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ZWEEDSE TV 3 DOOR 1 MILJOEN BEKEKEN.
De nieuwste gegevens van de Zweedse
sektie van TV 3 geven aan dat het station
nu door 1 miljoen kijkers in Denemarken
kan worden gezien. Vanaf februari zendt
TV3 via de ASTRA uit en kan 24 uur per
dag worden bekeken. De nieuwe minister
voor Mediazaken in Denemarken, Rechendorff, is momenteel in overleg met zijn
adviseurs inzake de versoepeling van de
reklameregels voor het station. Op die
man i er w·i I hij voorkomen dat de omroepbijdrage moet worden · verhoogd en derhalve TV2 een bredere bron van inkomsten
kan verkrijgen. Inmiddels zijn er ook
besprekingen gaande ·tussen de leiding
van Kanal5, VEST TV en KKR TV inzake
wat men kan doen tegen de tegenvallende
reklameinkomsten. Mr. Bundesen en zijn
Kanal 5 heeft helemaal problemen. Men is
pas geleden van start gegaan en moet
haar staf al terug brengen van 20 naar
9 personen. Tevens zal het station alleen
nog te zien zijn op zaterdag en zondag
en op onregelmatige tijden gedurende 2
uren per dag. De programmals worden voorlopig nog betaald door de Egmondt Groep
hoewel de vraag is of dit nog lang door
zal gaan.
Pau l. S. Hansen
FLORIS ANDERMAAL IN DE HERHALING.
De NOS gaat een deel van de televisie
serie Floris, met Rutger Hauer in de
hoofdrol, herhalen. De serie, in zwart
wit, werd in 1968 opgenomen en eerder
deels herhaald in 1977. Men vindt de heruitzending verantwoord omdat de hedendaagse jeugd onbekend is met het verhaal van de strijdende ridder. De produktie van de serie gebeurde destijds
door Paul Verhoeven en samen met Rutger
Hauer heeft hij inmiddels een grote internationale carrière opgebouwd.
NEDERLAND 3 DOOR 51 % NU EN DAN BEKEKEN.
51 % van de Nederlandse kijker kijkt
af en toe naar de vorig jaar van start
gegane Nederland 3. 22 % stelt zelfs regelmatig te kijken e n 27% is eerlijk
in haar mening door te stellen nooit te
kijken. Er wordt meer door mannen en
jongens naar de zender gekeken, mede
door de invloed van de sportprogramma IS.
Deze gegevens zijn t e vinden in een rap-

port, opgemaakt naar aanleiding van een
steekproef genomen door het NIPO. Tevens
maakt men melding dat de nieuwe zender
meer wordt bekeken door de links georienteerden dan de rechtsen.
IERS LANDELIJK CONTRACT TOEGEWEZEN.
De Ierse Radio en Televisie Commissie
heeft de licentie voor het landelijk
commercieel radiostation toegewezen aan
Century Communications. Het besluit was
vier dagen na de publieke hoorzitting,
waar de vier overgebleven kandidaten werden ondervraagd, bekend gemaakt. Naast
Century hadden Radio 2000, Radio Franchise Consortium en Radio Nova International zich kandidaat gesteld.
FILM EN VIDEOWEDSTRIJD BIJ NCRV.
In samenwerking met de Nederlandse
Organisatie voor Audiovisuele Amateurs
organiseert de NCRV een film- en videowedstrijd. De winnaars kunnen een prijs
winnen naar een internationaal filmfestival. Bovendien zullen de bekroonde produkties via de televisie worden uitgezonden. Het thema van de wedstrijd zal
'tijd l worden en de amateurs mogen het
onderwerp in de breedste zin van het
woord gaan brengen binnen 7 minuten.
De film- en videowedstrijd bestaat uit
11 regionale voorjureringen waarna dè
3 beste produkties van de 11 regiols mee
gaan dingen aan de grote finale die op
· 21 oktober a.s • . in de NCRV studio zal
worden gehouden.
REGERING GEEFT GELD VOOR TV SPOTS.
Het Nederlandse kabinet heeft 1,5
miljoen gulden beschikbaar gesteld voor
algemene voorlichting op radio en televisie inzake de op 15 Juni te houden
verkiezingen voor het Europese Parlement.
Ook zal van dit geld een aantal speciale
programmals worden gemaakt.
NIEUWE AANDEELHOUDER TF1.
De Franse zakenbank Worms heeft
5,16% van het aandelenpakket opgekocht
van TF1. Zoals bekend is de zender eigendom van de Franse industrieel Bouyegues,
de grootste aannemer ter wereld. Hij
heeft 25% van het aandelenpakket. Tevens
heeft Robert Maxwell een kleiner aandeel
in TF1. Verder zijn er alleen maar kleinere aandeelhouders. Een woordvoerder
van Worms verklaarde dat men de aandelen
had gekocht daar men met deze transactie
een goede financiële zaak doet.
NEDERLANDERS VOOR COMMERCIELE OMROEP.
Uit een onderzoek van het NIPO bI ijkt
dat er wel degelijk in Nederland belangstelling bestaat voor een andere vorm
van omroep, namelijk die van de commerciële, waarbij het bedrijven van televisie
wordt betaald uit de inkomsten van reklame. Van de ondervraagden bleek 53% voor
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deze vorm van televisie te zIJn. 56% gaf
tevens aan dat er meer reklame dient te
komen op radio en televisie, ter dekking
van de kosten en ter voorkoming van verhoging van de kijk- en luistergelden.
Slechts 10% had geen bezwaar tegen hogere
eigen bijdrage. Onder de aanhangers van
de VOO bleken liefst 69% voor commerciële omroep, bij de TROS 61 en AVRO 57%.
NCRV KOMT MET HERHALING io VADER ZO ZOON
Het programma iZo vader zo zoon' zal
onder leiding van Gerard van den Berg .
andermaal door de NCRV op het scherm worden gebracht. Er zijn 14 afleveringen gepland. In het spelprogramma moet een
panel raden wie de j~iste vader of moeder
is bij het kind dat ondervraagd wordt.
Het programma werd eerst in 1970 uitgezonden en voor het laatst werd het in
1983 vertoond. Vanwege honderden verzoeken heeft men besloten het programma opnieuw op het scherm te brengen.
VIDEOKIJKEN IN NEDERLAND.
Uit een onderzoekblijkt dat de be' zitters van videorecorders in Nederland
de zondagavond het meeste gebruiken voor
het afdraaien van programma's die van
de televisie zijn opgenomen. Dynasty,
Beauty and the beast, Zeg Ins AAA en
Flying Doctors blijken daarbij de favoriete programma's te zijn. Het onderzoek van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS werd in oktober j.l.
gehouden waarbij bleek dat in die maand
de film Break Out van de NCRV het meeste
werd opgenomen. Binnen een week na uitzending keken rond de 118000 mensen de
film vanaf de videorecorder. Voor de
eerder genoemde populaire series worden
gemiddeld 90 tot 100.000 keer de recorder aangeschakeld om het programma nadien te kunnen afzien. De bezitters van
een videorecorder kijken gemiddeld 16
minuten per dag naar de opgenomen programma's terwijl op zondag dit rond de
25 minuten ligt.Gemiddeld zetten 's avonds 144.000 mensen hun recorder aan
terwijl op de zondag dit aantal oploopt
naar 250.000. Rond de klok van 21 uur
op de zondag ligt dit aantal vaak tegen
de 450.000. Bij rond de 130.000 gezinnen gaat de videorecorder pas na 1
uur in de nacht uit, terwijl in een
zelfde aantal gezinnen de recorder de
volgende ochtend om 7 uur al weer in
gebruik is.
TOCH KANS OP ONTSLAGEN BIJ VARA.
Bij de VARA blijken toch weer medewerkers een kans te hebben te worden ontslagen. De omroep is namelijk in verregaande staat van onderhandeling met het
NOB over de verhuur van haar studio ,
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waarbij de ' VARA wel stelt dat het personeel dat in de studio werkt wordt overgenomen. Het is de vraag of dit inderdaad .
zal geschieden. Volgens het FNV gaat het
in totaal ~ussen de 30 en 40 personen.
De reden is dat bij het NOB ook ontslagen
dienen te vallen. Hier worden cijfers genoemd tussen de 700 en 800, onder de 3000
medewerkers. Per 1 april a.s. dienen de
omroepen hun eigen studio's te exploiteren zonder inzet van NOB personeel, zoals
dit tot nu toe gebruikelijk was. Derhalve
heeft de VARA de voorstellen aan het NOB
gedaan.

ZeezendersNtt

ma 16 JANUARI (vervolg): Radio 819 deze
week wat betreft de live-programmering:
5-6.30 Koos de Kok, 7-9 Ron, 11-11.45
René Plemp of Rick van
Houten, 12.30-14
Ron, 14-1 7 Er ik,
17-19 Ron. Bij Ria
Valk nu ook geen telefonische gasten meer.
di 17 JANUARI: De dag
van het 55 jarig bëstaan van de Engelse
service van Radio
Luxembourg. Veel
oude zeezenderjocks
te gast, waaronder
Tommy Vance, Tony
Prince en Tony
Blackburn. Een
fantastische räunie. Bij
Radio 819 na 15 uur geen nieuws meer gehoord. Bij Viewpoint ontbreken andermaal
de twee, bij maandag, genoemde programma 's .
wo 18 JANUARI: Bij Caroline vanaf 13 uur
veranderingen: Dave Asher i.p.v. Neil en
Nick Jackson nam van 17 tot 20 uur voor
zijn rekening. Caroline Martin ve r vol gens
tussen 20 en 22 uur en daarna Dave Asher
tot de closedown om 1 uur.
Neil Gates en Nigel Harris van boord gegaan. Viewpoint deze dag geen Dynamic
Religion en geen Word of God. Radio 819
om 5.07 in de ether en weer normaal
nieuws. do 19 JANUARI: Aqua Sun programma
een herhaling van 5 januari. 819 was
trouwens pas om 5.20 in de ether. Op
Caroline van 6-10 Steve, die mopperde
over het tekort aan mensen aan boord.
10-14 Caroline, 14-17 Nick, 17-20 Dave,
20-22 Steve en .22 - 01 Nick. Viewpoint
geen Word of God en vele programmals
zijn lecht te beluisteren door de fekt
cassettedeck. Radio 819 Smoking t op drie
een herhaling van 9.1 vr 20 JANUARI:
Radi o 819 Smok in g top ' dr ie andermaal

de herhaling.Carol ine wijzigingen: 17-21
Dave en 21-24 Nick. Viewpoint geen Word
of God. za 21 JANUARI: Caroline vanaf
21 uur een nieuwe deejay met de naam
Jacob Philips, 23-01 Nick, 01-02 Dave
Fishe r (ook nieuw) 02-03 onbekend, waarna c l osedown. Radio 819 Ron i s afgelost
door Walter en Edo Peeters, Live programmer in g nu: 5-6.30 Koos, 7-9 Erik,
11-12 Wa lter, 17-19 Walter 23 .15- 24
uur boordp loe g . De heren aan boord klagen over de kou aan boord. De verwarmin g
heeft he begeven en men presenteert
in de winterjas . zo 22 JANUARI: Carol in e
id m a l s g i s eren 0 23. Van 23-03 Nick
d rna closedown . Viewpoint Moments of
In sp iration was een oude tape daar er
nog ove r Viewpoint 963 werd gesproken .
Radio 819 In de nacht i s geen Han s v.d.
Valk (op vakan ie ) en Paul Vermeer neemt
ijn p ro gramma usse n 0 en lover. Vanaf
5 u u r i rad i 0 819 en i ge tij d u i t de
ether daarna ot 8 uur Edo. 10-12
Wal er, 12.30-16 Erik , 16-18 Walter en
18-19 Edo . De kand idaat in de Smoking
Top drie w s vandaag VARA deejay
Luc van Rooy u it Delft die eerder voor
Monique erk e onder de naam Luc Dardin.
In
23 JANUAR I: Rad io 819 1 i ve progra mmerin vo r d z w k: 5-6.30 Edo, 7-9 Erik,
12 . 30 -14 Erik, 14-17 Edo e n 17.19 Walter.
Bi j Ria Va l k d ze week wel weer een gast
n w 1 B rry Hu . h s, e ntertainer op het
v I
n pod ium. Carol ine 558: 6-10 Dave,
10-14 Caroline, 14-17 Andy, 17-20 Rob,

20-23 Steve Richards, 23-02 Nick Jackson
en 02-06 Steve andermaal. Er wordt sinds
enige dagen ook afgeteld richting de
Top 1000 allertijden ter gelegenheid van
het 25 jarig bestaan van Carol ine. Vandaag nog '64 days away'. Vi ewpoint bijna
niet te beluisteren door een te zwak
s ignaal. Ons viel wel op dat Word of God,
er niet was en de preek van Word For Today zeer overjarig was. WMR 6215 wee r
terug in de ether met licht geknetter
op de achtergrond. 16.30-17.04 stilte.
di 24 JANUARI: Radio 819 vanaf 5.25 in
de ether . Tussen 9 en 9.17 uit de lucht.
He t nieuws wordt nu na het tijdsein gebracht en niet meer ervoor. nok zoveel
mogelijk op het halve uur een ni euwsove rzicht. De rekla me blokken zijn nu ook
voor en na de nieuwsblokken geprogrammee rd. Wel viel het ons op dat b.v. Toka i
en Agicro diepvriesprodukten verdwenen
zijn en de BOSE spots oude spots zIJn .
Carol in e zelfde als gisteren. Na Viewpoint om 22.45 een spotje waarin gesteld
werd dat je luisterde naar Viewpoint op
963(1). Daarna de aankondiging dat binne n drie kwartier een nieuw radiostation
van start zou gaan. Om 23 uur startte
inderdaad Caroline 819, your overnight
alternative. Het is een station dat zich
richt op het betere LP werk en Classic
Rock. Begonnen werd met All you need is
love van the Beatles en tussen 23 en 2
uur hoorden we Rob Harisson en 2-5 Colin
Newslieber. Er werd meteen gesteld dat

