
RI!~ê~~~jks MediaMag~ill-~ 
• afgiftekantoor: Antwerpen X. 



Irj]~~ 
Driewekeli]ks~_~ 

EXPLOITATIE: Internationale Club 
van Radio Vrienden. 

HOOFDREDAKTEUR: Hans Knot 
EINDREDAKTEUR: Ton van Draanen 

VASTE MEDEWERKERS: 
Paul Jan de Haan, Tom de Munck, Jac Zom, 
Paul S. Hansen, Jelle Knot, Marcel Poel
man, Patrick Bekaert, Maria Depuydt, 
Jack Duyzer, Ate Harsta en Howard G.Rose. 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER NEDERLAND: 
Ton van Draanen, Postbus 383, Hoofddorp. 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER BELGIE: 
F. Jorus, Halmrodelaan 4, 2510 Mortsel. 
LEDENADMINISTRATIE: 
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel, België. 
CORRESPONDENTIE-ADRES: 
Hans Knot, Postbus 102, 9700 AC Groningen. 
ILLUSTRATIES: John van Draanen. . 
DRUKWERK: Offset C. Decoene, Mortsel. 

LIDMAATSCHAP: 
Per half jaar: f19,--/325Bfr • 8 nrs. 

:Per jaar: f35,50/600Bfr .16 nrs. 

TRANSAKT I ES: 
Voo·r België ASLK-rekening 001/0590423/60 
tnv Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel. 
Voor Nederland Postgiro 3083666 
tnv Ton van Draanen, Postbus 383 
2130 AJ Hoofddorp. 
VERZENDING: 
Eventuele klachten over onregelmatige 
ontvangst van Freewave sturen naar: 
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel. 

ADVERTENTIE TARIEVE~: 
Eénmalige plaatsing. 
1/1 pagina: f150,-- of 2250 Bfr. 
! pagina: f 75,-- of 1125 Bfr. 
k pagina: f 40,-- of 600 Bfr. 

Kleinere advertenties zijn niet mogelijk. 
· Elke auteur en adverteerder is verantwoor
delijk voor zijn eigen publicatie. 

2 

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

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 ~eek j~ abonne
ment te verlengen. 

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

te doen, als je Freewave wilt·blijven ont
vangen. 

RADIO NOVA SATELLIETTIJDPERK VOORBIJ. 
Op 22 Januari was de laatste uitzend

ing via de satelliet te beluisteren van 
radio Nova International. De drie ILR 
stations, die het programma overnamen: 
Northsound Radio, West Sound en Severn 
Sound, werden de donderdag voor de close
down op de hoogte gesteld van het staken 
van de uitzendingen. Het laatste program
ma werd gepresenteerd door Greg Edwards. 
Er zijn op de maandag na de closedown 
nog besprekingen geweest met direktiele
den van het Radio Radio projekt tot 
eventuele overname van Nova maar men kwam 
bij Radio Radio tot de conclussie dat 
het niet gezond zou zijn de satelliet
zender van Nova over te nemen. Bij Radio. 
Radio is men ervan overtuigd dat de 
stations die NOVA overnamen van de satel
liet zich nu zullen aanmelden tot over
name van het Radio Radio programma. 
Bij Severn Sound is men echter van plan 
te kijken of er intern mogelijkheden zijn 
om weer een eigen programma te gaan 
brengen. Het einde van Nova kwam niet 
zo onverwacht daar men er maar niet in 
slaagde meer en meer stations als afne
mer te contracteren en derhalve de ad
vertentieinkomsten ook laag bleven. Te 
laag dus om de exploitatiekosten van het 
station voldoende te dekken. Het was in 
dezelfde week dat het station slo0t dat 
direkteur Chris Cary van de Ierse over
heid ook kreeg te horen dat zijn aan
vraag voor een licentie voor een lande
lijk commercieel station in Ierland was 
afgewezen. Chris was zelf niet voor 
commentaar bereikbaar wegens afwezigheid 
maar hem kennende zal hij zondermeer met 
een radioprojekt terug komen. 
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DE SATELLIET ONTWIKKELING IN JAPAN. 
Op 8 april 1978 nam he t sa tellie t

tijdperk van Japan een aanvang me t de 
lancering van de experimentele BSE 
sa tellie t, in Japan YURI genaamd. In die 
tijd werd voor de lancering nog een Delta 
raket gebruikt vanaf de lanceerbasis 
Kennedy in Amerika. Het Nationale Onder
zoekslaboratorium van het ministerie voor 
Communica tie en de s taa tsomroep NHK 
ge bruik ten de sa tellie t voor de verdere 
on twikkeling van de tv zend techniek via 
de sa tellie t. De 2e genera tie YURI 
sa tellieten bracht de kijkers de 
verwachte uitbreiding in televisiepro
gramma' s. De eers te ui t deze serie, de 
BS2a werd op 23 januari 1984 me t behulp 
van een Japanse rake t, de N-ll- 5, di rek t 
vanui t Japan, vanaf de lanceerbasis op 
het Tanegashima Space Center, gelanceerd. 
Gelijk aan de TV-SAT-l weigerde de satel
liet echter te funktioneren. De BS-2b 
bracht wel het gewenste gevolg. Deze 
satelliet werd op 12 februari 1986 
gelanceerd, ditmaal met de sterkere N-II-
7 rake t. Voor de komende zomer is een 
nieuwe BS serie sa tellie ten on twikkeld, 
de BS-3, die vanaf sep tember gelanceerd 
zal worden. NHK heeft voor haar satel-
lie tprogramma 'Channel l' , een juis t 
programmapakket samengesteld voor de vele 
miljoenen inwoners van het eilandenrijk 
der rijzende zon: het programma bestaat 
grotendeels ui teen samens telling van he t 
belangrijks te informa tieaanbod van de 
buitenlandse stations. Ondermeer wordt 
het Headline News van CNN gebracht en ABC 
World News Tonight. De in Amerika zeer 
gewaardeerde PBS ui tzending 'The MacNeil 
Lehrer News Hour' is eveneens opgenomen 
terwijl ui t Europa BBC Nine O'clock en 
BBC Morning News op Channel 1 worden ge
bracht. Ook de nieuwsuitzendingen van 

. An tenne 2 ui t Frankri jk worden nie t 
verge ten. Ook worden er door Channel 1 
een veelvoud aan nieuwsprogramma' s ui t 
het Aziatische werelddeel overgenomen als 
he t hoofdbulle tin van Channel 9 ui t he t 
Thaise Bangkok en het Zuid Koreaanse KBS 
Nieuws. Alle nieuwsprogramma's worden in 
de verschillende or.iginele talen ui tge
straald, waarbij wordt zorggedragen voor 
ondertiteling in het Japans. Vanwege het 
fe i t da t de Ja panners bekend s taan als 
snelle werkers duren de ondertitelings 
werkzaamheden van de diverse nieuwsbul
Ie tins 2 to t 4 uur en kunnen ze vrijwel 
direkt daarna de sa telliet op voor her
uitzending. De bu ~ letins worden inte
graal ui tgezonden .oda t men geen enkele 
vorm van censuur oepas t. De Japanners 
z i jn in kor te t , j d zeer gecharmeerd 
geraakt van deze v cm van nieuwsverzorg-

ing da t to t gevolg heef t da t ruim een 
half miljoen klein~ on tvangs tscho tels al 
zijn verkocht. De Japanse leveranciers 
van sa tellie ton tvangs tscho tels he bben he t 
zo druk met de fabrica ge van schotels 
voor de Japanse markt dat de gehele 
export van hun produk t voor de Wes terse 
landen i s komen s til te s taan. De sa tel
lieten worden door de Japanse ruimte
vaart organisa tie NASDA de ruimte inge
schoten. De organisatie bestaat dit jaar 
20 jaar en in september 1975 kon men haar 
eers te experimen tele sa tellie t ETS-l aan · 
de ruim te toe vertrouwen. Men had nog 
eens 6 starten nodig alvorens de vele 
problemen, die men in de beginfase had, 
werden overwonnen. TELESAT Karl Frenger. 

SENDER & FREQUENZEN 1989 = UIT. 
Het jaarboek voor wereldwijde radio
on tvangs t, zoals de onder ti tel van deze 
inmiddels voor het zesde jaar verschij
nende ui tgave luid t, ligt weer op onze 
radio- tafel om ons in he t komende jaar 
van alle informatie te voorzien, bij het 
luisteren naar bekende en vooral minder 
bekende radios ta tions. 
Het is haast onvoorstelbaar, maar het 
geeft een opsomming van alle hier te ont
vangen radiostations uit zo'n 170 landen. 
Bovendien bevat het boek een frekwentie
lijst lopend van 150 kHz tot 30 mHz, ter
wijl ook een lijst van ondergrondse sta
tions is opgenomen, terwijl het verder 
vol tips staa t om de radiohobby te 
bedrijven. Kortom een boek dat bij iedere 
radioenthousiast aanwezig moet zijn. 
Jammer alleen dat er - en dat is helaas 
nie t te voorkomen - wa tonvolkomenheden 
aan het lijvige boekwerk kleven. 
Waar lokale zenders in Brazili~ en in 
Engeland wel zijn vermeld, missen we de 

. lokale stations in Denemarken, Belgi~ en 
in West Duitsland. Er heerst in de 
benaming van de stations in in te rna tio
nale wa teren en de frekwen tiemelding wa t 
verwarring en de tweede frekwenties van 
de ILR-s ta tions zijn nog nie topgenomen 
maar een kniesoor die daar op Ie t. Me t 
zijn dit jaar nog drie maal verschijnende 
"Upda te" geeft het een scha t aan informa
tie waar geen enkele luis teraar zonder 
kan en ik kan U dan ook dit meer dan 450 
pagina' s dikke boekwerk van har te aanbe
velen. U hebt er voor de DM 39,80 alle 
waar voor Uw geld aan. Een kompliment aan 
de schri jver lui tgever Opl.lng W. Sie bel, 
die mij er tenminste een groot plezier 
mee heeft gedaan. 3 



Van dezelfde uitgever hebben we inmiddels 
ook he t boekje Rundfunk auf UKW mogen 
lezen. Het is voor de hobbyisten die in 
FM-radio gein teresseerd zijn een belang
rijke vraagbaak met frekwentielijsten van 
radios ta tions en van pri v~-zenders in de 
Bondsrepubliek, DDR,Nederland, Belgi~, 
Luxemburg,Frankrijk,Zwitserland, Oosten
ri jk en I tali~. He t beva t bovendien 
uitgebreide informatie over het verbete
ren van de ontvangst van deze stations. 
Ook di t boekje, da t voor de eers te maal 
is verschenen, is voor de FM-freak een 
"must". Jelle Knot Verkrijgbaar bij: 

STAKING IN FINLAND. 

Siebel Verlag, 
Bonhoefferweg 16 
0-5309 Meckenheim. 

1 December j .1. gingen alle medewerk
ers van Yleisradio in staking gezien de 
leiding van het station weigerde een 
loonsverhoging in te voeren. Op diezelfde 
dag begon de Zweedse s taa ts televisie me t 
een mixage van ui tzendingen van h~ t 
eerste en tweede ne t, gericht op Zuid 
Finland alwaar veel Zweedse migranten 
woonachtig zijn. De staking ging in 
eers te ins tan tie om de journalis ten van 
het station maar op de 10e december 
voegden ook de technici zich bij hen. ' 
Twee dagen eerder verklaarden de journa
lis ten van de Zweedse TV 1 en 2 zich 
solidair, waardoor geen Zweeds talige 
programma's meer werden gemaakt gericht 
op Finland. 
AANDACHT VOOR AMNESTY SKANDINAVIE. 

Op zondag 11 december stond de 
Deense televisie geheel in teken van 
Amnes ty In te rna tional, me t ondermeer een 
schakelprogramma tussen de 8 AEM lokale 
tv stations, waarbij ieder station een 
onderdeel leverde en tevens verschillende 
blokken alleen voor haar eigen gebied 
brach t. Hierdoor kan nie t gesproken 
worden van ketenvorming, iets wat bij de 
lokale radio en televisiewet in Denemar
ken is verboden. Ook de Deense staatste
levisie bes teedde geruime aandacht aan 
Amnes ty, he tgeen ook in Zweden en Noor
wegen ge beurde. 
POP VERBOD OP RADIO OMAN. 

Oaboos is boos op de staatsradio. De 
48 jarige sul tan Qaboos van het olie
staatje Oman is boos op de staatsradio 
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vanwege he t fei t da t men soms wel 5 uur 
ach ter elkaar popmuziek ui tzond voor de 
engels talige gas ten in" he t land. Onmid
dellijk besloot de sul tan een verbod in 
te stellen op de popmuziek. Men kan nu de 
gehele dag van klassieke muziek genieten, 
hetgeen ook niet Qaboos is. 
BEP VAN RIJ VERLAAT DE E.O. 

De presentatrice van het programma de 
Muzikale Frui tmand bij de EO, Bep van 
Rij, is per 1 april a. s. haar on tslag 
aangezegd door de omroep. Reeds op 12 
november j.l.presenteerde zij voor het 
laa ts t he t programma, waaraan zij al 18 
jaar was verbonden. Door de koms t van 
nieuwe medewerkers ontstond frictie 
tussen dezen en Bep inzake de samenstel
ling van het programma. 
BRINKMAN ZIET MOGELIJKHEDEN ABONNEEOMROEP 

De minister voor WVC, Brinkman, acht 
het mogelijk dat de omroepen over 12 jaar 
aan abonneetelevisie kunnen gaan doen 
gezien dan alle landelijke kabelne tten 
zijn samengevoegd tot ~én net. De kijker 
kan dan een deel van de programma's van 
de omroepen direkt beschikbaar krijgen en 
een ander deel kopen. Voor de korte 
termijn vindt hij een duaal bes tel me t 
commerci~le . naast publieke omroep, 
aanvaardbaar. De strijd om de reklameop
brengs ten, waarui t de programma' s mede 
moeten worden betaald, kan echter directe 
gevolgen hebben voor de kwaliteit en 
inhoud van de programma's. De minister 
vindt dat hij handelend kan optreden 
waardoor een veelzijdigheid aan program
maaanbod kan worden gegarandeerd. Hij zei 
tenslotte da t in de toekoms t, wanneer 
Nederland een landelijk net heeft, dit 
ne t ook kan worden gebruik.t door particu
lieren voor de doorgave van signalen. 
Zijn gedach ten gaan daarbij vooral ui t 
naar uitgeverijen voor de overdracht van 
informatie en nieuws. 
GELD VÀNUIT DE EG VOOR FILM EN TELEVISIE. 

De EG zal me t ingang van di t jaar 
ieder jaar vier miljoen gulden beschik
baar s tellen voor he t schrijven van tele- . 
visie en filmscenario's. Di t gebeurt om 
te voldoen aan de groeiende vraag naar 
drama, vooral op het gebied van de tele
visie. Op di t momen t word t 70% van deze 
produkties van buiten Europa germporteerd 
he tgeen in de toekoms t zou moe ten veran
deren. Men wil de onafhankelijke Europese 
film en tv makers de kans geven, middels 
dit fonds, hun plannen te ontwikkelen. 
Per jaar zullen ongeveer 120 aanvragen 
voor subsidie gehonoreerd worden. 
STRENGHOLT WIL KOMEN MET KLASSIEK. 

