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Beste lezers
Voor het eerst iri het 11 jarig bestaan
van Freewave verschijnt het blad later
. LIDMAATSCHAP:
dan
de bedoeling was.
Per half jaar: f19,--/325Bfr a 8 nrs.
Eigenlijk
moest dit nummer op 3 april
· Per
jaar: f35,50/600Bfr ~16 nrs.
worden verstuurd naar de lezers.
TRANSAKT I ES :
Dat was niet mogelijk doordat de uitgeVoo·r Be I g i ë ASLK- reken i ng 001/0590423/60
typte copy tussen Groningen en Hoofddorp
tnv Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel.
was blijven steken.
Voor Nederland Postgiro 3083666
Hans Knot· moest alles weer opnieuw uit
tnv Ton van Draanen, Postbus 383
zijn tekstverwerker laten rollen en weer
2130 AJ Hoofddorp.
naar Ton van Draanen sturen.
Gelukkig werkte de PTT nu wel goed mee en
VERZENDING:
kon Ton, een week t e laat, beginnen met
Eventuele klachten over onregelmatige
het in elkaar zetten van Freewave 177.
ontvangst van Freewave sturen naar:
Wat staat er in deze Freewave?
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel.
Op de omslag de MV Frederika, het eerste
ADVERTENTI E TARI EVE·N:
schip van Radio Caroline. Dit als eerbeEénmalige plaatsing.
toon aan het station dat op 28 maart j. 1
III pagina: f150,-- of 2250 Bfr.
precies 25 jaar bestond.
i pagina: f 75,-- of 1125 Bfr.
We beginnen met een interview met John
k pagina: f 40,-- of 600 Bfr.
McDonald, deejay bij The Voice of Peace.
Kleinere advertenties zijn niet mogelijk.
Na "News From England" van Howard Rose,
· Elke auteur en adverteerder is verantwoor- deel 5 yan "The New Vork International
delijk voor zijn eigen publicatie.
Story" van Andy Wheeler.
Zonder schriftelijke toestemming van de
In "Zeezenders Nu" al het nieuws van
redaktie is gehele of gedeeltelijke over20 februari tlm 12 maart 1989.
name uit deze Freewave niet toegestaan.
"Nieuws uit Belgiell van Patrick Bekaert
en Maria Depuydt wordt gevolgd door "Over
VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT:
Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt de Grens" met aandacht voor de radio op
Cu raçao. Na "Rodde ls" het Rad i o&TV Logverzocht binnen 1 ~ek j~ abonneboek van 28 februari t/m 24 maart · 1989.
ment te verlengen.
Veel leesplezier.
Ton van Draanen.
Is je LAATSTE nummer. indien je
niet tijdig hebt verlengd. Wij
FREEWAVE NUMMER 178
verzoeke~ je het alsnog met SPOED
VERSCHIJNT OP 1 MEI 1989
te doen, als je ~~eewave wilt · blijven ontvangen.

D

D

2

Freewave in gesprek met. ....

o
Gal I en Vered Kravitzki is een 15
jarige tweeling uit Tel Aviv. Tesamen
beluisteren ze intensief naar de Voice
of Peace en zijn ondermeer verantwoordelijk voor alle info rond de programmatie van de VOP, die in onze rubriek
Zeezenders nu voorkomt. Tijdens een verlofperiode aan land bezochten ze John
McDonald, één van de vaste kerndeejays
van Abe Nathan's Vredesstation.
GV: Vertel eens iets over jezelf?
J: Ik ben zo'n 34 jaar geleden geboren
in het plaatsje Greenock in Schotland
en mijn familie woont nu in Bishopton,
een dorpje zo'n tien mijl ten westen van
Glasgow. Ik heb twee broers en twee
zusters terwijl ikzelf de oudste van
he t s tel ben.
GV: Wat deed je voordat je bij de VOP
kwam werken?
J: Ik werkte 6 jaar bij de luchtmacht
bij de afdeling grondcommunicatie.
Daarna werkte ik 7 j aar in de catering
industrie, waarvan een deel in Zuid Engeland. Tevens liefst 6 jaar hiervan in
West Duitsland en een periode in Belize
in Zuid Amerika. Met de radio kwam ik
tijdens mijn periode bij de luc htmacht
in kontakt. Je had veel van die interne
radiostations op de ve rschillende bases.
De één wat be t er dan de andere georganiseerd. Mij n eers te j ob was als omroeper van dienst bij RAF-station Cros f ord in
1973. I k werd echt e r overgep laatst naar
Lincolnshi're, alwaa r ze geen eigen radiostation hadden. Gelukkig had men een
nieuwe man voor de d iscotheek nodig en
kon ik andermaal achter de microfoon.
Vervolgens ging ik een jaar later naar
8iggin HilI, alwaar men een eigen station runde voor 40 mensen. Ik produceerde en presenteerde ongeveer 20 uur per
week waarbij ik kon schaven aan mijn
te c hn i ek en p re sen ta tie. In ma art 1975
werd ik overgeplaatst naar Gan, een
eilandje in de Indische Oceaan. Bij de
voormal ige luchtmachtmedewerkers heeft
dit ei land een bepaalde ' naam. Het is
ongeveer 1 mijl lang, 1 mijl breed en
er leven 600 mannen en één zeer populaire
Vrouw. Men heeft er een eigen radiostation, Radio Gan, dat hoofdzakelijk materiaal uitzendt van de BBC en BFBS. Zes
uur per dag werd door de medewerkers
zelf geproduceerd. Het was echt niet

allemaal pop en rock. B.v. de man die
op de maandagen na mij kwam was een specialist op het gebied van de Big Bands.
Ik heb nog nooit van mijn leven zo hard
gewerkt als daar. Per etmaal had ik mijn
eigen programma en minstens twee keer per
week een niet op mijn naam geprogrammeerd
nachtprogramma. Ook moest ik nog eens
het doel verdedigen van het lüchtmacht
voetbal team. Na 9 maanden was het voorbij en keerde ik terug naar Engeland alwaar ik eerst ging werken voor de ziekenomroep in Stanmore Middlesex. Ik bracht
daar drie gelukkige jaren door die alleen
werden onderbroken voor een periode van
3 maanden, die ik doorbracht in Hong Kong
alwaar ik met een mobiele drive in show
rond reisde. Tot 1983 was het voornamelijk
discotheekwerk alvorens ik afreisde naar
Belize. Ik kreeg daar een catering contract voor de periode van 18 maanden. Ik
herinner me erg goed dat ik er om 4 uur
. in de middag was, me meldde om 6 uur en
om 11 uur al een programma deed op BFBS.
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tJa 3 dagen die s h i ft te hebben gedaan
kreeg ik de Breakfastshow, een programma
dat ik al d ie 18 maanden vervolgens presenteerde. Meer discowerk volgde in West
Duitsland dat een onderdeel was van mijn
job als manager van de Social Club en uit eindelijk ging ik in september 1986 terug
naar Engeland. Een vervelende periode
volgde als verkoper en op een dag ontmoette ik een paar knapen die betrokken
waren bij het illegale station Neon Radio
uit Paisley. Ik deed voor hen een paar
programma's en hoorde toen van de vacante
banen bij de Voice of Peace.
GV: Hoe kwam je daar achter?
J: Ik las een advertentie in Now Radio
en belde vervolgens met Howard Rose die
me het telefoonnummer gaf van het kantoor
in Tel Aviv. Ik vertelde hen van mijn
eerdere ervaringen en men vroeg mij vervolgens direkt naar Israël te vliegen om
het presentatieteam te komen aanvullen.
3

Reeds 4 dagen na de eerste contacten was
ik al aan boord.
GV: Wat waren je eerste indrukken van het
schip1
J: Ik was bijna niet aan boord gekomen.
Toen ik over moest springen via de touwladder mislukte het twee keer en viel ik
gelukkig op de tender. Het eerste wat ik
goed bekeek waren de studio's en de zenderkamer. In roest was ik eigenlijk niet
geinteresseerd. Ook -de toestand van de
cabines e.d. is niet belangrijk. Alleen
de inhoudelijke kant van radio, want dat
is de reden van mijn verblijf hier.
GV: Hoe was de bemanning1
J: Op het Peaceship worden de deejays
en de bemanning apart gehouden. Dit betekent natuurlijk niet dat we elkaar
negeren maar respecteren elkaar omdat
we weten dat we allen hetzelfde doel
voor ogen hebben.
GV: Welke was de eerste show die je deed1
J: Het Russische pçogramma. Ik heb er
helemaal geen twijfel over dat diegenen
die voor mij kwamen en na mij komen
bij de VOP zondermeer als eerste opdracht
kregen de platen te draaien in het
Russische programma. Het eerste 'normale '
programma dat ik deed was Night Beat tussen 3 en 6 in de nacht, hoewel er hedentendage helemaal niet zoveel Beat meer
in wordt gedraaid.
GV Wat vind je van de muziek die er wordt
geprogrammeerd1
J: In het algemeen heeft elk radiostation
ter wereld een playlist. Ieder programma
wordt voor Je samengesteld en je zit dan
in de studio met de gedachte om de platen
zo interessant mogelijk te maken. Het
probleem is dat de playlist zo is samengesteld dat dezelfde platen je na 2 dagen in dezelfde volgorde weer moest draaien. Het was een hoogst onwerkzaam systeem
vooral voor hen die een playlist vervloeken. De 1 iëden die de lijst samenstelden,
maakten per maand maar 3 of 4 wijzigingen in de lijst, dit alles onder het motto 'privilege van de programmaleiding'
Onder dit motto braken ze dan ook op
alle mogelijke manieren zelf het systeem
door in hun eigen programmals veel andere
muziek te draaien. Ik kan natuurlijk
alleen maar namens mezelf spreken maar
als ik ook maar één plaat draaide die
niet in de lijst stond kwam men onmiddellijk de studio binnen lopen met de
opdracht dat ik me aan mijn lijst moest
houden. Gelukkig is die tijd voorbij en
hebben we nu een lijst met daarop de soort
muziek die we moeten draaien. De plaat
op het hele uur moet b.v. een top 10
plaat zijn, daarna een hit van kort geleden, een gouwe ouwe, een klassieker
4

uit de Hebreeuwse stal etc. We kunnen
daardoor 14 platen in een uur draaien
en hierdoor komen we niet meer toe aan het
dubbel draaien van bepa&Ide platen maar
creëren we wel een eigen sound voor de
VOP. Buitendien geeft het ons veel vrijheid en alle krediet hiervoor moet gaan
naar Kenny Page, die met de samenstelling
van het systeem belast was.
GV:Welke programmals vind je nu het beste?
J: Met de hand op mijn hart durf ik te
stellen dat ik ze allemaal leuk vind.
GV:Wat vind je van Abe als baas?
J: Iedereen die een offshore radio station, uitgezonderd een paar korte periodes
van onderbreking, weet te runnen gedurende 15 jaar dient gerespecteerd te worden.
Natuurlijk worden we allemaal op zijn tijd
weer eens door hem uitgescholden maar als
het over is is ook alles weer vergeten.
Hij koestert beslist geen gemengde gevoelens na zoln kanonnade. Natuurlijk heeft
hij zo zijn nukken maar als je doet wat
hij graag wil dan zal je beslist niet al
te veel problemen met hem krijgen.
GV: Heeft Abe invloed op de programma's?
J: Elk moment kan een programma plotselin9
binnen 5 minuten worden onderbroken voor
programmaonderdelen die via de telefoonlijn met land worden doorgespeeld. Het
ene moment luister je dan b.v. naar Fleetwood Mac en het andere naar een verhaal
over de gevaren van drugs. Ook heeft Abe
op vaste tijden zijn phone in programma
in de middag. Allerlei bekende en minder
bekende Israëlieten komen dan hun verhaal
brengen.
GV: Weet je nog een verhaal over een leuk
incident?
J: Op een bepaald moment werd er een FAX
aan boord geinstalleerd. Op zich natuurlijk gek maar toch handig voor het doorgeven van de advertentietijden en de voedsellijsten. Op de dag dat het apparaat
geplaatst moest worden kwamen 2 knapen
aan boord. De zee was erg vlak en je
kon er bijna over lopen. Jammer voor één
van de knapen was voor hem de zee desondanks niet glad genoeg en dientengevolge
bracht hij het grootste deel van zijn
tijd door aan dek in een groene toestand.
Op een bepaald moment werd hij naar de
studio geroepen voor een kleine verbinding, een probleempje dat in 90 seconden
kon worden opgelost. Hij haalde het niet
en een kleurrijk geheel kwam er vlak
voor de studio op de grond te liggen. Iemand vroeg hem vervolgens of hij zin had
in een sandwich en de conversatie die daarop volgde zal ik maar weg laten.
GV: Hoe ziet een typische VOP luisteraar er uit?
