie Pitt de 
nieuwe presentatrice is van de DJ Katshow 
op S ky Channe I. Zij vo 1 g t L i nda de MO'1 op 
die is benaderd om een kwis te presente
ren op de satellietzender +++ 
6 JANUARI: Herman Emmink viert zijn 61-
ste verjaardag. Van harte ++ Met ingang 
van vandaag is Jan de Hoop niet alleen 
op woensdag op R2, maar ook op vrijdag 
op R3 tweede presentator van Ook Goeie
morgen van Veronica ++ Wessel van Diepen 
presenteert tussen 11 en 12 uur zijn pro
gramma vanuit New Vork d.m.v. een specia
le satell ietverbinding. In New Vork is 
het op dat moment 5 uur in de morgen. 
Voor Wessel geen probleem om Adam Curry 
uit zijn bed te bellen en hem te vragen 
hoe het met zijn karrière gaat in Amerika 
++ Lex Harding en Alfred Lagarde zijn met 
vakantie. Bart van Leeuwen presenteert de 

-Top 40 en Francis Dix vervangt Alfred in 
Countdown Café ++ Het mediaprogramma 
Ratel van de KRO op R2 duurt vanaf van
daag 1! i.p.v. luur. Er wordt nu niet 
alleen aandacht besteed aan radio en tv, 
maar ook aan kranten en weekbladen ++ 
+++Vol gende keer meer++Ton van Draanen++ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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RTVTIP 
04-01-88 Julian - Mandy Winter 
11-01-88 Angel eyes - Wet Wet Wet 
18-01-88 I lie and I cheat - Won Ton Ton 
25-01-88 Wonderful world - Amazulu 
01-02-88 New Sensation - Inxs 
08-02-88 Spy in the house - Was Not Was 
15-02-88 Say it again - Jenmaine Stewart 
22-02-88 Instinctual - Imagination 
29-02-88 I 'm not scared - Eight Wonder 
07-03-88 Che Sera - Chris Rea 
14-03-88 Free as a bird - Supertramp 
21-03-88 Love is Contagions - Taja Sevelle 
28-03-88 Wishing I was lucky - Wet Wet Wet 
04-04-88 Could've been - Tiffany 
11-04-88 I want you back - Bananarama 
18-04-88 oev i 1 I ns i de - I nxs 
25-04-88 It's been so long - Jaqui Berné 
02-05-88 Who's leaving who - Hazell oean 
09-05-88 Get It - Stevie Wonder 
16-05-88 I still love you - Judy Cheeks 
23-05-88 Lost in you - Rod Stewart 
30-05-88 The Dead Heart - Midnight Oil 
06-06-88 Push It - Salt 'n Pepa 
13-06-88 I'm real - James Brown 
20-06-88 The Twist - Fat Boys & C.Checker 
27-06-88 Chains of love - Erasure 
04-07-88 Loosey's Rap - Rick James 
11-07-88 There's a beat - Londonbeat 
18-07-88 Glam Slam - Prince 
25-07-88 Chanteur de Charme - G.Lenonnan 
01-08-88 Under my skin - Robby Rosa 
08-08-88 Sweet 1 i tt 1 e mys te ry - Wet We t Wet 
15-08-88 The only way is up - Yazz 
22-08-88 Just another lie - Judy Cheeks 
29-08-88 Teardrops - Womack & Womack 
05-09-88 One, Two, Three - Gloria Estefan 
12-09-88 Mushanga - Toto 
19-09-88 Riding on a train - Pasadenas 
26-09-88 We Rule - Wee Papa Girl Rappers 
03-10-88 Hallelujah Man - Love and Honey 
10-10-88 Boom there she was - Scri tti Pol i tti 
17-10-88 Thewaytoyourheart - Soulsister 
24-10-88 Small World - Huey Lewis 
31-10-88 Love House - Samantha Fox 
07-11-88 What I s on your mi nd-I nform. Soc i ety 
14-11-88 First Time - Robin Beek 
21-11-88 Two Hearts - Phli Collins 
28-11~88 Especially for you - Kyl ie & Jason 
05-12-88 Running away - Scram 
12-12-88 Standing By - Madeline Bell 
19-12-88 oon ' t forget my number - M.Vani 11 i 
26-12-88 How can I fall - Breathe 
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PARKEERSCHIJVEN 
05-01-88 I lie and I cheat - Won Ton Ton 
12-01-88 House Arrest - Krush 
19-01-88 Just 1 ike Paradise - David Lee Roth 
26-01-88 I'm only wounded .- live got the B. 