Ron Bisschop in de nieuwskamer van Radio 10
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de luisteráars persoonlijke top 5 kunnen
insturen voor het item dat vroeger ook
al via Overdrive en Caroline te beluisteren was. Overdag was het een en ander al
in de programma's van Caroline verteld.
Ook, zowel op Caroline als 819, de mededeling dat men regelmatig uit de lucht
kan zijn voor onderhoud. Duidelijk is dat
de beloofde datum van 1.2.89 niet gehaald
zal worden. Duidelijk moet zijn dat dit
nieuwe station alle nachten, behalve die
van zaterdag op zondag, te beluisteren
zal zijn. Eerder meldden we over het
nieuwe programma op WMR onder naam 'BibIe Reading', moet echter 'Explanation
of the Bible' zijn. wo 25 JANUARI :Caroline wijziging vanaf 17 uur: 17-21 St~ve :
21-24 Richard en 24-03 Nick Jackson, waarna closedown voor onderhoud. Caroline 819
met 23-01 Rob en 01-03 Col in. Viewpoint
geen Word of God en Dynamic Religion for
Wonderful life. WMR tot 9 uur. Na 9 uur
overname van 558 signaal.
do 26 JANUARI: Radio 819 vanaf 5.20 in de
ether. Ria Valk niet meer in Aqua sun
programma maar een zekere Rita van
de firma zelf. Produkt wordt gepromoot per
telefoon en dus veel storing. Car 558:
6-10 Dave, 10-14 Ca ro I i ne, 14-17 Andy,
17-20 Steve, 20-24 Richard en 23-04 Nick.
Caroline 819 23-02 Rob en 02-05 Col in.
Viewpoint andermaal geen Word of God.
vr 21 JANUARI: Geen Word of God op. vièwpoint. Wel een nieuw overzicht van toe- ,
komstige dominees. Lees even mee: za en
zo 19.30-19.45 Garner Ted Arnstrong,
zo 21.45.22.00 Hissionary Hour met Winfred Mayo. ma tlm vr 19.45-20.00 Brighter
Life Hour met Ceeil Stewart. di 22.4523.00 Voiee of Redemption met Thelma
Roze 1 la. wo 21.15-21.30 Amazing Hiraeles
met Etta Haynes. vr. 21.30-21.45 World
Wind Evangelie Ass. met Cal Rowbatton,
vr 22.30-22.45) ·Old Time Rel igion Hour
met Pastor G Hogan. Verdwenen zijn de
Jewish Voice met Louis Kaplan (di ,wo en
do 22.30-22.45 en Vision of Faith met
Bud M~ller op wo 21.15-21.30. Nu zijn er
dus 42 verschillende Viewpoint programma's. za 28 JANUARI: 819 live met 5-6.30
Edo, 7-9 Erik, 11-12 Walter, 17-19 Edo
23.15-24 Boordploeg. ' zo 29 JANUARI: 819
i.p.v. Hans v.d. Valk (vakantie) tussen
o èn 1 in de nacht Nick Simon. 5-8 Edo,
10-12 Wa I ter, 12. 30-16 Er ik, 16-1 8 Wa 1ter en 18~19 Edo. Viewpoint geen A lovewalk with Jesus. Zanger en tv presentator Jonathan King is op de bres gesprongen voor de I andp i·raten en haa lde ook
nog even in het betreffende interview
aan dat Caroline en London de hele popbussines hadden 'opgezet I , zonder hen
was het nooit zo ver ge~omen met de mu6

ziekindustrie in West Europa. ex Carolinedeejay Chuck Reynolds nu nachtdeejay
op Capital Radio. Record Mirror met de
jaarlijkse poll van popstations. Nummer
1 Radio 1, nummer 2 Capital en zeer verrassend Caroline op de derde plaats.
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In een brief van Viewpoint uit Cupertino
worden de luisteraars gevraagd vooral te
reageren op de programmals daar de dominees anders misschien weglopen. (zie
afdruk brief).
ma 30 JANUARI: Allereerst een serie algemene
zaken. Vandaag horen we allereerst dat binnen
14 dagen de stations aan boord van de Ross
Revenge weer regelJaatig uit de lucht kunnen
zijn. Een woordvoerder van radio 819 meldt
zelfs dat lIen waarschijnlijk een dag of 10 uit
de ether zal zijn. John van Maastricht, een
welbekende zendertechnicus en specialist op
het gebied van antennes, zal mee aan boord
gaan van het werkschip dat bij de Ross zal
komen te liggen. Meldden we eerder dat Dixie
Peach bij Metro Radio was komen werken dan
kunnen we nu melden dat hij tevens in dienst
is getreden van het ILRstation. eN-FM. alwaar
hij het doordeweekse ochtendprogramma tussen
9 en 12 uur zal presenteren. Er zijn bij de
DTI diverse klachten binnengekomen inzake
interferentie problemen die veroorzaakt zouden
worden door de kortegolf uitzendingen van WMR
vanaf de Ross Revenge. Het zou voornamelijk
gaan om interferentie op kustwachtstations.
Naast de eerder gemelde storingen van de
Franse kustwacht zijn er nu ook klachten

ontvangen vanuit Denemarken en Noorwegen en
tevens van de Hongaarse regering. Het is nog
niet bekend wat men tegen de storing wil
ondernemen maar een woordvoerder van de DTI
verklaarde desgewenst dat men eventueel een
nieuwe blokkade overweegt. zoals men eerder in
1985 deed met Laser. Vanuit Engeland hoorden
we van Howard Rose dat Caroline heeft besloten
de programma's van één der religieuzen niet
meer uit te zenden omdat deze had opgeroepen
geld in te zamelen voor het bombarderen van
Moskou. Om welke evangelist het gaat werd niet
bekend gemaakt. Car I Kingston. wie kent hem
nog van Caroline in 1983/84, heeft Radio Aire
tijdelijk verlaten om te gaan werken voor Blue
Oanube Radio in het Oostenrijkse Wenen. Ronan
O'Rahilly heeft Steve Conway definitief
benoemd tot programmaleider, nadat hij deze
taak al tijdelijk vervulde. Hij zal medio
maart weer aan boord komen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de feestelijke
uitzendingen ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan van het station. Dan ontvingen van SMC
de meest recente cassette van het Audio
Magazine, aflevering 25 die
de periode
juli/september 1988 belicht. Een uitstekende
aflevering waar eindelijk ook weer meer
aandacht wordt besteed aan Caroline. De cassette begint op 23 juli met vakantie radio 558
met deejays Colin Peters, Piet Mckenzie (die
een stemtest bij de BRT helaas niet heeft
doorstaan en misschien toch weer naar radio
819 zal terugkeren). Vervolgens Andy Bradgate,
die zich vertwijfeld afvroeg of hij naast de
zeemeeuwen ook luisteraars aan land had, een
pedagogische Ellie van Amstel met een zeer
belegen verhaal over een jongen die vanaf de
bovenste verdieping van een flat een dubbeltje op straat ziet liggen en later een asbak
in werkelijkheid vond (Bladergroenisme),
fragmenten van Jonathan Marks met Radio New
Vork International waarin de voor mij verrassende mededeling dat de Sarah dienst zou
hebben gedaan als drugssmokkelschip, diverse
keren de aankondiging dat Maasbach er aankomt
zonder hem zelf te moeten beluisteren, kwam
zelf nog even langs met laatste nieuws op

media network inzake justitioneel onderzoek
tegen voormalige Moniquemedewerkers. Enkele
fragmenten van Mlrjam Verhoef maakten ons al
zeer snel duidelijk waarom ze nooit meer aan
boord is gekomen, Hans Dekker met een kort
stukje van zijn top 50 presentatie, reklame
voor 558 single. 31 augustus herinnering,
enkele fragmenten van WMR etc. Al met al heb
ik echt deze keer met plezier geluisterd en
dus komplimenten aan samensteller Piet
Treffers. Voor meer info inzake de SMC
cassette en de andere aktiviteiten van SMC zie
de advertentie in Freewave. Germain Boi. destijds al aktief bij Mi Amigo en nauw betrokken bij de terugkomst van het station vanaf de
Magdelena, werd. met zijn regiostation Roya in
Brugge, uitgebreid belicht in de januari
editie van Music Leader. Tja, na Mi Amigo en
Maeva is de man verstandiger geworden en zoekt
het kleiner op. Dan de normale loggings voor
deze maandag: Radio 819. I.p.v. de Paravisielijn vandaag non stop tussen 11.45 en 12.
Zangeres Roos deze week te gast bij Ria Valk
en in de Smoking top drie ook deze week
andermaal herhalingen. Ons viel tevens op dat
René Bakker, die onlangs nog enkele dagen aan
boord was, nu de techniek deed in het programma .van Hendrik van Nellestein. LiveprograJlllering deze dag: 7-9 Erik, 12.30-14 Erik, 14-17
Edo, 17-19 Walter. Bij René Plemp hoorden we
trouwens Krijn Torringa praten over zijn
toekomstig programma op radio 819. WMR wel in
de ether en ons viel het op dat de gedraaide
muziek wat steviger is geworden. Viewpoint nog
steeds geen Word of God. dat al sinds oktober
wordt geprogrammeerd. Caroline: 6-10 Dave
Asher. 10-14 Caroline Martin, 14-17 Andy
Bradgate, 17-20 Rob Harrison, 20-23 Richard
West, 23-01 Nick Jackson. 1-3 Oave Fisher
Caroline 819: 23-1 Collin Newslieber en 1-3
Rob. di 31 JANUARI: met allereerst de felicitaties aan Wal ter Simons. Viewpoint stilte om
19.30-19.34. Roy Masters was een oud' programma
uit 1987 en Heaven's Peace Plan een herhaling
van gisteren. wo 1 FEBRUARI: Wat een organisatie toch achter radio 819. Nog steeds wordt
gemeld dat Loekie Knol er niet is en derhalve

JEROEN GEBRUIKT ZE NIET!
HONDERDEN LOKALE PRESENTATOREN ZOUDEN NIET MEER ZONDER KUNNEN.
ZE KRIJGEN POPNIEUWS, KRONIEKEN EN SPRAAKMAKENDE ITEMS OM HUN
PROGRAMMA'S MEE TE DOORSPEKKEN.
KANT EN KLAAR IN EEN UNIEK,
WEKELIJKS, PROOUKTIE8LAD.
NOG NIET ' GEZIEN? VRAAG EEN
GRATIS PROEFNUMMER.
PERFEKT VOOR ALLE REGIONALE OF PLAATSELI~KE
PROGRAMMAMAKERS.
ALLEEN NIET VOOR NATIONALE JOCKS.
SORRY# JEROEN!

POSTBUS

742#

1200 AS

HILVERSUM, NEDERLAND.

TEL.

(01740) 28811
7

vandaag een herhaling van Marijke van Bremen
van 18.1. j.l. Viewpoint: Visions of Faith een
herhaling van vorige week en tussen 21.30 en
22.30 verkeerde volgorde, aldus onze relilogger Rudi Koot.De Jewish Voice, tenslotte,
is een oud programlla uit 1987. do 2 FEBRUARI:
Vandaag tussen 11 en 11.45 de eerste aflevering van de Krijn Torringashow op Radio 819.
Een aantal van de loggers meldt dat Hendrik
van Nellestein dus niet hoeft te wijken voor
Krijn. Vele .ensen hebben ons inmiddels geschreven uitermate tevreden te zijn over de
program.a's
van
Hendrik,
hoewel
andere
meningen er weer recht tegenover staan. Geef
ook je mening en reageer naar ons adres in
Groningen. In de Smoking top drie een zeezenderfan uit Amsterdam die over zijn hobby vertel t. Bij Viewpoint andermaal herhalingen en
een verkeerde volgorde van programma's.
De progra.lla's van Caroline 819 beginnen nu
onregelmatig en niet meer Oll 11 in de avond.
Men heeft besloten dagelijks direkt na de
laatste religieus het programma op te starten. vr 3 FEBRUARI: Radio 819 i.p.v. Hendrik
vandaag Walter live en ook vandaag tussen 11
en 11.45 Krijn. Zowel op Caroline als radio
819 de mededeling dat de zender regelmatig uit
de ether zal gaan voor onderhoud. Het werkschip was dan ook vertrokken maar is wegens
het slechte weer andermaal teruggegaan naar
een haven, waardoor de stations rustig in de
ether bleven. Viewpoint mist vandaag Old Time
Religion Hour. za 4
FEBRUARI: radio 819
vandaag voor de eerste maal Coonde Vandenbosch
tussen 11 en 12 en dus in de toekomst iedere
zaterdagochtend.
Liveprograallering
voor
vandaag: 5-6.30 Edo, 7-9 Erik, 17-19 Edo en
23.15-24 gehele boordploeg. Viewpoint deze dag
geen Garner Ted ~strong. Bij WMR verkeerde
avond tijd voor Bible Reading. Caroline 6-10
Steve Richards, 10-14 Dave, 14-18 Nick, 18-22
Andy, 22-2 Dave. Caroline heden en .orgen niet
op de radio daar zij een weekend vrij heeft.
zo 5 FEBRUARI: Hans V.d. Valk in de nacht weer
terug van vakantie. Live 819 met 5-8 Edo, 1012 Walter. Voor de rest niet geluisterd.
Caroline geen wijzigingen. Dan tenslotte voor
deze week de meest recente berichten inzake de
Voice of Peace, die we weer ontvingen via AUK.
Op zondag 15.1 ging men uit de ether tot 6 in
de volgende ochtend toen ondermeer bleek dat
Zoar Tal het station voor goed heeft verlaten. De eerste nieuwkomer werd op de 18e
gehoord, zijn naam David Lee. In de diverse
programma's was telkens een spot te horen van
Abe waarin hij vroeg geen goederen meer te
schenken voor zijn Armenië projekt. Of hij
genoeg kleren heeft of het projekt heeft afgeblazen is niet bekend. Op de 22e was de laatste show te beluisteren van Linda Maisson. Ook
Kenny Page ging, hoewel tijdelijk, van boord.
De meest recente programmering (24.1) is als
volgt: 00 nieuwe deejay waarvan de naàm nog
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onbekend is, 300 Tony O'Rahilly (wat een lef
011 een dergelijke naaJI te gebruiken), 600 John
MacDonald (met heli binnenkort een interview in
Freewave) 900 David Lee, 1300 Offer Nashon (Hebreeuws
programma) 1600 John, 1800 nieuwe
deejay,19.30 Ofer, 2200 David.
Even terugkomend op deze ochtend en wel de
programmering van radio 819. Tussen 11 en 12
een nieuw gesponsord programma in de presentatie van Raymond Balsink. Het betreft het
blad OenO
Magazine. Dan
ma 6 FEBRUARI:
radio 819: 7-9 Erik Beekman, 9-11 Nellestein,
11-12 René de Nijs en Krijn Torringa en non
stop i.p.v. de Paravisielijn. De Smoking top drie
is daadwerkelijk aan verfrissing toe, want de
aflevering van heden wordt voor de vierde
maal gedraaid. Bij Ria Valk is deze week
zanger Wim Koopman te gast.12.30-14 Erik, 1417 Edo en 17-19 Walter. Op Viewpoint ook geen
First Assembly of God. WMR geen bijzonderheden. Caroline 558: #)-10 Dave, 10-14 Caroline,
14-17 Rob, 17-21 Steve en 21-01 Andy. Caroline
819 vandaag met Rob en Collin. Sinds lange tijd
is er ook weer een spotje voor de Caroline
Rockshow, die 24.2 zal worden gehouden in Bury
St. EdJIlunds. di 7 FEBRUARI:
radio 819 Smoking een
herhaling.
wo 8
FEBRUARI: Herhaling bij 819 voor Smoking top
3 en Marijke van Bree.en. Op Caroline lukt het
Andy 011 21 uur niet o. het nieuws zonder
lachen te lezen, waarop Rob later in zijn progr8JIlla's herinnerde aan de goeie ouwe tijd van
ondermeer Radio England, door op te merken
dat er vroeger vuur in het programma werd
ingevoerd door het nieuws met veel vaart en
vreugde te lezen, toen het nog liet plezier gebeurde. In de programma's bij Carotine nu ook
regelmatig
aandacht voor Greenpeace, via
allerlei spotjes. do 9 FEBRUARI: Bij radio 819
heet het Aqua Sun kwartiertje tussen 11.45 en
12 uur nu 'n Sun Rise kwartiertje en wordt gepresenteerd door Kees Nijsse, die normaal de
techniek bij Ria Valk doet. 11-11.45 Krijn
Torringa. vr 10 FEBRUARI: De gehele morgen
wordt er gemeld dat men spoedig uit de ether
kan gaan
voor onderhoud aan de masten,
hetgeen om 11.31 uiteindelijk ook geschiedt.
Tussen 11 en 11.31 presenteerde Erik Beekman
een soort van afscheidsshow, met in de
gedachten een langdurig 'off air', hetgeen niet
zo zou zijn. In de loop der avond echter alle
zenders terug in de ether .za 11 FEBRUARI:
Tussen 9.59 en 17.22 andermaal uit de ether.
Geen nieuws op 819 en live als volgt: 5-6.30
Edo, 7-9 Erik en 17.22-19 Walter. Tenslotte
tussen 23.15 en 24 uur de boordploeg. Op
Viewpoint geen Word of Tomorrow en i.p.v.
Lovewalk with Jesus een aflevering van Word
for Today. zo 12 FEBRUARI
Radio 819 Ergens tussen 0.15 en 01.00 off air
en om 6.05 komt de zender terug in de ether
waarbij blijkt dat Erik en Edo zijn afgelost
door good aId Arie Swets. Hij verliet de Ross