J: Daar kun je niet van praten. Ze zijn

allemaal anders. De jongste waarvan ik
plan wordt aangenomen door al Ie betrokke n
hoorde is 14 jaar, de oudste was een grij- partijen. Gedurende mijn vele rondreizen
ze oude vrouw waarvan het verhaal gaat
door het land heb ik veel mensen leren
kennen en wanneer ik dan mensen van verdat ze dacht dat een van de Platters aan
boord was en ze wou komen om hem te
schi llende national iteiten tegelijk ontont moeten. Ook de soldaten uit het
moette merkte ik al snel dat het beter
Is raëlisch leger schijnen trouwe luiswas om discussies over politiek en relite raars te zijn. Ik we rd op een bepaald
gie ~e vermijden. Alleen dan kun je gee n
moment uitgenodigd een lege rkamp, even
vijanden maken, al leen maar vrienden.
buiten Tel Aviv, te be zoeken. Toen ik er
Voordat ik hierheen ging was ik verbaa s d
kwam werd ik ind e rdaad omrin gd door vele
over het feit dat familieleden en vri e ndso ldaten die all e n we ns t e n t e we ten hoe
en zich bezorgd maakten over mijn verhe t dag e l ijks l eve n op he t s chip was intrek. Bommen, granaten, kidnapping en
ge richt. Ze l fs krij ge n we rea ktie s van
dergelijke zaken werden allemaal in het
oud e re lui s t e ra a r s , d i e he t Ru s sische
gesprek opgenomen. Het enige wat ikz e l f
p rog ra mma mooi vind en. Binn enkort z ullen
van de problemen heb gezien is een ge t rouwe ns de gege ve ns va n ee n luiste rvecht tussen 2 jongens en een meisje
ond e r zoek beke nd worde n gemaakt.
in een nachtclub. Ook heb ik door Oo s t
GV: Wat vind j e ze l f va n he t land e n haar
Jeruzalem en op de West Oever vertoefd
inwon e r s ?
en ik moet zeggen dat ik daar liever was
J: Ik be n blij dat j e die vraag s t e lt.
dan in sommige delen van London en GlasSind s de probl eme n in de Gaza strook e n
gow oedurende de donkere uren.
op de We s t oe ver z ijn begonnen is Israël
De reden waarom ik dit punt even aanhaal
in de per s publ i katie s e r erg s l e cht
is dat er de laatste maanden echt geen
vanaf gekome n . Jui s t voor de rgelijke zaenkele dernotape·- van toekomstige deejays
ke n i s de VOP er. Ied e re doordeweek s e
op het kantoor is binnen gekomen. Iederda g is er dus een twee uren dur e nd phon e
een vreest waarschijnl ijk het geweld,
in p ro gra mma waarin de lui s t e raar met
maar ik kan met nadruk vertellen dat je
Ab e di s cu ss ie re n ove r de problemen
aan boord van de VOP beslist niets hoeft
waarbij ook duid e l ijk gezocht wordt naar
te v rezen daa r we zowe I i nis raë I a I sin
e ventuel e oplo ss ingen. He t is een veel
de Arabische landen zeer gel iefd zijn.
be lui s terd pro gra mma. Het grote probleem
Echt, de mensen zijn over het algemeen
i s dat Is raël altijd problemen zal beerg vriendelijk. De dames zijn verschrikhouden met één van de omringende ArakeI ijk mooi en ik kan je verzekeren als
bische l a nd e n e n dat deze pas worden opje naar Israël komt om te werken of als
c lost wanneer er een definiti e f vredestoerist, dat je zondermeer een prachtige

John McDonald in de s tudio op The Voice of Peace (OEF).
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tijd tegemoet gaat.
GV: Hebben de stormen invloed op het
leven' aan boord?
J: Indien je gaat werken aan boord van
een zeezender dan is 'de storm l automatisch een deel van je leven. In dit
oostelijke deel van de Middellandse Zee
hebben we de-laatste tijd wel een paar
fikse stormen geHad, maar die leverden
verder geen problemen voor ons op. Het
Vredesschip heeft een platte bodem, hetgeen betekent dat met de kleinste golven
het schip al begint te bewegen. Je raakt
er dus snel aan gewend en merkt het op
den duur totaal niet meer.De enige mensen
die ik ooit ziek heb gezien waren bezoekers.
GV: Wat denk je van de andere deejays aan
boord?
J: Het is, denk ik, niet anders dan aan
boord van de andere zendschepen. In het
algemeen hebben we respect voor elkaar,
en tolereren we elkaars slechte gewoonten.
Het zou natuurlijk absurd zijn om op It
Peaceship te werken en zaken als jalouzie
en haat te kennen; als er een nieuwe deejay aan boord komt proberen we hem snel
zo goed mogelijk te leren kennen en met
begrip hebben we snel respect voor het
individu.
GV: Blijf je kontakt houden met de deejays die het station hebben verlaten?
J: In de periode dat ik hier heb gewerkt
zijn er een dikke twintig deejays gewee~t,
dus hallo aan al die knapen. Als ik iedere week zoveel brieven moest schrijven
zou ik niet veel tijd voor andere zaken
'overhouden. Ik hoop dat onze paden elkaar
nog eens zullen kruisen in de toekomst.
Op dit moment zijn er echter geen kontakten.
GV: Hoe lang ben je nog van plan te blijven?
J: Sinds de tijd dat ik hier ben komen
werken heb ik vele nieuwe vrienden gemaakt en bezoek ik ze vaak thuis om bij
te praten en lekker te eten. Dankzij de
gezelschap van de Israëlische vrienden
, heb ik een klein beetje Hebreeuws geleerd
en mijn komplimenten aan de dames in
mijn programma is hedentendage het gesprek van de dag óp het kantoor in
Tel Aviv. Tijdens een van mijn laatste
verblijven aan land was ik in een opnamestudio waar ik wat achtergrond zang
heb gedaan voor een plaat. Het is een
Hebreeuwse song gezongen door Hezi Runion met de titel Shoshana. Ik heb verder
gratis toegang in een nachtclub in Jaffa
en ga daar dus 2 tot 3 keer tijdens een
verlof periode naar toe, geniet van de
muziek en gezel~chap.
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GV: Is er iets dat je mist, als je aan
boord zit?
J: Ja, maar meestal van die kleine dagelijkse dingen als Coc~ · Cola en de dagbladen. Je moet er even bij stil staan
dat er verder erg goed voor je gezorgd
wordt en ondanks dat een steward er niet
iedere morgen is om je wakker te maken
met een kopje thee, hetgeen ik ook niet
verwacht had, is het goed vertoefen.
Alle kleine luxe zaakjes dragen we zelf
zorg voor, uitgezonderd de alcohol, die
verboden is. Ongetwijfeld heb je wel eens
gehoord van die deejay van Radio Hauraki
die, na een feestje, overboord sloeg en
nooit meer is teruggevonden. Het heeft
dus zeer zeker nut dat er geen alcohol
aan boord is.
GV: Als het schip in Ashdod is, wat doen
julI ie dan?
J: We helpen meestal eerst bij het afmeren van het schip, hetgeen eenvoudig is
en daarna houden we de wacht aan dek,
zodat er geen vreemde personen aan '
boord komen. Als er niet voldoende
bemanningsleden zijn dan help je b.v.
bij het laden van de watervoorraad en
de rest van de bunkeringswerkzaamheden.
Wanneer er tijd over is nemen we meestal
een k\vartiertje voor een bezoek aan de
belasting vrije winkel. Nadien vertrekken we weer en Kenny Page en ik zijn
zo vertrouwd geraakt met het schip,
inclusief de besturing, dat we vaak
assisteren bij het varen van het schip
naar haar ankerpositie.
GV: Hoe zijn de salarissen?
J: Je moet bedenken dat we vrijwilligers
zijn die voor een charitatieve instelling
werken. Derhalve zijn de salarisschalen
daarop ook duidelijk afgesteld. Wel dien
ik te zeggen dat, of het nu slecht of
goed met het station gaat, de salarissen
altijd worden betaald. Iedereen die hier
werkt krijgt altijd op de afgesproken tijd
het juist afgesproken bedrag uitbetaald.
Mij is ter ore gekomen dat dit bij andere zeezenders zeer zeker niet het geval
is. Als we aan land zijn wordt er altijd
gezorgd voor onderdak in een vier sterren hotel, inclusief ontbijt. Het staat
direkt bij het strand. De avondmaaltijden gebruiken we gratis in het restaurant van Abe. Als je berekent hoeveel
geld je kwijt bent voor je persoonlijk
onderhoud in je eigen land en je bekijkt
hoeveel je hier hebt uit te geven en in
werkelijkheid uitgeeft, is het verschil
helemaal niet zo groot.
GV: Wat denk je van de VOP over een
Stal jaren?
J: Gezien het feit dat gedurende het af-

gelopen jaar ontzettend veel geld in
het schip en het station is geinvesteerd
zal het er zondermeer over vijf jaren
nog zijn. Community radio zal over een
maand of 15 in Israël worden geïntroduceerd. Wij kunnen dan ook een officiële
licentie verkrijgen en er is totaal geen
reden om te verdwijnen.
GV: Enig advies voor toekomstige deejays?
J: Zorg er voor dat je snel je demo naar
Tel Aviv opstuurt (Postbus 4399) en als
je aangenomen wordt zal je een geweldige
nieuwe ervaring op doen en een geweldige
tijd meemaken aan boord van de Voice of
Peace. Copyright Offshore Echoes 1989.

~~~(~~~~
RADIO RADIO REORG~SEERT.
Drie banen in de sector produktie en
muziek zijn bij het satellietradioprojekt
Radio Radio vervangen door 3 banen in de
sector Public Relation en marketing. Gesteld
kan worden met onmiddellijk succes want één
van de nieuwe marketingmensen presteerde het
binnen twee dagen een groot kontrakt binnen te
halen en wel met de cassetteleverancier TOK.
Door verplaatsing van de personeelskosten
hoopt het station enigszins omhoog te
krabbelen uit de enorme rode cijfers. Inmiddels doen de geruchten dat Radio Radio spoedig
haar nieuwe studiocomplex in Londen zal verlaten daar de huurprijs veel te hoog zou zijn.
Een woordvoerder verklaarde echter dat een
eventuele beslissing in deze nog wel enkele
maanden op zich zal laten wachten.
SKY WIL TRANSPONDERS LEASEN VOOR RADIO.
Sky zal binnenkort één van haar radiotransponders in gaan zetten voor het heruit. zenden van de BBC Worl d Service ' in stereo. Het
doel is het programma wijder te verbreiden in
Groot Brittannië en het vaste land van Europa.
Ook overweegt men de nog vrije kanalen van
haar transponders i n de toekomst te gaan
verhuren. Op de nieuwe Astra satelliet heeft
men in totaal de beschikking over 24 audio kanalen (12 stereo). Sky overweegt naast Sky
Radio in de toekomst een klassiek station te
openen en tevens in overweging te nemen met
een rock station te starten.

BAST ANGLIAN PRODUCTIONS IN RADIO.
Tendring Community Radio, een van de
ondernemingen die zich gemeld hebben voor de
laagvermogen frequenties
die in Engeland
zullen worden vergeven. heeft toestemming
gekregen voor het plaatsen van een hoge
zendmast naast haar studiogebouw aan de Walton
Road in Frinton on Sea. Het betreft hier het
kantoor annex studiocomplex van East Anglian
Radio. Met de toestemming tot plaatsing denkt
men niet al te lang meer verwijderd te zijn
tot het krijgen van toestemming tot het
verzorgen van zeer lokale radioprogramma's.
Zoals bekend zit achter East Anglian en dus nu
ook Tendring Communi ty Radio. Ray Anderson.
Hij was zeer nauw betrokken bij de terugkeer
van de Communicator in 1987 onder de naam
Laser Hot Hits.
PLAYLIST INGEKORT BIJ BBC RADIO ONB.
De dagelijkse playlist op BBC Radio One is
ingekort en kan nu vergeleken worden met het
systeem dat men in de belangrijkste radiomarkten in Amerika hanteert. Van 60 titels per
week is de playlist nu teruggebracht tot 35.
Ongeveer 50% van de gedraaide muziek op BBC
Radio One bestaat uit muziek van de playlist.
Ook is er naast deze singlelijst nog een playlist van 5 LP's per week. Een woordvoerder van
het station stelt dat met het terugbrengen van
de playlist het de bedoeling is de toppositie
op radiogebied in Groot Brittannië te handhaven.
CONTACT 94 TIJDELIJK STOPGEZET,
Contact 94, het station dat haar programma's verzorgt vanuit 'Frankrijk en vooral
gericht op de Kanaaleilanden, is begin februari uit de ether gegaan onder druk van de
Franse regering. Men denkt dat het besluit van
de Fransen is genomen onder druk van de DTI,
die geklaagd zou hebben over deze vorm van
radio. Zoals bekend had Contact 94, die ook
een deel van haar programmering in het Frans
verzorgde, een officiële licentie voor het
maken van radioprogramma's. Men zal nu via
advokaten uitzoeken wat tegen de beslissing
van de Franse regering is te doen.
BRITSE REGERING AKTIEF IN GRIEKENLAND.
Sound Broadcast Services. een toeleveringsbedrijf van studioapparatuur in Groot
Brittannië. heeft een kontrakt gekregen voor
het leveren van een complete studiouitrusting
voor een nieuw op te richten commercieel station in de Griekse hoofdstad Athene .
VOORMALIG LUXEMBURG DEEJAY OVERLEDEN.
Dave Eastwood, een paar jaar geleden een
van de betere deejays op Radio Luxemburg, is
op 45 jarige leeftijd overleden aan leukemie.
Sinds 1985 was hij werkzaam bij Essex Radio.
In mei vorig jaar werd geconstateerd dat hij
aan deze ziekte leed en ondanks chemotherapie
en regelmatige bloedtransfusies haalde hij het
niet. In Zijn programma's op Essex Radio hield
hij de luisteraars konstant op de hoogte van
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zijn conditie en organiseerde inzaMelingsakties
voor het ziekenhuis in London. waar hij werd
geholpen. Op die lIanier werd rui. 100.000
gulden
binnen
gehaald.
Voordat hij bij
Luxemburg kWaJI te werken was hij aktief bij
Radio 1 en PiccadJlly Radio.
35STE BBC LOKAAL STATION VAN START.
Op 4 april is het 35ste lokale BBC station
van start gegaan onder de naam BBC Wiltshire
Sound. Via 3 F I en . 2 AM zenders wordt het
signaal verspreid.