02-02-88 The Godfather - Spoonie Gee 
09-02-88 We care a lot - Faith No More 
16-02-88 International feel - I Spy 
23-02-88 Somewhere down - Robbie ~obertson 
01-03-88 Gimme hope Jo'anna - Eddy Grant 
08-03-88 Sweet lies - Robert Palmer 
15-03-88 Beds are burning - Midnight Oil 
22-03-88 Faith - Wee Papa Girl Rappers 
29-03-88 Pink Cadillac - Nathalie Cole 
05-04-88 Stay on these roads - Aha 
12-04-88 Simon Simon - oale 
19-04-88 Simple Simon - Mantronix 
26-04-88 Rock of 1 i fe .- Riek Spr i ngf iel d 
03-05-88 Love Suprime - Wil1 oowning 
10-05-88 Fast Car - Tracy Chapman 
17-05-88 Let be must the Queen - G. Patti 
24-05-88 My one Temptation - Mica Paris 
31-05-88 Rock 'n Rol1 star - Fatal Flowers 
07-06-88 People have the power- Patti Smith 
14-06-88 A little love - Ceejay 
21-06-88 There's a beat - Londonbeat 
28-06-88 Better be home soon - Crowded House 
05-07-88 What love can be - Kingdom Come 

'12-07-88 My girl and me - Gang Way 
19-07-88 When it's love - Van Halen 
26-07-88 Heat it up - Wee Papa Girl Rappers 
02-08-88 Big Bubb 1 es - ElI is, Beggs & Howa rd 
09-08-88 Hands to heaven - Breathe 
16-08-88 Just got paid - Johnny Kemp 
23-08-88 Sweet child - Guns and Roses 
30-08-88 Round and around - Frizzle Sizzle 
06-09-88 Little lies - Adele Bertei 
13-09-88 Parents just don I t - DJ Jazzy Jeff 
20-09-88 You're my world - Nick Heyward 
27-09-88 Glamour Boys - Living Colour 
04-.10-88 oon't be cruel - Bobby Brown 
11~10-88 I hate myself - Joan Jett 
18-10-88 Twistin' my - Tanita Tikaram 
25-10-38 Never trust a stranger-K.Wilde 
01-11-88 Back on Holiday - Robbie Nevil 
08-11-88 Nobody's Perfect - Mike ' & the M. 
15-11-88 Kissing a fooI - George Michael 
22-11-88 Can I come near you - Won Ton Ton 
29-11-88 Love Bites - Oef Leppard 
06-12-88 Rag 0011 - Aerosmith 
13-12-88 Buffal0 Stance - Neneh Cherry 
20-12-88 Just wanna dance-ToddTerryProject 
27-12-88 ' GEEN PARKEERSCHIJF GEKOZEN 
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07-01-88 More love - Feargal Sharkey 
14-01-88 Ayla - Flash and the Pan 
21-01-88 Girlfriend - Pebbles 
28-01-88 Ella ElIa la - France Gall 
04-02-88 An Eng 1 i shman in New Vork - St i ng 
11-02-88 Thinking of you - E,W&F 
18-02-88 Never knew love - Alexander O'Nea1 
25-02-88 That's the way it is - Me1 & Kim 
03-03-88 Rip it up - Jerry Harrison 
10-03-88 Play it cool - Freiheit 
17-03-88 Everywhere - Fleetwood Mac 
24-03-88 Fee 1 the mot i on - Go Go Ni ne 
31-03-88 Heart - Pet Shop Boys 
07-04-88 One more try - George Michael 
14-04-88 Prove your love - Taylor Dayne 
21-04-88 Rain - Terenee Trent D'Arby 
28-04-88 Divine Emotions - Narada 
05-05-88 Mary's Prayer - Danny Wilson 
12-05-88 Don't wanna give up - Dennis Jones 
19-05-88 The Race - Yello 
26-05-88 My Love - Julio 19lesias 
02-06-88 Ci rele in the sand- B. Carl is Ie 
09-06-88 Love will save - Whitney Houston 
16-06-88 Breakfast in bed - UB 40 
23-06-88 Don't go - Hothouse Flowers 
30-06-88 Right Stuff -Vanessa Williams 
07-07-88 Aanvallen - Holland 
14-07-88 Rumbamania - Rumba Tres 
21-07-88 No more tears - Jaki Graham 
28-07-88 Eenmaa I kom jij - Koos Al berts 
04-08-88 Roses are Red - Mac Band 
11-08-88 Locomotion - Ky1ie Minoque 
18-08-88 Fi nd my love - Fa i rg round Att ract i on 
25-08-88 Heaven in my hands - Level 42 
01-09-88 Touchy - Aha 
08-09-88 Stop this crazy thing - Coldcut 
15-08-88 I don't want your - Duran Duran 
22-09-88 One moment in time - Whitney H. 