op 4.10.86 voor het laatst na in 1985 één
periode (16/7 t/m 25/7) en in 1986 3 perioden
(5/7 t/m 19/7, 23/ 8 t/m 6/9 en 19/9 t/m 4/10)
voor Monique te hebben gewerkt. Live programmering derhalve als volgt: 6.05-8 Walter (vanaf
8.05 korte tijd off air),10-11 Arie en ondanks
de tendering
bleek de
Smoking top drie
andermaal een
stevige herhaling. 12.30-16
Walter zonder de top 50, 16-18 Arie en 18-19
Walter. De heren hebben uiteraard geen tijd
voor het nieuws. Zodadelijk meer over de bewuste tendering en het vertrek van het werkschip. WMR nog steeds off air, hoewel de
antenne draad wel
weer schijnt te hangen.
Caroline met van 6-10 Caroline M, 10-14 Dave,
14-17 Nick Jackson. 17-22 Rob. 22-01 Andy.
Radio 819 vanaf middernacht in de ether. Dan
ontvingen we deel 26 van de audioservice SMC.
Waren we over nummer 25 uitermate tevreden.
deze valt weer enigszins tegen en ligt volgens
mij puur aan het feit dat een te korte
(september 1988) periode wordt belicht. Op de
C 60 ondermeer Fred van Amstel met radio 819
vanuit de Carolinestudio. Rene de Nijs, de
reklamespot voor de Maevafilm, Start van de
eerste Smoking top 3, Sport Aid met Ian Mack
al zwemmende om het schip, Judy M, Paul
Shelton. Ria Valk voor het eerst op 819,
konstant geen
nieuws, domme verkeersinfo,
stormdagen, het goede Nederlands van Fergie
McNeal. het Sealandverhaal van Hans Knot op
de Wereldomroep, te kort aan sigaretten. Ik mis
duidelijk een aantal getapte shows en hoop dat
de periode tussen oktober en heden snel via
een paar
voortreffelijke
cassettes wordt
overbrugd. Meer info via SMC (zie advertenties in Freewave). Dan terug naar de werkzaamheden aan boord van de Ross. De voorste mast
schijnt nu geheel te
taan. uitgezonderd 1
segment en de tijdelijke kortegolfantenne is
ook weer aangebracht. Tijdens een van de
werkdagen is het werkschip tegen de Ross
geslagen. Het werkschip liep lichte schade op
middels een klein gat en de Ross kwam er met
een deuk vanaf. Toch is besloten terug te
keren naar land en beter weer af te wachten.
De voorste noodmast is inmiddels ook afgebroken en het wachten is nu op het plaatsen van
de tweede mast. Ook is het wachten geblazen
op beloofde materialen vanuit Engeland. Er
zouden nog in totaal zo'n 7 werkdagen nodig
zijn om de herstelwerkzaamheden te voltooien.
Hopelijk halen
ze de Paasdagen nog. Bij
terugkeer aan land ver elden de 819 boys dat er
sinds enkele dagen een nie uw schip zou liggen
aan de horizon dat uitgerust zou zijn met twee
hoge masten. Men wist niet welk schip het was
en of het om een zendsc hip zou gaan. De
daarop volgende dagen werden we overstroomd
met allerlei telefoontj es. Er ligt een roestig
grijs/witachtig schip
t één hoge mast. Welk
doel het schip heeft
i et duidelijk. Wel
vernamen we dat Chi r... o. bij terugkeer in

Engeland, had gemeld dat de bemanning van het
nieuwe schip kontakt had gezocht met de Ross
maar dat hij verder niet op deze kontakten
wenste in te gaan. Meteen de meest wilde geruchten kwamen op onze redaktie binnen. Het
zou waarachtig de Sarah Zijn, die toch het
geluk zou gaan zoeken in Europa. Tevens wordt
er gesproken over de Nanell, die door Fred
Bolland uit Spanje zou
zijn gehaald. Over
ligkosten in de Spaanse haven hoefde niets
betaald te worden gezien men ver uit de
havenkade afgemeerd lag. Het schip zou er
neergelegd zijn om tijdelijk de 819 programma's over te nemen zodat de Carolineorganisatie op die manier onder druk zou worden gezet
voortgang te maken met de aanleg van het
nieuwe antennesysteem en een derde versie
meldt dat de Ross toch voor onderhoud naar
een Portugese haven zal gaan en de Nanell
tijdelijk dienst zal gaan doen als onderkomen.
Zover alle geruchten. wat de waarheid is omtrent dit 'spookschip' hopen we spoedig te
kunnen melden. Via het antwoordapparaat van
Kroon Media Music in Hilversum wordt trouwens
gemeld dat vanaf 1 maart er geluisterd kan
worden via de 1404 kHz ofwel de 214 meter.
Van Howard Rose vernemen we dat Caroline
zelf ook met een herinneringsbrochure wil
komen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.
We wachten af. Trouwens over herinneringen
gesproken, vanuit Nieuw Zeeland ontvingen we
een prachtige opname met daarop een edited
show van de zeezender Hauraki met ondermeer
Riek Grant en tevens een FM opname van het
landstation. Duur 60 minuten. Wens je een
goede kwaliteitscassette kopie stuur dan een
tientje naar ons adres in Groningen. Kevin
Turner werkte tot vorig jaar bij Caroline en
ging via de ILR naar Sunshine Radio in Antibes. Hij is terug in Engeland en werkt nu bij
Ocean Sound. Dan andermaal een nieuwe week:
ma 13 FEBRUARI: Radio 819 5-6.30 Walter,
6.30-7 Maasbach, 7-9 Erik (tape). 9-11 Hendrik.
11-11.45 René Plemp, 11.45-12 non stop, 1212.15 Deze week herhalingen van smoking top 3.
12.15-12.30 Ria Valk zonder gast. 12.30-14 Erik
vanaf tape, 14-17 Edo vanaf tape 17-19 Walter.
Deze week geen nieuwsuitzending maar wel elk
half uur het weer. De heren Erik en Edo
hebben dus een aantal tapes gemaakt alvorens
terug te gaan aan land. Toen de eerste tapes
werden uitgezonden zaten ze al weer veilig aan
wal. Aan boord dus alleen nog Wal ter als
programmacoördinator en Arie Swets. Hij ging
officieel alleen maar aan boord OM de kok te
zijn, maar vanwege problemen (zie verder op
meer) doet hij met ingang van morgen dus ook
programma's. Viewpoint zowaar met een nieuwe
eindjingle (Viewpoint 819). Caroline 558: 6-10
Dave, 10-14 Caroline, 14-18 Andy, 19-22 Steve
en 22-01 Rob. Op de 819 achtereenvolgens
Colin en
Rob. Een zeer slechte noordzee
hetgeen Andy ondermeer tot
de conclusie
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brengt: We're are rocking and rolling like only
radioships can. di 14 FEBRUARI: Radio 819 56.30 Voor de rest van deze week door Arie. Ook
heden Beekman en Peters op tape en de rest
van
de
getapte
programma's
vervelende
herhalingen. WMR blijkt andermaal terug in de
ether te zijn. Nu men tijdelijk is gestopt met
de werkzaamheden aan dek is de kortegolfantenne dan ook weer neergehangen. Bij Caroline
wordt melding gemaakt dat onder diegenen die
een top 10 voor de top 1000 aller tijden instuurt een mistige verrassing wordt verloot.
Logster Maria wacht al sinds 1985 op een
grote poster liet daarop de top 500. Nooit ontvangen. Werd dan ook niet gemeld in welk jaar
de poster verzonden werd. wo 15 FEBRUARI:
Radio
819
Plellp herhaling van afgelopen
.aandag, Marijke van Breelllen een van 18.1.
Beekman doet nog 7-9 en 12.30-14 op tape maar
daarna Arie van 14-17 live. De rest van de
getapte progrulIa's, uitgezonderd Ria Valk, is
geheel een
herhaling van eerder. do 16
FEBRUARI: Walter neemt de liveuren, die vorige
week nog voor Brik waren. geheel erbij. Vind
je het langzamerhand ook allemaal zo verwarrend worden. Verder andermaal heerlijke herhalingradio. 't Is weer es wat anders. WMR
niet in de ether en tenslotte Caroline: 6-10.15
Dave en 10.15-14 Caroline vr 17 FEBRUARI
en we blijven herhalingen horen. van 18-19
waren Arie en Walter dermate vermoeid dat ze
.aar besloten een uurtje non stop te draaien.
Naast de vele programma's .oesten ze vandaag
dan ook nog een brand in de keuken blussen
nadat de vla. in de pan was geslagen. Gelukkig
wordt alles al weer opgeknap~ zodat daar geen
zorgen meer over hoeven te worden gemaakt.
Dan de za 18 FEBRUARI: Radio 819 llveprograBUDering: 5-6.30 Arie. 7-9 Walter, 17-19
Walter en 23.15-24 Arie
en Walter. Geen
nieuws
de hele week dus ook niet in het
weekend. Balsink was liet zijn AIlerikaanse
hitlijst super up to date want het was de lijst
van 7 januari j.l. Wat betreft Viewpoint: Geen
Garner Ted Amstrong, van 22.15-22.45 I.p.v.
Living Faith Church het prograJIlla Word for
Today. WMR in het progr8.llma van Tom de Wit
enkele radionleuwtjes maar geen ontvangstberichten. Het programma wordt in de toekomst
iedere zaterdagavond herhaald tussen 23 en 24
uur, hetgeen ook met het zondagse programma
van WMR Goes DX geschiedt. Caroline 558: 6-10
Caroline M, 10-14 Mick Jackson. 14-18 Dave.
18-22 Caroline Lp.v. Rob, die naar bed was
gegaan en 22-02 Steve, 02-06 Andy. Radio
. Caroline 819 niet in de lucht vanwege Nederlandse s~rvice op de zaterdag. zo 19 FEBRUARI:
Lp. v. Hendrik van Nellestein tussen 1 en 3 in
de nacht Johan van de Hoofdakker met The
Best of the Sixties. een uitstekend programma.
Live voor deze dag 5-8 Arie. 10-11 Walter,
12.30-16 Lp.v. top 50 non stop hits, 16-19 I.p.v
top 10 Playlist Walter met drie om drie. De
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smoking top 3 van vandaag werd voor de 5e
maal
gedraaid.
Op
zich natuur lijk zeer
frustrerend voor die men~~n die dergelijke
programma's opnemen in Hilversum en die nooit
worden uitgezonden. Caroline 558 wijzigingen
ten opzichte van gisteren: 18-22 Steve, 22-2
Andy en 02-06 Mick. Wel er wordt, na enig
heen en weer gebel, toch het nodige duidelijk
inzake de problemen. Het werkschip is inderdaad
vorige week teruggekeerd naar een haven. Niet
alleen de storm speelde parten maar ook een
gat van meer dan 1 meter, die ontstond na de
botsing met de Ross. In de dagen voorafgaande
was de stemming aan boord om te snijden. Van
de Nederlandse kant zou een bedrag van 5000
Engelse Ponden worden meegenomen ter betaling
aan de Carolineorganisatie voor materialen,
hetgeen niet gebeurde. Tevens zou er te weinig
zendmast aan boord · zijn. Toen Chicago de
nodige opmerkingen begon te plaatsen werd men
steeds kwader en kwader en uiteindelijk heeft
de voorman van 819 de jongens geadviseerd van
boord te gaan en mee terug te gaan naar
Nederland. Intussen had Chicago ook smilend
gewezen op het schip aan de horizon als zijnde
de nieuwe
concurrent. Zodoende hebben de
·Nederlandse deejays bij aankomst in Nederland
verteld dat er een nieuw zendschip zou liggen.
Ook Chicago heeft in Engeland het nodige rond
verteld. Zelfs Steve Conway trapte erin en
derhal ve raakte half freakland in paniek. Er ligt
dus defin'itief geen tweede zendschuit. Vanuit de
819 organisatie worden problemen ontkend en
wordt alleen het gat en het slechte weer
aange.erkt als zijnde de oorzaken van de
problemen liet de progru.ering. Er zou nog
overwogen zijn o. met een helikopter de
banden aan boord te brengen maar gezien het
~panningsveld van de zenders zou men het niet
gedurfd hebben, aldus een woordvoerder. Ik
denk dat je moet lezen gezien de hoge kosten
van het huren van een helikopter. Dan de
Sarah, de laatste berichten van Andy Wheeler
verhalen dat ze onder geen enkele voorwaarde
weer voor de Amerikaanse kust gaan uitzenden
met Radio New Vork International, dat het
schip vol water, olie en voorraad zi t en dat
men nog op een tweede aanbetaling zit te
wachten van de kant van de Texaanse financiers
(via John England). Komt deze tweede betaling
inderdaad dan zal men naar Europa afreizen.
Niet duidelijk is of men dan voor de kust van
Engeland zal gaan liggen of elders. De reden
dat men niet weer voor Amerika zal uitzenden
is de dreiging van de FBI dat bij een volgende
poging men meteen zal worden gearresteerd en
in de gevangenis zal komen tot het proces is
geweest tegen de zgn. overtreders en dat
tevens het schip zal worden ontmanteld. Dan
allerlei geruchten inzake de Nannell. Zelfs
wordt er al vanuit de Carolinehoek gesteld dat
Ronan overweegt de Nannell tijdelijk in te
huren om het voor de kust van Scarborough te
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RADIO EN TV OP CURACAO 1988/1989 deel 1
\Jell icht herinnert de lezer zich een
kort e se rie over de geschiedenis van de
r di o en tIevi s ie op de Nederlandse
Antillen in Freewave uit 1986. Zoals
H ns Knot in de rubriek Zeezenders Nu
in Freewave 171 meldde, was ik in