JIMMY SAVILLE NAAR METRO FM.
JimMY Saville zal filet zijn programma Saville's
travels wekelijks te beluisteren zijn via
Metro FM en TFM. Dit als gevolg van het feit
dat Saville het niet langer kon vinden met de
program.aleiding bij de BBC. Heel de ILR staat
op de kop na het vernemen van deze transfer.
Het eerste progr8llaa
werd
op
19 maart
uitgezonden en de verwachting is dat binnen
een paar weken het prograJlllla in syndicated
vorm via vele andere ILR stations is te
beluisteren.
TATA WORDT DEFINITIEF A~C 252.
Uiteindelijk heeft de leiding van Radio
Tara (de werknaaJI voor het gezamenlijk projekt van de Ierse Staatsradio en Radio Luxeabourg) besloten als naam voor haar lange golf
station 'Atlantic 252' te kiezen. Na een uitgebreid onderzoek onder potentiële luisteraars
is komen vast te staan dat deze naam zonder
meer het meest favoriete is. Eerder genoelllde
namen als Radio 5 en Radio Tara werden ook in
het
onderzoek
meegenomen en bleken zeer
slecht te scoren. De na8JI Tara zal wel de naaa
blijven van de werkmaatschappij van beide
o.roepen. Atlantic 252 zal dagelijks van 6 tot
19 uur CET de mooiste Jluziek uit de aO'er
jaren brengen waarbij zo mln mogelijk zal
worden gepraat. Er zal nooit meer dan 90
seconden ruimte komen tussen twee te draaien
nummers en er zal maximaal 6 minuten reklame
per uur worden uitgezonden via de 252 meter
lange golf.
RADIO RADIO MET EEN UUR LANGER.
Het satellietradiostation Radio Radio zendt
sinds 1 april 1 uur meer prograJIlla per dag uit.

Men heeft besloten de shows een uur eerder op
te starten, zodat lIen nu o. 9 uur eET begint
met de prograaaa's.
Story

De vorige aflevering vertelde ik dat we
genoodzaakt waren op het dek te verb 1 i jven en het duurde v i er uur, a 1vorens we
u i t de hete zon mochten. I k heb di ve rse
ma I en gevraagd of i n i ede r geva I I van en
RJ mochten rond lopen en di" i nken mochten
hebben. De ene keer was de bewaking gewillig, de andere keer niet. Ook vroeg
i k of het moge I ijk was dat we met de handen naa rvoren gehandboe i d mochten worden
in plaats met de handen naa r achteren en
tevens verzocht i k ons aan de brug vast
te zetten, daar op die plek de temperatuur aangenamer was. He laas kregen we geen
toestenvning, daar ze het nut er n iet van
i n zagen en j k denk dat het nu eenmaa I zo
is da t diegene die i n he t bez i t zij n van
wapens nu eenmaal de wetten maken. Dit
komt misschien wel allemaal een beetje
ar rogan t ove r maa r i k wa s erg bed roefd
mensen j n opdracht van de reger i ng op .d i e
wijze ' bezig te zien, simpelweg omdat ik
erg veel van mijn land .houd. Na ruim vier
uur op het dek te hebben vertoefd werden
we naar het dek van de Cape Horn geleid.
Andermaa I vroegen we of het moge I j j k was
kontakt op te nemen met onze advocaten,
he tgeen we I we rd toeges taan maa r noo i tin
u i tvoer i ng werd gebracht. Ons werd tevens
gezegd dat het zendschip naar de haven
zou worden gesleePt, alwaar de
de
apparatuur er uit zou halen. We werden
hier erg kwaad over gezien alles wat tot
op dat moment gebeurd was, door ons gez i en werd a 1s een gewe 1dad i ge Qve rt red j ng
van onze burgerrechten. Ze hadden vo 1gens

Fec

------

---

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

POSTBUS
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HILVERSUM, NEDERLAND.

TEL.

(01740) 28811

Henk Hayes aan boord van de MV Sarah (foto: OEF).
ons gee n e nke l rec ht zo op te treden maar
van love and rock and roll. Op de kade
g ingen gewoon hun gang . Na ongeveer 3 uur
van Brooklyn was het net een groot mierte heb be n v rtoe f d op de Cape Horn hoorde
ennest . Honderden mensen stonden ons
ik ' é n van de mat roz e n zeggen dat e r toch op te wachten inclusief tientallen rewe I lega 1 i te i tsprob leme n waren net betrek- porters . Ivan en ik waren totaal verrast
k ing tot h t ventu ee l binnenslepen van
dat het gebeuren met Radio New Vork zode Sa rah . Ook konden ze de anke rkett ing
veel aandacht zou trekken bij de mensen.
ni t omhoog krijgen. Ze na me n via de
We werden direkt naar het lokale gerechtsboo rdr ad io kontakt op met de mens e n aan
gebouw in Brooklyn gebracht, alwaar de
d wal en vroege n assistentie van een
eerste verhoren en de bewerking van de
rot s leepboot uit Brooklyn . Deze moest
papierwinkel ging plaats vinden. Ze
ons binnenslepen, waarna we overgedragen
s t e lden ons de overbekende domme vragen,
zoud n ku nn e n worden aan de plaat se lijk e
name n de gebruikelijke foto's en vingerof f i c i rva n Ju s t i tie . Te rw i j I dit a I 1e afdrukken . Toen we er aankwamen waren er
maa l g beurde hadden de me nse n van radio,
ook twee advokaten van het kantoor Gaffin
te l VI S I
n de geschr ve n pers ee n uiter- en Mayo uit New Vork, die er waren om on s
mat moo ie prooi om te bel icht e n. Tege n
te helpen. We waren hier redelijk tevree n uur of ac ht, di mo r ge n, was reen
den over mede gezien het feit dat tot op
kom pl t leg r van boten, helikopters en
dat moment we niet eens in staat waren
kle in e vIi gtu i ge n om ons hee n en vroegen
geweest een normaal telefoongesprek te
ons om comm ntaar. Dit commentaar geven,
voe re n, om fami lieleden of andere mensen,
was voor ons heel moe il ijk, gez ien onze
di e ons vertegenwoordigden, op de hoogte
pos iti en de afstand tussen ons en de r - t e s tel len van de ontstane situatie.
po rt r s . Tege n drie uur we rd e n we op de
De beide heren gaven ons geweldig advie s
s l e pboo
bracht , d i ons na a r Brook inzake het al dan niet beantwoorden van
lyn v rvoe rd . We w rd n toe n van vore n
bepaalde vragen en hoe bepaalde vragen
9 ha ndbo id n kr 9 n e n r edd in gs vest
beantwoord dienden te worden, hetgeen
om . D politieag nt n va n d F de ral e
we als geweldig ervaarden. Het was ino l i t ie war n r g vri nd e lijk e n begre middels al wel ne gen uur nadat men ons
pe n o ns sta ndpunt. W waren dan ook ni et
had overvallen en nog steeds was er geen
onde rweg m t 2000 ki 10 coc~ine ma ar waren officiële klacht tegen ons ingediend.
gewoon op ee n radio s chip voor het brenge n
wordt vervolgd.
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SATELLIETTELEVISIE IN TSJECHO SLOWAKIJE.
In samenwerking met andere Oostbloklanden zal de Tsjechische regering de
mogelijkheden bekijken om in de 90'er
jaren van start te gaan met een gezamenlijk televisieprogramma, dat via diverse
satellieten zal worden uitgezonden.
TELECLUB VAN START GEGAAN IN DUITSLAND.
Na een moeilijk verlopen proefperiode
via een aantal uitverkoren kabelnetten
is de speelfilmclub Teleclub via de diverse kabelnetten in West Duitsland van
start gegaan. De programma's worden gecodeerd uitgezonden en derhalve dienen
abonnees per maand een bedrag van DM 34
te betalen en teveAS een eenmalig bedrag voor de decoder van DM 290.
MTV CLAIMT MEER DAN 1 MILJOEN IN BELG IE.
Ruim 1,1 miljoen huisgezinnen in
Belgi~ kunnen het signaal van MTV reeds
in hun huiskamers ontvangen. MTV is daarmee het snelst verspreide satellietstation geworden in Europa. In totaal zijn
6.7 miljoen gezinnen aangesloten in
Spanje, Denemarken, België, Nederland,
Fi n land, Frankr ijk, Ier land, Noorwégen,
Zweden, Zwitserland, West Duitsland en
Groot Brittannië.
CNN MET PRIVATE ONDERNEMING DE LUCHT IN.
Als eerste grote omroepmaatschappij
is CNN de lucht ingegaan. ~n straalt
de programma's gericht op Zuid Amerika
uit via de Pan American Satellite. Alle
andere programma's van CNN worden via
Intelsat uitgezonden.
TV 3 ZWEDEN WINT RECHTZAAK.
De Zweedse sektie van het satellietprojekt TV3 zendt sinds korte tijd uit
via de ASTRA satelliet waardoor het mogelijk geworden is de programma's gekleurd
met Zweedstalige reklame uit te zenden
in Zweden. Eerder was een verbod opgelegd
door de regering. Een rechtzaak wees uit
dat dergelijke uitzending alleen mogelijk
was als het ging om programma's uitgezonden door éen OSS. Gezien ASTRA een der0elijk systeem is kan men nu ongestoord
de programma's over Zweden verspreiden.
RADIKAL 3V PRODUKT UIT SOVJET UNIE.
Begin januari heeft de Wetenschappelijke
Technische Commissie van de Sovjet Unie het
nieuws bekend gemaakt dat men een nieuwe
satelliet heeft ontwikkeld die de naam
'Radikal 3V' met zich mee zal dragen. Nog dit
jaar zal deze satelliet worden gelanceerd en
ruimte hebben voor 20 verschillende omroep10

kanalen. Hoofdzakelijk denken de Sovjets de
satelliet(en) te gaan inzetten voor het
landelijk verspreiden van radioprogramma's en
eventueel over lands grenien. De ~euwe satelliet is ontwikkeld voor de 11/14 GHz frequenties. De nieuwe satelliet zal eerst geintroduceerd worden voor ontvangst in het Europese
deel van de Sovjet Unie. Deze eerste zal
tevens over lands grenzen uitzenden.
VOl CE OF KENYA IS NU KBC.
De stationsnaam Voice of Kenya is voorgoed
verleden tijd en nu veranderd in Kenya Broadcasting Corporation. Zoals bekend heeft de regering gelast dat meer geld in het station zou
worden gestopt daar de laatste jaren was gebleken dat het station qua nivo eigenlijk op
een dood punt za~ Tevens werd besloten dat
het station in de toekomst op commerciële
basis zal gaan uitzenden. De door de regering
beschikbaar gestelde gelden worden ondermeer
besteed aan betere technlsche faciliteiten.
een betere opleiding voor het personeel en een
betere betaling.
VELEN BOUWEN EIGEN SCHOTEL DDR.
Vele mensen in Oost Duitsland, die de
programma's van de satellietzenders willen
ontvangen. bouwen steeds meer hun eigen
satellietschotels. Vooral de programma's van
RTL Plus en SAT 1 worden bekeken. In Oost
Duitsland is het plaatsen en het in bezit
hebben van ontvangstschotels nog steeds bij de
wet verboden.
STAND VAH ZAKEN SATELLIETONTVANGERS.
Momenteel zijn er rond de 105.000 satellietontvangstinstallaties in Europa geinstalleerde Verwacht wordt dat tegen het einde van
1990 dit aantal zal zijn gestegen tot 950.000,
mede door de komst van de DBSsatelliet Astra.
In Engeland is de verwachting dat tegen het
einde van 1991 zo'n 2.200.000 Britse huisgezinnen zullen televisiekijken via satellietontvangstinstallaties. 45% van dit aantal zal
een eigen ontvangstinstallatie hebben.
TWEEDE ONDERWIJSSATELLIET IN CHINA.
Onderwijs per satelliettelevisie ontwikkeld zich in China dermate snel dat men er toe
Is overgegaan een tweede satelliet te lanceren
die een programma brengt onder de naam 'Sky
Rostum ' . Het programma richt zich vooral op
studenten die technisch willen worden opgeleid
en tevens het doel heeft in de toekomst een
totaal universitaire opleiding per televisie
aan te leveren. Eerst zal men 11 uur per dag
gaan uitzenden terwijl in de toekomst 15 zenduren per dag zijn gepland.
EEN SATELLIETKANAAL
VOOR TV PLUS EN
TV10.

--Voor de door ons al aangekondigde televisie
satellietstations TV Plus en TVI0 zal in het
komende najaar slechts een satellietkanaal in
gebruik worden genomen. waarbij TV 10 overdag
zal zijn te zien en TV Plus. een abonneestation.
in de avonduren. Het geheel zal worden gerund

door Esselte. TV 10 zal hoofdzakelijk haar
programma's
betrekken
van
Nederlandse
produktiemaatsc happijen. zodat het reklamegeld
weer in Neder land wordt besteed. Men wil bij
het ministerie voor WVC zelfs een startsubsidie
aanvragen voor TV 10. dat evenals TV Plus per
1 oktober a.s. van start zou moeten gaan. TV
10 wordt volgens de initiatiefnemers informatief,
amuserend en een beetje life-style. Men kiest
voor uitzendingen overdag om op die manier
niet te hoeven concurreren met de omroepen.