29-09-88 1919 Mainstreet - Mike A~thony 
06-10-88 Vanmorgen vloog ze nog- Tsjechov 
13-10-88 Big Fun - Inner City 
20-10-88 The way you love me - Karyn White 
27-10-88 Take a look - Level 42 
03-11-88 Dance out off - Pia Zadora 
10-11-88 Dear God - Midge Ure 
17-11-88 Left to my own devices-PetShopBoys 
24-11-88 Keeping the dream al ive - Freihei t 
01-12-88 Gelukkig Kerstfeest-CNR Artiesten 
08- 1 2 - 88 Sa y a 1 i tt 1 e p ra ye r - B omb th eBa ss 
15-12-88 Turn on the beatbox - E,W&F 
22-12-88 Nathan Jones - Bananarama 
29-12-88 GEEN PARADEPLAAT GEKOZEN 

ALARMSCHIJVEN 
01-01-88 Turn back the - Johnny Hates Jazz 
08-01-88 Father Figure - George Michael 
15-01-88 Tighten Up - Wally Jump Jr. 
22-01-88 I think we're a10ne - Tiffany 
29-01-88 Hungry eyes - Eric Carmen 
05-02-88 When will I be famous - Bros 
12-02-88 Rise to the Occasion-ClimieFisher 
19-02-88 Tiet veur un Pafke - Harko & Pao 
26-02-88 Reckless - Afrika Bambaataa/UB40 
04-03-88 My killer, my shadow - Earring 
11-03-88 Somewhere down - Pobbie Robertson 
18-03-88 Gimme hope Jo'anna - Eddy Grant 
25-03-88 Beds are Burning - Midnight Oil 
01-04-88 Don't turn around - Aswad 
08-04-88 Yêke Yéke - Mory Kante 
15-04-88 Love lies - Ellert 
22-04-88 Alphabet Street - Prince 
29-04-88 Bamboléo - Gipsy Kings 
06-05-88 Fragile - Sting 
13-05-88 Made in Russia - CCCP 
20-05-88 I don't wanna live - Foreigner 
27-05-88 Ponte A Cantar - Josê Feliciano 
03-06-88 South Africa - Revelation Time 
10-06-88 Wild World - Maxi Priest 
17-06-88 Pamala - Toto 
24-06-88 Doctoring the Tardis - Timelords 
01-07-88 I owe you nothing - Bros 
08-07-88 Never tear us apart - Inxs 
15-07-88 Tribute - Pasadenas 
22-07-88 Love Cat - Roberto Jacketti 
29-07-88 Another Part - Michael Jackson 
05-08-88 I want your love - Transv. Vamp 
12-08-88 Wonderful Tonight - Eric Clapton 
19-08-88 Gi rl you know it's true - M.Vani 11 i 
26-08-88 Long and lasting - Glenn Medeiros 
02-09-88 Where did we go wrong - UB40 
09-09-88 Groovy kind of love - Phil Collins 
16-09-88 Domino Dancing - Pet Shop Boys 
23-09-88 Desire - U2 
30-09-88 Bad Medicine - Bon Jovi 
07-10-88 Don't worry - Bobby Me Ferrin 
14-10-88 Tears run rings - Marc Almond 
21-10-88 Stand up for your - Yazz 
28-10-88 Kiss - Art of Noise & Tom Jones 
04-11-88 'Till I 10ved you - Barbra & Don 
11-11-88 As long as - Fleetwood Mac 
18-11-88 Live's just a - Womack & Womack 
25-11-88 Put a 1 i tt 1 e love-Lennox & Green 
02-12-88 Can't stay away - Gloria Estefan 
09-12-88 Angel of Harlem - U2 
16-12-88 Good Life - Inner City 
23-12-88 Something's gotten - Marc Almond 
30-12-88 GEEN ALARMSCHIJF GEKOZEN. 
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-...-.. NCRV FAVORIET 
02-01-88 So Amazing - Luther Vandross 
09-01-88 Max - Paol0 Conte 
16-01-88 On the turning away - Pink Floyd 
23-01-88 Get outta my dreams - Billy Ocean 
30-01-88 The last time - Agnetha Falskog 
06-02-88 Tired of getting - Two Men etc. 