oktober/november 1988 weer op Curaçao.
Hoewel ik voor andere bezigheden op het
eiland was, heb ik natuurlijk getracht
weer een zo goed mogel ijk beeld van de
huidige situatie in medialand ter plaatse
te krijgen.
TELEVISIE
Om te beginnen met de lokale televisie, moet ik helaas constateren dat die
er niet beter op geworden is. TeleCuraçao
zit met grote financiële problemen en dat
is te merken. Zoals bekend werken de media
in de Nederlandse Antillen vol ledig commercieel. De inkomsten moet men dus uit
reklame halen. Het probleem is dat Tele-

Zendmast, studio en schotelantenne van TeleCuracao, qezien van het Waterfort in
Wi Il ems t ad (fot o ' s : Gij s v n den Heu v I) .
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Curaçao geen hoge tarieven kan vragen '
omdat er weinig kijkers zijn en geen betere programma's kan brengen omdat er
geen geld is: een vicieuze cirkel dus.
De nieuwe direkteur probeerde in de tijd
dat ik er was iets aan de situatie te
doen. Volgens hem heeft TeleAruba bij de
boedelscheiding in 1986 (toen Aruba uit
het Antilliaanse staatsverband vertrok
en dus ook uit de Antilliaanse Televisie
Maatschappij) een te groot deel gekregen.
De programmering van TeleCuraçao is vergeleken met 1985/86 zonder meer achteruit
gegaan. Er zijn weinig interessante films
en series meer te zien. Na 9 uur 's avonds
zijn er voornamelijk Amerikaanse B films
en series te zien. In de vooravond zijn
er wat Amerikaanse comedies ('My two
dads' en lour house'), die weinig afwijken van de hier bekende series. Publiektrekkers als IDalIas', IDynasty ·l. of 'HilI
Street Blues' heb ik deze keer niet gezien. Goede documentaires waren er ook
nauwe I ijks, terwijl die bij vorige bezoeken juist de indruk gaven dat TeleCuraçao
een volwassen station was. Voor wat betreft eigen produkties, die zijn er nog
'steeds voor zover er nog genoeg sponsors
voor te vinden zijn. Zo zijn er enkele
al jaren populaire series als 'Tele Fiestal (een kinderprogramma) en 'Tele Patria'
(een soort van lokaal kunst en aktualiteitenprogramma). Ook een zwaar gesponsord mode programma wordt twee keer per
week uitgezonden, 'Moda ky Mylene' genaamd. Overigens een goed programma,
waarin het (voor een leek als ik, althans) niet storend werkt, dat de getoonde collecties van de sponsor afkomstig zijn. Waar Telecuraçao voornamelijk op drijft, is de nieuwsvoorziening. Elke avond om acht uur is er een
stevig Jour.naal. Meestal bestaat dat
uit een half uur lokaal nieuws, een
kwartier Regionaal nieuws (uit het
Caribisch gebied) en een kwartier internationaal nieuws. Bij gebrek aan
echte aktualiteitenprogramma's is het
lokale nieuws zeer uitgebreid, waarbij
het onderwerp uitputtend wordt behandeld. Het regionale nieuws betrekt men
van de Caribbean Broadcas~ing Union,
een Caribisch equivalent van de EBU.
Het internationale nieuws komt van CNN
en een Spaanstalige tegenhanger daarvan.
Uiteraard ontbreekt het geld om eigen
reportages buiten het eiland te maken.
Bij vorige bezoeken was het Journaal
nog maar een half uur, maar aangezien
het het belangrijkste programma voor
het station is, is ' ~it uitgebreid naar
1 uur. Waar ter wereld zie je dat eigenI ijk? En zo ver ik dat heb kunnen bekij12

ken, wordt er uitgebreid naar gekeken
door de bevolking. Volgens mij vinden
Nederlanders het al een, hele opgave
de 20 minuten van het Acht Uur Journaal
uit te zitten. Daarbij bI ijft het een
vraag of alle kijkers het hele uur
blijven kijken en niet na het lokale
nieuws afhaken. AI deze p rog·ramma 's
worden in het Papiamentu gepresenteerd,
de moedertaal van 90% van de bevolking.
Daarnaast bestaat er ook, op de doordeweekse dagen, een nieuwsuitzending
in het Nederlands met een duur van 15
minuten. Dit bestaat hoofdzakelijk uit
het lokale nieuws, waarbij ongeveer
dezelfde interviews te zien zijn als
in het Papiamentu (dubbel werk dus voor
de tv ploeg), aangevuld met het belangrijkste internationale nieuws in het
Engels .(CNN). Dit Journaal is opnieuw
ingevoerd, naar verluidt niet alleen
voor de op het eiland wonende Nederlanders (die verstaan meestal ook Papiamentu), maar ook voor de schooljeugd. Op
deze manier horen ze ook nog eens Nederlands, wat de taalvaardigheid moet verbeteren. Van de Nederlandse tv worden
nog enkele programma's overgenomen (Werken aan Werk heb ik ondermeer gezien),
~aar veel minder dan vroeger. De eigen
produkties zijn kwalitatief redelijk
van inhoud, de journalistiek is niet
slecht, maar technisch is duidelijk dat
de apparatuur af en toe gebrekkig is.
De grootste concurrent voor Telecuraçao
is de Venezolaanse IV. Films, series en
showprogramrna's worden veel bekeken op
de drie zenders, die op het eiland zijn
te ontvangen. Voor diegenen die het zich
kunnen veroorloven komen er echter steeds
meer zenders bij. Men kan zich dan abonneren (NAf 50,-- per maand) op een pakket Amerikaanse en Mexicaanse zenders.
Daarbij zitten o.a. CNN, ESPN (sport),
the Family Channel (een soort Sky Channel), the Movie Channel (Zeg maar FilmNet), een Mexicaans station dat soapopera's uitzendt en ga zo maar door.
Daarvoor moet je dan een spec.ale antenne en een decoder aanschaffen voor NA
f 300.--. Ondanks de kosten zie je
steeds meer antennes verschijnen voor
de zgn. 'Black Box', zoals dit wordt
genoemd.
(wordt vervolgd) Gijs van den Heuvel.
MEDIANETWORK DE KOMENDE TIJD.
Zoals gebruikelijk informatie inzake de
onderwerpen die
de komende
tijd in het
programma Media Network van Jonathan Marks
. via de Wereldomroep worden gebracht. Op 30
maart ligt het in de bedoeling terug te blikken
op 25 jaar Caroline. 6 April algemene ontwik-

kelingen op radio gebied en Pacific Media News
met Arthur Cushen. Lokale radio in West Duitsland is gepland voor de 13e April (was voorheen
gepland op 6 maart). Een algemene nieuwsshow
staat op de kalender voor 20 april met
bijdragen van Andy Sennit en John Campbell.
Ook wordt die keer bekeken of commerciële
radio via de korte golf nog wel nut heeft.Op 27
april aandacht aan legerradio, waarbij een
bezoek zal worden gebracht aan Brunssum
alwaar de Canadian Farces Service aktief is. Dit
is een totaal nieuwe produktie en geen
herhaling van een eerder uitgezonden. soortgelijk programma.

ChrisEdwards in gesprek met .....

~

O~~L--.I

Enkele nummers geleden beloofden we
al een interview met Judy Murphy. Door
het overaanbod is het interview blijven
liggen. Judy heeft inmiddels Caroline
verlaten en is sinds 1 januari j. 1. aktief bij Radio Luxembourg onder haar eigen naam Jody Scott. Chris Edwards sprak
met haar, voordat ze besloten had Caroline te verlaten om elders haar carrière
voort te zetten.
C: Hoe ben je in de radiowereld terecht
gekomen?
J: Dat was in 1983, ik woonde toen in
Hal ifax, Nova Scotia (Canada) en werkte
als muzikante. Op een bepaald moment
werd mij een rol toebedeeld in een radiodrama, dat werd uitgezonden via CBC.
Dit voldeed me ontzettend goed. Ik heb
n.l. al diverse malen opgetreden op zowel radio als televisie en vond het erg
leuk om ook eens de produktiekant van
een programma mee te kunnen maken, een
kans die ik bij CBC kreeg.
C: Zat je in een groep en maakte je platen?
J: Nee, ik was soloartieste en maakte
totaa 1 geen pI a ten. I k deed a 11 een 1i ve
optredens. Uiteindelijk leidde het tot
het bezoeken van de Ryerson Polytechnical Institute in Toronto waar ik een
graad behaalde op het gebied van radioen televisieprodukties. Ik zat er drie
jaar en maakte in die tijd ongeveer 80
verschillende radiocommercials en deed
voice-overs". Ik vond dat het tijd \-Jerd
om werk te zoeken in het produceren van
rad i od rama 's. Ik vert rok naa r Enge 1and
om te solliciteren bij de BBC maar die
lieden willen nog niets van mijn bestaan afweten. Ik kwam bij Caroline op
een heel aparte manier. Een vriend van
mij uit Canada was bij mij op vakantie
en we besloten en paar dagen naar Ams-

terdam te gaan. We verdwaalden daar op
een enorme manier en op een bepaald moment zagen we een uithangbord nangen
van Radio Tien. We besloten de gok te
wagen en naar binnen te gaan om te vragen naar werk. Uiteindelijk raakten we
aan de praat met Herbert Visser, die
voor Monique heeft gewerkt, en hij adviseerde mij een demotape te maken en
op te sturen naar een bepaald adres in
Zuid Europa. Na een paar dagen had ik
al bericht terug met het veizoek langs
te komen. Tot op dat moment had ik Radio
Caroline nog nooit
beluisterd.
~
C: Wa s je we I (
op de hoogte
dat men gebruik
maakte van een zendschip?
J: Ja, interessant
om te weten dat
toen ik in Ryerson
studeerde in het
tweede jaar de Britse
)
omroep moest bestuderen. We kregen toen ook een College over de zeezenders, waarbij airchecks
van Radio Caroline werden gebruikt. Ik
ben van plan om naar school te schrijven
en te vragen wie toen die airchecks deed.
C: Toen je het schip voor de eerste keer
zag, wat waren zoal'je gedachten?
J: Op de dag dat ik er aankwam was ik
erg ziek, mede de lange reis en de ruwe
zee. We gingen met een hele kleine boot
naar de Ross toe. Gezien die enorme Ross
opeens tevoorschijn kwam schrok ik me
rot. Gezien ik niet kan zwemmen wilde ik
helemaal niet meer op het schip, bang dat
ik in zee zou storten.
C: Wat was je eerste taak aan boord.
J: Het programma van 4 tot 7 in de ochtend. Vrijwel direkt daarna mocht ik ook
het internationale nieuws doen op radio
558 en niet veel later het Carolinenieuws.
C: Wat is eigenlijk het mooiste moment
geweest op Caroline?
"
J: Steeds maar weer denken om de mooiste
dingen te zeggen over de muziek van Robbie Robertson.
C: Wat het leuker aan boord met of zonder
Dave Asher?
J: Veel minder sexistisch aan boord zonder Dave. Toen hij eenmaal van boord was
werd ik door iedereen eindelijk bij mijn
echte naam genoemd. Daarvoor noemde
iedereen me alleen maar DEAR.
C: Wist je dat de vrouwelijke deejays op
Laser alleen maar aangesproken werden als
zijnde de Laserettes?
J: Nee i k heb Carol ine nooit op de radio
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Judy Murphy (foto: François Lhote)
gehoord en zeker niet Laser gezi n i k
slechts een jaar in Europa ben.
C: Waarom zeg je altijd 'Good Mornin g '
in je middagprogramma?
J: Omdat ik om een uur of vijf in de
ochtend naar mijn bed ga, om half 8 op
sta om het nieuws te schrijven en vervolgens het internationale nieuws le es
om ha I f 9. I k ga daa rna onm i dde I 1 ijk w er
naar bed om later w e r op t e staan om
mijn volgende bull tin te sch rijv n.
Daarna etc. Totdat ik uit mijn b d blijf
om het programma te doen. Dus Goei morg en. Ik ga ervan ui als j e maa r eno
blokken van 4 uur slaapt je wat dat betreft niet gek kunt worden.
C: Wat vind je van de Nede rland se service?
J: I k v on d het erg I eu k om e rna art
luistere n. Weet je, ik had alleen maar
de Canadese, Amerikaanse en Brit se radio tot op dat moment beluisterd. Er i s
een groot verschi I in muziekkeuze, ja
zelfs erg dubieuze muziek komt voorbij.
Men maakt veel gebruik van jingles waardoor het geheel
kker gepolijst klinkt,
zonder dat het té gepolijst overkomt.
Als het té zou zijn kwam he onvrrendelijk en te afstandelijk over bij de lui
te raa r.
C: Wat komt in je gedachten op bij h
het gegeven dat je in een groot d I
van Europa beluisterd kunt word n?
J: Erg moei lijk om te beantwoord en .
ken niemand persoonlijk die naar het
sta t ion I u i s ter t . I n Eng e I a n d ka nik
slechts een man of 5 en n i m nd v n h n
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lui ste rt naar Caroline. Als j op de
boot staat n over de horizon kijkt z i e
je alleen maar golven. Natuurlijk zijn
r ook nog 5 andere Carol inedeej ys aan
boo rd maa r d i l u i s te ren ni t naa r mij n
programma omd t z te druk bez ig zijn
met voorb r iding en , s lap e n, ete n e n
a nder e zak n. Het i s heel moe i I ijk j
zelf ervan te overtuig n dat het g n
Qrote grap i s waarm e je bezig b nt. Dus
ik kan ste ll e n dat ik echt ni tg loof
dat Radio Carol in e bestaat. Ik z I r
mo rg e n, al ik wee r aan land b n, r
naar gaa n luister n. Mi ssch i n dat
h t da n
loo f .
C: Wat z ijn j toek ms pI nn n.
J: Ik zou raa omroepst r van di nsL
word n bij d BBC. Ik sta p
n oort
van w c h t I i js t. H t z I we I
n d ro m
blijv n i. p .v. w rk lij kh i d . Al m n
n
mijn cc nt h ort ~ I m n ek r n
nog
t 9 n m z n . I k ho p
ec ht e r in En I nd t kunn n bI ijven
n op
n b p aId mani r Radio Dram
in
ro I In. AI I re rs t a i kin i d r
geva l Lw
dag n naar Lond n om v n 1 )ding t v r nd r n, e n bo I
w n
t r Le drink n, mijn g il aar
w r teru
aan naar Carolin . Al s h L
e ven k n all
binn n tw e dag n want
ik heb e r nu al w cr sp ijt van d
ik
van de Ross Rev ngc af b n.
o t Judy Carol in als spri ngp l nk n r
val R di
h trot r werk, in haar
Lux mbou r g zou gebruik n wa op h
moment van he int rvi w bij h r ok
ni t b knd. Copyright OEM 1988.