programma gaan brengen gericht op Amerika en
West Europa. Dit zal dan gebeuren via een
korte golf zender. Als financier van het
internationale projekt
noemde Simone John
England. We wachten maar weer af. Dan de zeer
oninteressante loggi ngs voor deze week: Radio
819 op deze maandag: 5- 6.30 Arie Swets, 6.30-7
Maasbach. 7-1 2 Walter, 12-12.30 Herhaling van
Smoking top drie en Ria Valk, 12.30-14 Walter,
14-17 Arie en 17-19 Walter. Geen nieuws. Radio
Caroline 6-10 Steve Richards, 10-14 Caroline
Martin. 14-18 Dave Asher, 18-20 Rob Harrison,
20-24 Andy Bradgate. di 21 FEBRUARI: radio
819 als gisteren uitgezonderd Arie tussen 9 en
10.
Caroline Martin bij Caroline in de avonduren
ma 20 FEBRUARI: We beginnen deze aflevei.p.v. Rob Harrison. Trouwens Rob en Colln
ring met de info die we uit Israël ontverzorgen ook deze week de Caroline uitzending
vingen: Channel 7 is nog steeds in de
op 819 na het aflopen van de Vlewpoint protestperiode en tot nu toe is slechts 1
grammering.
wo 22 FEBRUARI: Radio 819 naast
adverteerder gehoord via het station, dat
de
herhalingen
van de diverse getapte shows is
slechts alleen Hebreeuwse muziek uitzendt.
alleen
non
stop
muziek te horen en duidelijk is
Op 2 Februari was via de VOP een regeldat
de
heren
goed zitten te balen. Caroline
matige herhaling te horen van een spot,
alleen één wijziging en wel dat Steve doorging
waarin Abe Nathan verklaarde dat er getot 10.20 ~ezien mevrouw Martin zich had vernoeg geld was ingezameld ten bate van
zijn Armenië projekt. Op de 4e was er een slapen. do 23 FEBRUARI: Alleen getapte shows
op radio 819 tussen 11 en 12.30 voor de rest
speciaal programma tussen 23 en 24 uur
mondje dicht en
plaatje
draaien. Nieuwe
onder de titel 'Af ter Saturday', geprereligieus op WMR: 8.45-9 David Nellist. vr 24
senteerd door Shauoul Aizenberg. Het zat
vol met sport info. Op de 7e februari kwam FEBRUARI: Non stop blijft lekker op 819.
Ofer Nachshan terug aan boord om John
Tenminste als er geen getapte programma's
worden herhaald. za 25 FEBRUARI: Zelfs Connie
McDonald af te lossen. Diezelfde dag was
Abe weer te beluisteren met een speciaal
vandenbosch moet konstateren dat ze al weer
programma omtrent zijn aktie. Hij verhetzelfde in haar programma op 819 vertelt als
telde dat er een schip uit Armenië onder- de vorige zaterdag. De "Amerikaanse" Raymond
weg was om de hulpgoederen op te halen.
Balsink was ook in de repeat evenals Maasbach.
Op de 13e arriveerde het schip inderdaad
Smoking en Valk. Op Viewpoint geen Garner
Ted Amstrong, Word for today was er i.p.v.
en werd er tijdens het binnenvaren in de
Living Faith
Church. WMR
uit de ether.
haven, via de VOP, Russische muziek geCaroline: 6-10 Rob, 10-14 Dave. 14-18 Carotine.
speeld. Op de 15e was er andermaal wisseling van de wacht en kwam John McDonald 18-20 Mick Jackson, 20-22 Dave Asher, 22-02
terug om samen met David Lee, Tony Q'Rahi 1- Mick en 2-6 Steve. zo 26 FEBRUARI: In de
nachtprogrammering deels live door missen van
ly en McLeJland Hackney af te lossen.
bepaalde tapes. Windy kwam ook deze nacht
Dan vernemen we uit Ierland dat het station
Radio Dublin andermaal in beslag genomen is weer langs. hetgeen in de afgelopen dagen
vaker het geval is geweest. Jammer dat er voor
door de Ierse PTT. Dit station is één van de
de Association geen BUMA gelden te vangen
weinigen die zijn doorgegaan nadat een anti
zijn via de zeezender. 5-8 Non stop, 8-10
piratenwet op 1 januari j.l. van kracht is
Dominees,
10-11
Non
stop,
11-12 0 en 0
geworden. Let wel, -het gaat hier om een landMagazine.
12-12.30
Herhalingen
Valk
en Smoking
piraat. Station manager Simone Cowley heeft
bekend gemaakt dat Radio Dublin zal terugkeren en daarna andermaal non stop tot 19. Vandaag
ook geen WMR op de korte golf. Carotine: vanaf
en wel vanaf een schip in Internationale
18 uur
wijzigingen: 18-22 Mick en 22-02
Wateren voor de Oostkust van Ierland. Een
Andy. Het werkschip schijnt weer geheel hersteld
volledig uitgerust zendschip zou voor dat doel
al onderweg zijn vanuit New Vork. Meteen gaan te zijn en men wil. zo meldt een woordvoerder
dan weer de geruchtenmachines lopen en wordt van de radio 819 organisatie, komende maandag
er nu gesteld dat de Sarah ingehuurd is maar weer uitvaren. mits het weer het toe laat.
ma 27 FEBRUARI: Allereerst maar eens wat
dat de eigenaren van Radio Dublin wel gesteld
In de
nacht, het wordt
hebben dat aan boord betere zenders zullen algemene zaken.
moeten komen te staan dan de eerder door vervelend om de Amerikanen te overtuigen dat
Radio New Vork International gebruikte. Het zal het dan donker en stil in ons land is. werd ik
andermaal gebeld door John England van het
niet alleen programma's op Dublin en andere
Ierse steden gaan uitzenden maar ook een totaal Radio New Vork projekt. De eerste mededeling
11
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die hij deed had betrekking op het Radio
Dublin Offshore
projekt. Zijn naam stond
vermeld in diverse Ierse kranten als zijnde de
man waarmee Radio Dublin in zee zou gaan. Hij
ontkende alle berichten inzake een spoedig
vertrek van de Sarah richting Ierland en
meldde tevens dat hij de diverse kranten had
benaderd 011
reçtificatie van het bericht.
hetgeen niet zal geschieden. Omtrent de Sarah
wist hij te melden dat voor de periode van een
half jaar het schip is verhuurd aan een religieuze organlsatie die de schuit in het Caribisch
Gebied zal verankeren voor diverse religieuse
programma's. Van de inkomsten zal tijdens het
verblijf, daar
het schip opnieuw worden
ingericht,
waarna
men
naar
Europa zal
vertrekken. Via andere kanalen hoorden we
echter dat door de leiding van Radio New Vork
International John England inmiddels op straat
zou zijn
gezet vanwege zijn grote onzin
verhalen en vooral zijn hoge onkostenrekening.
We wachten af wie de waarheid vertelt. Van
Peter Kint ontvingen .we fotocopieën uit het
boek 'de Westerschelde' dat verhaalt over de
vele scheepsrampen die
er hebben plaats
gevonden. Er wordt ondermeer melding gemaakt
over radio Antwerpen vanaf het zendschip de
Uilenspiegel. Een prachtige luchtfoto is bij het
verhaal geplaatst. (C. Heykoop, Bikker Boeken.
Vlissingen, 1983). Voor geinteresseerden meldt
hij tevens dat het zeer oude eerste Carolineboek van John Venmore Rowland (1967) leverbaar
is bij Interdisc in Etten Leur. Inclusief
portokosten rond de 10 gulden. Een uniek
boekje, dat verhaalt over de eerste 4 jaar van
de
lange
Carolinehistorie. Over Caroline
gesproken: het eerste deel
van 25 years
Caroline Memories is nu uit. Een boek met
daarin vele herinneringen van diverse medewerkers van Caroline en haar zusterstations.
Geladeerd met vele foto 's. waarvan een groot
deel niet eerder in boekvorm is gepubliceer~
vele persberichten van de organisatie, knipsels
uit het grote Carolineverleden, programmatieschema's en veel veel meer. Er is slechts een
beperkte oplage gedrukt waardoor een ieder die
een exemplaar bestelt een genummerd exemplaar,
ondertekend door de samensteller, zal krijgen
toegestuurd. Wees er dus snel bij indien je geen
exemplaar hebt besteld. Reakties naar ons adres
Postbus 102 9700 AC in Groningen. Vanuit de
States horen we dat James Ryan, de man die zo
aardig was 011 in de begin 80 f er jaren de. Ross
Revenge aan de ketting te laten leggen in de
haven van Santander• de 23e maart te horen zal
krijgen hoe lang hij het gevang in dient te
gaan. Inmiddels heeft de rechtbank hem op
zeven van de 12 punten schuldig bevonden (zie
eerdere
diverse
Freewaves
inzake deze
rechtzaak). Volgens een FBI woordvoerder kan
James C Ryan liefst 35 jaar gevangenisstraf
krijgen, hetgeen 10 jaar meer is dan de historie
van Radio Caroline. In Engeland gaan de wildste
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geruchten als zou Caroline aan boord al de
beschikking hebben over een 8 kW FM zender.
die met Pasen al aktief zal zijn in mono. TOlt
Hardy, één van de deejays die van de zinkende
Mi Amigo in 1980 werd gehaald. is weer aan de
slag in Engeland en wel bij het ILR station
Chiltern Radio Network, alwaar hij in de nacht
van zaterdag op zondag een 2 uur durend
programma presenteert. Een andere ex Caroline
deejay, Peter Philips, heeft zijn werkgever
Invicta Radio in Kentish ver la ten. Het is niet
bekend wat Peter nu zal gaan doen. Dan de
reguliere loggings voor deze maandag: Radio
819 Deze week, en nu opletten want het wordt
moeilijk, op Maasbach en herhalingen van Ria
Valk van vorige week en de week daarvoor en
herhalingen van de Smoking top 3 na, de gehele
dag non stop muziek. WMR niet in de ether.
Caroline 558: 6-10 Steve Richards. 10-14 Rob
Harrisson, 14-18 Dave
Asher.
18-22 Andy
Brancate en 22-02 Nick Jackson. Caroline 819
22.30-02 Rob Harrisson. waarna closedown voor
onderhoud. Om 13 uur bleek op 558 geen nieuws
te Zijn daar nieuwslezer Steve er niet was,
nadat Rob Harrisson het gemis had ontdekt
draaide hij een plaat, haalde het nieuws op en
las het zelf voor. di 28 FEBRUARI: Vanaf vandaag op radio 819 weer elk uur weerbericht met
Walter of Arie. WMR andermaal off air. Wel
werd ons vandaag bekend dat in de toekomst
het programma WMR goes DX op zaterdag en
zondag telkens 3 keer wordt uitgezonden. Bij de
eerder vermelde uitzendtljden is die van 5-6
UTC bijgekomen. Caroline 558: wijZigingen: 1014 Caroline M. 22-23 Rob Harrisson, waarna
clo~down voor onderhoud. Caroline 819 niet in
de ether
vanwege onderhoud. wo 1 MAART:
)tarijke van Breemen is vandaag een herhaling
van die van 18 januari. die ook al op resp. 1/2
en 15/2 werd uitgezonden. Caroline 558: 4-6
Nick Jackson. en een andere wijziging was 2202 Rob H. Caroline 819 achtereenvolgens tot 1
uur Colin en daarna Rob H. do 2 MAART: Rond
9 uur voor enige tijd uit de ether. Tussen
11.13 en 12.50 uit de ether voor antennewerkzaamheden. Caroline 558: Rond 8.10 uit de
ether om rond 9.30 terug te keren. Om 11.15 .
aff air voor antenneonderhoud.Om 12.33 carrier
terug, daarna Rob Harrisson tot 12.53 en
daarna om 13.02 andermaal Caroline M tot 14
uur. Vervolgens normale programmering tot 22
uur toen Pat Broaks te beluisteren was. Hij is
terug van weggeweest. Op de dag dat de
zendmast van de Ross Revenge afbrak in 1987
was hij voor het laatst te beluisteren geweest.
Op de. 3e maart om 2 uur in de nacht was zijn
eerste show afgelopen en ging Caroline uit de
lucht. 21 jaar geleden is het al weer dat de
Fredericia en Mi Amigo door 2 sleepboten voor
de Britse kust werden weggekaapt en versleept
n~ar de haven van Amsterdam. waardoor een
eind kwam aan de eerste uitzendperiode van
Radio Caroline en wel die van de 60 f er jaren.

vr 3 ~RT: Het programma Con Gusto is een
herhaling van 6 januari. Krijn Torringa hoort
zichzelf ook in de . echoput van Bergen daar hij
netzo klinkt als in het programma van 24
februari. Caroline 558: 6-10 Rob H in plaats van
Steve Richards, die van boord is gegaan. Rob
leest tevens alle nieuwsbulletins vandaag. Voor
de rest geen wijzigingen. hoewel P:a t doorgaat
tot 2 i. p. v. 1 uur in de nacht. Caroline 819
wordt door Rob en Colin gezamenlijk gepresenteerd, hetgeen nog meer fleur aan de programma's geeft. Er wordt opvallend veel reggea
muziek gedraaid en na een poosje wordt er bij
vertelt dat vanaf vandaag de vrijdagnachten de
reggaenachten zullen zijn op 819. Tevens hebben
ze het over de 'Free radio competition'.