13-02-88 Kiss and teIl - Bryan Ferry 
20-02-88 Winter in America - René Froger 
27-02-88 Senza Una Donna - l.Fornaciari 
05-03-88 Stop loving you - Toto 
12-03-88 Storybook love - Deville&Knopfler 
19-03-88 Hey Mambo - Barry Manilow 
26-03-88 It wasnlt supposed to - Friends 
02-04-88 La Differance - BlN 
09-04-88 Stay on these roads - Aha 
16-04-88 Nothing's gonna - Glenn Mede i ros 
23-04-88 Everything your heart - Hall &Oates 
30-04-88 Valley Road - Bruce Hornsby 
07-05-88 Hold on to love - Jon Anderson 
14-05-88 Perfect - Fairground Attraction 
21-05-88 Like a mountain - Soulsister 
28-05-88 This is me - Cl'mie Fisher 
04-06-88 Roll with it - Steve Winwood 

' 11-06-88 Endless summer love - R. Marx 
18-06-88 Stop your fussin ' - Toni Childs 
25-06-88 The Flame - Cheap Trick 
02-07-88 Somewhere in my - Azteç Camera 
09-07-88 She's no lady - Lyle Lovett 
16-07-88 Don't be afraid - Robert Cray 
23-07-88 You came - Kim Wilde 
30-07-88 He ain't heavy - Bill Medley 
06-08-88 Viesta - Pogues 
13-08-88 Age of reason - John Farham 
20-08-88 Good Tradition - Tanita Tikaran 
27-08-88 Hold on to - Evelyn King 
03-09-88 ICaus youlre not - René Shuman 
10-09-88 Lean me on - Amy Grant 
17-.09-88 You needed me - Stan ley Bovet 
24-09-88 I Quit-- Bros 
01-10-88 Good times - Matt Blanco 
08-10-88 Listen to the- Labi Siffre 
15-10-88 Southern Rain - G'Race 
22-10-88 Orinoco Flow - Enya 
29-10-88 Waiting for a star - BoyMeetsGir1 
05~11-88 Something so strong-Jim Capa1di 
12-11-88 Wheels on fire - BlN 
19-11-88 Missing you - Chris de Burgh 
26-11-88 9:AM - Londonbeat 
03-12-88 My best friend - Lois Lane 
10-12-88 Space TravelIers - Proxyon 
17-12-88 Evening Fa11 - Enya 
24-12-88 I know him so weIl - W&C Houston 
31-12-88 Suddenly - Angry Anderson 
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03-01~88 Father Figure - George Michael 
10-01-88 A Hazy shade of Winter - Bangles 
17-01-88 I don't mind - Bourgeois Tagg 
24-01-88 Satellite - Hooters 
31-01-88 Rise to the Occasion-ClimieFisher 
07-02-88 When we was fab - George Harrison 
14-02-88 Valentine - T'Pau 
21-02-88 Mandinka - Sinèad OIConnor 
28-02-88 Stop loving you - Toto 
06-03-88 P 1 ay i t coo I ,- Fre i he i t 
13-03-88 Suedehead - Morrissey 
20-03-88 Yéke Yéke - Mory Kante 
27-03-88 Check it out - John C.Mellencamp 
03-04-88 Broken Land - Adventures 
10-04-88 Born again - Christians 
17-04-88 Tomorrow People - Ziggy Marley 
24-04-88 Under the Mi lky Way - Chureh 
01-05-88 Sweet Lovin ' - René Shuman 
08-05-88 Little girl lost - leicle Works 
15-05-88 Sho Nuff Funky - Afrika Bambaataa 
22-05-88 Heart of mine - Boz Seaggs 
29-05-88 Oh Patti - Scritti Politti 
05-06-88 GEEN SPECIALE AANBIEDING GEKOZEN 
12-06-88 Tougher than - Bruce Springsteen 
19-06-88 Never tear us apart - Inxs 
26-06-88 Samantha - Diesel 
03-07-88 Stop - Sam Brown 
10-07-88 What's the matter -10.000 Maniacs 
17-07-88 Glam Slam - Prince 
24-07-88 Wonderful Tonight - Eric Clapton 
31-07-88 Happy ever af ter - Julia Fordham 
07-08-88 Talking 'bout a - Tracy Chapman 
14-08-88 Summer of love - Tambourine 
21-08-88 I Im 'sorry - Hothouse Flowers 
28-08-88 Don't walk away - Toni Childs 
04-09-88 Wholly HumbIe Heart-M.Stephenson 
11-09-88 Failing in love - Londonbeat 
18-09-88 They dance alone - Sting 
25-09-88 Harder I try - Brother Beyond 
02-10-88 Anchorage - Michelle Shocked 
09-10-88 Harvast for the world-Christians 
16-10-88 Orinoco Flow - Enya 
23-10-88 Handle with - Traveling Wilburys 
30-10-88 Simple song ~ Lyle Lovett 
06-11-88 Ordinary Angel - Hue & Cry 
13-11-88 Put a little - Annie & Al 
20-11-88 9:AM - Londonbeat 
27-11-88 Lovin ' Whiskey - Rory Bloek 
04-12-88 Easier in the - Hothouse Flowers 
11-12-88 Musica é - Eros Ramazzotti 
18-12-88 Georgia Rae - John Hiatt 
25-12-88 GEEN SPECIALE AANBIEDING GEKOZEN 