MA Gie FM AAN DE WINNENDE KANT.

Mag ic FM b on in de jar n LuchLi
onder de naam Radio Magic met ui z n in g n in de regio Kortrijk. Jar n w rd
het beschouwd als het zgn. zwakk
broer je tussen de andere ta ion s . Sinu
s ptemb r 1988 kr eg het station en
verni euwd g zicht en g luid. Plot s w rd
d klèine Ma g ic de te duchten radio in d
r g io. Luis erc ijfers bewijz e n dat Ma gic
FM (nieuw benaming) de and e re s ations
in de r gio Kor rijk ver achter zich
laat. Een fris nieuw geluid, eig nlljd
liv e programma I S e n vernieuwde stud io '
ijn t, nw rdi h t gesprek bij ndre t tion s . H
klein bro rtj 0
e
104.3 FM is plots toonaan v nd n la t
d
nd r
L t i on s in der i 0 (0. a .
Con act n G min i) en stuk achter z i ch .
Djt a l I s w rd er alise rd d or
n
oed radiob I id van de stationslllan g r
n d m d w rkers. Herkenbar st mmen
Di d ri c k, F redo e. a. (M t ropo I is) ,

Wim Vossen (WLS en Gemini), Chris VDB
en Alain Davis (Radio Magic) en een aantal andere medewerkers verzorgen muziek,
info en algemene aktiviteiten van Magic
FM. Dat kwaliteit waardering oogst, bewijst het feit dat Magic FM onlangs de
enige 5 sterren radio we rd in de regio
Ko r tri j k .
Wim Co rij n .
BEOOGDE 20% BEREIKT DOOR VTM.
In de eerste week van uitzending van
de programma's van de VTM werd iedere
dag op welke tijd dan ook de verwachte
20% aan kijkdichtheid bereikt. Vooral
in de top uren tussen 19 en 22 uur werd
er aanzienlijk gescoord. 20% van het
potentieel aantal kijkers staat voor
369.658, er waren in die uren gemiddeld
704.158 kijkers. Tijdens de openingsshow
op 1 februari keken er 1.119.090 Vlamingen. Het blijkt dat met de komst van VTM
er veel minder gekeken wordt naar andere
stations, waarbij
vooral de Nederlandse televisie het moet
ontgelden. Ned.1
bleef op zondag,
"~H,~~,dankzij 'Flying
doctors' nog wel
goed bekeken, maar zakte de daarop volgende dagen aanzienlijk tot een dieptepunt van zelfs 0,3% tijdens een piektijd.
4,5% was de hoogste score tijdens deze
uren. Nederland 2 scoorde op de eerste
vrijdagavond 17,1 % tijdens de Honeymoon
quiz, een programma dat in Vlaanderen
erg geliefd is. De hoogste kijkdichtheid
was er op de eerste maandag voor Jos
Brink op Nederland 2 (31,5%). Gedurende
de piektijden scoor t de VTM beter dan de
BRT netten, hoewel in doorsnee genomen
over de totale - zendtijd de BRTnetten
weer beter scoren.Het leuke van het
eerste onderzoek' van de VTM was dat op
de eerste zaterdag er slechts een bereik was van 30% van alle gezamenl ijke
Nederlandstalige netten, gezien 70% van
het potentieel tijdens de piekuren geheel
niet keek.
SAMENWE RKING UITGEVERIJ MET BRT
Onlangs is door de leiding van de
BRT toegegeven dat geruchten juist zIJn
inzake besprekingen tussen de BRT en de
VUM (uitgeversgroep van ondermeer de
Standaard en Het Nieuwsblad) gaande zijn
inzake een eventuele samenwerking. Het
zou daarbij vooral gaan om tips die toegeleverd kunnen worden door medewerkers
van de VUM uit de gewesten, zodat de BRT
sneller kan inspelen op niéuwsfeiten.
In ruil voor de gegevens zouden logols
en krantenkoppen ge t oond kunnen wo den
op het BRT scherm. Dit kan in de toekomst omdat het zo u gaa n om de Z9 naam-

de nand en span diensten, waarvan sprake
is )n het nie uwe regeerakkoord.
PAK DE ~OEN TERUG OP DE BRT. .
Vanaf 29 maart start de BRT, in samenwerking met de Nationale : Loterij van België een nieuwe reeks van het populaire
spelprogramma 'Pak de Poen'. In dit maandelijks programma nemen 6 Vlaamse Verenigingen het tegen elkaar op door één
van hun leden in te zetten en aldus kan
de winnaar een hoofdprijs van 1 miljoen
BFr in de wacht slepen. Zoals in het
verleden ,ook het geval was wordt dit programma live uitgezonden en de presentatie zal in handen zijn van Luc Appermont.
PRIJS WEER WEGGEGEVEN IN BRUSSEL.
De Prijs van de TV Kritiek is dit
jaar in België toegekend aan de dramaproduktie Zonderlinge Zielen van Jean
Pierre de Decker en producer Renè Verheezen. Het beeldje die bij de prijs
hoort hebben de heren behouden maar de
geldprijs van 10.000 Bfr is weggegeven
aan het daklozentehuis, waarover de bekroonde documentaire verhaalde.
ANDERMAAL TEGENSTAND VOOR VTM.
Elf organisaties, verenigd in de
'Groepering van de Verbruikersorganisatie' hebben de onderbreking van de programma's van de VTM voor het uitzenden
van de reklamespots, aangevochten. Tevens
klaagt men over het feit dat een gouden
regel, het nièt uitzenden van reklame
voor en na een kinderprogramma, wordt
overtreden. Volgens de organisatie is
er een besluit van 6 februari 1987
waarin dit is vastgelegd met als doel
de programma's veilig te stellen en te
voorkomen dat het publiek overstelpt
wordt met reklame.
600 MILJOEN FRANK MEER VOOR BRT.
De BRT zal van de Belgische regering in
het lopende boekjaar BFR 600 miljoen meer
krijgen dan eerst de bedoeling was. Dit is
afgesproken tijdens de laatste besprekingen
voor een nieuw regeerakkoord binnen de Vlaamse
afdeling van de regering. In 1991 zal het
bedrag, dat de BRT jaarlijks ontvangt, zijn
opgehoogd tot 65% van de inkomsten van de
kijk- en luistergelden.
NEDERLAND 3 NU OOK OP BRUSSELSE KABEL.
Televisiekijkers in Brussel. die een
abonnement hebben op het Coditelkabelnet.
kunnen sinds begin februari ook kijken naar de
programma's van Nederland 3. Mede op aandrang
van het Willemsfonds heeft men besloten tot
doorgave van de betreffende signalen. Men wees
er namelijk op dat Coditel liefst 8 franstalige stations doorgaf maar slechts 4 nederlandstali ge. Men wachtte evenwel met de doorgave t ot dat e een regeling inzake de betaling
van de auteursrechten was geregeld.
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DEWAEL VERDEDIGT ZIJN DECREET•.

Nu ook de Europese Commissie zich is gaan
bemoeien met het reilen en zeilen van de VTM
1n België, verdedigt gemeenschapsminister
Dewael zijn kabeldecreet meer als ooit tevoren. De commissie stelde een reeks vragen
inzake bepalingen van het decreet, die strijdig zouden zijn met het EG Verdrag, waarbij
ondermeer werd aangehaald de verplichting om
VTM op de kabel te zetten en het quotasysteem
ten voordele van de eigen beeldindustrie.
Volgens Dewael versterkt het quotasysteem de
culturele identiteit en werd reeds meer dan
een half miljard aan opdrachten weggegeven aan
de eigen beeldindustrie in Vlaanderen.
BRT KRIJGT SPONSORS.

De CVP, de SP en de VU hebben een nieuw
regeerakkoord gesloten voor de Vlaamse
regering. Men bevestigt in dit akkoord dat VTM
het reklame monopolie zal mogen behouden, maar
dat de BRT zonder bepaalde voorwaarden sommige
programma's zal mogen laten sponsoren. Bovendien zal de BRT geleidelijk op een hogere bijdrage kunnen rekenen, zoals in deze rubriek al
door ons is vermeld.
Ma r i a Depuyd t .

RADIO DANUBIUS EEN
WINSTGEVEND PROJEKT.
In Freewaye hebben we
de laatste jaren zoal
het één en ander geschreven over het commerci~le vakantiestation
Radio Danubius. Het blijkt
dat het station vorig jaar,
zonder steun van de overheid
maar met de broodnodige commercials, een winst heeft gemaakt van rond
de 350.000 gulden.
FRIESE TAAL OP PARIJSE RADIO.
Vanaf 12 maart worden op de Parijse
minderhedenzender Radio Pays Friestalige uitzendingen verzorgd door Hennie
~onkers, die 10 jaar geleden vanuit
Oosterwolde in Friesland begon aan een
rondreis en uiteindelijk bleef hangen
in Parijs. Het programma betreft 1,5 uur
zendtijd in de 6 weken "en heeft als doel
het proberen te bereiken van andere
Friezen in Parijs en het verhalen over
de Friese taal aan de inwoners van de
Franse hoofdstad, die waarschijnlijk nog
nooit hebben gehoord van Friesland. Op
het station zijn programmals te horen in
de meest uiteenlopende talen en dialecten
en ondermeer worden er programmals verzorgd in het Baskisch, Corsicaans,Bretons, Oksitaans, Catalaans, het Nederlands, het Fries etc. Te ontvangen in de
Franse hoofdstad via de 88.2 MHz FM.
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SAMENWERKING lOKALE OMROEPEN.
De lokale omroepen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben samen de Stichting CoBrdi~atie Omroep
Grote Steden opgericht. Het doel is de
gezamenl ijke belangen te behartigen.
aaarbij gaat het vooral om zaken als afspraken met auteursrechten organisaties
en narmonisatie van de uitzendtarieven
voor de zogenaamde open kanalen. Op
overige gebieden zal zoveel mogelijk
samengewerkt worden met de OlON.
WERELDOMROEP WORDT WEER GESTOORD.
De programmals van de Wereldomroep,
die worden uitgezonden vanaf Aruba en
gericht zijn op het Caribisch Gebied,
worden sinds enkele weken weer vanuit
Suriname gestoord. Eerder was in 1986
een gelijksoortige bromtoon te horen
in de programmals van Radio Nederland.
De storing heeft waarschijnlijk te maken
met de berichtgeving inzake betrokkenheid van Surinaamse lieden bij de cocaine
handel. Vanuit Suriname wordt ontkend
dat men de programmals stoort.
DOMINEE VERMOORD ZIJN VROUW MET RADIO.
De 74 jarige dominee Shi"rley Freeman is onlangs veroordeeld tot levenslange verbanning naar een Benedictijnen
klooster vanwege het feit dat nij zijn
vrouw had vermoord omdat hij zijn favoriete programma niet kon vinden op de
radio. Als moordwapen gebruikte hij uiteindelijk diezelfde radio. De vraag is
of hij in het klooster ooit nog zijn
favoriete show kan beluisteren.
REIJINGA NIEUWE MAN BIJ RADIO 10.
Aan de staf van Radio 10 is in de
persoon van Frank Reijinga een nieuwe
medewerker toegevoegd. Hij is opgenomen
in de dirE~ktie en zal zich, naast Paul
Blomberg, bezig gaan houden met de
commerciële verantwoordelijkheid voor
Radio 10. Hij werkte sinds november reeds
via zijn adviesbureau Media Marketing
in opdracht van radio 10.
CABLE ONE MET NEDERLANDSTALIGE REKLAME.
Door zich tussen 7 en 19 uur voor
te doen als een Nederlandstalige station en zich strikt te houden aan de reklameregels van de STER (dus b.v. maximaal 5 minuten reklame per uur) is de
mogelijkheid ontstaan om ook Nederlandstalige reklame te gaan uitzenden via de
programmals van Cable One.Voor de verkoop van · reklametijd heeft men een
stichting opgericht, die qua doelstelling
vergelijkbaar is met de Stichting Ether
Reklame. De Mediawet staat een dergelijke
manier van reklame voeren via een buitenlandse zender gericht op Nederland wel
toe. Volgens de direktie van Cable One
wil men op deze manier tegemoet komen aan