Uitgeverij Strengholt, in de 70'er 
jaren aandeelhouder van Radio Noordzee, 
komt met plannen om dit jaar nog met een 
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Zeezel1t1ersNII 
W l kom b i j nderm a l e )n ove rz icht va n 
d ak ivi te i ten van d laatste weken. 
Er i s nog een res tj e b1 ijve n li gge n va n 
zo 8 JANUARI: In het prog ra mma van ds 
va n Ge nt va ndaag opme rkin ge n ove r de 
m s tb re uk e n het ve rzoek aa n de lui ste -
raa r s om te b i dden voo r de rugkomst 
van Rad io Monique . Duid e li jk du s een heel 
oud tape . Te rwijl we h t ove rz icht aa n 
het t i kke n z ijn word t e r en bri ef op 
rad io 819 beha nde l d van Ru d i Koot, di e 
h i j in novembe r a l ges chr eve n heeft . Men 

f a l s re de n op da de bri f ni et 
rd r i s be ha nde ld gez ien d nega t ieve 

Erwin vld B1 i k, Wal te r Si mons e n Co lin Pet e rs (foto: Henk Langerak) 
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opmerkingen van Rudi. Heren van 819: 
Alle kritiek is goed, want je leert er 
van. Denk nu niet dat je op deze manier 
moet handelen, want daar verlies je al
leen maar luisteraars mee. Uitloop bij 
de opgedoekte Ierse stations en dus 
dienen allerlei (ondermeer ex Carol ine 
medewerkers) deejays onder dak gebracht 
te worden. Chris Pearson werkt nu bij 
Ocean Sound. Tim Allen is senior deejay 
en Paul Graham deejay bij HMV(radiosta
tion van platenzakenketen His Masters 
Voice). Tom Hardy is weg bij Kiss FM en 
werkloos. Nieuwe aanwinst bij Capital 
Gold is een voormalige Amerikaanse dee
jay van Caroline (Chuck Reynolds) en werkt 
nu onder de naam RandelI Lee Rose. Paul 
McKenna, alweer een voormalige Ross be
woner, heeft de Rockshow op Capital 
overgenomen van Alen Freeman, die naar 
de BBC is vertrokken. Peter Quinn heeft 
Chiltern Radio verlaten en is terug 
bij Southern Sound. Dave Collins heeft 
Chiltern verlaten en werkt nu bij Capi
tal in Londen. Dan het Carolineboek: 
Nadat we vele ex deejays hebben bereid 
gevonden hun eigen mening en herinnering
en neer te schrijven is het aanbod der
mate groot (ook aan foto's en illustra
tiemateriaal) dat besloten is zowel in 
maart als oktober een herinneringsdos
sier getiteld: 25 Jaar Carol ine herin
neringen deel 1 en 2, te laten verschij
nen. Gezien het grote aantal foto's zijn ' 
de drukkosten hoog en willen we niet te
veel overdrukken. Derhalve, wanneer je 
een exemplaar wenst, schrijf dit zo snel 
mogelijk naar Postbus 102 9700 AC in 
Groningen. De prijs zal rond de f25,-
komen ' te liggen. Momenteel zijn er on
derhandelingen om ook een Engelstalige 
editie uit te brengen, die in Engeland 
via Monitor Magazine zal worden gepubli
ceerd. Uit Engeland vernemen we 
dat de mensen achter Radio 
New Vork International 
nooit toestemming hebben ge-
kregen van Roy Bates voor 
het gebruik van de vlag van 
Sealand. Alleen zoon Micha
el zou telefonisch enkele 
afspraken hebben gemaakt. 
Oe vraag blijft: hoe is men 
aan de vlag gekomen? De FCC 
stelt dan ook dat de SARAH 
nog zeker onder de Amerikaan
se vlag voer toen het schip voor de 
tweede keer werd geënterd en dat de be
manning blij mag zijn dat men niet in de 
gevangenis zit. De MV Sarah ligt nog 
steeds voor de kust van Long Island. Meer 
nieuws lees je verderop in het Nu-verhaal. 
Laten wij nu maar onze blik op het oosten 
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richten. ~l een paar weken hadden we geen 
nieuws over de Voice of Peace ontvangen. 
\tia AUK kwam er een scheepslading vol be
richten binnen, waarvan 'we de hoogtepunten 
mee nemen in ons verhaal. Half december be
sloot Abie Nathan het aantal uitzenduren in 
te korten, omdat steeds meer deejays, zoals 
door ons voorspeld, vertrokken. Op 13 decem
ber werd derhalve nog maar tussen 6 uur 
in de ochtend en 1 uur in de nacht uit
gezonden. Op de 14e kwam een tender om de 
jarige John MacDonald te verheugen met een 
lading verjaardagskaarten en om Brendan 
mee naar land terug te nemen. Hij heeft 
de VOP nu definitief verlaten. John bleef 
met Kenny, als enige twee deejays aan 
boord. Die dag werd dan ook besloten om 
reeds om 10 uur in de avond uit de ether 
te verdwijnen. Inmiddels is in Engeland 
driftig geadverteerd voor nieuwe deejays, 
maar het blijkt nog niet zo goed te lukken. 
Tussen de lSe en 21e dienden ze ook nog 
het programma van Abe (2 uur per dag) te 
vullen wegens Abe's afwezigheid. Hij was 
in die periode in Génève. Op de 21ste kwam 
een Israëliet, Armon, aan boord voor assi-
stentie, waardoor de programma IS doorliep
en tot mi~dernacht. Op de 23ste december 
andermaal een tender met twee nieuwe dee
jays.Linda Maison (Australië) en een ze
kere Mike. Vanaf dat moment herstartten 
de 24 uurs programma IS. Op de Eerste Kerst
dag was er geen phone-in programma en 
werd nieuwkomer Mike ziek, waardoor Kenny 
Page een deel van zijn programma overnam. 
Het station was op dat moment alleen via 
de FM te beluisteren daar, volgens Kenny, 
een vogel tegen de AM antennedraad was 
gevlogen. Later in die week kwam de AM 
zender terug in de ether. Om half één in 
de nacht was er een getapete show van Abe 
waarin hij over het Nieuwe Jaar praatte, 
een programma , dat een aantal malen werd 
herhaald. Om twintig voor vier was hij, 
dit maal live via de motorola, te horen 
waarin hij uitgebreid vertelde over de 
problemen met het schip gedurende de 
storm. Zoals gemeld ligt het schip nu op 
een nieuwe ankerpositie, zoln mijl van de 
eerdere en ook een mijl meer naar de kust 
toe. Oudejaarsavond werd gevierd met 
tussen 21 en 23 uur Gad Bitton, waarna 
Linda en John tussen 23 en 24 voor hun 
rekening namen, eindigend met een dikke 
zoen en het aftellen naar 1989.Het pro
gramma van de twee ging vervolgens door 
tot 1 uur, waarna Gad het weer overnam 
tot 3 uur. Op Nieuwjaarsdag verdween men 
om 21 uur uit de ether om in de ochtend 
van de 3e januari terug te keren. Nieuwe 
deejay was Zoar Tal, die voorheen werkte 
voor Radio City in Tel Aviv. Hij blijft 
slechts een maand bij de VOP en ook Linda 



zal slechts tot de 21ste januari blijven. 
Kenny Page bleek inmiddels van boord te 
zijn voor verlof en Abe vertelde dat van
af de 8e zijn phone-in programma's weer 
dagelijks te horen zouden zijn, uitgezon
derd de vrijdag en zaterdagen. Het meest 
recente programmaoverzicht (5/1/89): 00 
Zoar Tal, 100 Non stop met Ramon Tal 
technicus, 600 John, 10.00 Linda, 1200 
John, 1100 Zoa r, 1600 John, 1800 Ramon, 
2200 Linda. Het station Channel 7 is nog 
immer te horen met testuitzendingen via 
de 918 kHz. Van een lezer ontvingen we 
de vraag of er ook recente luistercijfers 
bekend zijn van Radio Caroline en Radio 
819. He 1 aas moe ten we nega ti ef an twoorden. 
Zodra ze er wel zijn kun je het lezen. 
Paul Hushinx schreef ons naar aanleiding 
van de nachtuitzendingen op ' radio 819. 
Hij schreef ondermeer dat veel van de 
deejays afkomstig zijn van Keizerstad 
Radio. Ook Hendrik van Nellestein was 
enige jaren via dit station te beluiste
ren met een programma onder de naam de 
real iteit. Uit die tijd stamt ook het 
programma 'muziek met de sokken los' Zo'n 
1,5 jaar gel eden vertrok hij bij Keizer
stad en sindsdien wordt het programma 
in syndicate format verspreid over diver
se stations. Frappant is dat het nu op 
Keizerstad is te beluisteren op dezelfde 
tijden als via Radio 819 (tussen 1 en 3 
in de zaterdag- op zondagnacht). Andere 
deejays van radio 819 als Hans v.d. Valk, 
Paul Vermeer en Niek Simon, zijn nog 
steeds bij Keizerstad werkzaam. Hiermee 
zijn eerdere berichten als zouden mensen 
uit de Nijmeegse scene betrokken zijn bij 
een zeezenderproje kt dan toch uitgekomen, 
hoewel het nu via Crewn op de tapeservice 
gebeurd. Tenslotte vraagt Paul of het 
Zeezenders Nu verhaal niet wat recenter 
kan. Het voor hem, half zo interessante, 
Radio en TV Logboek gaat meestal langer 
door. Ik wil hier wel op antwoorden, 
gezien deze vraag vaker wordt gesteld. 
Het merendeel van de Freewave wordt in 
Groningen (tekstueel) voorbereid, waarna 
de vellen met tekst naar Hoofddorp word
en gestuurd. Hier verzorgt Ton van Draa
en de lay out en vervolgens worden de 
complete pagina's opgestuurd naar Gron
ingen, voor de laa t ste correctie ronde. 
Daarna heeft Ton, die telefonisch op de 
hoogte gebracht i s van de correct.i es, nog 
een 3 tal dagen de tijd om de laatste 
wijzigingen te maken. Vervolgens wordt 
het naar de drukker in België gestuurd. 
A 1 met al, tussen de laatste dag dat het 
Zeezend e rs Nu verhaa l wordt bijgewerkt 
en de da g dat het iad naar de drukker 
gaat liggen 14 da gen . Ton heeft in die 
t i jd nacu url ijk we 1 e mogelijkheid om 

de 10ggings voor z IJn rubriek up to date 
te maken daar zowel het tikken als de 
lay out van deze rubriek in Hoofddorp 
geschiedt. Hopelijk begrijp je dat het 
derhalve niet mogelijk is het Nu verhaal 
inderdaad 'Nu' te brengen. Dan de vraag 
over de achtergrond van de Stonehengh 
CD. Wat zijn de relaties van de componis
ten van de muziek met Caroline? Wel com
ponist van Epen was in het verleden on
dermeer componist van Delmarejingles (die 
grotendeels nooit zijn uitgezonden). 
Verder is Ben Bode, mede componist en 
producer, betrokken geweest bij Caroline 
in de 70'er jaren. Dan zoals al beloofd 
nader nieuws over Radio New Vork Inter
national. Gezien het feit dat bespreking
en nog gaande zijn zal ik er niet al te 
veel over vertellen, maar er zijn nog 
steeds plannen om het schip voor de kust 
van Nederland, België, dan wel Engeland 
te parkeren. Het was Oudejaarsochtend, 
zeer vroeg en pikdonker, dat ik uit mijn 
bed werd gebeld. Ik schrok me rot, want 
het eerste als je in de holst van de 
nacht wordt gebeld, is dat je denkt dat 
er famil ieomstandigheden zijn. Mij werd 
gevraagd wat de tijd in Nederland ' was en 
vervolgens volgden excuses. Hierna volg
de een telefoongesprek van ruim 1,5 uur 
met een mediaconsultant, die was inge
huurd door de mensen achter het radio 
New Vork projekt. Men vroeg mij op ver
schillende punten te adviseren. 
Allereerst werd mij verteld dat mogelijk
heden om het station voor de kust van 
Amerika te exploiteren onmogelijk waren 
geworden, mede gezien de uitbreiding van 
de Amerikaanse nationale wateren. Het 
schip zou nog steeds voor de kust liggen 
aan een stevig anker. Dit kan geconclu
deerd worden daar de hevigste storm sinds 
jaren rond de Kerstdagen heeft gewoed 
in het geb·ied waar ook de Sarah 1 igt. 
Er is op een paar mijl afstand een grote 
containercarrier vergaan. Men ging, na 
het afknappen van mogelijkheden voor de 
Amerikaanse kust, mogelijkheden bekijken 
of men in het Caraibisch gebied 'mogelijk
heden had maar al snel bleek hier ook geen 
geld te verdienen. Andy Wheeler, destijds 
korte tijd als technicus aan croord van 
Caroline, zag wel mogelijkheden in .een 
Europees avontuur. Ik was eerst wat hui
verig om te veel in te gaan op de vragen 
en stelde hoe men op het idee' was gekomen 
om mij te raadplegen. Het antwoord was wel 
zeer verrassend. Via via had -men vanuit 
Nieuw Zeeland een vertaling te pakken 
gekregen van mijn boek Historie van Radio 
London en gezien één van de mensen achter 
het RNI projekt zeer goede kontakten heeft 
met voormalige medeeigenaar Don Pierson 
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(Radio .London) en deze hem had verteld dat voor de Europese kust leggen en daarna, 
vooral het verhaal over de gehele opzet wanneer het eerste geld verdiend is, 

· van Radio London 100% naar waarheid was de uitrusting uitbreid~r. Er zijn b.v. 
geschreven dacht men in mijn persoon maar drie kabines klaar, alwaar de be-
een betrouwbaar figuur te hebben gevonden. manning kan slapen. Al met al niet een 
Vanaf het eerste moment heb ik gesteld zo goede basis om te starten met een 
dat ik hen alleen advies wilde geven in- station. Jk zelf heb niet zoln goede 
zake personen die men kon raadplegen maar gedachte over het eventueel slagen van 
beslist verder niet betrokken wenste te dit projekt voor de Europese kust. Zodra 
worden bij het verdere projekt. Inmiddels er meer bekend is zal ik hierop nader 
ben ik wel diverse malen op de hoogte terugkomen in het Nu verhaal. De lopende 
gebracht van de ontwikkelingen en men loggings voor deze week zijn als volgt: 
hoopt spoedig een besluit te kunnen nemen ma 9 JANUARI: Radio 819 liveprogrammering 
of men al dan niet naar Europa vertrekt. 5-6.30 Erik Beekman, 7-9 Ron v.d. Plas, 
Naast een Nederlandse gegadigde heeft men 12.30-14 Erik, 14-17 René Bakker, 17-19 
ideeën· om · 's ochtends van 6 tot IS avonds Ron. Tussen 11.45 en 12 een nieuw ge-
6 een country format te gaan uitzenden, spon50rd programma IDe Paravisie lijn l 

daarna 6 uur religieus (via Audio Visual met André Groote, voortaan iedere maan-
Media Consult in Virginia) en onder de dag. Ook deze week alleen telefonische 
naam Voice of Prophecy. Tevens zou een gasten bij Ria Valk. Deze week in alle 
millionair uit Zuid Texas geinteresseerd nieuwsuitzendingen mededeling dat men 
zijn in programma's onder de noemer IHuman regelmatig voor onderhoud uit de lucht 
Rights'. Uiteraard hebben we ook gediscus- kan gaan. Wat betreft WMR kunnen we deze 
sieerd over de conditie van het schip week heel kort zijn: het station is uit 
en de uitr~sting. Men wil het schip eerst de lucht. Dit vanwege de werkzaamheden 

nIE;-;IJ~: ;:;;: ::::n ~import uit Frankrijk. f 25,-. =r dUbbel-:;:-l 
verteller is Charlie Wolfe. f 40,-. Radio Caroline dubbel LP, verteller is Tony 
Allan. f 35,-. 10 Years of Offshore Radio. Dubbel LP met fragmenten van alle 

I 
Engelse zeezenders uit de jaren 60 en 70. Inclusief de bomaanslag op de Mebo 2, 
Caroline, Radio England-, en Radio London-jingles. f 35.-. I 
Voor de dj's onder u: aanbieding Disco Queen dubbel LP met diverse jingles om 
zelf te monteren in de studio. f 40,~. 