Hierover spoedig meer. Ter gelegenheid van het
25 jarig bestaan van het station zal rond de
Pasen op de 819 een alternatieve all· time album
top 200 worden uitgezonden. zo wordt vandaag
bekend gemaakt. In
het
Algemeen
Dagblad
vandaag
een
uitstekend
artikel over de
ontwikkelingen door de jaren heen inzake de
commerciële televisie. waarbij natuurlijk ook de
nodige aandacht · voor
het
REM eiland. Bij
Jongbloed en Joosten op de TROS TV vandaag
Linda en John de Mol jr. te gast. Beiden
welbekend en de laatste in de 70'er jaren
werkzaam bij Radio Noordzee. alwaar zijn vader
direkteur was. John de Mol jr zo als hij nu is
is een pure kopie van zijn vader destijds. za 4
MAART: Ook
vandaag op Maasbach, Valk en
Smoking na non stop muziek op radi.o 819. In de
middag worden Walter en Arie afgelost door
Fred van Amstel, Erik Beekman en Ron van der
Plas. Het blijft echter non stop muziek met
alleen op het hele uur het weerbericht. Dit
tevens in het late avond programma tussen
23.15 en 24 uur. WMR wel in de ether met
normale programmering.
Caroline 558: 6-10
Caroline M. 10-14 Rob H, 14-18 Dave A. 18-22
Andy, 22-02 Pat. 22-06 Nick Jackson. Nieuws in
de avonduren met Steve Conway, die dus terug
aan boord is. Zoals bekend is hij de programmaleider en is speciaal aan boord gekomen om
de festiviteiten met het oog op het 25 jarig
bestaan. Misschien heeft hij 'ook wat extra geld
meegekregen om de masten alsnog te laten
afbouwen voor de Paasdagen. Hij heeft in ieder
geval al de mededeling dat de nieuwsvoorziening
gaat veranderen:' na een proef periode van 2
maanden zal het nieuwsbulletin, dat door ons
ieder uur wordt verzorgd, komen te vervallen.
In de toekomst alleen nieuws op de door de
weekse dagen om 7.8.9.13.18 en 24 uur. In het
weekend zullen we de nieuwsbulletins om 9.13
en 24 uur verzorgen. Dit alles om aan de vraag
van de luisteraar te voldoen', aldus Steve.
Vanuit Engeland zou ok het benodigde antenne
materiaal zijn meegekomen. zo 5 MAART: Radio
819 Hendrik van Nellestein terug in de nacht
van 1-3 evenals de Te xasreklame. De Babbelboxreklame is vervangen door een commercial voor

de Ketting telefoon. Live
presentatie nu
eindelijk weer normaal 5-8 Ron. 10-11 Erik ..
11-12 OenO Magazine met 8alsink op tape,
vandaag geen Smoking top 3, wel Ria Valk met
daarna tot 16 uur Fred. Niet met de top 50
maar met een nieuw programma 'Met de hoogste
versnelling' 16-18 Ron met Playlist en 18-19
andermaal Erik. Tevens geen nieuws maar wel
de mededeling dat door storingen op de Ross
het de laatste weken onmogelijk was het nieuws
te verzorgen. Men beloofde met ingang van
morgen alles weer normaal te laten funktioneren.
Caroline 558 wijziging ten opzichte van
gisteren 14-18 Andy. Caroline 819 andermaal
met Rob en Colin gezamenlijk waarbij de eerste
persoonlijke top 5 van een luisteraar wordt
uitgezonden. Dan de uitsmijter voor deze dag
was wel
te beluisteren op radio 10. de
satellietradio. Leo van der Goot. destijds een
topper
op
radio
Noordzee, draafde weer
ouderwets door in een eenmalig 3 uur durend
programma.
waarbij
hij
de
hedendaagse
radiomakers weer goed op de hak nam en vooral
ene deejay, die in het verleden op Caroline
onder de naam Sebastiaan Peters genaamd, door
het slijk werd gehaald vanwege zijn vlekken op
het t-shirt. WeIl done Leo!
Dan de berichten die we deze week ontvingen
via onze vrienden van AUK (Box 539 Blackpool)
inzake het VOP gebeuren voor de kust van
Israël. Op maandag 20 februari was er een live
uitzending
vanuit
Frankrijk
inzake
een
belangrijke
handbal wedstrijd
gepresenteerd
door Shaul Izenberg. Daarna off air om 21.10
en stil tot 22 uur. De volgende dag andermaal
een 7 minuten stilte tussen 10.30 en 10.37
wegens generatorproblemen. Die zelfde dag ging
Kenny Page voor verlof aan land. terwijl Tony
O'Reilly (de juiste spelling) en McLelland
Hackney terugkeerden van hun verlof. Op de
23ste Gad Bitton. van de discoshow die iedere
vrijdag op het station wordt uitgezonden,in het
huwelijk getreden, hetgeen de volgende dag tot
gevolg had dat Offer en Dave
zijn show
overnamen. De programmering voor de laatste
week in februari op de Voice of Peace was als
volgt: 00 McLelland. 03 Tony, 06 John McDonaId. 09 David Lee. 13 Offer Nachson, 16 John,
18 Tony, 19.30 McLelland en 22 David.
Ma 6 MAART: Allereerst voor deze week de
mededeling die velen eerder hadden verwacht.
gezien de vele brieven die we ontvingen. De
volgende zeezenderdag zal worden gehouden op
zaterdag 17 juni. Over de plaats van de
happening en de invulling van het programma
wordt je de komende tijd geinformeerd. Dan de
loggings voor deze week: Radio 819 Live programmering deze week met van 5-6.30 Erik. 7-9
Ron. 12.15-14 Erik, 14-17 Fred en 17-19 Ron.
De Smoking top 3 is voortaan nog maar één
maal per week en wel op maandag van 11.45 tot
12 uur gepresenteerd door Erwin v.d. Bliek. Ria
Valk is nog wel dagelijks maar voortaan van 12
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tot 12.15. Regelmatig wordt een spotje gedraaid
lIee te doen aan een
nieuw programma
genaamd 'uw geheim' gepresenteerd door Hannie.
Een nieuwe commercial is er voor een concert
van Ernst Moss in Arnhem op 20 maart. Vanaf
7 uur deze ochtend zijn de nieuwsuitzendingen
terug en zijn er geen herhalingen meer van
oude prograJI.atapes.Caroline 558: Deze week
niet compleet gehoord. maar zover bekend als
volgt: 6-10 Caroline Martin, 10-14 Rob H, 14-24
Steve Conway, die liefst 10 uur achtereen
progruMa verzorgde. Caroline 819 vanaf 22.45
Rob en Colin. Spotje voor een speciale 25 years
Caroline Rock show op 25 maart a.s. liet een
optreden
van
een band uit Japan wordt
regelmatig gedraaid. Ook wordt er melding
geJlaakt dat ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan er
een klein geschrift door de
organisatie zelf zal worden uitgegeven. Tevens
wordt. via een spot. gemeld dat tijdens het
Paasweekeinde de boten van Olau dicht bij de
Ross Revenge zullen langs varen. Carolinefans
kunnen voor een gereduceerde prijs van 18
Engelse Ponden een retour tocht meemaken.
di
7 MAART:
Caroline 558:
6-10 Rob. 10-14
Caroline. 14-18 Steve. 18-22
Andy. 22-02
Pat. Radio Carollne 819: 23-03 Rob en Colin.
waarna closedown voor onderhoud. do 9 MAART:
Het sponsorkwartiertje wordt weer gedaan door
Aqua Sun lIaar Ria Valk presenteert het niet
meer. Caroline 558: 14-17 Dave Asher. 17-20
Steve. 20-22 Andy. vr 10 MAART: Con Custo is
er niet (meer?) waardoor er non stop op radio
819 is te beluisteren (11.45-12). za 11 MAART:
progruaa 558 tot 11 uur als dooçdeweekse
dagen. 11-12 Connie Vandenbosch, 12-12.15 Ria.
12.15-13 Non stop, 13-17 Texas top 40 met de
ko.ende 4 weken Erwin van der Bliek i.p.v.
Raymond Balsink, 17-17.45 Fred van AJnstel.
waarna de zender uit de lucht klapt. Om 18.35
ko t JIlen terug en wordt er tot 19 uur non
stop muziek gedraaid. Vanaf 11 uur zijn er
geen nieuwsuitzendingen meer i.v.II. werkzaamheden in de nieuwskamer.
23.15-24 totale
boordploeg. Caroline 558: 6-9 Caroline Martin.
9-12 Steve, 12-16 Rob, 16-20 Dave. Dezelfde
zenderonderbreking als bij radio 819. zo 12
MAART:
Op
Keizerstad deze
nacht geen
Hendrik van Nellestein. hoewel eerder hij dit
programMa wel synchroon op
Radio 819 en
Keizerstad deed. Op 819 nieuws terug en live
als volgt: 5-8 Fred, 10-11 Erik, 12.15-13 non
stoP. 13-16 Fred, 16-18 Ron en 18-19 Erik.
Deze ochtend op Keistad Radio Amersfoort, het
station waar ook ex Mi Amigo en Monique
deejay Ferry Eden werkzaam is, hoorde Martin
v.d. Maden Wim van Egmond presenteren. Hij
draaide o.a. Windy van The Association waarbij
hij vermeldde dat als je op dé boot zit en deze
plaat draait. dat het betekent dat je last hebt
van de ziekte 'tenderitis'. Oh ja, dan toch nog
een herhaling en wel Ria Valk die van 5 maart.
Caroline 558: 10-14 Dave, 14-18 Rob: 18-22
011
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Andy en 22-02 ene Coconut.Uiteindelijk gingen
we vandaag weer over naar een 24 uurs service
daar Mike Watts de uren tussen
2 en 6
presenteerde. Tevens wordt in het programma
ge.eld dat er morgen een cameraploeg aan
· boord komt van de BBC om opnamen te maken
voor een documentaire die op maandag 20 maart
op de BBC zal worden uitgezonden. Een unieke
gebeurtenis daar dit de eerste keer is na de
invoering van de MOA in 1967 dat een cameraploeg van de BBC aan boord
is geweest.
Voormalig Laser deejay John Leeds zal tijdens
zijn vakantieperiode naar Europa komen o. een
korte 'stunt' op Caroline te doen. Hij komt dus
een paar weken genieten op zee.Herinner je
John Allen nog van Laser Hot Hits. Hij werkte
daar als nieuwslezer en is nu weer aktief in
Amerika bij één der grote platenmaatschappijen
in Florida. Terwijl de nieuwe wisseling van de
wacht aan boord is gekomen voor Caroline
kwaa er tevens een brief mee aan boord van de
baas waarin verteld werd dat elke mededeling
inzake de Satans verzen van Rushdie in de
programma's verboden zijn, dus ook in de
nieuwsuitzendingen. AY JAY produkties is de
naam van een nieuwe produktiefirma, die gerund
wordt door David Lee Stone (ex Laser) en Tony
Jues (ex Caroline) Ze verklaarden onlélIlgs de
eerste grote opdracht binnen te hebben en wel
voor de produktie van de nieuwe jingles voor
het ILR station City FM in Li verpool. MOMenteel
wordt hard gewerkt aan het opzetten van een
officieel Carolineverkoopkantoor in Australië.
Van hier uit zal de Australische midden markt
der adverteerders worden bewerkt om te adverteren op Caroline. Volgens de initiatiefnemers
is aen in Australië behoorlijk enthousiast om
de
produkten in West Europa te kunnen
verkopen via de zenders van Radio Caroline.
Achter de opzet zitten voormalige Carolinemedewerkers: Mike Dundee, 1an Mac en Jackie
Lee. Wanneer het kantoor eenmaal geopend is
zal de dagelijkse leiding in handen rusten van
de twee laatsten waarna Mike een soortgelijk
kantoor wil opzetten in Amerika. Al vorens
af
te sluiten hebben we nog een aanbieding van
foto's: een set foto's genomen aan boord van
Radio Atlantis
op het
formaat 10x15 en
bestaande uit 10 verschillende foto's. Kompleet
met verzendkosten en verpakkingskosten kosten
deze foto's 20,--. Een vergroting van een foto
van het Atlantis zendschip kost 15,--. Te
bestellen door het geld te sturen naar ons adres
in Groningen. Aan deze Zeezenders nu werkten
mee: Maria Depuydt, Martin v.d. Maden, Rudi
Koot, Tom de Munck, Jack Duyser, Ate Harsta.
Paul Jan de Haan en de samenstelling was in
handen van Hans Knot.
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monopolie betwisten. Mogelijk v~~gen zij
de daad bij het woord en gaan ZIJ met
reklame van start, zonder de officiële
ANDERE OPZET HOORSPELWEEK.
toestemming'.
ATV zelf voert hog: idealen
De jaarlijkse hoorspelweek, een prozoals democratisering van de media en de
jekt van de Nederlandse omroepen en de
zorgplicht voor informatie in het vaanBRT, krijgt dit jaar een andere opzet.
del.
'Het hele mediadebat wordt overTot nu toe werd door elke omroep een
schaduwd door de discussie over de commerauteur aan het werk gezet omtrent het
cialisering', vindt Parmentier, I hoewe 1
schrijven van een hoorspel over een bedemocratisering en de zorgplicht voor
paald onderwerp. Dit maal wordt er een
grondige informatie minstens even belangwedstrijd uitgeschreven met als thema
rijk zijn. Naast het garanderen van het
angst. Men hoopt hiermee veel 'nieuw
recht op vrije meningsuiting moet de
talent te ontdekken voor de Nedergemeenschap
stilaan voor zorgen d~: iedlandstalige literaire wereld. Door een
ereen
op
gepaste
wijze toegang kriJg:
jury, bestaande uit vertegenwoordigers
tot de belangrijke informatie.' Om die
van TROS, AVRO, NCRV, KRO,NOS en BRT
doelstellingen in de praktijk om te
zullen de inzendingen worden beoordeeld
' zetten, zoekt AVS in de eerste plaats
en de 7 winnende hoorspelen zullen in
naar een vruchtbare kruisbestuiving
de hoorspelweek, dit jaar andermaal in
van
de overheid en de privésektor.
november, worden uitgezonden.