de wensen van de Nederlandse adverteerder.
Buiten de genoemde uren zal men zich voor
doen als voorheen.
REGIONALE ' RADIO IN BIJNA ALLE PROVINCIES.
In de afgelopen maanden zijn er erg
veel veranderingen opgetreden bij de regionale omroepen. Vier nieuwe zenders
werden in gebruik genomen in Hoogezand,
Hilversum, Haarlem en Megen (2e zender).
Alle regionale omroepen zenden buiten
de eigen programma's Radio 1 uit. Er
zijn nog drie Radio 1 FM zenders zonder
de regionale programma's, maar die komen
er ook binnen een jaar. Radio Noord zendt
nu alleen voor de provincie Groningen uit,
via een nieuwe zender, de zender te Smilde wordt door de nieuwe omroep Radio
Drenthe gebruikt. Radio Fryslän wijzigde
de naam in Omr6p Fryslän. Radio Oost
kent nu ook een editiestelsel : op werkdagen zijn er van 12.00 tot 12.30 uur
speciale programma's voor Zwolle en omgeving. Een nieuwe omroep is Radio Noord
Holland; STAD Radio Amsterdam werd er in
opgenomen als editie Amsterdam, de andere komen uit nieuwe studio's in Hilversum, Haarlem en Alkmaar. Radio West zendt
nu 12 uur per dag in stereo uit! Omroep
Brabant is sinds 1 januari in geheel
Noord Brabant te beluisteren. Dit jaar
wordt ook hier een editiestelsel ingevoerd met studiols in Breda, Tilburg,
Den Bosch en Eindhoven. Nieuwe regionale
omroepen zullen starten in provincies
Utrecht (1 februari), F1evoland (1 april)
en Zeeland (1 januari 1990), de zenders
draa'ien al.
Rink Hof
ZENDERLIJST REGIONALE OMROEPEN.
Provincie Freguen tie omroep zender"
Groningen 97.5 Radio Noord Hoogezand
Friesland 88.6 Omrop Fryslán Irnsum
90.8 R. Drenthe Smilde
Drenthe
Over i j sse I 89.4 R Oost/Hengelo Losser
95.6 R Oost/Hengelo Markelo
idem
99.4 ROost/Zwolle Zwol leidem
kerspel
Gelderland 90.4 Omr Gelderland/Achterhoek
Ruurlo
idem
89. 1 Omr Gelderland Megen
idem
103.5 Omr Gelderland Uchelen
Lopik
Utrecht
100.7 Utrecht
Noord Ho I. 93.9 R Noord Hol./Alkmaar
Wieringermeer
94.3 R Noord Hol./Amsterdam
idem
Amsterdam
97.6 R Noord Hol./Haarlem
idem
Haarlem
Hol./Hilversum
Noord
R
idem
93. 1
Hilversum
Zuid Holland 88.4 Radio West(stereo)
Den Haag
Zuid Holland 93.4 Radio Rijnmond
Rotterdam

Jingles
.-Jingles-.---..
shouts * whispers *
infomercials * stationsongs
* uuropeners * jocks *
rapjingles *
advertisingsongs * jet jingles
* themapaketten etc.

De NIEUWE democassette
" 1989 is nu verkrijgbaar!
Een democassette met talloze
voorbeelden van IO-jingles en
commercials voor radiostations
en discotheken.
Als extraatje staan op deze demo 30 GRATIS
jingles voor algemeen gebruik.
• Stuur f 25,- in een gesloten en voldoende
gefrankeerde enveloppe
Of
• Stort f 25,- op girorekeningnr. 55.67.950
Of
• ~tort f 25,- op rekeningnr. 51.92.79.697

--ZIAJA & DORST~productionsO
MIQUELSTRAAT 124-8
2522 KV OEH HAAG
INLICHTlNGEN: 070 • 999 225
VANUIT BelGIË: 00-3170999225
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Goes
Zeeland
101.9 toekomstige
Noord Brabant 95.4 Omroep Brab,/Breda
Roosendaal
98.2 Omroep Brab./Tilburg
idem
Loon op Zand
idem
95.8 Omroep Brab./Den Bosch
Megem
idem
91.9 Omroep Brab./Eindhoven
Mierlo
Limburg
100.3 Omroep Limb.Roermond
95.3 Omroep Limb. Hulsberg
idem
Flevoland
102.1 toekomstige Lelystad
LOKALE OMROEPEN IN NEDERLAND.
In 1988 zijn er veel lokale omroepen
met eigen etherzenders in de lucht gegaan.
Een ontwikkeling, die interessant genoeg
is om in Freewave te volgen. Ik wil de
gegevens verzamelen van alle zenders,
zoals frequentie, gemeente, naam, programma en eventueel raamprogramma.
(B.v. Radio 1, Radio Tien, Sky Radio).
Vanwege het kleine bereik van de zenders
is ontvangst van alle zenders op één
plaats onmogelijk. Elke informatie is
daarom welkom bij Rink Hof, Toppingaheerd 17, 9737 TR Groningen.

het syndicate programma 'Scott Shannon Rockin
America'. een programma dat gedurende enkele
maanden ook te beluister~~ was op de populaire
zeezender Laser 558. Geruchten doen de ronde
dat Shannon een bedrag gaat verdienen van rond
de 4 miljoen gulden per jaar. Zelfs wordt er
door mensen achter de schermen gesproken over
3 miljoen per jaar. Verwacht wordt dat. na de
komst van Shannon. KIQQ binnen de kortst
mogelijke tijd nummer 1 zal staan op de
arbitration lijst voor Los Angeles. Reeds
eerder, onder de hoede van Bill Drake. haalde
het station de nummer 1 plaats als eerste FM
top 40 station(1974). Een ander station in
deze stad. KlIS, waar ondermeer Rick Dees
werkzaam is, heeft de leidende positie in de
top 40 markt verleden jaar moeten weggeven.
Power 1056. ofwel KPWR, is nu de leider en
toen men hoorde dat Shannon naar Los Angeles
zou komen besloot men meteen de naam van het
ochtendprogramma te hernoemen in Power Morning
Zoo. Shannon zelf zal zich niet al te zeer
gaan richten op de concurrentie maar zal zich
vooral richten om het beste station aan de
westkust te creëren. Als opvolger van Scott
bij Z100 als ochtendjock is Brian Wilson
benoemd. die voorheen ondermeer werkzaam was
. bij WABC New Vork, Z100 Kingston en waSB in
Baltimore. Met de berichten over het vertrek
van New York's topdeejay en program.aleider is
de gehele radiowereld in uiterste beroering
geko.en. De aeeste stations willen zo snel
mogelijk hun format aanpassen dan wel vervangen en nieuwe prograaaaideeën invoeren o. zodoende snel de toppositie van Z 100 te kunnen
overne.en.
Jan Hendrik Kruidenier.
ONTKENNING RELATIE MET DANSERES.

SCon SHANNON

WEG BIJ Zl00.
Na een maandenlange stroo. van geruchten
inzake de toekomst van Scott Shannon. de prograamaleider en morningjock van het populairste station in New Vork. Z 100, is bekend
gemaakt dat Scott het station heeft verlaten
en zal gaan werken als programmacoordinator '
voor het radionetwork van Westwood One.
Shannon heeft een 5 jarig kontrakt getekend en
zal kantoor houden bij KIQQ in Los Angeles.
Gezien Scott het radiomaken ook zelf niet kan
laten zal hij het doordeweekse ochtendprogram- ·
ma op h~t station gaan presenteren. Op 1 april
zal Shannon aan het werk gaan voor Westwood
One en KIQQ zal die dag ook van format gaan
veranderen en de richting van het top 40
format optrekken, terwijl aen nu meer een
easylistening format hanteert. Shannon heeft
bij Z100 gewerkt sinds de oprichting van het
station in 1983. Binnen een paar maanden bleek
het station een succes en belandde op de top
van de favoriete stations in de New Vork arbitration lijst (lijst met hoogste luistercijfers). een positie waarop men bijna de gehele
5 voorbijgegane jaren verbleef. Shannon werkte
reeds voor Westwood One als presentator van
18

De Amerikaanse televisiepredikant Jlmmy
Swaggart noemt het verhaal van een stripteasedanseres die beweert op zijn verzoek sexuele
handelingen te hebben verricht. een duivelse
en lasterlijke fictie. Hij is tevens van plan
een rechtzaak tegen de betreffende dame aan te
gaan en tegen het tijdschrift Penthouse, dat
het betreffende bericht publiceerde. Het
verhaal gaat om Catherine Mary Kampen die
ongeveer een zelfde verhaal vertelde als Debra
Murphee, een prostituée, die vorig jaar over
betaalde liefde van Swaggart een boekje open
deed. Als gevolg hiervan werd Swaggart uit de
Vergaderingen van God. een Christelijke Pinksterbeweging gestoten.
CBC EN KABELMAATSCHAPPIJ WERKEN SAMEN.
De CBC en een kabelmaatschappij gaan in
Canada samenwerken oa te komen tot een nieuw
nationaal televisiekanaal onder de naam CPAC.
de Canadian ParliaJlentary Channel. Of het
kanaal er definitief komt is afwachten daar
men nog geen toestemming heeft verkregen van
het overkoepelende omroeporgaan in het land.
Het doel is de verspreiding van de debatten in
the House of Commons en de berichtgeving over
het parlements- en regeringsgebeuren.

28 JANUARI: NCRV Zaterdag Sport wordt gepresenteerd door Eddy Jansen en Rocky Tuhuteru. Rocky zal Eddy vanaf 25 februari
3x vervangen omdat Eddy dan met vakantie
is. Vandaag was het een kennismakingsoptreden van Rocky +++
29 JANUARI: Tony Blackburn viert zijn 46ste verjaardag. Van harte ++ Bij het ANPnieuws van 13 uur maakt Ina Vonk een
aardig foutje. Zij zegt: "Vannacht meer
zon", i.p.v. "Vanmiddag meer zon" ++ In
Tijd voor Toen, van 15 tot 16 uur bij de
KRO op R3, de hits en het nieuws uit januar i 1979 +++
30 JANUARI: VARA-voorzitter Marcel van Dam
viert zijn 51-ste
verjaardag. Van harI/te ++ Ho 11 and s G10rie, van 12 tot 14
uur bij de AVRO op
R3, komt vanuit
Amsterdam ++ Volgens Peter Teekamp
zijn alle gedraaide
nummers in De Gouden Uren, van 9
tot 11 uur op TROS P,2, afkomst i g' vanaf' '
CD ++ In Service Salon, bij de AVRO op
Ned.2, wordt Tineke de Groot voorgesteld
als de presentatrice van de donderdageditie van het programma. Tineke blijft
wel voor KRO-radio werken t+ Het panel
in Wedden Dat bestaat uit Horst Tappert,
Nada van Nie, Ursula Andress en Aad de
Mos. De laatste wordt de wedkampioen ++
In De Boerderij in Huizen worden vanavond
opnamen gemaakt voor Het Podium van de
Nederlandse Lichte Muziek. Het Podium is
voor de groep Purper m.m.v. Edna Kalb en
Fred Meijer. Jaap Bakker leest gedichten
voor. Presentatie: Jacques Klöters ++
De staats-informatiedienst in Egypte heeft
20 filmrollen en 4 videobanden in beslag
genomen van de reportageploeg van de NOSrubriek Panoramiek. De tv-ploeg was in
Cairo voor een reportage over islamitische investeringsbanken. neze banken betalen volgens programmamaker Kuyl onder
het vaandel" van de Islam hoge rentebedragen met nieuwe inleggingen in plaats van
deze te investeren. ' Dit heeft geleid tot
een politiek en financieel schandaal +++
31 JANUARI: Koningin Beatrix moet het
vandaag, op haar verjaardag, zonder traditionele gelukwens op de radio stellen.
Om 7 uur was er all een maar het Wilhelmus.
Oorzaak: de omroepster van dienst, Vivian
Boelen, van de KRO was iets verlaat en de