I 

I 

I 
I 

BOEKEN: De droom van Sealand. Geschreven door Hans Knot. f 25.-. 
Nieuw bij SMC: Het allernieuwste Caroline fotoboek, net uitgekomen in Engeland. 
70 Pagina's op A4-formaat, 150 foto's. f 35,-. Goedkoop en toch goed: Caroline 
fotoboek van Andy Archer. f 15,-. Bestel het voordat het is uitverkocht. 
Nog een exemplaar: Radio Noordzee-boek van Hans Knot. Vol foto's. f 25,-. 

VIDEO's: De topper van dit moment: de videofilm van Ad Roberts over de Ross 
Revenge. Twee delen, samen ruim twee uur. Per deel f 75,-. Twee delen f 125,-. 
NIEUW: 5 JAAR ROSS REVENGE, EEN BELGISCHE PRODUKTIE, DIE ZO GOED IS DAT DE 
SAMENSTELLERS ONLANGS GEDEELTES HEBBEN VERTOOND OP DE BELGISCHE TV. f 79,-. 

AANBIEDING: SMC maakte enige jaren geleden opnamen van Caroline en Laser. 
Deze 30 minuten durende video kost maar f 40,-. 

CASSETTES: Nieuw bij SMC: SMC Audio Magazine deel 25. Met opnamen van Colin 
Peters, Piet McKenzie, Judy Murphy, Andy Bradgate, Elly van Amstel, RNI, Dave 
Richards, Chris Kennedy, Mirjam Verhoef, Neil Gates en Fred van Amstel. Verder 
opnamen van de 31 augustus-herdenking, uitwijken naar de Caroline-studio, pro
blemen met de zender enz. enz. C60-cassette voor f 12,-. 
Laser en Monique jinglecassette, import uit Engeland. f 20,-. 
Laser-jingles op cassette, eveneens import. f 20,-. 
Documen~aire: Another 20 years of Offshore Radio, de opvolger van de dubbel LP. 
Twee uur herinneringen voor maar f 35,-. 

CD: Stonehenge. Ongeëvenaard. Toch maar f 20,-. 

I Stichting Media Communicatie 
~stbus 53121, 1007 Re Amsterdam. Postgiro 4065700. Bankrekening 98.80.40.301'J 
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aan de masten, waardoor de korte golf 
antenne gedemonteerd is. Caroline: 2-6 
Dave Asher, 6-10 Nigel Harris, 10-14 
Caroline Martin, 14-17 Neil Gates, 17-20 
Dave, 20-24 Nick Jackson en 24-02 Nei 1. 
di 10 JANUARI: Radio 558 5-6.30 René 
Bakker. lowel Radio 819 als Caroline 
op de volgende momenten off air voor 
onderhoud: Om 12.31 uit de ether en om 
13 uur was men terug. Vervolgens tijdens 
de lopende tune Caroline van de Fortunes 
weer uit de ether om rond 13.58 weer 
terug te keren. Daarna om 14.05 weer 
terug na andermaal een onderbreking van 
20 minuten. Gezien men aankondigt dat 
men de komende weken regelmatig uit de 
ether zal zijn zullen we alleen melden 
of ze wel of niet off air zijn geweest. 
Carolineprogrammering: 6-10 ' Nigel, 10-11 
Steve Conway daar Caroline M nergens te 
vindeh was. 11-14 Caroline , 14.05-17 
Neil 17-20 Dave daarna zeer onregelmatig 
in de lucht. wo 11 JANUARI: Ook weer 
regelmatig uit de ether. Caroline 6-10 
Nigel, 10 Carol ine M, 17-21 Dave en 21-24 
Nick. Op Viewpoint geen Word of God, 
geen Heavenls Peace Plan en Dynamic 
Religion for Wonderful live. Dan de do 
12 JANUARI: 5-6.30 Wordt de komende tijd 
gedaan door Koos de kok, daar René met 
de tender naar land is gegaan. Het werk
schip is ook vertrokken, gezien de werk
zaamheden onder de huidige weersomstan
digheden niet kunnen worden uitgevoerd. 
Ove r i ge 1 i ve: 7-9 Ron, 12. 30-14 Ron, 
1 4- 1 7 E rik en 1 7 ~ 1 9· Ron. He t n i e uws wo rd t 
zo nu en dan ook door Koos gelezen. Op 
Viewpoint missen andermaal 3 religieuse 
programma IS. vr 13 JANUARI: Ditmaal 2 
missende viewpointp rogrammals. Tony F. 
Abraham, één van de religieusen, meldt 
ons dat hij voor z ijn programma op WMR 
per maand $ 500 neertelt en dat de rest 
van de programmals gratis de ether in
gaan gezien ze van de Johan Maasbach 
World Missionary afkomstig zijn. za 14 
JANUARI 819: live 5-6.30 Koos, 7-9 Ron, 
11 - 1 2 Er ik, 1 7 ~ 1 9 Ron en 2 3 . 2 0 - 2 4 non 
stop. Op Caroline slechts 2 programma's 
beluisterd en wel 6-10 Steve C en 10-14 
Dave Asher. zo 15 JANUARI: Caroline 6-10 
S teve, 1 0-1 4 Dave A, 1 4-18 Ca ro I i ne , 
18~22 Nigel, 22-02 Neil en closedown. 
WMR off air. Viewpo int: Faithway Baptist 
Hour een herhaling van vorige week, Te
vens valt het Rudi Koot op dat steeds 
meer herhalingen va n rel igieuse program-

·mals worden gehoord . Rudi vanaf deze 
plaats trouwens van harte met je 25ste 
verjaardag. Hij gaa t nu onder de wape
nen en als e r iema nt is die regelmatig 
naar de religieuse og ramma's luistert, 
we kunnen er a ltij d en logger bij ge-

brui ke n. 819: Live 5- 8 Koo s , 18-12 Ron, 
12.30-16 Erik, 16- 18 Ron en 18-19 Erik 
zo 15 JANUARI: Allereerst maar weer eens 
naar het Oosten. Het blijkt dat de nieu
we zeezender elke keer dat een storm 
opsteekt onmiddel l ijk haar ankerplaats 
verlaat om naar de haven van Haifa uit 
te wijken. Reden is niet bekend maar het 
zou met de stabiliteit van het schip te 
maken kunnen hebben. De Voice op Peace: 
zaterdag 7 januari was er plots een 
nieuwe presentator voor het Night Beat 
programma tussen 3 en 6 uur. Het is een 
invaldeejay die nu en dan een Engelsta
lige aankondiging doet en zijn naam is 
Offer Nachson. Deze week geen phone in 
programma met Abe, hoewel hij wel regel
matig in de programmals inbreekt om te 
kunnen praten over zijn nieuwe goede 
doel. Hij streeft er naar een scheeps
lading vol kleding en voedsel naar de 
slachtoffers in Armenië bij elkaar te 
schooien en ook rond de nieuwsblokken 
wordt deze aktie uitgebreid gepromoot. 
Maandag de ge januari was het station 
uit de ether vanwege de storm. Ramon 
Tall en John MacDonald verlieten op de 
10e het schip . Terug van de wal is Ken
ny Page en de meest recente programmering 
(12e) is als volgt: 00 loar Tal, 03 
Offer, 600 Kenny, 900 linda Maisson, 
1200 Kenny, 1300 loar, 1600 Kenny 1800 
Non stop en 22 Linda. Geruchten uit 
Engeland geven aan dat er toch weer de 
nodige aktiviteit is te bespeuren rond 
de Communicator. Ondermeer Rusling zou 
er bij betrokken zijn. Dixie Peace, eens 
werkzaam bij BBC Radio One en Caroline, 
is aangenomen door de leiding van het 
IlR station Metro Radio. Hij presenteert 
er ondermeer de North East Top 20 op de 
zaterdag, de zondagmiddag Chart Attack 
en een programma op de maandagavond. 
Programmaleider Giles Squires zegt heel 
blij te zijn met het contracteren van 
Dixie daar hij van een uizonderlijk 
kaliber is. Riek Verhagen stuurde ons 
een interview uit het weekblad ITaptoe 
Meetjesland'. Het interview was met 
Adriaan van Landschoot en deze stelde 
hierin over zijn Atlantisperiode: IJe 
vraagt hoe ik terugkijk op mijn Atlan
tisperiode? Wel, ik heb er voor de 
eerste keer ervaren dat succes verganke
lijk is. Ik stond toen, als de sympathie
ke boef, steeds in het centrum van de 
belangstelling, maar toen de heisa rond 
Atlantis wegviel, was er plots niemand 
meer. Gelukkig was Atlantis een middel 
t~t het uitbouwen van de zakelijke kant
en, zodat ik er zonder enige kleerscheur
en vanaf ben gekomen. Veel grote namen 
en firma1s uit die tijd r~bben mij 9rand-
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ioos gebruikt. Ze vroegen om publiciteit 0 

Atlantis, kregen die ook, maar toen be
taling ter sprake kwam, hadden ze plots 
niets gevraagd en vonden ze Atlantis in
eens illegaal. Ik ben er voor de eerste 
keer goed gepakt geweest, maar dat heeft 
mij enorme zakelijke ervaring opgeleverd. 
Ik werd glashard in het zaken doen en 
eiste steeds boter bij de vis. Ik ben nog 
steeds diezelfde ijskoude'. 
ma 16 JANUARI: Caroline 24 uur per dag en 
in plaats van Mike Watts hoorden we Nick 
Jackson in de nachtelijke uren. Steve 
Conway nam de breakfastpresentatie voor 
zijn rekening. Na het weekend d'ezelfde 
programmering als vorige week. Om 1 uur 
in de nacht ging Caroline op de maandag 
uit de ether met een nieuwe closedownspot 
waarin Steve Conway ondermeer meldt dat 
men de volgende ochtend om 6 uur weer 
te beluisteren is. WMR deze week ook 
weer uit de ether. Vandaag op Viewpoint 
geen Word of God en ook Heaven's Peace 
P I a n on tbr a k. 
Tot zover deze aflevering van Zeezenders 
Nu die werd gemaakt door Martin vld Made, 
Rudi Koot, Jack Duyzer en Maria Depuydt. 
Samenstelling: Hans Knot. 

REG IONALE " . 
OMROEPEN IN 
STEREO. 
In de loop 
dit jaar zul
a I 1 e reg i 0-

na J e omroepen in , 
Nederland in stereo zijn 

te ontvangen. Sinds 1 januari zendt alleen 
Radio West in stereo uit. Er is door de 
PTT een schema samengesteld waarin onder
meer naar voren komt dat alle regionale 
omroepen voor 1 oktober 1989 in stereo 
zijn te ontvangen. Hoe het schema eruit 
ziet, wenst de PTT niet bekend te maken. 
LOKALE TV IN ROTTERDAM IN MAART 

Vanaf 1 maart a.s. kunnen de Rotter
dammers naar hun lokale televisie gaan 
kijken, waarbij de programma's live 
zullen worden verzorgd. Het zal het 
eerste station in haar soort worden in 
ons land. Ondermeer is men met de NOS 
overeengekomen dat het Half Zes Journaal 
van de NOS zal worden overgenomen terwijl 
de redaktie van het lokale televisiesta
tion zo nodig onderwerpen aan de NOS zal 
gaan aanleveren. De programma's beginnen 
een minuut voor half zes waarin voor het 
nieuws de eigen items telkens worden aan
gekondigd. Op maandag, woensdag en 
vrijdag zendt men voorlopig één uur per 
dag uit. Op de dinsdag en donderdag duren 
de programma's 20 minuten en gedurende 
het weekeinde zijn de eerste maanden ,nog 
geen programma's te verwachten. 
10 

OOK IN ZUID HOLLAND VEEL VRAGEN. 
Nada t we eerder meldden da t in de 

provincie Noord Holland heftig werd ge
protes teerd inzake de e~tra heffing van 
10 gulden voor de regioradio, blijkt ook 
een stroom van protesten te zijn binnen
gekomen op het Provinciehuis in Den Haag. 
In de provincie be talen 1 miljoen mensen 
~~n omroepbijdrage voor radio en tele
visie en 44.000 alleen voor radio. Men 
verwacht aan extra inkoms ten, door de 
heffing van he t tien tje, tien miljoen 
gulden. Di t geld t zou bes temd zijn voor 
he t financieel runnen van de regionale 
radio's Rijnmond en Radio West. 
OMROEP BRABANT NU OVER GEHELE PROVINCIE. 

De regionale Omroep Brabant is sinds 
1 januari in de gehele provincie Noord 
Brabant te ontvangen. De omroep heeft de 
beschikking gekregen over drie extra 
zenders, die elk een eigen frequentie 
hebben. Hierdoor kan de gehele provincie 
worden bereik t. Men wil in de toekoms t 
ook programma's gaan maken, die voor een 
deel van de provincie zijn bestemd. Hier
toe worden regionale studio' s ingerich t 
in Breda, Den Bosch en Tilburg. 
RADIo" FRYSLAN WIL MEER. . 

Omroep Frysl~n en de S tich ting Taal 
en Kultuur hebben meer zendtijd via 
Nederland 3 aangevraagd. Ze willen per 
seizoen me t 22 uur televisie ui tbreiden, 
deels te vullen met een wekelijks Fries
talig ac tueel magazine van een half uur, 
na het half zes journaal. Momenteel ver-
zorgt de Omroep Frysl4n 30 uur educatieve 
televisie in de FEDUCOzendtijd. De orga
nisatie krijgt f 400.000 voor haar pro
gramma's dat dit jaar zal worden verhoogd 
to tI, 3 miljoen. Als he t Commi ssariaa t 
voor de Media me t de nieuwe aanvraag 
akkoord gaat zal dit bedrag verhoogd 
moeten worden tot 2,8 miljoen gulden. 
WOEDE OM OMROEPBIJDRAGE REGIORADIO. 