'Veertig miljoen per jaar hebben we noGEEN POLITIEKE REKLAME VOOR VTM.
dig, dat is nauwelijks hondertachtig
Tijdens een vergadering van de polifrank per kabelabonnee. Als we een samentieke partijen in Vlaanderen is eendrachwerking tussen alle betrokken partijen
tig besloten in de toekomst geen gebruik
op gang kunnen trekken - ik denk daarbij
te maken van VTM als medium om de politie~an de gemeenten, de provincie' ,de unike "boodschap te verspre i den onder de
versiteiten, de scholen etc. - is dat
Vlamingen. Enkele van de partijen hadden
louter een kwestie van politieke wil.
hier op aangedrongen met het oog op de
Met dat geld kan je tweehonderduizend
komende hoofdstedelijke verkiezingen en
abonnees wekelijks twee uur regionale
die van het Europese Parlement.
televisie geven en , eventueel dagelijks
AVS TELEVISIE TE EEKLO BELGIE.
enkele korte nieuwsflitsenl. Van de
In geheel Vlaanderen is er momenteel
twaalf gemeenten waar AVS uitzendt,
,
slechts één regionaal televisiestation
steunt er slechts één het regionaal TVop de kabel. De drie andere erkende
station. Het pessimisme van Jan over
stations wachten nog steeds op de toede mediatoekomst wordt gedeeld door tal
lating van de ' reklame in de uitzendingen.
van specialisten. ~Als andere regionale
Nog meer TV gegadigden staan met hun
zenders met puur commerciële doelstelaanvraag voor de deur te trappelen en molingen van start gaan worden wij mogege I i jk breekt bi nnenkort de he I los en
lijk meegesleept in een moordende
overspoelt de regi on ale televisie het
konkurrentieslag. Als het beleid er geen
Vlaamse kabelnet, inclusief met reklame.
werk van maakt, zal de regionale teleOf het echt zo ver zal komen valt te
visie dan dezelfde weg opgaan als de
betwijfelen, maar de vergunningen da~r
vrije radiois, waar vervlakking troef
voor zal men wel van de rechter afdWIngis. Misschien komen ze wel in handen van
en. Een wankele wet is immers zo goed
buitenlandse groepen. Nu al heeft één
als geen wet. Terwijl VTM op 19 november
van de vier Europese mediamagnaten kon1987 haar zendvergunning op een dientakt met ons opgenomen en dan zwijg ik
blaadje gepresenteerd kreeg, moest Jan
over de VTM of de BRT.' In het steeds
Parmentier van 'AVS Regionale T~levisie'
veranderende mediaJandschap hoef je
uit Eeklo voor eenzelfde vergunning alle
blijkbaar geen weerman te zijn om te
politieke hens aan dek roepen. Pas nadat
beseffen dat er blijkbaar opnieuw stormhij de Vrije Tribune in de krant De
weer in de ether hangt. Patrick Bekaert.
Standaard had volgeschreven en na zwaar
LA crnQ OP DE KABEL.
politiek lobbyen, kon AVS op 20 oktober
De Franse commerciële televisiezender La
1988 voor het eerst op de kabel verschijCinq
heeft bij de Executieve van de Franse'
nen. Het station bracht tot nu toe 4
Gemeenschap
een nieuwe officiële aanvraag
uitzendingen van één uur voor twaalf ver~edaan om in Wallonië
en Brussel op de kabel
schillende gemeent en in het Meetjesland.
te
komen.
De
TV
zender
van Hersant en
Een ploeg van 32 vr ijwi lligers realiseert
Berlusconi
heeft
twee
jaar
geleden
eerder een
de programma's. 'We z ijn het enige station
dergelijke
aanvraag
gedaan.
maar
echter
zonder
dat ook zonder rek lame wil uitzenden ' ,
resultaat.
Ditmaal
verwacht
men
wel
een
ve rte I t Jan, 'maa r nu da t de VTM u i tzendt
positieve
beslissing
van
de
Executieve.
Men
kunnen de regionale stations het reclame15
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dient nu te vol doen aan een aantal voorwaarden voorzien in een recent decreet van de
Franse gemeenschap inzake de toegang tot de
kabelnetten voor buitenlandse commerciële
televisiezenders. Net zoals in de Vlaamse
Gemeenschap gaat het daarbij ondermeer om
investeringen of bestedingen die ten gunste
kunnen komen van de audio visuele industrie en
eigen gemeenschap.
de kunstenaars van de
Verwacht wordt dat vooral de commerciële
zender RTL veel concurrentie te verduren zal
hebben met de eventuele komst van La Cinq.

BRT ZIET HEIL IN DE AUTOSPORT.

Jarenlang heeft de BRT geen verslaggeving
op het beeldscherm gebracht van de door zo
velen geliefde autosport;4 Men heeft nu, mede
aan de hand van een wetenschappelijk onderzoek, besloten over te gaan tot het uitzenden
van ondermeer 16 Formule 1 Grand Prix Races.
Patrick Dewulfs, voormalig autocoureur, is
aangetrokken voor de presentatie. Op het
scherm krijgen de sporten 'wielrennen en
voetbal' alleen nog meer aandacht dan de
autosport.
Maria Depuydt.

TFI GEEFT GRATIS AANDELEN WEG.

Het Franse televisiestation TFl. dat in juli
1987 werd geprivatiseerd. zal aan de aandeelhouders gratis aandelen uitkeren in verhouding
van één voor vijf, echter met een maximum van
30 aandelen. De aandeelhouders die de aandelen
van TFI aankochten bij de privatisering deden
een goede zaak want op de Parijse beurs stegen
de aandelen per stuk van 165 naar liefst 390
FFr.
COGNIAUX VAN RTBF OVERLEDEN.

In Brussel is de 58 jarige Jacques Cogniaux
overleden. Hij stond bekend als een van de
bekendste RTBF producers. Hij begon in 1958
zijn tv loopbaan, na jarenlang aktief te zijn
geweest als
medewerker van het nationaal
filmarchief in België. Sinds 1967 was hij belast
met de historische uitzendingen van de RTBF en
in de loop der jaren kreeg hij diverse nationale
en internationale onderscheidingen toegekend.
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Het studiogebouw van Radio Hoyer.

RADIO OP CURAÇAO.
Vergeleken met drie jaar geleden is
er op het eiland een duidelijke verschuiving naar FM merkbaar. Suhandy begon in
1976 met de eerste FM zender (Korsow FM),
inmiddels zijn het er vier. Dat zijn er
evenveel als op de middengolf. Radio
Hoyer bezet met twee zenders zowel de
middengolf als de FM, meestal synchroon.
Alleen tijdens de avonduren en voor spe ciale gelegendheden worden de zenders
ontkoppeld. Ook de ei landraadsvergaderingen en de zittingen van de Staten worden nog steeds via Radio Hoyer AM ui tgezonden. Wat ook nog h tz lfd i s , is de
tweedeling tussen Radio Hoyer I (Papiélmentu) en Radio Hoy r I I (Ned rlands)
De op zonneenergie werkende FM zenders
k I i n ken a I sen k 10k. 0 pro g r a rml e rin
is een mixtur van muziek, nieuws en
informatieve programma I S . Gold Hoyer I I
tot voor kort Is de eni e popzender
op het eiland, die tijd i s nu voorbij.
Hoyer's grootste concurrent, Z86, heeft
een nieuw st tion gestart op de FM, ZFM
ge naa md . Dit i s bij de jeu d nu veruit
het popu I a i rs te s a t i on , omda t h t de he I e
dag (pop) muziek ui zendt . z86 i s nog
steeds populair als nieuws en informatie
zender, over i gens zonder d I11 U i ek te
vergeten. Dez twee zend r s z ijn overige ns vol ledig zelfstandig operer nd.
Dan is er ook nog steeds Korsow FM,
leid door Suhandy en zijn vrouw. Ook
dit station is nagenoeg onveranderd.
Tijdens de vroege ochtend, lunchtijd
en vroege avonduren i s er nieuws in he
Nederlands. De overige uren z ijn in het
Papiamentu met muziek en informa i e . Op
Zondag is er een gro er aanbod N derlandse programma I S, somm i ge van Radio
Nederland Wereldomroep. Wa s Kor s ow FM
de eerste FM zender van Cur açao, nu i
het de enige zender die 24 uur p r etmaal uitzendt.Tot slot is er ook nog
steeds radio Caribe, hoewel ik me afvraag hoeveel lui steraa rs dit station

heeft. Het is voornamelijk een muziekstation met weinig informatie (alleen wat
sport heb ik gehoord) en 's avonds enkele
religieuze programma's. Voor wat betreft
de kwaliteit van de programma's, de muziek
programma's zijn over het algemeen vlot
en goed gepresenteerd, al bestaat ook op
Curaçao de babbelzieke deejay. De nieuwsuitzendingen zijn op Z86 en Radio Hoyer
goed en op Korsow FM soms wat hakkelend
qua presentatie. De buitenlandse berichten worden meestal zonder meer van de
telex overgenomen, zodat je op de verschillende stations exact dezelfde berichten kunt horen. Alleen de selectie
van berichten geeft dan een station iets
eigens. Verder wordt natuurlijk alles
gesponsord. Je hoort dus: 'Het eerste
deel van het internationale nieuws wordt
U gebracht door ....• I en dat gaat zo
door, elke dag weer. Eerlijk gezegd denk
je wel eens met weemoed aan de reklame
vrije zenders in Nederland als je voor
de leOste keer hetzelfde spotje voor het
nieuws hoort. En erna ook weer natuurlijk. Die spotjes worden meestal ingesproken door mensen van het desbetreffende station, wat de variatie ook niet
ten goede komt. Maar geld voor een goed
professioneel spotje hebben de stations
en de bedrijven er meestal niet voor
over. Over het algemeen klinken de
stations goed qua geluid. De FM zenders
zijn echter op het westelijk deel van
het eiland (ik spreek over eigen ervaringen met de autoradio) niet of nauwelijks te ontvangen. Dit deel van het
eiland is het verst verwijderd van de
zenders, die meestal in of vlakbij de
stad (Wi llemstad) staan. Bovendien is
het nogal heuvelachtig.
(wordt vervolgd) Gijs van den Heuvel

BLINDEN TELEVISIE IN AMERIKA.

Het Amerikaanse station WGHB gaat zijn
programma's toegankelijk maken voor blinden.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het extra
geluidskanaal dat normaal wordt gebruikt voor
stereouitzendingen. Via dat kanaal zal in de
pauzes van de dialogen een vertelstem te horen
Zijn. die de handelingen beschrijft die op dat
moment in beeld zijn. Daardoor ontstaat een
hoorspelachtig verhaal. dat voor blinden en
slechtzienden goed te volgen is. Proefnemingen
wezen vorig jaar uit dat het systeem aan de
eisen voldoet. Eerder nam WGHB al een extra
kanaal in gebruik voor ondertiteling ten bate
van slechthorenden.

STRIPTEASE OP AMSTERDAMSE KABEL.

Een explOitant van een 06 lijn heeft
toestemming gevraagd voor het dagelijks mogen
uitzenden van een programma dat tussen 12 in
de nacht en 7 in de ochtend dient te worden
uitgezonden. Ieder kwartier wordt dan een film
vertoond van een strippende vrouw. Het is de
vraag of hij wordt toegelaten geZien ethlsche
problemen met de Mediawet.
Het dagelijks
bestuur van de Stichting Sal tOt het open net
van de Amsterdamse Kabel. staat positief tegen
over het plan. Voor ·de uitzendingen zal de 06
lijn exploitant jaarlijks 3 miljoen gulden moeten
neertellen, terwijl -indien hij de toestemming
krijgt- er geen reklame mag worden gemaakt
voor zijn 06 lijnen.
LUISTERBEREIK
GESTEGEN.

VAN

RADIO

R~OND

In het laatste kwartaal van 1987 is er door
Radio Rijnmond een bereik geweest van 25%
onder haar potentiële luisteraars. Dit is liefst
7% meer dan in dezelfde periode van 1987. Geen
enkele andere omroep in ons land heeft in 1988
een dergelijke stijging van het luisterbereik
meegemaakt. Men denkt de winst vooral te
hebben gemaakt dankzij de enorme zendtijduitbreiding van 3 naar 12 uur per dag,
hetgeen in november realiteit werd. Het bereik
van de concurrent radio West was in dezelfde
periode slechts 13,7% maar verwacht wordt dat
het beluisteren van deze regionale zender ook
met stappen vooruit zal gaan gezien men sinds
1 januari j.l. ook 12 uur per dag uitzendt en
tevens als enige regiozender in Nederland in
stereo.
STAATSTELEVISIE
GAAT
COMMERCIEEL
IN
PERU.

Afgelopen december heeft de Peruaanse
regering besloten het runnen van één van de
staatstelevisiestations voor een proefperiode
van één jaar in handen te geven van Radiodifusora SA (Radio 1160). Het andere staatsnet, Channel 13, blijft men zelf runnen voor
het brengen van informatieve programma's en
educatieve onderwerpen.In de nieuwe opzet zal
het station alleen Amerikaanse series en films
gaan uitzenden maar in de toekomst hoopt men
ook eigen produkties te kunnen gaan maken.
Het station zal nu op commerciële basis worden
gerund. De onderneming heeft ook nog het tv
kanaal Channel 33 in bezit. hetgeen omstreeks
deze tijd zal worden verkocht.De wet in Peru
verbiedt één onderneming twee televisiestations in het bezit te hebben.
BESTRIJDING
GELS.