tekst van de gelukwe~s was zoek ++ In
Twee meter de lucht in, van 14 tot 16
uur bij de VARA op R3, een live-sessie
door het Reggae Philharmonic Orchestra
++ Na een dienstverband van 27 jaar verlaat Hans Groenenberg, chef wagenpark
NOB, vandaag de omroep +++
1 FEBRUARI: Armand Pien viert zijn 69ste verjaardag, Nico Steenbergen zijn
41-ste en Gea van de Pol haar 25-ste
verjaardag. Van harte ++ Bart van Leeuwen
is ziek. Jan de Hoop presenteert Ook
,Goeiemorgen alleen en Hans Mondt presenteert Terug in de Tijd. Vanaf vandaag
wordt in Terug in de Tijd elke week
aandacht besteed aan het 2S-jarig bestaan
van de Top 40. Platen uit een willekeurige Top 40 worden door elkaar gedraaid.
Luisteraars moeten dan raden, of opzoeken, welke plaat op nummer 1 stond. Die
nummer 1 hit moet men dan op een briefkaart schrijven en opsturen naar Veronica.
Aan het eind van het jaar maakt men dan
kans om een jukebox te winnen. In de uitzending van vandaag worden platen gedraaid
uit de Top 40 van 3 februari 1968. Op de
eerste plaats stond Mien waar is mijn
feestneus van Toon Hermans. Hans Mondt
maakt aan het begin van ' het programma
een grote blunder door Lily the Pink
i.p.v. Thank you very much van Scaffold
te draaien. Lily the Pink was namelijk
een hit in december 1968 ++ Erica Mes is
het idool in Nederland Muziekland ++
In Will Wil Wel wordt de Carnavalshit van
1989 gekozen. Het wordt Doe ze thuis de
hartelijke groeten van De Deurzakkers ++
Door een schakelfout in het AVC (Audio
Visueel Centrum) wordt na het nieuws van
16 uur niet de Veronica-uitzending van R2
maar de EO-uitzending van Rl doorgegeven
op de frequentie van R2. Het euvel is na
enkele minuten verholpen ++ De Countdown
06-1ijn bl ijkt geen sukses te zijn.
De lijn is overgenomen door Buma/Stemra
die de lijn gebruikt om biols van artiesten voor te lezen ++ Om 19 uur begint de
VTM met haar uitzendingen via de Belgische kabel. In Veronica Nieuwslijn wordt
uitgebreid aandacht aan de opening van
dit Belgische commerciële station besteed
+++ 2 FEBRUARI: Stuart Henry viert zijn
47-ste verjaarpag. Van harte ++ Martijn
Krabbé is met vakantie. Daniël Dekker
presenteert zijn Nationale Hitparadeuren en Rob van Someren presenteert
Dance Trax van 19 tot 21 uur bij de TROS
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Rick van Velthuysen (foto: H.Kruidenier).
op R3 ++ Met i ngang van vandaag is d don -·
derdagmiddag-programmering van d AVRO
veranderd. S rvice Salon wordt nu ook 0
donderdag uitgezonden. Vaste pr s ntatrice is Tineke de Groot die, om en om, word
geassisteerd door ~manda Spoel en Catherine Keyl. Ook nieuw is het jeugdpro q ram m~
Donder s lag dat wordt gepresenteerd doo!
Nada van Nie en Marc Postelmans +++
3 FEBRUARI: Herbert Visser .van Radi 10
viert zijn 24-ste verjaarda . Van hart
++ Omdat Bart van Leeuwen nog ziek i s ,
presenteert Rob Stenders Goud van Oud ++
30 Jaar geleden kwamen Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper bij e n
vliegtuigongeluk om het leven. In de rubriek Vandaag de Dag, herdenkt Jeanne
Kooijmans de 3 sterren ++ De ziekenomroep van de Vrije Universiteit heft
een nieuw onderkomen gekregen. VU-Radio
heeft zij n n·i euwe onde rkomen te dank n aa n
de donatie van 5 ton van Vrouwen VU Hulp.
Hiermee kon een ruimte op de begane grond
van het Kliniekgebouw in Amsterdam worden
verbouwd. Het radiostation werd in 1975
geopend en is uitgegroeid tot een organisatie met 35 vrijwi lligers. Om 15 uur vanmiddag werd de nieuwe studio geop nd ++
De DO-Show is een nieuw TROS-programma dal
om 17.15 uur voor het eerst wordt uitgezonden op Ned.2. Het is een spel programma
voor kinderen rond de 12 jaar en het word
gepresenteerd door de 31-jarige Norbert
Netten uit Utrecht +++
4 FEBRUARI: Drie hardrockgroepen zijn t
gast in Popslag 189, de muziekcompetiti
van Paperclipradio bij de NCRV op R3 van
12 tot 14 uur. Het zijn Hard Times uit
Arnhem , Paris uit ~peldo rn n B r qu
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uit Gorinchem ++ Om 14 uur wordt op BBC
Hadio 1 A Tribute To Bttddy Holly ui tgezonden. Presentatie is in handen van Alan
Freeman ++ Bijna alle Nederlandse dagbladen staan vol over de hoofdenreportage
die KROls Brandpunt eind januari uitzond.
Nu bI ijkt dat er geen sprake is in handel
van geprepareerde mensenhoofden in Amsterdam. De h I reportage was in scèn
zet
door verslaggever Will ibrord Fr quin +++
5 FEBRUARI: Jan Rietman is vannacht voor
de eerste keer te horen als een van d
presentatoren van het KRO-nachtprogramla
Niemandsland ++ Elco Brinkman en Hans I
Poole vi ren hun 41-ste verjaardag. Van
harte ++ Omdat Tom Blomberg met va kanti
is naar S alfeld n in Oost nrijk, pres nteert Ni k Montanus Tijd voor To n n Hilweek bij de KRO op R3 ++ In TvT d \ hit s
en h t nieuws uil Februari 1965
~
++ Om 21.02 uur wordt bij d
I
VPRO op N d.2 de eers te van vijf
s hows m t Paul Ha n n uitg zond n.
Special ga s l i Mathi lde Santin~ +++
6 FEBRUARI: Carnaval in Holland Glori
da t word uitnezonden vanuit D n Dun e n
++ H t pan e I i n Wed de n atbs taat vanavond uil K o. P s terna, Chri s loph r L
B rl
P ters n Tin k Sch ut n.
t wa s de bedo ling al G n
Pitn y n Marc I\l mond zou d n
ntr d n, laar omd a t J p va n
den End h t nU ll1m r
Somethin s gotl n
hol don my h I~
lang vond n r ook
nog een p r bal I t~eiden bij wi ld
z tten, besloten de her n
om op t s tapp n +++
7 FEBRUARI: Een Goede morgen bij d TROS
p R4 met Prof. Glastra van Loon ++
H nny Vrient e n is gast van Jack Spijkerma n in d Steen en Beenshow, bij d VARA
p R3 ++ De Twee-meter-sessie bij J n
Oouwe Kro s ke wordt gedaan door de Rob
Hoeke Boogie and Blues Band +++
8 FEBRUI\RI: In Terug in de tijd v ndaag
platen uit d Top 40 van 28 april 1973.
Ook laat Bart van Leeuwen oude opnam n
horen over de stranding van het Veronic aschip en de hoorzitting uit april 1973.
It ems waar hij lang aan heeft 9 m nte rd.
Schand : h t uitg zonden gede lt kwam
h I ma I uit een documentair ov r d
zeezend r die Ton van Draanen in 1975
maakte! ++ Ron Brandsteder i s het ido I
in Nederland Muziekland ++ In verband
met de vo tbalwedstrijd PSV - KV Mechelen die d NOS op Ned . 3 uitzendt, wijzigt Veronica het programma op N d . 2.

chard ++ Het panel in Wedden Dat bestaat
Spijkerhoek wordt niet om 20.25 uur, maar
vanavond uit Hans Wiegel, Leo Visser,
op 21.30 uur uitgezonden, voorafgegaan
Viktor
Lazlo en Nelson Piquet. Viktor Lazdoor Miami Vice +++
10
wordt
de Wedkampioen. Jos Brink ver9 FEBRUARI: Kitty Courbois is gast in
loor
zijn
weddenschap. Hij vertikte het
het NCRV-programma Volgspot dat tussen
om
in
een
basis met haaitjes te zwemmen.
00.02 en 1 uur wordt uitgezonden op Rl/2
Gelijk
heeft
hij! ++ In De Telegraaf le+++ 10 FEBRUARI: Mario de Pizzaman, prozen
we
dat
Leo
Vi sser en Gerard v
ducer van Stenders en Van Inkel viert
Kemk rs, gisteren na het"wereld-~
zijn 27-ste verjaardag. Van harte ++
kamp 7
I oen schap schaa t sen I n Os Erik de Zwart is met vakantie. Zijn pro10, f 500,- vroegen voor een interview .
gramma wordt overgenomen door Wessel van
met Felix Meurders voor Achter het Nieuws
Diepen ++ In de krant lezen we dat Kees
+++ 14 FEBRUARI: Vivian Boelen viert haar
Buurman sinds 1 februari geen hoofd-amu33-ste verjaardag. Van harte ++ Kritische
sement meer is bij de AVRO. Hij krijgt
uitspraken aan het adres van de VARAbij deze omroep ander werk, dat uiteindeleiding, gedaan in een interview op 1 felijk zal uitmonden in een ~\\IZ7&?@/J
bruari in Trouw, hebben voor producer
I passend
funkt i epakket I ~'\'!Jf.J
Ferry van der Wijst van het popprogramma
++ De aktie Drempels
Weg heeft haar streefbedrag van 10 miljoen Kippevel verstrekkende gevolgen gehad.
Hij is namelijk op staande voet ontslagulden nog lang niet binnen. Tot nu toe
gen ++ De Nits zijn bezig met een touris er bijna 1,4 miljoen gulden aan giften
binnen gekomen ++ Om 19 uur wordt door de . nee door Europa en zijn vandaag weer
even in Nederland voor radio- en tv-opTROS op Ned.2 de laatste van drie produktredens. Tussen 14 en 15 uur met een
ties, die in een besneeuwd Oostenrijk
live-sessie in Twee Meter de Lucht in
eind januari werden opgenomen. Het is
van
Jan Douwe Kroeske ++ Tussen 18 en 19
Op Vo 11 e Toe ren da,t in May rhofe n we rd opuur
in Driespoor omdat hun nieuwste singenomen in het kader van een Nederlandse
gle The Train naar de Erelijst van het
week. We zien o.a. Danny de Munk, Ria
Steunfonds is verhuisd ++ Daarna moest
Valk, Nico Haak en presentator Chiel Monde groep' naar Bussum voor· opnamen van
tagne op de ski-pistes +++
Countdown ++ En tussen 22 en 23 uur live
11 FEBRUARI: Rocky Tuhuteru vervangt Eddy
Jansen in NCRV Zaterdag Sport ++ Van 20.20 bij de VARA op R3 +++
15 FEBRUARI: Ad Bouman is weer present
uur tot 22.20 uur zendt de NCRV- op Ned.l
bij de Veronica-uitzendingen op R2. Hij
de slotavond van Drempels Weg uit. Oe akheeft in het ziekenhuis gelegen om een
tie heeft uiteindelijk + 4 miljoen gulden
niersteen te laten verwijderen ++ In
opgebracht +++
Terug in de Tijd de Top 40 van 7 maart
12 FEBRUARI: Om 11 uur presenteert VPROradioman Han Reiziger zijn eerste tv-show
1970. Op nummer 1 stond toen Who'l1 stop
op Ned.2. In het programma komen allerlei
the rain van Creedence C1earwater Revival ++ Martijn Krabbé is het idool in
\\~ muzieksoorten aan de orde.
Nederland Muziekland ++ Bij de EO op
~rI "Een reis door de wereld van
de muziek", noemt Han het proNeder land 1 wordt de 'i nzame 1i ngsakt ie
gramma dan ook. Het programma wordt geHart voor Israël gehouden. Totale opmaakt in Han's vertrouwde omgeving, de
brengst is amper 1 miljoen gulden ++
VPRO-radiostudio ++ In Tijd voor Toen laat Klasgenoten, bij Veronica op Ned.2, laat
Niek Montanus de hits en het nieuws uit
Huub Stapel mijmeren over zijn schooltijd.
febr uari 1978 horen ++ Na 16 uur wordt de
Zijn oude klasgenoten van de Mavo uit
Liefdeslijn voor het eerst gepresenteerd
Reuver, seizoen 68/69, helpen hem een
door Erna Sassen en de nieuwe presentahandj e ++ I n Maya i s Rob de Ni j s de a r-.
tor Titus Tiel Groenewege +++
tiest van de maand +++
13 FEBRUARI: Hollands· Glorie · op AVRO 3
16 FEBRUARI: Tom Mulder viert zijn 42-ste
komt vanuit Bellingwolde ++ Tom Blomberg
verjaardag. Van harte ++ In TV3 zijn Jack
is terug van vakantie en weer van de parSpijkerman en Paul de Leeuw te gast om
t ij als producer van Driespoor ++ Op BBC
te praten over de nieuwe Nederlandse
One wordt tussen 20.30 en 22 uur de uitspeelfilm Jan Rap en zIn maat, die gisreiking van The eritish Record Industry
teren in première is gegaan. Later op de
~wards uitgezonden. De live-uitzending
avond zijn zij ook bij Sonja Barend op
vanuit de Royal A1berthall in Londen wordt bezoek om over o.a. de slechte kritieken
geprese nteerd door Samantha Fox en Mike
te praten +++
Fleetwood. Awards g an o.a. naar Fair17 FEBRUARI: RoeI Bentz vld Berg van de
ground Attraction, Phil Col1ins, Bros,
VPRO viert zijn 40-ste verjaardag. Van
Michael Jackson en Tracy Chapman. De Live- harte ++ om 11.30 uur draait Wessel van
ti me Awa rd w r t u i t e r e i kt aa n Cl "ff RiDiepen de U' t j e da pl aa t van Glor ia Es"