Enkele honderden inwoners van de 
provincie Noord Holland hebben onlangs 
opgebeld naar het Provinciehuis in 
Haarlem om hun ongenoegen te uiten over 
de aanstaande extra bijdrage voor omroep
gelden van flO,-- per jaar ten bate van 
de financiering van de regionale radio. 
Deze extra bijdrage dient per 1 januari 
a.s. door de inwoners van die provin
cieän, waar regionale radio wordt uitge
zonden, te worden betaald daar de finan
ciering van de regioradio overgeheveld 1s 
van het Rijk naar de Provincie. De meeste 
van de protesten, die in Haarlem binnen
kwamen, waren afkomstig uit Amsterdam en 
omgeving. Velen van hen weigeren de bij
drage te betalen daar ze niet van plan 
zijn het enigszins linkse radio Stad 
Amsterdam op deze manier mede te finan
c ieren. Verwacht wordt dat ook in andere 
provincies de nodige protesten de komende 
l~anden zullen worden geuit. 



FLIP FEl] NAAR OMROEP ZEELAND. 
De eindredakteur van het NOS program

ma M t Het Oog Op Morgen , Flip Feij, is 
voo gedragen als hoofdredakteur direkte ur 
v~n d e r eg i onale omroep Zeeland, di e dit 
ja r officieel van start zal gaan. Van 
gebaar 1s de 39 jarige Feij Zeelande r 

n be on zi n loopbaan als journalist bij 
ct rovinc 1a e Zeeuws e Courant . Eind 
7~ ' _ J n s tapte hij o v r naar de NCR V 
o m voor Hi er en Nu te werken. In 1985 
vi r h1 na md jn zijn huidige funktie 
bi e NO. De uitzendingen van Omroep 

n op 1 januari 1990 een aan -
VFJ,n Tl m n. 

International Story 

f) v r p, ke r me] dd ik da we ui tein
d li jk voor nker war n 8e a n en da t we 
p,er 
11 

w r n voor de stui t ze ndinge n. 
wa s d zeI de 3s dat we onze 

es u tz nding verzorden . e 
s an bo rd w s prima en het weer was 
f eh tg g ed . In de loop aa n de 

(1 ra n f and mid da g was het 
1 b man nin g met een boot 

n r Long nd teru egaan voor de 
ve r.d r.e voorb reidin en aan land en het 

pn m n van d etapete programm s . 
11e n Ivan en ik bleven aa n boord. Het 

\I1a <> u ti rin von d da tik be sI 00 t de 
z nd r s a n e ze t t e n om onze eer s te 

de ther in te slin eren en 
da di t een prach tig 

teweep, br cht. Wij waren 
st, in de hoof con trole-

l iep ges meerd. e tes t 

werd verzorgd vanaf tape maar toch gingen 
we allebei een paar keer live de ether 
in, waarbij we de luisteraars vertelden 
dat we R~dio New York International 
waren, uitzendend vanaf een boot, de MV 
Sarah. Als je je mocht afvragen wat het 
doel van RNI was dan kan ik stellen het 
maken van commerci~le radio en niet meer 
of minder. We waren er om de advertentie
markt te bereiken en geld te maken. Toch 
was RNI meer, het tot reali tei t bren en 
van een droom van ons. Tevens legden we 
in onze programma's een bepaalde tendens 
neer, die van 'Love Peace and Understand-
in'. Dit kwam zowel tot uitin g in de 
muziek, die we draaiden als in de 
ui tla tin gen van de diverse dee °ays. 
Iedereen stond ook ach ter he t ideaal e n 
probeerde dit door woorden zoveel 
mogelijk over te brengen bij de luister
aar, hetgeen wonderwel lukte. Het format 
va n RNI was een soort van free rock and 
roll, hetgeen inhield dat het rock and 
roll format onderhevig was aan de idee~n 

va n dei n d i v i d u e 1 e pro g ra mma ma k er, mi t s 
hij maar de Love Peace and Understanding 
ge dachte gehandhaafd hield. Trouwens je 
kunt ook stellen dat onze muziek één 
grote klassieke herinnering was aan de 
rote rock and roll sterren uit de 60'er, 

70'er en 80'er jaren. En het werkte, 
he tgeen te merken was aan de vele 
reakties die we ontvingen naar aanleidin g 
van slecht~ 4 dagen van testuitzendin ge n. 
We bleven de eerste testdag ook gedurende 
de avond en nach t ui tzenden, hoewel we 
wel problemen hadden met de AMzender, 
problemen, die bleven to tda t we door de 
overheid werden 'beknot'. Op de vrijda 

Het sch i p van Rad io New Vo rk Int e rn a tional, de MV Sarah (foto: OEF). 
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hadden we een test van 6 in de avond tot 
middernacht, andermaal vanaf tape. De zee 
was wat ruwer maar de boot hield gelukkig 
stand tegen de hoge golven. Zaterdag de 
25ste was een apart verhaal. De zee was 
weer rus tig en rond half 6 in ~e middag 
kwam een snelle boo t langszij van de 
kustwacht, waarbij de machinepistolen 
niet meer toegedekt waren, zoals normaal 
het geval is bij inspektie tochten. Ze 
probeerden onmiddellijk aan boord van de 
Sarah te komen terwijl ik hen toe
schreeuwde da t ze van mij geen toes tem
ming zouden krijgen. We hadden trouwens ' 
nie t zoveel kans wan t we waren immers 
maar met zijn twee~n aan boord. Ze 
s telden echter direk t da t, indien we geen 
toes temming zouden geven, ze he t schip 
me t geweld zouden be treden. De kapi tein 
vertelde me vervolgens da t ze alleen he t 
schip wilden be treden om de papieren te 
controleren; ze wilden ondermeer de 
registratiepapieren zien en een onderzoek 
instellen naar de veiligheidsma terialen. 
Ik dach t er over na en kwam to t de 

. conclusie als dit werkelijk de bedoeling 
was he t geen problemen moest geven, dus 
gaf ik toestemming. De kustwacht kwam aan 
boord maar ze namen tevens enkele · 
ambtenaren van de Federal Communica tion 
Commission mee. Dezen stelden dat ze 
toestemming van de autoriteiten hadden om 
aan boord te komen waarop ik direkt 
stelde da t ze di t nie t hadden gezien we , 
onder een bui tenlandse vlag voeren. Ook 
was er een ambtenaar van de immigra tie 
adminis tra tie en één van he t Federale 
Drugs team. Deze begon me teen de boel om 
te spi tten, op zoek naar drugs, want in 
de ogen van de autoriteiten heeft 
iedereen ie ts me t drugs te maken. 
Na tuurlijk vond men niets. Men was over 
het algemeen vriendelijk maar de FCCamb
te na ren s telden wel da t ze inspraak 
hadden over onze ui tzendrechten. Ik 
s telde andermaal da t volgens de Communi
ca tie We t van 1934 ze geen rech t hadden 
aan boord van ons schip te komen gezien 
de 3 mijlen bepaling van in te rna tionale 
wateren. Het enige antwoord dat ik kreeg 
was dat men geen advokaten of rechter was 
maar eenvoudige technici, die opdrach t 
hadden gekregen deze taak uit te voeren. 
Ze bleven ongeveer 2,5 uur aan boord en 
daardoor mis ten we ons gebruikelijke 
con tac t me t de mensen aan land via onze 
communica tieappara tuur. Deze kontakten 
waren altijd op vaste tijden en dus 
dachten de mensen aan land da t we nie ts 
meer hadden te melden. He t geheel 
shockeerde ons nogal, te meer daar ik van 
mening was dat we strikt binnen de regels 
van de wet werkten. We besloten het vO'or-
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lopig rustig aan te doen en die zaterdag
avond geen testprogramma te verzorgen. We 
discussieerden over wat we op zondag 
moesten gaan doen ~n uiteindelijk 
besloten we door te gaan daar we, volgens 
ons, volledig volgens de regels van de 
we t, ' onze programma'" s verzorgden en de 

· autoriteiten onder geen enkele wettelijke 
voorwaarde hadden ons schip te be treden. 
De zondagavond kwam er dus andermaal een 
6 uur durende test, verzorgd op al onze 4 
beschikbaar staande frequenties. Er 
ge beurde to taal nie ts veron trus tend. Ik 
herinner me da t we gedurende he t draaien 
van de tape beneden in de zenderkamer 
waren en het net leek of het schip op het 
ri tme van de muziek meedeinde. We gingen 
dan ook tevreden naar bed met de gedachte 
dat we met iets heel moois waren begonnen 
en na tuurlijk he t idee om he t af te 
maken. De volgeride dag bleek de pers op 
de hoogte te zijn gekomen van onze 
aanwezigheid en van he tgeen er me t de 
kustwacht was gebeurd. Het zou van de 
positieve zin veranderen in de negatieve, 
waarover in de volgende Freewaves meer. 

MILLENIUM RADIO GAAT DOOR. 
De tijdelijke vergunning die het 

station Killenium Radio, gelegenheidssta
tion van RTE, vorig jaar kreeg, is door 
het ministerie van Communicatie in 
Ierland tijdelijk verlengd. Ken denkt dat 
Killenium Radio als een alternatief kan 
worden gezien nu de commerciäle radiosta
tions moeten wachten met uitzendingen. in 
afwachting van de toewijzing van vergun
ningen. 
BBC OPENT BUREAU IN PARIJS. 

Voor de eerste keer is er een 
komplete radio en televisiestudio voor de 
BBC ingericht in het buitenland. Het 
betreft een studio in Parijs die moet 
zorg dragen voor de nieuwsgaring vanaf 
het continent van Europa. 
BENOEMING SATELLITE MEDIA SERVICES. 

Howard Beeston is door SMS benoemd 
tot financieel beheerder. Hij was tot nu 
toe in dezelfde funktie werkzaam bij 
Milton Bradley, de grootste speelgoed 
fabrikant in Europa. Zoals bekend zal SMS 
dit jaar beginnen met haar satellietuit-



zendingen in Europa waarbij commercials, 
syndicate programma's etc. aan geabon
neerde stations per satelliet zullen 
worden toegeleverd. Tot nu toe gebeurt 
dit via dure PTT lijnen en per courier
diensten . 
BBC WORLD SERVICE VIA COTE D'AZUR. 

Sinds kort worden de programma's van 
de BBC 'World Service via de FM in stereo 
uitgezonden aan de Cote d'Azur en wel via 
Elektra 108. Men neemt het geluid van de 
satelliet, uiteraard met toestemming van 
de BBC. Gedurende de hoog beluisterde 
uren zendt men een eigen, half uur 
durend, nieuws programma uit en uiteraard 
worden eigen commercials gedraaid, om de 
kosten van het station te kunnen drukken. 
Bij het station is ondermeer voormalig 
Carolinedeejay Grant Benson werkzaam. 
EERSTE VROUWELIJKE MANAGING DIRECTOR. 

De eerste vrouwelijke managing 
director is benoemd binnen de ILR in 
Engeland. Het gaat om 8ally Oldham, die 
deze funktie sinds 1 januari vervult bij 
Radio 210 in Reading, alwaar ze eerst 
direkteur verkoop reklamezendtijd was. 
VERKOOPRESULTAAT NIEUWSREKLAME. 

Independant Radio Sales Newslink, 
heeft voor de nieuwsbulletins die tijdens 
de ontbijtshows op de ILR stations worden 
uitgezonden door geheel Engeland reeds 
2/3 van haar gehele reklamezendtijd voor 
dit jaar verkocht. Ondermeer Pridential 
en de ITT hebben veel tijd opgekocht. Men 
hoopt op ruim 3 miljoen pond te kunnen 
verkopen aan reklamezendtijd in het 
lopénde boekjaar, dat tot 1 september 
loopt. Wanneer inderdaad dit bedrag wordt 
gehaald betekent dit ondermeer dat de 
helft van de kosten om het Independant 
Radio News te laten funktioneren, binnen 
is. 
SUPERSTATION IN LONDON VAN START. 

Nadat per 1 januari het merendeel van 
alle illegale stations in Groot Brittan
nië uit de ether is verdwenen daar men 
anders de komende jaar niet in aanmerk
ing kan komen voor één van de vele licen
ties voor het maken van ondermeer commu
nity radio, zijn er toch nog initiatieven 
overgebleven. Zo is begin januari het 
station Q 102 in de ether gekomen. Het 
station, dat een ruime financiële basis 
schijnt te hebben, zendt overdag rock 
muziek uit en in de avond specialistische 
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~rogrammals. Het vermogen van de zender 
is 500 Watt en is in grote delen van 
London te ontvangen. Andere nog aktieve 
stations zijn Rock to Rock, Peoples FM 
en Big Apple FM. 
SHAH WIL NU RADIOMAKEN. 

Eddy Shah kwam in december in de 
publiciteit vanwege zijn verkoop van 
diverse kranten, die hij uitgaf. Waar
schijnlijk heeft de verkoop zo het een 
en ander opgeleverd want nu heeft 
Shah bekend gemaakt dat hij zich wil in
zetten tot het verkrijgen van één der 
lokale radiolicenties in het land. 
SAMENWERKING TUSSEN BRBM EN PICCADILLY. 

Twee van de grootste ILR stations 
overwegen een fusie aan te gaan. Het 
gaat hierbij om BRBM uit Birmingham en 
Piccadilly Radio uit Manchester. BRBM 
heeft ondermeer vorig jaar Mercia Sound 
opgekocht. Er is verder niets bekend ge
maakt omtrent de voortgang in de onder
handelingen. 
GROOTSTE SOM GELD OOIT -GESPENDEERD. 

David Sullivan, uitgever van the Sun
dav sport en The Sport, heeft een contract 
getekend voor adverteren op de ILR in ge
heel Groot Brittannië. Met het kontrakt 
is een bedrag van (3 miljoen gemoeid. De 
advertenties zijn reeds te horen en vanaf 
maart za1 The Sport ook met een vrijdag
~ditie op de markt komen. 
GEEN AFZONDERLIJK NIEUWS KEY-103. 

Slechts enkele weken na haar start 
heeft de programmaleiding van het zuster 
station van Piccadilly besloten te stop
pen met haar eigen nieuwsuitzendingen. 
Het wordt nu rechtstreeks van Piccadilly 
overgenomen. 
WINST VAN 150% VOOR TRENT. 

In het afgelopen boekjaar heeft het 
ILR station Radio Trent een winst ge
boekt van 150% tot een bedrag van (766.000 
op een totale omzet van (4.000.000. 
De nieuwe service van TRENT, GEM-AM heeft 
in haar eerste twee maanden van bestaan 
een winst gemaakt van ( 25.000. 
FORTH KOOPT AANDELEN IN BORDER. 

Radio Forth heeft 51% van het aande
lenpakket gekocht van een nieuw consor
tium dát een optie heeft voor een van 
de vergunningen voor ILR die openstaan. 
Andere aandeelhouders zijn ondermeer 
Border TV en Tweedale Press. 
PLANNEN VOOR IERSE NIEUWSDIENST. 

Independant Radio News en Downtown 
Radio in Belfast willen samen met een 
derde partij de Ireland International 
News Service oprichten met als doel 
een vaste nieu~sservice te verlenen aan 
alle toekomstig commerciële en lokale 
stations. Robbie Robinson, baas van 
Sun s hine Radi?, heeft ook dergelijke 13 



Studio van Radio New Vork International aan boord vnn de MV Sarah (foto: OEF). 

plannen onder de noemer Syndicated RadiQ 
News. 
DTI WIL NOG MEER OPSPORINGSAMBTENA EN. 