NEDERLANDSE

TV

REKLAMERE-

De Europese Commissie is alsnog een
procedure begonnen tegen enkele Nederlandse
Omroepregels. Het gaat met name om de regel
dat buitenlandse rtv stations, die in ons land
zijn te ontvangen, geen reklame mogen maken
die specifiek op Nederland is gericht. Ook de
regeling dat de omroepen een groot deel van
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hun faciliteiten bij het NOB moeten afnemen
wordt aangevochten. Men denkt een gerechtelijke procedure winnend te kunnen afsluiten
gezien EG richtlijnen die gestaafd zijn aan de
ruimere regelingen van de mediaconventie van
de Raad van Europa.
WO WIL LOKALE REKLAME OP LOKALE TV.
Een wetsontwerp zal door de VVO worden
ingediend voor reklame op lokale televisie als
het CDA zich blijft verzetten tegen commerciële televisie in Nederland. In het lopende
regeerakkoord hebben . de beide partijen
destijds voor de invoering van commerciële
televisie gepleit. iets wat nu door de CDA
grotendeels wordt tegengehouden. Dit is voor
de VVD reden genoeg om spoedig met een
dergelijk wetsontwerp te komen. Men denkt dat
een dergelijk voorstel kans van slagen heeft
daar ook de PvdA voor lokale televisiereklame
is. dit met inachtneming van de regels van het
STERmodel en rekening houdende met de positie
van de lokale kranten.
PETER FALK WEER AKTIEF ALS COLOMBO.
De Amerikaanse akteur Peter Falk heeft
weer een groot aantal afleveringen van de
politieserie Columbo. waarin hij de gelijknamige hoofdrol
vertolkt. opgenomen. De
afgelopen 10 jaar had hij zich met andere.
voornamelijk speelfilm. rollen bezig gehouden.
Het is nog niet bekend of de serie in Nederland
of België zal worden uitgezonden.
BLOEMEN VOOR DE VARA MET EIGEN SHOW.
Diegene die het met haar zelf eens is dat
ze de vrouw is met het mooiste lichaam van
Nederland kunnen weer gaan genieten van Karin
Bloemen via de VARA televisie. Bij dezé omroep
zal ze een serie showprogramma's gaan presenteren onder de titel 'Bloemen voor .... ' De shows
zullen telkens draaien om tekst en muziek van
een speciale tekstschrijver of componist en een
schat aan artiesten zal aan het programma gaan
meedoen. Onder leiding van het ~etropoleorkest
zal men optreden in theaters in het land.
BULLSEYE KOMT TERUG BIJ DE NCRV.
De leiding ~an de NCRV heeft besloten dat
in het nieuwe winterseizoen het programma
'Bullseye ' zal terugkeren. Er zullen 14 nieuwe
afleveringen worden opgenomen waarbij Guido
Jonkers weer als spelleider zal fungeren. Het
programma zal in de vooravond. na het 7 uur
Journaal worden geprogrammeerd.
TIEN GULDEN MINDER OMROEPGELD.
Minister Brinkman van WVC wil de jaarlijkse omroepbijdrage met tien gulden verlagen
ter compensatie van de extra 10 gulden die dit
jaar door de luisteraars betaald moeten worden
voor de regionale omroepen.
RAl VIER JAAR LANG VOETBALRECHTEN.
Via het neertellen van rond de 90 miljoen
gulden. waarvan 75 miljoen kontant en 15
miljoen via het uitzenden van reklamespots.
heeft de Italiaanse staatstelevisie 4 jaar lang
het alleenrecht gekregen voor de uitzending van
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de programma's van de Italiaanse nationale
voetbal elf. De bond zal ondermeer financiële
steun gaan verlenen aan die clubs die het
komende seizoen nauwelijks in staat zijn thuis
te voetballen geZien de verbouwingen aan de
di verse stadions die worden verbouwd ten bate
van de eindronden van de WK in 1992.
TIEN JAAR TELETEXT IN ZWEDEN.
12 Maart j.l. was het precies 10 jaar
geleden dat Teletekst werd .toegelaten op de
Zweedse televisie. Na Engeland was Zweden het
tweede land waar Teletext werd ingevoerd. Om
dit heugelijke feit te vieren had men een speciaal showprogramma op de · TV en volgde er op
het scherm en via de Teletekstpagina's liefst
570 oude pagina's uit de afgelopen 10 jaar. In
Zweden Zijn zo rond de 200.000 televisietoestellen die uitgerust zijn met Teletext.
DRIE NIEUWE TV KANALEN NIEUW ZEELAND.
De grootste plaats op Nieuw Zeeland.
Auckland. zal binnenkort liefst 7 verschillende
ondernemingen hebben die zich bezig houden
met het verzorgen van televisieprogramma's.
Momenteel bestaan er twee public broadcasting
stations. Er komen bij twee stations. die privaat
gerund worden
en 3 kanalen die programma's
vanuit Australië per satelliet zullen laten
aanleveren. Je kunt er rustig vanuit gaan dat
het merendeel van de programma's op deze
laatste 3 netten gelijk zullen zijn aan die die
worden uitgezonden door Eurosport, Sky
Channel en Sky News. daar de stations worden
gerund door Sky Television Australia.
KSC GAAT VERHUIZEN IN KENIA.
De Kenya Broadcasting Corporation, de
voortzetting van the Voice of Kenya, gaat
verhuizen naar Ngong, een nieuwe plaats even
bui ten de hoofdstad Nairobi. De minister van
informatie en media heeft tot de verhuizing
besloten daar hij van mening is dat het station
alleen kan funktioneren wanneer het buiten de
hoofdstad is gevestigd. Ook vertelde hij de pers
dat het station onder de nieuwe naam in de
toekomst zeker een politiek verlengstuk zal
zijn van de regering, maar onafhankelijk zal
worden gerund zonder burocratische invloeden.
GEEN SATELLIETSCHOTEL ZO~~ER TOESTEMM[NG.
De regering van het Afrikaanse land
Zimbabwe heeft bekend gemaakt dat het onmogelijk is een satellietontvangstschotel privé
te plaatsen zonder een schriftelijke toestemming
van de
gemeentelijke regeringen en de
planologische diensten. Men kan er rustig
vanuit gaan dat er totaal geen schotels zullen
komen te staan daar alle gemeenten in het land
unaniem hebben besloten dat het plaatsen van
schotels een afbreuk is aan de schoonheid van
de gemeenten. Duidelijk moet zijn dat de regering via deze maatregel een smerige vorm
van censuur toepast door om de waarheid heen
te draaien en met een dergelijke smoes te
komen.

28 FEBRUARI: Bob Noakes viert zIJn 39-ste
verjaardag en Stefan Stasse zijn 29-ste.
Van harte ++ Tommy ConweIl and the Rumblers doen de Twee Meter-sessie bij Jan
Douwe Kroeske in Twee Meter de lucht In
van 14 tot 16 uur op VARA R3. Ook heeft hij
om 15.30 uur een gesprek met little Steven
die vandaag de Parkeerschijf heeft met
het nummer Revolution ++ Een Goede Klassieke Morgen bij de TROS op R4 met Andrée
van Es van de PSP ++
N!EDERLAND
Van 20.45 tot 21.30 uur
wordt bij de NCRV op
Ned.1 door Henk van der
Horst en Jan Fillekers
in Showroom portretten
van opmerkel ijke mensen~______________~
uitgezonden. Vandaag zijn dat paardeman
Daan Modderman en, de inmiddels overleden,
pastoor Verhaar uit Schagen ++ De TROS
zendt om 23.05 uur op Ned.2 de documentaire Vestdijk en de vier vrouwen, over het
leven van de schrijver Simon Vestdijk, uit
1 MAART: Sonja Barend, geboren op 29 februari 1940, viert haar 49-ste verjaardag.
\lan harte ++ De STER zendt precies 21 jaar
op de radio uit ++ Fel icitaties aan Bas
Westerweel die vandaag in het diepste
geheim is getrouwd met Claudia Esser
++ De 53-jarige A. Herstel, hoofdofficier
van justitie in het arrondissement Rotterdam, is voorgedragen om de heer Jansen
op te volgen als voorzitter van de NCRV.
(~J~ In het Podium van de Nederland~~ se lich t e muziek, van 22 tot
.23 uur op NOS R1/2, de opnamen van het
podium van The Amazing Stroopwafels, die
afgelopen maandag i n De Boerderij in Huizen werden gemaakt. Gasten zijn Fred Piek
en de dichter lévi Weemoedt ++ Hoe betrouwbaar is de Nederlandse televisiejournalistiek? Die vraag komt aan de orde in
een uitgebreide reportage in Nieuwslijn,
21.50 uur op Veronica Ned.2. De twee reportages in Brandpunt over het XTC-laboratorium en de handel in hoofden waren voor
Nieuwsl ijn aanleiding om na te gaan hoe
reportages worden gemaakt. Wordt er betaald voor nieuwsfeiten? Waarom worden er
gebeurtenissen in scène gezet? Ook laat
het programma de resultaten zien van een
enquête naar de mening van de Nederlandse
bevolking over tV-journalistiek ++ Vanmorgen is radioman Henk van Stipriaan op
64-jarige leeftijd overleden ++ Op kanaal
28 van het kabelnet is lokaal TV Rotterdam begonnen met uitzendingen +++ Omdat
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Will luikinga met vakantie is, presenteert
Wessel van Diepen Will Wil Wel van 12 tot
14 uur bij Veronica op R2 ++ In Terug in
de Tijd de Veronica Top 40 van 11 maart
1972. Nummer 1 stond toen Poppa Joe van
The Sweet ++ Nederland 3 staat vandaag
helemaal in het teken van voetbal. Om
16.55 uur begint het verslag van de eerste
helft van Sofia - Roda JC. Om 17.55 uur
gevolgd door de tweede helft. Om 19.30
uur begint de wedstrijd PSV - Real Madrid.
Op BRT 2 begint om 18.55 uur het verslag
van de wedstrijd Eintracht Frankfurt KV Mechelen. Op Duitsland zijn geen voetbalbeelden te zien. Daar hebben de commerciële zenders RTL en Sat 1 de rechten gekocht +++
2 MAART: Peter de Mooij deelt gebak uit
omdat hij precies 15 jaar radioproducer
bij de TROS is ++ Ellen Vogel is gast in
het NCRV-nachtprogramma Volgspot, dat van
00.02 tot 1 uur wordt uitgezonden op
R1/2 ++ In de STER-uitzending voor
het journaal van 17.30 uur
wordt voor het eerst de clip
van de nieuwe Madonna-single like a Prayer, 'in Pepsi Cola-verpakking, uitgezonden
++ Martijn Krabbé laat in Dance Trax een
uur soft-soul horen ++ De Sprookjesverteller is een nieuw meesterwerk van Jim Henson dat de VARA vanavond om 19.55 uur voor
het eerst uitzendt op Ned.l. De bekende
Britse akteur John Hurt vertelt de verhalen. Hij is omgetoverd tot een soort menselijke ET en zit in een stoel bij de
haard. Zijn hond I igt aan zijn voeten en
bemoeit zich voortdurend met het verhaal
++ Bij de AVRO op Ned.2 wordt om 20.30
uur de eerste aflevering van de nieuwe
Annie M.G. Schmidt-serie "Beppie" uitgezonden. De hoofdrollen worden vertolkt
door Rijk de Gooijer, Adèle Bloemendaal,
Johnny Kraaykamp sr, Sylvia de Leur en
Nada van Nie +++
3 MAART: NOB- techn i cus Aa rd. Zwaa I v i e rt
zijn 30-ste verjaardag en tv-producer
John Eshuis zijn 43-ste. Van harte ++
De Veronica R3-programma's komen rechtstreeks uit de wintersportplaats Winterberg in Duitsland. Alleen de Top 40 met
Lex Harding komt vanuit de R3-studio,
omdat Lex 's morgens in Noordwijkerhout
het MWG-congres moest bijwonen. Centrale
gast in de uitzendingen is René Froger
die enkele malen zijn alarmschijf Al les
kan een mens gelukkig maken zingt ++
Van vanmiddag 15 uur tot zondag 23 uur
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kunnen kijkers van de kabelnetten in Amsterdam, Vechtstreek, Almere en 't Gooi
gratis kijken naar Fi lmNet. Dit abonneetv-net zendt het doorgaans gestoorde signaal ongestoord uit, met de bedoeling om
abonnees te winnen ++ Om 21.05 uur begint
Carry Tefsen bij de TROS op Ned.2 met een
nieuwe serie Op Goed Geluk-~itzendingen
++ Op Ned.3 zendt de NOS om 20.30 uur het
come-back concert van de Spaanse tenor
José Carreras uit. Het concert werd opgenomen op 16 september 1988. Nog geen
jaar daarvoor leed hij aan leukemie en
werd er voor zijn leven gevreesd +++
4 MAART: Eerst maar een rondje langs de
jarigen: Keith Skues (50), Rob Out (49),
Hubert van Hoof (38) en Peter Rijsenbrij
(30). Van harte ++ In Tineke, om 16.45
uur op Ned.2, zien we Jasper Krabbé die
de parkeerplaats van Rob Out voor het
Veronicagebouw een mooie graffitischildering geeft, als verjaardagskadootje ++
Op BBC Radio One wordt het eerste deel
van de James Brown Story uitgezonden ++
In Italië is een rel ontstaan over de
nieuwe clip van Madonna's Like a Prayer.