N

0

E

MACJEWAI VE IIWAC HIEN I

0

2

tefan: Walk on By van Dionne Warwick ++
Lex Harding is twee weken op vakantie.
Daarom presenteert Bart van Leeuwen de
Nederlandse Top 40 ++ Er zijn problemen
met de isolatoren van de middengolfzenders in Flevoland. Daarom moeten de
programma's van Radio 5 en Radio 1 via
een andere frequentie worden uitgezonden
om reparaties uit te voeren. De uitzendingen lopen vandaag via de middengolfzender v~n Lopik op 444 meter. Via deze
zender zijn gewoonlijk de programmals
van Radio 3 te beluisteren +++
18 FEBRUARI: In TV 3 ontvangt Carl Huybrechts oud-presentator Henk Terlingen.
Carl beschouwd Henk als zijn grote voorbeeld ++ In Nieuwsspits o.a. aandacht aan
Matthias Roest, die enkele jaren geleden
op het Rode Plein in Moskou landde met
een vliegtuigje ++ De NCRV start op
Ned.lom 21.10 uur met de herhaling van
de achtdelige serie Het Wassende Water.
De serie werd eerder in 1986 uitgezonden
en trok toen + 5,5 miljoen kijkers +++
19 FEBRUARI: Karel Prior viert zijn 65ste verjaardag. Van 16.30 tot 19 uur
wordt door de AVRO via R2 een feestelijke aflevering van zijn programma Kom Ins
langs in Des Indes uitgezonden. Het programma werd gisteren opgenomen en gepresenteerd door Gerrit den Braber. Karel
is voor één keer hoofdgast in zijn eigen
programma ++ In Tijd voor Toen de hits
en het nieuws uit februari 1968 ++ De .
VPRO herhaalt op Ned.2 het interview dat
Adriaan van Dis 29 januari j.l. had met
de schrijver Salman Rushdie. De auteur
is door Iran bedreigd met de dood i.v.m.
zijn boek 'The Satanic Verses' waarin
hij de islam kritisch benaderd.
De schrijver is daarom ondergedoken in
Groot Brittanni~ +++
20 FEBRUARI: Andrê van Duin viert zijn
42-ste verjaardag. Peter van Dam zijn
37-ste verjaardag en Marc Stakenburg zijn
32-ste verjaardag. Van harte ++ Omdat Bas
Westerweel Krijn Torringa vervangt in
Hollands Glorie in Arnhem, presenteert
Rick van Velthuysen de Arbeidsvitaminen
bij de AVRO op R3 ++ In Wedden Dat bestaat
het panel uit Joan Collins, Simone Kleinsma, Jacques van Gils en Piet Dankert.
Joan Collins wordt de wedkampioen ++ De
tekst van de omstreden KRO-reportage over
de handel in mensenhoofden werd uitgesproken door een tussenpersoon en werd
door verslaggever Willibrord Frequin zelf
opgesteld. Dat heeft deze tussenpersoon,
de 26-jarige R. de J. tegenover de politie verklaard. Hangende het interne onderzoek dat de KRO momenteel instelt, wil
deze omroep-organisatie geen commentaar
geven op de verklaring van De J. +++
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21 FEBRUARI: Hendrik de Wolf, oud waarnemend directeur van de AVRO, is op 90jarige leeftijd overleden. De Wolf, die
ook programmaleider was, presenteerde
twee beroemde radioprogramma's: Het
klokje van 7 uur en De Groenteman +++
22 FEBRUARI: Annie de Reuver is gast tussen 11 en 12 uur bij Tineke op Veronica
R2 ++ In Terug in de Tijd vandaag de Top
40 van 21 augustus 1965. Bart van Leeuwen laat enkele leuke opnamen horen van
o.a. Jan van Veen, Harmen Siezen, Joost
den Draayer e.a. ++ Imca Marina is het
idool in Nederland Muziekland ++ In het
Podium van de Nederlandse Lichte Muziek
herdenkt Jacques Klöters de zondag overleden cabaretier/schrijver Jaap van de
Merwe .++ Om 22.35 uur wordt door Harry
Vermeegen het KNVB-voetbal gala gepresenteerd. Hans van Breukelen wordt uitgeroepen tot keeper van 188 en RonaId Koeman tot speler van de ere-divisie. PSV
werd de sportclub va~ het jaar. De verkiezing werd gedaan door alle spelers
die zijn aangesloten bij de KN\!B+++
23 FEBRUARI: Felicitaties aan René Eijberse van de NCRV en Joop van de Ende
die jarig zijn ++ Acteur Eric Schneider
is gast in Volgspot van de NCRV dat van
00.02 tot 1 uur wordt uitgezonden op
R1/2 ++ Frits Bom heeft ontslag genOfflen
als Konsumentenman bij de VARA na een
conflict met voorzitter Marcel van Dam.
Volgens Bom heeft Van Dam een alcoholprobleem en wilt dat hij zich onder
doktersbehandeling stelt. Maar Van Dam
beweert dat hij helemaal geen problemen
heeft ++ Carole N. Muizelaar (44) wordt
per 1 juni chef muziek NOS-radio. Zij is
nu directeur van de stichting Tilburgse
muziek-' en dansschool. Bij NOS-radio
volgt zij de vorig jaar overleden Edu
VerhuIst op ++ In DanceTrax het tweede
deel van het concert dat Earth, Wind and
Fire vorig jaar november in het Rotterdamse Ahoy gaf en dat door de TROS digi~
taal werd opgenomen ++ Brandpunt valt
vrijwel niets te verwijten: de door de
Amsterdamse politie geuite beschuldigingen zijn merkwaardig en onbegrijpelijk.
Dat is de conclusie van de interne KRO
commissie die een onderzoek heeft ingesteld naar de totstandkoming van de
Brandpunt-reportages over een XTC-laboratorium en over de vermeende handel in
mensen hoof den +++
24 FEBRUARI: Frans Henrichs is opgestapt
bij Veronica-Sport. Hij kan zich niet
verenigen met het besluit van Rob Out om
John Haenen als eindredakteur van Veronica Sport-tv aan de kant te zetten. Haenen
zijn plaats is in genomen door Bob de
Jong, chef sport van' Veronica. Een man

waarmee Henriehs nooit goed mee heeft
kunn en samenwerken ++ De TP.OS zendt op
Ned. 2 de laatste Ron 's Honeymoon Quiz van
dit seizoen uit. Het programma heeft nog
een feestelijk tin tje meegekregen. Een
van de paren op de t ri bune, Ellen en Cees
Vr iend uit Enkhuize n, kreeg vanavond een
k ind. De uitzending was nog maar net begonnen toen Ellen de eerste weeën voelde.
De EHBO-dienst reageerde alert en haalde
haar van de tribune. Cees en zijn vrouw
reden snel naar Enkhuizen, waar bijna
onmiddellijk dochter Gill werd geboren
++ De lokale Top 10 in de Top 40 wordt
vandaag verzorgd door Radio Rijnmond in
Rot te rdam +++
25 FEBRUARI: Tineke Verburg viert haar
33-ste verjaardag. Van harte ++ Om 19.19
uur zendt de NCRV op Ned.l de eerste aflevering uit van Stei 1 achterover. De
serie is geschreven door Hetty Heyting
+++ 26 FEBRUARI: Anne van Egmond viert
haar 42-ste verjaardag en Hugo van Gelderen zijn 47-5te verjaardag. Van harte
++ In Tijd voor Toen de hits en het
nieuws van februari 1971 ++ Omdat Stefan
$tasse acht weken is uitgeleend aan de
tv~afdelinQ van de KRO, presenteert Niek
Montanus Popeye tussen 19 en 20 uur bij
de KRO op R3 ++ Bij de VPRO op Ned.2
wordt voor de SO-ste keer Van Dis in de
IJsbreker uitgezonden. Als gasten ontvangt Adriaan van Dis: Jules Croiset,
Hugo Claus en Sir Stephen Spender +++
27 FEBRUARI: Henk Westbroek viert zijn
37-ste verjaardag. Van harte ++ Simon
Bates is een week met vakantie. Zijn
Golden Hour op BBC Radio One wordt overgenomen door A1an Freeman ++ Hollands
Glorie komt vanuit Den Bosch ++ Rick van
Velthuysen maakt twee aardige blunders
in de Top Pop 20. Volgens hem komt One .
Two Many uit Zweden i.p.v. Noorwegen en
is Wild Thing van Tone Loc een cover van
de oude hit van The Troggs! De KRO begint
om 17.44 uur op Ned.1 met een njeuwe serie van het wetenschappelijke programma
Zeker Weten. Presentatie is in handen
van Nelleke Rademaker en Stefan Stasse ++
De Lokale Omroep Amstelveen heeft vanmiddag in het Buma/Stemrahuis in Amstelveen
de eerste prijs ontvangen die de Buma .
had verbonden aan de "Dag van de Muziek"
op 10 december 1988. De omroep kreeg een
oorkon de en en cheque van 6000 gulden ++
De AVRO zendt op Ned.2 de laatste Wedden
Dat van dit seizoen uit. Het panel bestaat
Bas de Gaay Fortman, Jan de Hartog, Udo
Jurgens en Glynis Barber. Jan de Hartog
wordt de wedkampioen++++Volgende keer
meer+++++Ton va n Draa nen+++++i 1111+++++++
+++++++++++++++++++++++++++++11 I II~++++++
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· RADIO RADIO VERHUISDE DE STUDIO~S.
Rad io Radio, het satellietradioprojekt, grotendeels gefinancierd door
the Virgin Group, heeft de BFBS studio's
in Londen verlaten. Gedurende het eerste
half jaar van het station werd intensief
gebruikt gemaakt van de overheidsstudio .
Men maakt nu gebruik van eigen studio's,
die gelegen zijn in Molinaire, vlakbij
Regent Street in de Britse hoofdstad.
VEEL AANBOD VOOR NI'EUWE BBC BANEN.
Een advertentie in
diverse Engelse dagbladen
aangaande 25
banen bij de 10j/' kale radiostations
heeft de BBC ontzettend veel reakties opgeleverd.
* 1f 1t" Maa r 1 i efs t 3000
~ sollicitatiebrieven
~ werden als serieus
--~~
beschouwd en
worden voor een
tweede keer bekeken,
waarna een definitieve
schifting zal geschieden alvorens wordt overgegaan tot het oproepen
van de sollicitanten.
RIVIERA RADIO OPNIEUW OPGESTART.
Riviera Radio; grotendeels eigendom van het Capital Radio concern in
London, is van start gegaan vanuit haar
nieuwe studio's in Monte Carl0. Men maakt
nu gebruik van faciliteiten op hetzelfde
terrein als waar Radio Monte Carlo ak~
tief is en zendt zowel via de 104.1 als
de 106.SMHz uit. Ook is het vermogen
van de zenders verhoogd en men bereikt
nu gemiddeld 100.000 engelstalige luisteraars. Gedurende de vakantiemaanden
loopt dit aantal, naar verwachting, op
tot rond de 4 miljoen.
CNFM 103 KRIJGT ERVARING UIT HONG KONG.
De 42 jarige Mike de Souza is benoemd tot nieuwe programmaleider van
het nieuwe ILRstatÎon voor Cambridge en
Newmarket, dat op 12 februari j.l. van
start ging . onder de naam CNFM. Hij was
voorheen werkzaam gedurende 22 jaar in
Hong Kong en heeft diverse internationale onderscheidingen gewonnen in de
radiowereld. Gedurende de laatste 7
jaar was hij programmaleider op het
nummer 1 station van Hong Kong.Bij het
station werken twee voormalige video
jocks van Sky Channel en Music Box,
te weten Simon Potter (sport) en Nino
(muziekprogramma). Opvallend is dat
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het station ook een deel van de zendtijd beschikbaar stelt aan derden.
lo wordt er een programma geproduceerd
door de Universiteitsradio van Cambridge en een door het toekomstige Community station van de stad. Gedurende de
nachtelijke uren worden de programma IS
van het satellietstation Radio Radio
overgenomen.
EEN VAN DE OVERGEBLEVEN PIRATEN WEG.
Na de intrede van de anti piraten
wet in Ierland op 1 januari j. 1. was
er slechts een klein aantal van de illegale zenders aktief gebleven. Eén van
hen was Radio Dublin, die zelfs via een
rechtzaak probeerde de gaten in de wetgeving te ontwijken. Op 9 februari j.l.
werd er een grote inval gedaan in het
complex van Radio Dublin. In een poging
de 5kW zender te verslepen besloot men
de te zware kast te laten staan en alleen
de onderdelen er uit te halen. Binnen een
paar uur was het station echter weer terug in de ether om de volgende slag van
de Ierse PTT af te wachten.
IERS NATIONALE COMMERCIELE RADIO IN HEI.
Er wordt in Ierland naar gestreefd
het nationale commerciële radiostation
' in de maand mei al van start te laten
gaan. Dit heeft een woordvoerder van
Century Radio Communications bekend gemaakt. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande met potentiële leveranciers
van het nieuws, waarbij Independant
Radio News en een vertegenwoordiger van
het in Belfast opererende Downtown Radio
bij zijn betrokken.
SUNSHINE RADIO IN FRANKRIJK OOK GESTOPT.
Nadat Contact 94, gericht op de
Kanaaleilanden en opererend vanuit Frankrijk,eerder door de autoriteiten de opdracht had gekregen te stoppen met de
uitzendingen daar ze in strijd zou
zijn met de wetgeving, heeft nu ook de
leiding van Sunshine Radio in Antibes
een dergelijke opdracht gekregen en is
men uit de èther verdwenen. Wel heeft
men bekend gemaakt tegen het besluit in
protest te gaan en hoopt men binnen niet
al te lange tijd met de uitzendingen te
kunnen herstarten. Er is geen duidelijke
reden gegeven waarom het station met
de programmals moest stoppen.
LICENTIEGELDEN VOOR ONTVANGSTSCHOTEL.
De licentiegelden van (10,-- per
jaar voor het in het bezit hebben van
een satellietontvangstschotel in Groot
Brittannië zijn door een regeringsmaatregel vervallen verklaard. Hierdoor kan
een ieder zonder problemen een eigen
schotel in de tuin of bp het dak plaatsen. Tot nu toe zijn er rond de 7500
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bezitters van een eigen schotel in Groot
Brittannië.
Howard G. Rose

55 ARBEIDSPLAATSEN
MINDER BIJ DE KRO.
In de komende 3 jaar
zal de KRO 55 arbeidsplaatsen minder krijgen
dan de huidige 366.
Op 1 januari 1992 moet de omroep de afslanking voltooid hebben. Men gaat er van
uit dat via inkrimping de afslanking
plaats zal vinden en dat er geen gedwongen
ontslagen zullen vallen. Bij de afvloeiing zullen de medewerkers van de radioen televisiediensten en de redaktie van
de omroepbladen Studio en Mikro Gids worden ontzien. Ook streeft men er naar de
vele gebouwen die men gebruikt, zo'n 20
tal in geheel Hi lversum, flink in aantal
terug te brengen waardoor grote bedragen,
kunnen worden bezuinigd. De ondernemingsraad heeft zich reeds deels achter de
plannen geschaard.
NIEUWE "CARD" VOOR DECODEREN SATELLIET.
Het Britse moederbedrijf van Sky
Channel komt de komende zomer op de
markt met een zgn. Smart Card waardoor
decodering van satellietsignalen mogelijk wordt. De kaart heeft gelijke afmetingen als de credit card en is niet
te kraken. Binnen een jaar hoopt men
rond de 2 miljoen kaarten op de markt
te brengen. Het programma voor de card
is ontwikkeld door New Data Corporation.
Men zal met het Franse bedrijf Thomson
en met Philips in zee gaan voor de produktie van de decoderingsdoos. Met de
card kan de doos worden geopend,. dat
wil zeggen kan men opdracht geven
een gecodeerd signaal duidelijk zichtbaar te maken. Men zal met de kaart
6 verschillende signalen kunnen bewerken
en iedere 3 maanden zal de bezitter een
nieuwe kaart krijgen waardoor piraterij
een niet aantrekkelijke zaak wordt.
PROGRAMMA SERVICE VOOR MOEDERS.
Via de Telecom lA satelliet is onlangs een programma gestart die geheel
voor moeders is bedoeld. Onder de naam
ITeleHaman l wordt 1 keer per maand tussen 1 en 6 uur in de middag een programma uitgezonden bedoeld voor rond de 300
ziekenhuizen. In de ziekenhuizen wordt
het programma intern diverse malen herhaa I d en geeft voor )'i cht i ng aan moeders.