Nu de nieuwe wetgeving inzake het 
i llegaal verzorgen van radio programm ' s 
in Engeland van kracht is wi I de DTI n 
meer opsporings mbt nar n inz tt n om 
op die mani r ee n s nel einde te kunnen 
maken aan de pirat nplaag. Ondanks da 
de wet van krach i en m ns n, di voor 

en piraat werken 5 jaar ni t in aam r -
ing kunnen komen vo ren ve rgunnin , 
zijn er alle n al in London m er dan 30 
radiostations akti f. E n woordvoerde r 
van de DTI meldde dat binnenkort all 
stations uit de th r zullen worden 9 -
haald daar men al op de hoogt is van 
alle uitzendlokaties. 
COUNTY SOUND EN SEVERN WILLEN SAMEN. 

County Sound Radio uit Guilford n 
Severn Sound uit Glouchester hebben be
kend gemaakt een gezamenl ijk bod t h b
ben uitgebracht voor een nieuwe ILR 1 i
centie voor Taunton en Yeovil. T rry M nn 
tot op heden programmaleider bij R di 
210, is aangetrokken om programm tisch 
en organisatorische voorber idin n n t 
gaan runnen. 
VERANDERING WAARDERING VERKOOPCIJ~ ~ S. 

Met de dalende omzet van d 
van de grammofoonplaat i ~ 'r 'n "v i j7i -
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ging g kom n in d beloning door d 
British Phonographic Indu s try. Indi 'n .i ' 
van ee n s in g l m er dan 400.000 x mpl 
r n verkoopt krijgt men al n goud n 
p laat. Dit cijfer stond erd r op n 
half Il iljo n. 0 platinapl al (600.00 0) 
krijg j nu bij d v rko p v n 500.000. 
o z i I v r n p 1 a i s r re d bij 'n 
v r koo p van 200. 000 (Ia s 250. 000). 0 
I a ste mi I I ion II r in En I nd w 
in 1985 voor Pow r of Lov met J nnif 
Rush. Vorig j r werd n r in Groo I3ri -
l nnië I chts 60 mi ljo n ingl s v r
kocht, terwij I in 1984 er nog 77 mi Ij n 
ov r de toonbanken gingen. 
RADIO AIRE DEELT PROGRAMMA'S OP. 

Radio Air in Leeds is deel b gon
nen met opgesplitste programmerin . 
Op de zaterdag- en zondagmiddag word n 
de sportreportages nu via d AM uil 
zonden, t rwij I muziekprogramm' r 
op d FM ui gaan. 
RADIO NOVA IS EEN VAN 

r li cn li v r 
comm re i .. I rij n 'r b i 

nen kom n n n rvan bI ij k n a n-
b d t z i jn v n R dio Nov, d vo rh' n 
ui tz nd v nui Dubl in en s in s v ri g 
j r akti f i s 1 s telliet s l lion. 
And r bi d r s zIJn Radio 2000, C ntury 
Cornlu ni êlt ions ~ n ~J tion I Podio Fr n--



chise. 
TERRY WOGAN BIEDT IN IERLAND. 

Een van de groeperingen die op de 
loer liggen voor een nationaal commer
cieel radionet in Ierland bI ijkt een 
beroemd radiopersoon in hun midden te 
hebben, te weten Terry Wogan. Andere 
bieders zijn ondermeer: Sunshine Radio, 
Q 102, Liberty 104 en verschillende 
nieuwe organ i sa t i es. Howa rd G. Rose 

·AMATllI7\-tWJ/O 
Door· JELLE KNOT 

AMERIKAANSE STATIONS OP DE MIDDENGOLF 11 

Ja, en waarom nièt. Het winterseizoen is 
bij uitstek geschikt om in de late avond
uren of in de nach t eens te proberen of 
er, naas t de door velen beluis terde ' s ta
tions in Europa - of op de golven van de 
Noordzee - nog ie ts anders te halen is 
ui t je por ta bIe. Veel mensen denken da t 
je ech te DX alleen kun t werken op de 
kortegolf-banden, maar nie ts is minder 
waar. De voortplanting van radiogolven is 
in de winter voor de middengolf zo goed, 
da t je al gauw de sterks te Amerikaanse 
stations er uit kunt halen. Dit komt door 
de oms tandigheid da t de hele weg tussen 
Europa en Amerika in de genoemde tijd in 
het duister is gehuld en dus de zon geen 
invloed kan uitoefenen op de z.g. F-Iaag, 
waardoor deze F-Iaag, overdag geioniseerd 
door de zon en dan doorlatend, in de don
kere uren als reflektor optreedt. 
Omda t veel Europese stations de midden
golf bevolken en de gemiddelde sluitings-

. tijd ongeveer 23.00 uur UTC is, heb je na 
die tijd de beste kans eens te scoren. 
Alhoewel ik uit eigen ervaringen weet dat 
onder extreme oms tandigheden, zelfs me t 
een eenvoudige radio, slechts met 
inge bouwde ferrie tan tenne, de on tvangs t 
mogelijk is, verdient het toch aanbeve
ling ge bruik te maken van een z. g. lange 
draad ( minimaal 20 meter) om de signa
len een bee tje goed te kunnen on tvangen. 
Be ter na tuurli jk is een richtan tenne in 
de vorm van een raam-an tenne. Vergee t 
niet dat de aan de overkant van de oceaan 
maar me t zeer geringe vermogens (plm. 50 
kW) word t gewerk t en dus moe t je goeie 
oortjes hebben om de relatief zwakke 
signalen op te pikken ui t de wirwar van 
geluiden. 
De eerste stations die doorkomen zijn die 
ui t de oostelijke provincies van Canada, 
te weten Newfoundland, Nova Scotia en New 
Brunswick. De bekendste hiervan zijn CJYQ 
in St. Johns op New Foundland (930 kHz) 
CKEC in New Glasgow Nova Scotia (1.320 

kHz) en CKCW uit Moncton in New Brunswick 
(1.220 kHz). 
De eefs te stations die ui t de VS doorko
men zijn die uit de staat Massachusetts. 
Luister maar eens op 1.510 kHz (WMRE) en 
1.030 (WBZ). 
Ook een station als WHN me t zeer veel 
sportuitzendingen kan hier worden 
be 1 u i s te r dop 1. 050 kH z , na tu u rl ijk pa s 
nadat de BBC haar uitzendingen heeft 
gestaakt. De grote amerikaans.e stations, 
ABC, CBS en NBC, voor zover in de staat 
New York gevestigd, kun je beluisteren 
op 660 kHz (WNBC) , 770 kHz (WABC) en 880 
kHz (WCBS).Kortom, het is zonder al te 
veel moeite mogelijk eens naar amerikaa
nse radio te luis teren. Je moe t er alleen 
wa t geduld voor he bben om de si gnalen 
goed te lokaliseren tussen de andere 
signalen in. Moch t je sukses hebben me t 
het luisteren en een rapport (natuurlijk 
in SINPO) willen zenden en de adressen 
on tbreken je, laa t da t dan via de 
redaktie weten. Ik beschik over het 
nodige adresmateriaal en stel dat 
uiteraard graag ter beschikking. 
Goede jacht bij deze leuke bezigheid. 

TWEE NIEUWE VERSLAGGEVERS BIJ 
NCRV HIER EN NU RADIO. 

Per 1 maart komt Joost Oranje 
î::t (26) de gelederen [) D'rr1\ van Hier en Nu-0·: 0 radio versterken. 

o 0 A·· · HiJ' ve rvu I t de 
• ~ 0 wo: 000 • 

" vacature dIe 
ontstaat door 
het vertrek van 

Evert Kooij. Joost Oranje wordt de nieuwe 
economische redakteur/verslaggever. Tot 
op heden vervulde hij dezelfde funktie 
bij Veronica Nieuwsradio. 

Per 1 februari is Wouter Kurpershoek 
(24) begonnen als verslaggever bij Hier 
en Nu-radio. Tot die datum was hij free
lance verslaggever bij EO's Tijdsein. 
Wouter volgde de School voor Journalis
tiek in Amersfoort van 1984 tot 1987. 
t1EDIA N-ETWORK RADIO NEDERLAND. 

Op 2 maart a.s. bezoekt Dave Rosen
thal het fameuze station WWV in Fort 
Collins Colorado en wordt nieuws uit 
the Pacific gebracht door Arthur Cushen. 
9 Maart wordt een blik gegund op de 
ontwikkeling van de lokale radio in 
West Duitsland met Wolfgang Schulz als 
gids in Hamburg. Ook die donderdag het 
clandestiene radionieuws met John Camp
bell. De 16e Maart zal een algemeen 
nieuwsprogramma zijn en de 24e maart 
zal Jonathan Marks vanaf Bonaire verslag 
doen van de festiviteiten ter gelegen-
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heid van het 20 jarig bestaan van het 
relaisstation van Radio Nederland. Ook 
op de 30ste aandacht aan het Caraïbisch 
gebied in Media Network met als thema 
'wat is de invloed van video in het 
Caraïbisch Gebied?' 
DE PLANNEN VOOR EEN KLASSIEKE SAT-RADIO. 

Zoals al eerder door ons gemeld zou 
Radio 10 van plan zijn met een nieuw 
radiostation van start te gaan waarbij 
klassieke muziek zal worden geprogram
meerd. Zoals het er nu voor staat zullen 
deze programma's per 1 april a.s. begin
nen en zal 24 uur per dag worden uitge
zonden. Het ligt in de bedoeling de pro
gramma's te onderbreken voor rustige 
reklame en komplete muziekstukken zullen 

. i ntegraa 1 worden ui tgezonden zodat stor
ing door reklame niet zal geschieden. 
Het programma wordt, net als die van radio 
10, per landlijn doorgestuurd naar Brus
sel vanwaar het opgestraald zal worden 
naar de satelliet. Het geheel wordt ver
zorgd vanuit de radio 10 Studio's in 
Amsterdam in samenwerking met de Stich
ting Concertzender in Amsterdam, een 
stichting die binnenkort in Concert Radio 
zal opgaan. Er wordt gedacht aan een ho
r ,i zon ta le progranvner i ng waa rb i j bepaa 1 de 
muzieksoorten telkens op dezelfde tijden 
zijn te beluisteren. Men denkt vele 
kabelnetten in Nederland enthousiast te 
krijgen voor de overname van dit nieuw~ 
station. 
RADIO RADIO HEEFT TWEE NIEUWE AFNEMERS. 

Radio Radio, het satellietstation 
dat maar niet goed van de grond wil ko
men en tevens financieel niet gezond 
lijkt te zijn, heeft twee nieuwe afne-
mers van haar avondprogrammering te · 
weten: Brunel Radio, de AM service van 
GWR en CN FM 103, dat op 12 februari 
j.l. van start is gegaan. 
444 STATIONS UIT DE ETHER GEHAALD. 

De DTI heeft het afgelopen jaar in 
totaal 444 stations uit de Britse ether 
gehaald wegens illegaal uitzenden. Van 
dit aantal waren er liefst 355 in en in 
de omgeving van Londen. In 1987 waren 
de respektievelijke cijfers 391 en 332. 
SNELLE VERKEERSRADIO IN FRANKRIJK. 

Meer dan gemiddeld 150.000 auto
rijders verwacht men tegelijk te kunnen 
bereiken met het onlangs van start ge
gane radiostation· Autoroute FM. Het 
zendt 24 uur per dag uit via de 89.2 
MHz en wordt gerund door Cofiroute. Te 

e luisteren is het station op de routes 
arijs Orleans en Parijs-Chartres. In de 

t oekomst wil men hulpzenders gaan bouwen 
en tevens hoorbaar zijn tot in Rennes, 
Bourqes, Nantes en ander~ omliggende 
16 

steden. Doel is natuurlijk een konstante 
stroom van verkeersinfo te verzorgen om 
de enorme verkeerschaos in en in de om
geving van Parijs in <te dammen. 

BELGISCHE SPOTS VOOR SOVJET TELEVISIE. 
De Belgische Dienst .voor Buitenlandse 

Handel heeft via de groep Fininvest een 
reklamespot geleverd aan de Sovjettele
visie, waarin de troeven van de Belgische 
ondernemingen worden voorgeschoteld aan 
een potentieel van rond de 60 miljoen 
ki j kers. 
VTM WIL GEMEENTERAAD OP DE TELEVISIE. 

In Vlaanderen is altijd veel geschre
ven over de pittige raadsvergaderingen van 
de gemeente Gent. Alom is bekend dat deze 
vergaderingen bij het publiek ook gewild 
zijn. VTM is op het idee gekomen regel~ 

matig verslag te gaan uitzenden van deze 
vergaderingen en is reeds met de gemeen
te in overleg. In ruil voor het uitzend
recht wil de VTM aan de 51 raadsleden 
een cursus gaan geven hoe men zich in de 
toekomst moet gedragen op de televisie. 
BELGEN WILLEN DE RAl TERUG ÓP HET SCHERM. 

Precies 11.276 ondertekenaars hebben 
de petitie van het Italiaanse Emigratie 
Comité van Antwerpen ondertekend en 
eisen daarmee van de Italiaanse- en Bel
gische autoriteiten dat de RAl, de Ita
liaanse staatstelevisie, weer op de ka
bel in België moet komen. Het signaal 
wordt sinds 15 september j. 1. wegens 
technische en juridische redenen niet 
meer doorgegeven aan de Vlaamse kijker. 
ANTWERPSE TELEVISIE. . 

Eén van de regionale televisiesta
tions, die in de loop van 1989 aktief zul
len zijn, is ongetwijfeld ATV. Het idee 
om een dergelijk projekt op te starten 
is zo'n 2 jaar geleden ontstaan bij meer
dere mensen die aktief zijn op het cul
turele vlak. Een VZW werd opgericht en 
het verzorgen van regionale televisiepro
gramma's werd uiteraard de doelstelling, 
maar wel met de voorwaarde dat er een 
duidel ijke maatschappel ijke en culturele 
invloed bestaat. De erkenning kreeg men 
op 29 juni 1988, maar uitzendingen zijn 
er nog niet, daar men in afwachting van 
een rekJamevergunning is. Immers, zonder 
reklame inkomsten acht men een regionaal 
tv station niet leefbaar. Na het ontvang
en van een dergel ijke reklamevergunning 
denkt men zeker nog 6 maanden nodig te 
hebben alvorens het station operationeel 
kan worden. Men wil voor 100% professio
neel van start gaan en meteen ook alle 
dagen van de week programma's verzorgen. 
Men denkt aan dagelijkse programma's van 



slechts 30 minuten, maar hiermee hoopt 
men bij de potentiële kijkers een kijk
gedrag te creëren, zodat er elke dag ge
keken wordt, zoals zij nu alle dagen naar 
een ander televisiestation kijken. Iets 
wat niet haalbaar lijkt, wanneer men 
b.v. slechts eenmaal per week meerdere 
uren zou gaan uitzenden. Voor speelfilms, 
feuilletons en shows zal er geen plaats 
zijn in de programma's, maar wel eigen 
produkties, die naar voren moeten brengen 
wat er zoal in de provincie gebeurd. 
De programmatie zou men het visual iseren 
van de regionale pagina's van kranten 
kunnen noemen. Elke krant heeft wel een 
paar van die pagina's en deze zijn ook 
succesvol. Iets dergel ijks tot stand 
brengen via regionale televisie moet dan 
ook kunnen en televisie heeft een veel 
grotere impact op mensen dan het geschre
ven woord. Hieruit mag dan ook afgeleid 
worden dat ATV niet de concurrent van BRT 
en later VTM wil worden, daar het voor 
deze televisiestations niet mogelijk is 
om dagelijkse regionale informatie te 
brengen, die dan nog specifiek handelt 
over de provincie Antwerpen. Alhoewel 
die provincie Antwerpen bijna het dichtst 
bevolkt is, zouden volgens ATV meerdere 
regionale stations een onleefbare situa
tie scheppen. Dus, er is slechts plaats 
voor een regionaal televisiestation, 
zonder zelf een monopolie positie te 
willen innemen, omdat de financiële eisen 
voor het opstarten van zo'n station zeer 
zwaar zijn. 
WEERGEGEVENS VTM. 

Het sinds 1 februari aktieve kabel 
televisiestation op commerciële basis 
in Vlaanderen, VTM, maakt voor haar 
weerberichten gebruik van de gegevens 
van Meteowing van de Luchtmacht in 
Wezembeek en van Eddy de Mey, die ook 
voor diverse dagbladen de weersvoorspel
ling in Vlaanderen verzorgt. De Lucht
macht heeft speciale toestemming gekre
gen van de minister voor Landsverdedi
ging, om mee te mogen doen aan de 
rubriek. De overeenkomst ligt bij het 
KNMI in Ukkel zwaar op de maag gezien 
men tot nu toe altijd achtte een mono
poliepositie te hebben in het land. 
VTM heeft in eerste instantie wel kon
takten gehad met het KNMI maar deze 
organisatie bleek veel duurder te 
zij~ dan de huidige weervoorspellers. 
Inmiddels heeft ook RTL besloten kon
takt op te. nemen met deze organisatie, 
eveneens Uit kostenbesparende overwe
gingen. 
REGIONALE TV AVS WIL OOK VOETBAL. 

AVS, de regionale televisie voor 
Meet j e s land e n Ee kl o wenst haar program-

ma's uit te breiden met de regio Gent. 
De Gemeente Gent wi 1 echter voorlopig 
geen toestemming verlenen daar nog 5 
andere maatschappijen een aanvraag voor 
regionale televisie in die regio hebben 
ingediend. Geen van deze heeft tot nu 
toe van de overheid iets vernomen inzake 
de aanvragen. Inmiddels zal de AVS pro
beren met de BRT een overeenkomst te 
sluiten inzake het ~gen uitzenden van 
verslagen van lokale voetbalwedstrijden 
uit de Eerste en Tweede Klasse. Men dient 
dit met de aRT te doen daar deze orga
nisatie een kontrakt heeft met de lande
lijke voetbalbond inzake het alleenrecht 
tot uitzending.Maria Depuydt/P. Bekaert 

Nieuws uit Denemarken 
TV2 OM GELD VERLEGE~. 

Wat eens een amoitieus plan leek is 
in feite niets anders dan een verliesge
vend televisiestation geworden. Ik doel 
op TV2 dat gesteld heeft dat men meer 
tijd per uur aan reklame wil besteden, in
dien de regering dit toestaat. Zo niet 
dan dient de omroepbijdrage in ons land 
andermaal te worden verhoogd, iets waar 
de doorsnee Deen fel tegen is. TV2 zal 
dit lopend jaar rond de 1750 uur gaan 
uitzenden en ook vanuit de hoek van de kij
ker is reeds protest ontstaan tegen de 
ideeën van omroepbijdrage verhoging. 
Aalborg Nearradio heeft een kontrakt met 
Radio Express getekend. Deze firma doet 
de distributie voor de American Top· 40 
met Shadoe Stevens. Aangeleverd op 4 
platen zal Aalborg Radio de programma's 
wekelijks uitzenden. Men dient de firma 
Radio Express niet voor het uitzenden te 
betalen daar deze laatste een percentage 
krijgt van de reklameopbrengsten tijdens 
het . prograr.ma. 
VERANDtRINGEN IN KABINET. 

Onlangs zijn 3 ministerposten binnen 
de Deense regering anders ingedeeld. 
Min Claussen van mediazaken neemt nu de 
belangrijke post van Justitie in en op 
zijn zetel zit nu min. Rechendorff. Hij 
heeft al te kennen gegeven snel te be
ginnen met besprekingen inzake de in
voering van lokale tv reklame in het land 
en tevens heeft hij een nieuwe licentie 
gegeven aan een het projekt DaNewTV dat 
in Kopenhagen deze komende herfst van 
start zal gaan. Op Kanaal 60 zal ge
durende de avonden dan TVStop van start 
gaan. De startkosten voor dit projekt 
liggen rond de 1 mi ljoen Dkr. Het zal 
een alternatief station worden die haar 
studio's bouwt in Noord Kopenhagen in 
een normaal huizenblok. Vanaf 1 april 
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a.s. zal Kanalen/HTV starten met regel
matige nieuwsuitzendingen. 
NIEUWE' BAAS VOOR TV3 IN DENEMARKEN. 

Klaus Fog is benoemd als direkteur 
voor het TV 3 projekt in Denemarken. 
Zijn grootste ambitie is het Deense volk 
een onderhoudend televisie programma via 
de satelliet aan te bieden waarbij er 
voor de kijkers geen kosten zijn 
verbonden aan het kijken. De 30 jarige 
Fog, die voorheen werkzaam was bij het 
reklameburo Saatchi en Saatchi, waar hij 
direkteur was van het Deense buro, hoopt 
binnen een jaar financieel gezond te 
draaien met de Deense programma's van 
TV3. 
ZWEEDSE DEEL TV 3 IN PROBLEMEN. 

De Zweedse afdeling van het Skandina
vische satellietprojekt TV3 verkeert in 
financiäle problemen. Gedurende de' eerste 
12 maanden van uitzendingen heeft het 
station meer dan 100.000.0000 SKr. gekost 
zonder al te veel inkomsten aan reklame. 
Desondanks stellen de eigenaren dat men 
het risico best durft te nemen nog eens 3 
tot 4 miljoen te verliezen, alvorens de
finitief de knop om te draaien. 
KLEM VOOR THE VOl CE? 

De voorzitter van de raad voor lokale 
radiostations in Denemarken, de in Zweden 
geboren Tom Ahlberg, wil een verbod van 
ui tzending voor Groo t Kopenhagen voor he t 
station The Voice. Wel zou men mogen uit- , 
zenden voor de voorsteden en de regio. 
Ahlberg vindt dat The Voice veel meer is 
dan omschreven als regioradio. Hij werkte 
vroeger zelf als deejay op OR radio 3, 
he t station da t ongeveer verscheen ' in 
Denemarken, nada t Radio Mercur als zee
zender de nek was omgedraaid. 

PAUL S HANSEN. 

MARTINE BIJL TERUG OP HET NCRV 
SCHERM MET SPELPROGRAMMA. 

Martine Bijl zal vanaf sep· 
tember 1989 een nieuw spelpro
gramma bij de NCRV-televisie 

: presenteren, dat als titel 
• h ee f t 11 E ins te in' 89". I n 1 5 

afleveringen van dit nieuwe programma 
wordt in het najaar uitgemaakt wie zich 
de "Einstein '89" mag noemen. \lan de deel
nemers wordt een zeer brede algemene ken
nis verwacht. De deelnemers worden gese
lecteerd in enkele voorronden die in het 
land worden gehouden. Het programma is 
een idee van de spel bedenkers Jan Meulen
dijks en Bart Schuil, die de afgelopen 20 
jaar talloze spelprogramma's voor de om
roep hebben gemaakt of geproduceerd. 
Voor "Einstein '89" kunnen kandidaten 
zich aanmelden bij Win Productions "8\.1, 
Postbus 15112, 1001 MC Amsterdam. 
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WEGGESNEDEN KUSSCENES NIET VOLDOENDE. 
Ondanks dat in de lange serie FaJcon 

Crest alle kusscenes . ~ijn weggesneden 
mag de serie niet langer worden uitge
zonden via de televisie in Egypte. Dit 
heeft het Provinciaal Gerechtshof in 
Cairo geeist in een kort geding tegen 
het ministerie van Voorlichting. De se
rie die enorm populair was in het land 
trok wekel ijks mi ljoenen kijkers. Er was 
echter een klacht ingediend tegen de 
serie door een advocaat die vond dat de 
serie in strijd was met de Egyptische 
moraal en aanzette tot onzedelijk ge
drag. Eerder werd de serie Dallas om 
dezelfde reden van het scherm verbannen. 
ONTDEKKER LUCY BALL OVERLEDEN. 

De vader van de langlopende serie 
'the Lucy BalI show I is onlangs op 75 
jarige leeftijd overleden. Het was 
Jess Oppenheimer die in 1951 met het 
idee kwam rond de roodhoofdige warrol 
van Lucy BalI. De serie,die in 'diverse 
landen ter wereld nog wordt vertoond, 
werd vijf jaar lang door Oppenheimer 
geschreven en geprodudeerd. Daarna werd 
hij ondermeer bekend door series als 
IGet Smart l en 'All in the Family'. 
NIEUWE I NDEL It~G NEDERLAND 3 PER 1 OKTOBER. 

Het bestuur van de NOS heeft ingestemd 
met de nieuwe indeling van de Nederland 3 
programmering, zoals deze per 1 oktober 
a.s. moet gaan lopen. De NOS zal in het 
nieuwe plan van dinsdag tot en met zater
dag de uitzendavond krijgen en de andere 
kleinere zendgemachtigden als de IKON, 
RVU, Humanistisch Verbond e.d. komen op 
de zondag- en maandagavond. Programmals 
als Panoramiek en Den Haag Vandaag zullen 
niet als zelfstandige rubriek blijven be
staan maar opgaan in het programma INOS 
Laat l dat de televisie tegenhanger moet 
gaan worden van Met het oog op Morgen. 
De jeugdprogramma's zoals het Jeugd Jour
naal zullen weer op de oude vertrouwde 
tijden in de vooravond terugkeren. Het 
NOS Sport programma zal in de toekomst 
(per 1.10) worden uitgezonden op de zon
dagavond tussen 18.45 en 20 uur en het 
programma Sport op Maandag zal gaan ver
huizen naar de dinsdagavond. 
VAN DAM ALGEHELE LEIDING BIJ VARA. 

Voorzitter Marcel van Dam zal voor
lopig ook de funktie van direkteur tele
visiezaken voor zijn rekening nemen. 
Hij volgt Rient Slippens op die per 1 
februari is vertrokken. Men wil in de 
toekomst een algemene direkteur voor 
radio en televisie, onder de noemer 
Mediazaken. Een aanstelling voor deze 
funktie zal zeker nog een jaar op zich 
laten wachten. 



7 JANUARI: NOS-voorzitter Joop vld Reij
den viert zijn 62-ste verjaardag. Hans 
Molenaar van het ANP 
viert zijn 41-ste ver
jaardag en Willem van 
Kooten zijn 48-ste. Van 
harte ++ Tussen 7 en 
19 uur wordt op Radio 
Noord een feestelijk pro
gramma uitgezonden i.v.m 
het in gebruik nemen van de 
nieuwe golflengte: 97,5 
mHz ++ IIPOpS 1 ag 8911 i s de 
nieuwe naam van de NCRV
competitie voor onbekende 
popgroepen op Radio 3. Oe re
daktie van Paperclip-radio 
(elke zaterdag van 12 tot 14 uur 
op NCRV R3) heeft na het sukses van de 
"Papercl ipband-competitie" besloten ook 
solozangers en solozangeressen toe te 
laten. Daarom nu lIPopslag 89", dat het 
toonaangevende podium voor Nederlandse 
popmuziek wil zijn ++ Bij Veronica op 
Ned.2 worden de Veronica Awards 1988 uit
gereikt aan BZN, Anita Meyer en Koos Al
berts. In het door Erik de Zwart gepre
senteerde programma zou Bill Medley op
treden, maar Bill had last van vliegangst 

gekregen na het ongeluk met .,. 
~ ~~ het Pan Am-toestel op 21 

~~ ~< decembe r j. 1 ++ I n he t 
+ " ~ GIRO ~ kader van de aktie Orem-

..... . .... ,. ~"" 

+~ 3669"(1' pe ls Weg zendt de NCRV 
~~. ffL"'o. .... 0 van 19.45 tot 21.25 uur 

+'" 06-3212166 ~0\l' op Ned.1 Spel Zonder 
((1,?tf~/;J~~1::~ Drempels ui t. Twee 

-.-------- teams met o.a. 
Jan Keizer van BZN en voormalig voetbal
scheidsrechter Jan Keizer, voeren opdrach
ten uit i.s.m. zes leden van het Olympisch 
rolstoelbasketbalteam en de gehandicapte 
hoogspringers Joke van Rijswijk, Vera 
Kroes, Mark Gelderblom en Bert Bottemanne 
+++ 8 JANUARI: Peter van Bruggen vervangt 
Paul vld Lugt in Oe Zalige Liefdeslijn en 
Niek Montanus vervangt Marc Stakenburg 
in De Krijsende Tafel bij de KRO op R3 ++ 
Tijd voor Toen is van opzet een beetje 
vera~derd. Vanaf vandaag geen twee- maar 
éê~ Jaar per uitzending. Ook k~nnen de 
lUIsteraars geen oplossing meer doorbellen 
maar moeten zij het J·aar een vraag over h . , 
et nIeuws en een popvraag op een brief-

kaart :turen naar de KRO. Uit de goede 
o~lossl~gen worden de winnaars getrokken 
dIe schItterende prijzen krijgen. Vandaag 

komen de hits en het nieuws uit jan. 1964. 
9 JANUARI: Ruud Terweijden viert zijn 49-
ste verjaardag. Van harte ++ Omdat Krijn 
Torringa er niet is, presenteert Rick 
van Velthuysen de Arbeidsvitaminen en Bas 
Westerweel Hollands Glorie. Het program
ma komt vanuit Schijndel ++ Nogges is de 
titel van een nieuw KRO-tv-programma dat 
om 15.55 uur op Ned.l wordt uitgezonden. 
In Nogges wordt teruggekeken naar KRO-
programmals van de afgelopen week. Naar 
aanleiding daarvan praat presentatrice 
Mieke Lamers met studiogasten. Dat kunnen 
de makers van het programma zijn, de tech
nici die tijdens de produktie iets bij
zonders hebben meegemaakt, maar ook jour
nalisten die over het programma hebben 
geschreven ++ Om 20.15 uur wordt bij de 
KRO op Ned.1 de laatste Supriseshow van 
dit seizoen uitgezonden ++ Oe AVRO zendt 
op Ned.2 de flim Flodder van Oick Maas 
uit +++ 
10 JANUARI: Om 10.50 uur gaat in VARA
programma van Wim Rigter de plaat Wij zijn 
geen eitjes van Oe Eitjes in première. 
Een carnavalslied dat werd geschreven 
door Henk Temming en Henk Westbroek. Oe 
Eitjes bestaat uit Radio 3 discjockey's: 
Martijn Krabbé, Sjors Fröl ich, Wim Rigter 
(de bedenker van het projekt), Luc van 
Rooij, Peter Plaisier, Niek Montanus, 
Hans Schiffers, Bas Westerweel, Peter van 
Bruggen, Robin Albers, Peter Teekamp, 
Henk Westbroek en Angelique Stein. Oe ro
ya1ties is voor de Jellinekkliniek in 
Amsterdam ++ Het commissariaat voor de 
Media heeft de beheerders van de kabel
netten in Leeuwarden, Gouda, Enschede, 
Wateringen, Monster, IS Gravenzande, Maas
land, Schipluiden, Oe Lier en Naaldwijk 
een boete van 100 gulden opgelegd omdat 
zij programmals hebben uitge-~ 
zonden van Sky Channe I, Super ~ t\. 
Channel en Cable One, die \I 
speci fiek op Nederland ge- C HA N NEL 
richte reklame bevatten. Oe kabelbeheer
ders, die in een eerdere procedure bij de 
burgerlijke rechter niet ontvankelijk zijn 
verklaard, kunnen nu in beroep gaan bij 
de Raad van State +++ 
11 JANUARI: Mart Smeets viert zijn 42-
ste verjaardag en Jeroen Keers van de KRO 
zijn 34-ste. Van harte ++ In Terug in de 
Tijd, van 14 tot 15 uur bij Veronica op 
R2, vandaag een uur lang muziek van The 
Shadows ++ Om 21 uur zendt Veronica, op 
veler verzoek weer Miami Vice uit. Oe af-
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VARA's Luc van Rooij (foto: H.Kruidenier) 

levering van vanavond werd al eerder uit
gezonden +++ 
12 JANUARI: Tijdens opnamen voor De eerste 
de beste in het Oostenrijkse Admont, komt 
TROS-regisseur Steef Hoff om het leven. 
Tijdens opnamen aan de oever van de ri
vier de Enz gleed hij van een rotsblok 
en kwam in het ijskoude water terecht. 
Na een twee uur durende zoekaktie werd 
zijn 1 ichaam stroomafwaarts aan de oeve r
kant gevonden. Steef werd .43 )aar ++ . 
Door een brand in het EuropoIntgebouw In 
Rotterdam, waar de voeding staat van 
Radio Rijnmond, is de zender tussen 16.10 
en 1 9 . 0 1 u u r u i t del u c h t. De u i t zen din ge n 
zijn nog wel via de kabel te ontvangen 
++ In de NHP-uitzending bij de TROS op R3 
vertelt Peter Teekamp dat het gedrukte 
exemplaar van de Top 100 niet meer ver
schijnt ++ Pia Dijkstra is weer te zien 
als presentatrice van het NOS Journaal. 
Zij was enkele maanden met zwanger- .. 
schapsverlof ++ Sonja op Donderdag, bIJ 
de VARA op Ned.l, werd opgenomen in de 
vrouwengevangenis in Maastricht ++ Rob 
0ut heeft zijn VARA-collega Marcel van 
Dam een avond zendtijd aangeboden. De 
VARA moet dan wel aantonen dat haar recen
te ledenwinst voor een deel wordt veroor
zaakt door leden die bij Veronica zijn 
weggelopen. "Als de VARA ons hond~rd namen 
en adressen kan geven van voormalIge Ve
ronica-leden die lid zijn geworden van de 
VARA, mag de VARA een van onze uitzend
avonden overnemen. Maar het is een wedden 
schap. Als de VARA het niet kan, krijgen 
wij een avond uitzendtijd van hen", zegt 
een voordvoerder van Veronica. Van Dam 
zegt wel degelijk de honderd namen en 
20 

adres se n te kunnen 1 ve ren, maa r hij III kl 
er geen weddenschap van. De VARA-voor z it 
ter wi 1 niet op zo'n <speel e mani e r In l 

zendtijd omgaan +++ 
13 JANUARI: NOB-technicu s Sjo rd van d n 
Broek (verantwoordelijk voor d ni uw 
VARA-jingles) vi e rt zijn 28- e vc rj aa r 
++ De problemen bij Radio Rij nmond z ij n 
nog niet opgelos t. Tu sse n 9.35 e n 13. 30 
uur is de zender wederom uit de lu cht, 
wegens generatorproblemen. Toen de ze nd r 

weer in de lucht kw m, 
zijn Rijn 

mond nJ dewe r
ke r s m t ee n 
ge luid swag n 

Rotterdam in getrokk n 
om om te roepen dat de ze n 
der terug in d lucht was 

++ Tus sen 14 en 15 uur wo rdt 
door Veronica op R3 de Gr nd

mix 88 van Ben Li e brand h r
haald ++ Bij wijze van grap zeg t Ba rt van 
Leeuwen dat UB40 "United Britain 40" 
tekent. Bij Veronica kome n 54 t e l roontj r, 

binnen van luisteraars di e ve rt 11 n d t 
dat niet waar i s ++ Om 17.40 uur ze ndt d 
TROS het derde deel v n het Diamond Awa rd 
Fes t i val u it. I n dit p rog r cJmlna, wa t 1 a t r 
het laatste optreden van Roy Or i son zou 
blijken te zijn. Hij kreeg tijdens he t 
Festival de "Career Award" voor zijn b i j 
drage aan de ontwikkel ing van de ropmuz i 
in het algemeen +++ 
14 JANUARI: Dick van Rijn vi e rt zijn 75-
s te verjaardag ++ Op BBC Radio On e st rt 
een serie over 30 jaar Motown ++ Alan 
Freeman is terug op Radio One . Om 12 uur 
middernacht presenteert hij de twce uur 
durende Saturday Rock Showen morge nmid 
dag is hij terug met Pick of the Pop s . 
Hierin draait hij oude Top 20-1 ij s t en ++ 
Jeanne Kooijmans is met vakantie. Daarom 
wordt Driespoor verzorgd door Tom Blomber 
en Ton van Draanen +++ 
15 JANUARI: In Tijd voor Toen de hit s en 
het nieuws uit januari 1974 ++ In VARA' s 
Achter het nieuws heeft Paul Witteman e en 
gesprek met minister-president Lubber. 
Hij zei ondermeer tegen de introdukti e va n 
commerciële televisie te zijn in Nede rland . 
Volgens de minister-president kan in begi n
sel het huidige omroepbestel van publi e ke 
omroepen in stand worden gehouden. Via de 
STER zouden adverteerders meer ruimte moe
ten krijgen. Maar een zuiver op winst ge
richte omroep is volgens de premier niet 
wenselijk en niet nodig ++ Rocky Tuhuteru 
vervangt Tom Egbers als presentator van 
NOS Langs de Lijn op Rl +++ 
16 JANUARI: Ferry Maat viert zijn 42-ste 
verjaardag. Van harte ++ Robin Albers is 



terug van vakantie uit Miami en weer pre
sent bij de AVRO op R3 ++ Vandaag hebben 
de ministers Brinkman van WVC en De Korte 
van Economische Zaken een gesprek met ver
tegenwoordigers van advertentie- en rekla
meburo's. Na afloop legden de bewindslie
den tegendraadse verklaringen af over de 
betekenis die moet worden gehecht aan het 
standpunt dat CDA-premier Lubbers zondag
avond voor de VARA-tv betrok. De Korte 
is namelijk voor commerciële omroep en 
Brinkman toonde zich een tegenstander ++ 
De ondernemingsraad van de AVRO wil dat 
het bestuur van deze omroeporganisatie 
stappen onderneemt tegen voorzitter G. 
Wall is de Vries en Fons van Westerloo, 
adjunct-direkteur radio en televisie. Bei
den hebben volgens de raad opmerkingen ge
maakt, die afbreuk doen aan de AVRO en 
_--------, die gri evend zi jn voor aftre-

AI_/JI\I1i;n dend direkteur Wibo van de 
i~A:~ Linde en manager amusement, 
~~~U, Kees Buurman. Wallis de Vries 
&~/~"vJ heeft onlangs in een inter
~"l~ view met De Gooi- en Eemlan-

der aangegeven dat Van de 
Linde al geruime tijd niet meer naar be
horen funktioneert als direkteur. Van 
Westerloo heeft in het openbaar gezegd 
niet goed met Wibo te kunnen opschieten, 
dat Kees Buu nnan binnenkort we 1 ande r 
werk zal krijgen en dat Wallis de Vries 
zich te veel met de dagelijkse gang van 
zaken in het bedrijf bemoeit +++ 
17 JANUARI: In Twee meter de lucht in, 
treedt Henk Hofstede live op ++ Jan Douwe 
Kroeske vervangt Henk Westbroek als pre
sentator van de Popkrant, tusen 20 en 
21 uur bij de VARA op R3 ++ In Driespoor 
maken we kennis me t de 1000-ste steunbaas 
van het steunfonds. Het is Frank Baars 
uit Wageningen. Hij was op 1 oktober 1985 
de eerste donateur-beheerder van het 
Avondspits steunfonds en mocht nu terug
komen als de 1000-ste ++ Radio Luxemburg 
viert het SS-jarig bestaan. In de Engels
talige uitzending wordt een Celebration 
Party gehouden. Veel oude jocks komen met 
hun herinneringen. De nadruk ligt op de 
tijd tussen 1960 en 1975 ++ De Radio Ver
eniging is de titel van het VPRO programma 
van o.a. Wim Noordhoek dat ~ 
vanavond voor de tweede keer • • 0 
wordt uitgezonden. In dit pro-
gramma wordt aandacht besteed aan de ra
dio in de jaren 50 en 60 d.m.v. oude frag
menten en studioga s ten die herinneringen 
ophalen. Vanavond i s Rien Huizing gast in 
h~t programma. In een ver verleden was hij 
nieuwslezer bij het ANP en tegenwoordig 
• h" d 
IS IJ e baas van de radionieuwsdienst 
van het ANP ++ Om 20.55 uur start de NCRV 
op Ned.1 met een s r ie herhalingen van 

het programma Showroom, dat vanaf 1977 
gedurende zes seizoenen ongewone gewone 
Nederlanders portretteerde +++ 
18 JANUARI: Stan Haag is vandaag op bezoek 
in het Veronica-gebouw in Hi lversum. Door 
Tineke wordt hij om 11.15 uur even in de 
uitzending gehaald. Stan werkt tegenwoor
dig bij Radio Noordzee/Stad FM in het 
Belgische Hasselt ++ In Terug in de Tijd 
draait Bart van Leeuwen een uur lang mu
ziek van Abba ++ Belinda Meuldijk-de Nijs 
is het idool in Nederland Muziekland ++ 
In het Podium van de Nederlandse lichte 
muziek ontvangt Jacques K~öters Fons Jan
sen ++ Vanaf 17.50 uur wordt bij Veronica 

LO 
tl-op Nederland 2 een 

~==~ U1Zf- feestel ijke Count- ~"rl"7 down uitgezonden. 
.~ ___ ~tJ __ j", ____ ~~ Dit omdat het programma 

10 jaar bestaat, volgens de omroep. 
Het programma bestond op 11 oktober 1988 
precies 10 jaar, maar di t terzijde. In 
deze Countdown worden herinneringen opge
haald door oud-presentatoren Lex Harding, 
Kees Baars, Annette van Trigt, Adam Curry 
en Erik de Zwart. Aan het eind van het 
programma treedt de Countdown Allstar Band 
op. Zij zingen een aangepaste tekst op 
Downtown van Petula Clark. Kees Baars 
schreef de aangepaste tekst: Countdown ++ 
In Klasgenoten de vijfde klas van de R.K 
St. M i ch ae I s choo 1·, u i t he t sc hoo 1 j aa r 67/ 
68, uit De Bilt. In die klas zat keeper 
Hans van Breukelen van PSV ++ Even Adje 
Bouman sterkte wensen. Hij ligt namelijk 
in het ziekenhuis in Hilversum +++ 
19 JANUARI: Frits Spits viert zijn 41-
ste verjaardag, Arend Langenberg zijn 40-
ste en Henri Minderop van de TROS zijn 
66-ste. Van harte ++ In Driespoor haalt 
Tom Blomberg de jarige Frits Spits, op 
verrassende wijze, aan de telefoon ++++ 
20 JANUARI: Lex Harding is terug van va
kantie en presenteert weer de Top 40 ++ 
In Driespoor ontvangt Tom Blomberg ' de ja
rige zangeres Colinda ++ Om 17.30 uur 
wordt door de NOS op Ned.3 de beëdiging 
van George Bush tot 41-ste president van 
de Verenigde Staten van Amerika uitgezon
den ++ In Het Parool lezen we dat Herbert 
Morrison, de Amerikaanse verslaggever 
wiens geëmotioneerde I ive-verslag van het 
ongeluk met de zeppelin Hindenburg wereld
beroemd werd op 83-jarige leeftijd over
leden is. Morrison was op 6 mei 1937 
aanwezig op de marinebasis Lakehurst in 
New Jersey om voor het radiostation WLS 
in Chicago de aankomst te verslaan van 
de landing van de LZ 129 Hindenburg die 
in Friedrichshafen was opgestegen. 
Tijdens de landingsmanoeuvre ontplofte 
het toen grootste luchtschip ter wereld 
dat gevuld was met 200.000 kubieke meter 
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van het zeer brandbare waterstof. 36 per
sonen kwamen om het leven ++ Bij de TROS 
wordt op Ned.2 om 17.40 uur het vierde, 
en laatste, deel uitgezonden van het 
Diamond Award Festival. Opnamen werden 
in november 1988 in Antwerpen gemaakt+++ 
21 JANUARI: Tussen 20 en 22 uur vervangt 
Mart van der Stadt Harro de Jonge bij de 
NCRV op R3 +++ 
22 JANUARI: In Tijd voor Toen de hits en 
het nieuws uit januari 1969 ++ Het VARA 
programma Doet-ie 't of 
doet-ie 't niet is van op- HET GAAT GOED 
zet veranderd. Vanaf nu MET DE 
geen artiesten meer die ~~~ .. ~~~ 
gokken of ie wel of niet doet, maar ge
wone mensen die een flink geldbedrag kun
nen winnen +++ 
23 JANUARI: De bedoel ing was dat Jeanne 
Kooijmans weer Driespoor zou presenteren, 
na een welverdiende vakantie. Maar zij 
is ziek teruggekomen. Daarom doen Tom 
Blomberg en Ton van Draanen nog drie 
dagen het programma bij de NOS op R3 ++ 
Joop van Zijl viert zijn 54-ste verjaar
dag ++ Hollands Glorie komt vanuit het 
Autotron in Rosmalen ++ Hans Schiffers 
is met vakantie naar Florida. Rick van 
Velthuysen neemt tussen 6 en 9 uur zijn 
programma bij de AVRO op R3 over ++ Om 
20.30 uur is bij de AVRO op Ned.2 de 
eerste aflevering van het vierde seizoen 
van Wedden Dat te zien. Dit seizoen wordt 
Jos Brink geassisteerd door Myrna Goos~ 
sen. In het panel o.a. Gina Lollobrigida, 
Paul de Leeuw en Charles Aznavour +++ 
24 JANUARI: Een Goede klassieke morgen 
bij de TROS op R4 wordt gepresenteerd 
door de pianist Gérard van Blerk ++ 
Dag Kolsrud van de Noorse groep One Two 
Many is op bezoek in Driespoor en praat 
met Tom Blomberg ++ In Twee meter de lucht 
in treedt The Scene live op ++ Om 19.29 
uur start de NCRV op Ned.l met een nieuwe 

.. ~"....., reeks afleveringen van 
~~::::::.:.~ de kwis Dinges. Frank 
.................. In r"" .... ___ ........ IIfI'I*---............ Masme i jer i s de nieuwe 

á'~ 
presentator. Hij wordt 

, 
0_ bijgestaan door Lous 

Haasdijk en Edwin Rut-
ten als vast panel +++ 
25 JANUAPI: Francis Dix 

I MAG I N = ,~ v ier t haa r 21 - st e ve r-
~:;:::.~~) jaardag. Van harte ++ 

... ------.... -- .. ..--...... .- •• 1 
--~~~~~--. In VeronIca FI m, om 
~_-=-_-=--~_ 22.35 uur op Ned.2, ___ t1OO ____ --

-ee:mm- ruim aandacht over de 
film Imagine, die op 2 februari in prè
miere gaat. René Mioch sprak uitgebreid 
met Voko Ono over het tot stand komen 
van de documentaire over John Lennon++ 
Michael van Praag, de nieuwe voorzjtter 
van Ajax, is gast bij Tineke tussen 11 en 
22 

12 uur op R2 ++ In Terug in de Tijd de 
laatste 'special' van de maand januari. 
Bart van Leeuwen draait een half uur pla
ten van Elvis Presley'en een half uur pla
ten van Cliff Richard ++ Peter Post is 
het idool in Nederland Muziekland ++ 
Trouw-journalist Stan Rijven is de nieuwe 
samensteller/eindredakteur/presentator van 
het VPRO R3 programma De Wereldontvanger 
dat tussen 19 en 21 uur wordt uitgezonden 
++ De zg. Werkgroep "Amusement' van de ge
zamenlijke Hilversumse omroepen heeft de 
TROS-show Simone & Friends, uitgezonden 
op 3 januari j. 1., aangewezen als Neder
landse inzending naar het Gouden Roos 
Festival 1989 in Montreux. Het Festival 
begint dit jaar op 7 mei +++ 
26 JANUARI: NOB-technicus Michiel Richard
son viert zijn 30-ste verjaardag. Van har
te ++ In een programma van 1 uur op BBC 
Worldservice wordt door Paul Mc Cartney 
vragen beantwoord van Russische luiste
raars ++In de Gouden Uren laat Peter 
Teekamp vanaf deze donderdag, de muziek 
van 3 video-cd's horen. Luisteraars kun
nen één van die drie uitkiezen, die te 
zie'n is in Popformule a.s. dinsdag ++ 
Jeanne Kooijmans is weer helemaal gezond 
en te horen in NOS Driespoor ++ Na negen 
jaar bij het NOS Journaal te hebben geze
ten, besluit Wim Bemboorn (36) om zich als 
zelfstandig media-adviseur te vestigen in 
zijn woonplaats Loosdrecht. In maart stapt 
hij op ++ Ook Erik Bosh~ijzen zal het 
NOS Journaal verlaten. Per 1 juni wordt 
hij hoofd voorlichting van de provincie 
Flevoland ++ Alle programma's op Ned.3 
komen vanavond te vervallen. Tussen 19 en 
23 uur word~ het debat over de vrijlating 
van de twee van Breda in de Tweede Kamer 
rechtstreeks door de NOS ui toezonden +++ 
27 JANUARI: Om 16.30 uur wordt een extra 
ANP-nieuwsuitzending uitgezonden, n.a.v 
het vrijlaten van de twee oorlogsmisdadi
gers die als ongewenste vreemdelingen de 
grens over worden gezet ++ De Roepie Roe
pievogel is vanaf heden niet zomaar te 
vangen door even naar Veronica te bellen. 
Men moet nu eerst de Snipperhit raden en 
dan pas bellen om een leuke prijs te win
nen. Tot nu toe was de Snoi pperhi t (een 
heel klein stukje van een plaat uit de 
Top 40) alleen een spelletje in Stenders 
en Van Inkel +++ 
28 ' JANUARI: Tussen 11 en 12 uur ontvangt 
Annette van Trigt, bij de VARA op R2, de 
oud-schaatsers Kees Verkerk, Ard Schenk 
en Jan Bols ++ In Paperclip Radio gaat 
het in de Popslag'89-competitie tussen 
de groepen Blues en Co uit Hilversum, 
Chicago Strutt uit Zwolle en Tender Mad
ness uit Apeldoorn +++++Volgende keer 
meer+++Ton van Draanen++++++++++++++++++ 



MEER EN MEER DEEJAYS OOK OP TELEVISIE. 
De trend dat bekende deejays van de 

Amerikaanse radio ook gaan verschijnen, 
via syndicated programma's, zet zich 
voort. Nu is al bekend geworden dat 
Scott Shannon, de programmaleider en 
morningdeejay van WHTZ in New Vork (Z100) 
vanaf augustus een nieuw tv programma 
zal presenteren onder de noemer Smash 
Hits. Naast een Countdown van de beste 
tien zal hij tevens iedere week een 'Gold 
Clip' draaien en vele gasten ontvangen. 
De top tien wordt samengesteld uit de 
playlisten van de belangrijkste top 40 
stations in Amerika, de resultaten van 
de voorkeurscijfers van de kijkers - die 
hun favoriete plaat kunnen doorgeven 
op een bepaald telefoonnummer (800 lijn
nen beschikbaar) en het geheel zal uit
gebreid vooraf gepromoot worden via de 
diverse televisiestations, die het pro
gramma zullen gaan uitzenden. Zoals be
kend hebben Casey Kasem, Shadoe Stevens 
en Dick Clark naast hun landelijk radio
programma ook een eigen wekelijkse tele
visieshow. Tom Joyner, die zowel werkt 
voor KKDA-FM in Dallas en WGCI-FM in 
Chicago en Donnie Simpson van WKYS in 
Washington zijn ook in onderhandeling 
voor een wekelijkse syndicate tvshow. 
Simpson presenteert reeds een lokaal 
programma en onderhandelt omtrent een 
wekelijks terugkerend tv programma rond 
de Soul muziek en Joyner is bijna rond 
voor een wekelijkse show met het pro
duktiebedrijf Cut Ier Productions. 

Jan Hendrik Kruidenier. 

VOOR 1 APRIL EEN BESLISSING VAN OUT. 
Voor 1 april a.s. zal Rob Out besl is

sen of hij al dan niet voor de ~OO zal 
blijven werken. Reeds eerder heeft hij 
gesteld dat wanneer Veronica 1 mi ljoen 
leden heeft hij zijn taak als volbracht 
beschouwd en zal vertrekken. Hij over
weegt een satelliettelevisie station te 
beginnen, dat haar basis eventueel op 
Aruba zal krijgen. Hij denkt gebruik 
te kunnen maken van een kanaal van de 
in het najaar 88 gelanceerde ASTRAsatel
liet. Hij denkt met 60 medewerkers het 
station te kunnen runnen en eventueel 
Veronica medewerkers mee te nemen naar 
het nieuwe plan. Als investeerders denkt 
hij aan Belgische, Nederlandse en een 
Luxemburgse bank en kele multinationals 

en één van de drie grote Amerikaanse 
omroepmaatschappijen. Als opvolger bij 
Veronica als direkteur, denkt Rob Out dat 
Lex Harding de meest geschikte persoon is. 
SATELLIETEN VAN EEN NIEUWE GENERATIE. 

Eutelsat heeft beslist tenminste 6 
operationele satell~eten van het type 
Eutelsat 2 aan te kopen teneinde tegemoet 
te komen aan de zo groeiende vraag van 
de leden, aldus een persbericht van Eu
telsat. Boven de vier die aktief zijn 
heeft Eutelsat opdracht gegeven aan 
Aerospatiale voor de levering van mate
rialen "te leveren voor de constructie 
van een aangepast ty.pe, dat is bedoeld 
voor de bedekking van signalen over 
Turkije. De Turkse autoriteiten hebben 
bevestigd dat men zes telefoonversterk
ers wil reserveren om Centraal Europa 
te kunnen bedienen. In 1992 moet deze 
satelliet aktief worden. De eerste van 
de tweede generatie satellieten zal 
in 1990 worden gelanceerd. 
DIVERSE KANTOREN VAN SKY CHANNEL GESLOTEN. 

Nu Sky Channel het nieuwe kantoren 
en studiocomplex in Londen in gebruik 
zal gaan nemen h~eft de leiding besloten 
een groot deel van haar buitenlandse kan
toren af te stoten en het merendeel van 
het werk over te brengen naar het centra
le bedrijf in Engeland. De kantoren in 
West Duitsland, België, Spanje, Zwitser
land, Denemarken en Zweden zijn gesloten. 
Het kantoor aan de Amstel in Amsterdam, 
alwaar 16 mensen werkzaam zijn, blijft 
bestaan. 
PROBLEMEN ROND EUROSPORT. 

Rond het nieuwe satellietkanaal Euro
sport zijn problemen ontstaan nu de Eu
ropese Commissie dat de opzet van het 
sportkanaal niet strookt met de regels 
die gelden voor eerlijk ondernemingsschap 
in de Europese Gemeenschap. In tegenstel
ling tot Screensport mag Eurosport wel 
beschikken over de sportuitzendingen die 
in EBU verband worden gemaakt. De leiding 
van Eurosport laat zich echter niet di
rekt uit het 'sport'veld slaan en ziet de 
opmerkingen meer gefundeerd tegemoet. 
SKY CHANNEL TOCH VAN DE KABEL? 

Mogelijk al in 1990 zal Sky Channel 
al van de Nederlandse kabel verdwijnen 
om plaats te maken voor of Sky Arts 
Channel of Eurosport. De lopende kon
trakten worden echter door Sky nageleefd 
zodat het vernieuwde Sky in ieder geval 
tot het einde van dit jaar gezien kan 
worden op de kabel. 
SCREENSPORT EN LIFESTYLE BREIDEN UIT. 

Als beide bovengenoemde satelliet
stations ook op de nieuwe Astrasatelliet 
zitten wordt hun zendtijd met 13 uur tot 
24 uur per etmaal uitgebreid. Ook de 23 



familiezender Lifestyle zal op de ASTRA 
komen en zal in de vooravond te ontvang
en zijn. De avonduren van Lifestyle krij
gen een thematische invulling. 
VOORMALIG DIREKTEUR SKY HEEFT IDEEEN. 

Radio Televisie Nederland is de werk
naam van ee'n i dee van de voorma I i ge di
rekteur van Sky Television Patrick Cox. 
Hij wil op Nederland gerichte programma IS 

gaan uitzenden en daarbij gebruik maken 
van één der tr~nsponders van de ASTRA 
satelliet. Tot de financiers zouden on
dermeer Esselte, NBC en enkele banken 
behoren. Men de~kt een bedrag van 150 
miljoen gulden nodig te hebben om het 
projekt op te starten. Meer wenst men 
voorlopig niet over de plannen bekend te 
maken. 
VERSPREIDING COLLEGES PER SATELLIET. 

In Brussel is onlangs het kontrakt 
getekend voor een samenwerkingsprojekt, 
waarvoor de EG 2,6 miljoen gulden zal 
uittrekken. Het sluit aan bij het voor
nemen van de EG om de in maart te lance
ren Olympussatelliet ondermeer te gaan 
gebruiken voor educatieve doeleinden. 
De Universiteiten en .ziekenhuizen van 
London, Leuven, Lissabon en Groningen, 
de Britse Telecom, een uitgever en een 
Britse commercieel ITVstation werken in 
dit samenwerkingsverband. De uitgever 
verzamelt medische gegevens op video, 
die beschikbaar gesteld worden aan de 
deelnemers. Het gaat hierbij o.a. om 
collegeis, direkte verslaggeving van 
operaties, medische demonstraties etc. 
Het is daardoor . moge I ijk dat b.v. de 
studenten in Leuven direkt kunnen dis
cussieren met b.v. een specialist die 
in Lissabon even te voren een operatie 
heeft uitgevoerd. Tevens ligt het in 
de bedoeling een databank in te richten 
waarin alle vid.eoopnamen van de diverse 
deelnemers worden opgeslagen en daarna 
openbaar gemaakt. 

tots 
COAST AM HET NIEUWE STATION VOOR INVICTA. 

Invicta Radio zal op Tweede Paasdag 
van start gaan met een nieuw station 
onder de noemer Coast AM en te beluiste
ren zijn via de 603 en de 1242 kHz. 
Het zal 24 uur per dag te beluisteren 
zijn, terwijl de normale Invicta program
mals alleen nog maar via de FM zullen 
worden uitgestraald. Kerry Juby is door 
Roger Day aangetrokken om het programma
beleid te runnen. 
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PRESENTATIE SONGFESTIVAL DOOR LINDA. 
Vrijdag 10 maart a.s. zal het natio

nale songfestival worden gepresenteerd 
door Linda de Mol. De uitzending zal 
plaats vinden vanuit het RAl complex in 
Amsterdam waarbij 13 verschillende for
maties of soloartiesten zullen meedingen 
voor 1 plaats voor het Eurovisie Song
festival dat later dit voorjaar zal word
en gehouden. 
TROS BANG VOOR GEVAAR BUITENAF. 

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak 
doelde Mr. Minderop van de TROS op de 
gevaren die er om de hoek zijn voor de 
omroepen. Aan de ene kant wees hij op 
het gevaar van de buitenlandse omroep
organisaties die zich met hun program
ma's en reklame specifiek op Nederland 
zullen gaan richten en bovendien komt 
volgens hem de auteursrechtelijke be
scherming van programmagegevens van de 
Nederlandse omroeporganisaties op de 
tocht te staan. Hij wees ondermeer op de 
uitspraak van de Europese Commissie, 
waardoor de bescherming van de program
magegevens van de BBC en ITV niet meer 
in stand kunnen worden gehouden. Dit 
zal er in de zeer nabije toekomst toe 
leiden dat de omroepgegevens vrij 
door een ieder gepubliceerd kunnen word
en. Als dit inderdaad gebeurd zal er 
een snel einde zijn aan de successen van 
vele omroepen, gezien de mensen geen 
abonnementen meer wensen te nemen voor 
het verkrijgen van de omroepgegevens. 
PRIESTER STOPT MET RADIOPRAATJE. 

De Schotse priester Monaghan stopt 
met zijn radiouitzendingen onder de titel 
Open Line. Vooral bij het Vaticaan is 
dit besluit goed gevallen. Monaghan was 
tevens vicaris in het aartsbisdom Eding
burgh, een funktie die hij ook heeft op~ 
gegeven. Dit is gebeurd onder druk van 
de Pauselijke Raad voor het Gezin. In 
zijn programma's gaf hij de luisteraar 
wekelijks adviezen die regelrecht tegen 
de regels van de Katholieke Kerk ingingen. 
KOOS DE GIER OVERLEDEN, 

Op 31 januari 1989 is cameraman Koos de 
Gier overleden. Hij overleed aan een hart
stilstand. Hij werd 58 jaar. 
Koos de Gier was oprichter/eigenaar van het 
bedrijf Seanews aan de Scheveningse haven, 
waarvandaan hij vele reportages maakte van 
zijn grote liefde het REM-eiland en de toen
ma~ige zeezenders Veronica, Noordzee, Caro
line en Capita) Radio, De beelden die Koos 
maakte waren regelmatig in het NOS Journaal 
te zien. Ook organiseerde hij vele drukbe
zochte "piraten-meetings" waar hij films 
vertoonde van de zeezenders. De hartstil
stand trof hem in zijn kantoor aan de haven, 