De clip zou spotten met het katholieke
geloof ++ In Nieuwsspits aandacht voor
de nieuwe Nederlandse spec'lfi lm De Avonden. We zien een gesprek met de hoofdrolspeler Thom Hoffman +++
5 MAART: Ad Langebent viert zijn 56-ste
verjaardag: Van harte ++ Bij de AVRO op
R2 presenteert Hans Schiffers vanmiddag
de eerste uitzending van AVRO's Muziek
Theatcr. Produktie is in handen van Rob
Smaling ++ In Tijd voor Toen de hits en
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het nieuws uit maart 1966 ++ In Op slag
van Maandag zendt HubeFt van Hoof een concert van Bobby Womack uit +++
6 MAART: Bram van Splunteren van de VPRO
viert zijn 37-ste verjaardag en René Mioch
van Veronica-fi lm zijn 30-ste. Van harte
++ Omdat Bas Westerweel op huwelijksreis
is, presenteert Rick van Velthuysen de
Arbeidsvitaminen bij de AVRO op R3 de komende 3 maandagen ++ Hollands Glorie komt
vanuit Eindhoven ++ Door een bommelding
in de studio in Almere, kan de rechtstreekse uitzending van AVRO's Sportpanorama, om 19.30 uur via Ned.2, niet doorgaan. Tot 19.50 uur wordt een muziekspecial van Andreas Vollenweider uitgezonden.
Ove ri gens was de bomme 1ding een loos a 1a rn~
++ Om 20.15 uur is bij de KRO op Ned.1 de
eerste Soundmixshow met Henny Huisman te
zien, gevolgd door de eerste aflevering
van de comedy-serie Vreemde Praktijken.
In de hoofdrollen zien we Gerard Cox, Jok
Bruijs, Janke Dekker, Sjoerd Pleijsier,
Peter Aryans en Johnny Kraaykamp jr ++
Om 20.30 uur begint de AVRO op Ned.2 met
de herhal ing van de serie Roots. ~--~
12 jaar geleden een sensati .
Het was de eerste serie die
helemaal werd gedragen door
zwarte acteurs +++ 7 MAART:
Bij Jan Douwe Kroeske om
14.45 uur een live-optreden
van Claw Boys Claw ++ VanAD1
daag vernemen wij dat vanaf
1 mei de Veronica-uitzendingen op vrijdag niet meer uit het R3-centrum in het
muziekpavi ljoen zullen komen, maar vanuit een nieuwe studio. Die studio wordt
binnenkort in het Veronicapand gebouwd
++ Een Goede Morgen bij de TROS op R4 met
de harpist Edward Witsenburo +++
8 MAART: Francis Bouwman van de Stichting
Nederlandse Top 40 viert haar 35-ste verjaardag. Van harte ++ Jan de Hoop en Wi 11
Luikinga zijn terug van vakantie en weer
present bij Veronica op R2 ++ In Terug i l1
de Tijd de Nederlandse Top 40 van 8 apri I
1978. Nummer 1 stond toen Staying Alive
van The Bee Gees ++ Paul Schouwenaars,
manager van de Frank Boeijen Groep, is
het idool in Nederland Muziekland ++
(f1~- In Klasgenoten ontvangt
~~J Koos Postema de leerjfJ?
lingen van de tweede
~/II~ klas MULO Don Bosco
~. #~i.~ Rotterdam van het schooljaar 68/69. In die klas zat Anita
~eyer ++ De 64-jarige Wim Keja houdt
het voor gezien als Tweede Kamerlid voor
de VVD. De mediaspecialist stelt zich niet
meer beschikbaar voor de verkiezingen van
1990. Hij zit sinds 1971 i n de Kame r +++
9 MAART: Romeo Altenber~, producer van
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de NCRV, viert zIJn 31-ste verjaardag ++
Acteur Derek de Lint is te gast in het
NCRV Rl/2-programma Volgspot ++ Peter
Teekamp en Jan Pelleboer zijn met vakantie. Rob van Someren presenteert De Gouden Uren en Dani!1 Dekker doet twee uur
van de Nationale Hitparade. Ton van Gils
doet het Weer in de Havermoutshow en 50
Pop ++ Hammondorganist Jack McDuff en
zijn combo treden op in Sesjun ++
De AVRO begint om 20.55 uur op Ned.2 met
een nieuw programma: Hart van Goud. Daarin geven Myrna Goossen en John Kraakman
gouden hartjes aan mensen die zich op
een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt of nog maken. Naäperij, zeggen ze bij de TROS, "wij geven al sinds
1986 de Opsteker van de Week aan mensen
die iets goeds hebben gedaan." "Nonsens
"Nonsens," zeg t Ruud Te rwe i j den, eind redak teu r van het p rog ramma. ''W i j maken (.
een mooi tv-programma, dat analoog is
aan het Britse programma "Heart of Gold"
+++ 10 MAAP.T: Eva Smit van de TROS viert
haar 50-ste verjaardag en Jeroen Soer van
Radio 10 zijn 33-ste. Van harte ++ De Top
40 Radiorebus is ingesproken door de kinderen van Lex Harding, Rein en Rick den
Hengst ++ In het Popjournaal vertelt Jos
Bergenhenegouwen dat de zangeres Neneh
Cherry het leven heeft geschonken aan een
dochter. En wat zegt Lex Harding rond de
klok van 6 uur als hij de plaat afkondigt:
"Neneh Cherry is een dezer dagen uitgerekend. Ik heb nog niet gehoord of zij
al bevallen i~ Maar dat horen we wel van
Jos Bergenhenegouwen tegen die tijd in het
popjournaal" ++ TROS Aktua Export wordt de
komende tijd door gastpresentatoren gepresenteerd. Vandaag zijn dat oud-topman van
de KLM Sergio Orlandini en Astrid Joosten
++ Om 20.30 uur presenteert Linda de Mol
voor de NOS op Ned.3 het Nationale Songfestival vanuit de Amsterdamse RAl.
Begeleid door het Metropole
Orkest o. I.v. Harry van Hoof,
treden op: Shannah, Gina,
Ingrid Souren, The Sisters,
~ ~
Two Hearts, Bam to Bam Bam, ~
~
Gerald Borst, Brian Weil,
...
He 1en Ma rshe 11, Jus ti ne
N EDE R LA N 0
Pelmelay, Angeline van Dijk, Ballroom
Blitz en Full Colour. Winnares wordt Justine Pelmelay. Zij zal Nederland op 6 mei
op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigen met het liedje BI ijf zoals je
bent +++
11 MAART: Typisch Holland, tussen 14 en
16 Uur op VARA R2, komt vanuit Emmeloord.
Peter Ho~ land ontvangt o.a. Jan Ten Hoo-·
pen, Rene Froger en Corry Konings ++ Tot
woede ~ ~n platenmaa t schappij WEA is Wobbe
van Sel Jen van een Leeuwardense platenzaak
I
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voortijdig in het bezit gekomen van enkele exemplaren van de nieuwste Madonna-CD.
D. m. v. ee n 11 I i j n t j el' me t des tud i 0 van
Radio Fryslän is bij de NCRV op R3 het
n umme r van Madonna me t Pr i nce I 'Love Song l
te horen ++ Eerlijk Zeggen heet het programma van Jan Ten Hoopen dat de NCRV de
komende weken om 20.20 uur uitzendt +++
12 MAART: Wim Rigter viert zijn 22-ste
verjaardag. Van harte ++ In Tijd voor
Toen de hits en het nieuws uit maart 1976
++ Dankzij Wobbe van Seijen worden in
KROls Hitweek twee nummers uitge.
onden van de nieuwe Madonna CD.
Het zijn: Love Song en Cherish
++ Annette van Trigt en Paul
Witteman presenteren om 20.30 uur
bij de VARA op Ned.1 het programma
Mag ik even vangen? In samenwerking met
de Belastingdienst helpt de VARA de kijkers met het invullen van het E-bi ljet
++13 MAART: De STER zendt deze
week 18x een commercial voor
concurrent Sky Radio uit via
R3. Op 15 april volgt bovendien, voorlopig eenmalig,
een tv-commercial voor het
kabelstation op STER-tv. De commercials
benadrukken dat discjockeys de rustige
popmuziek niet onderbreken. De campagne,
die in eigen beheer is gemaakt, volgt
kort na de bekendmaking van de gunstige
luistercijfers voor het station.
Directeur Smeekes van de STER heeft tevoren de teksten van de commercials ingezien om te bepalen of Sky Radio geen
lelijke dingen over de STER zegt ++
Hollands Glorie komt vanmiddag vanuit
Leerdam +++
14 MAART: In zijn woonplaats Wassenaar is
de concertpianist Paul Niessing op 71jarige leeftijd overleden. Hij was de
vader van KRO discjockey Edvard Niessing ~
In Showroom bij de NCRV op N~d.l worden
drie items,die eerder zijn uitgezonden,
uitgezonden. Over zadelmaker Jan KolIer
uit april 1980. Over Jan Raapis uit december 1981 en Mevrouw Van de Burg uit
mei 1982. De eerste twee zijn inmiddels
overleden ++ In de TROS TV Show uitgebreid aandacht voor de film Scandel. Ivo
Niehe spreekt met Christine Keeler en de
hoofdrolspeler Jeroen Krabbé ++ Revelation speelt live twee nummers in Twee
Meter de lucht in van Jan Douwe Kroeske
+++15 MAART: Karel van Cooten viert zijn
33-ste verjaardag. Kees Gerritsen van
Veronica viert zijn 39-ste verjaardag.
Van harte ++ In Terug in de Tijd de
Top 40 van 4 oktober 1975. Nummer 1 stond
toen Guus van Alexander Curly. In het programma laat Bart van Leeuwen voor de tweede keer fragmenten uit de documentaire
21

<ffi

I

Oe Historie van de Zeezenders van Ton van
Oraanen horen ++ Axel Koenders is het
idool in Nederland Muziekland ++ Om 23.30
uur zendt Veronica op Ned.2 de allerlaatste Maya uit. Het programma wordt stopgezet ++ In Countdown de uitslag van de
Veronica-poll 1988. Uiteraard wint de
omroep zelf op alle fronten. Martijn Krabbé is, volgens de lezers van het Veronicablad de minstzeggen~e deejay van Hilversum
+++ 16 MAART: Oe schrijver K. Schippers
is te gast in Volgspot van Aart van Bergeijk van 00.02 tot 1 uur op NCRV Rl/2 ++
Dwars door het ANP-nieuws van 9 uur laat
Peter Teekamp een promo van de TROS op R3
horen ++ Het NOS R3-programma Driespoor
is op zoek naar een beschermheer. Hij
moet aan een aantal eisen voldoen en de
belangrijkste is dat hij Dries Spoor moet
heten. Hem wacht een leuke verrassing bij
het éénjarig bestaan van het programma
op 4 april a.s. Aanmelden bij Postbus
1010, 1200 BA Hilversum +++
17 MAART: Omdat Jeroen van Inkel in New
Vork is voor tv-opnamen, presenteert
Wessel van Diepen van 7 tot 9 uur Rinkel
de Kinkel Ook Goeiemorgen op R3 ++ Jeanne
Kooijmans is aan het verhuizen. Tom Blomberg en Ton van Draanen verzorgen vandaag
en morgen Driespoor ++ Ischa Meijer praat
in TV3 met Jules de Corte.
De bekende tekstschrijver
wordt eind van deze maand 65.
Voor Ischa aanleiding om.met
hem te praten over zijn werk
als tekstschrijver en zanger ++ Om 20.52
uur zendt de KRO op Ned.1 de laatste twee
delen van Fawlty Towers, met in de hoofdrol John Cleese, achter elkaar uit. Oe
omroep heeft daarmee alle 12 delen van de
serie op het scherm gebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling om maar 10 delen uit te zenden, maar er was vanavond
nog een gaatje om de allerlaatste twee
delen in te passen +++
18 MAART: Drie bands met jazz-invloeden
zijn te gast in Paperclip-radio, van 12
tot 14 uur bij de NCRV op R3. Het zijn
The Club uit Papendrecht, Johnny Panic
uit Dronten en The Big Room uit Leiden.
Zij doen mee aan Popslag 189, de muziekcompetitie van NCRV-R3 ++ Om 20.35 uur
zendt Veronica op Ned.2 de laatste Action
van dit seizoen uit. In het programma zien
we o.a. Gerard Joling die bovenop een
vliegend vliegtuig zijn lied Read my Lips
playbackt. De opnamen werden op 31 januari in Engeland gemaakt en duurde totaal
25 minuten. Met deze stunt komt Gerard in
het Guinness Book of Records terecht. Het
oude record stond met 20 minuten op naam
van een Engelse stuntman +++
19 MAART: NOB-technicus Wopke Tabak viert
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zijn 36-ste verjaardag. Van harte ++ In
Tijd voor Toen de hits en het nieuws uit
maart 1967. In het laatste kwartier laat
Evert Vermeer van Beatles Unlimited enkele
unieke opnamen van The Beatles horen. Ook
wordt aandacht besteed aan de 10-de Beatlesdag a.s. zaterdag in De Meervaart in
Amsterdam ++ Hubert van Hoof is ziek,
daarom wordt van 22 tot 24 uur een noodprogramma uitgezonden bij de KRO op R3.
In het eerste uur een studiooptreden van
Rory Block en in het tweede uur opnamen
van Lyle Lovett ++ Bij een schietpartij
tussen guerri llastrijders en het leger
is in El Salvador de Nederlandse cameraman Cornel Lagrouw om het leven gekomen.
Hij maakte deel uit van een IKON-ploeg
die opnamen maakte in de plaats San Francisco Javier i.v.m. de Presidentsverkiezingen. Ook een Salvadoraanse fotograaf
en een camera,man kwamen om het leven ++
Evenals in 1987 wordt de competitiewedstrijd PSV - Ajax rechtstreeks door de
NOS uitgezonden. Om de belangstelling
voor andere voetbalwedstrijden niet te
verminderen, is het aanvangstijdstip verschoven naar 17.30 uur. Studio Sport
duurt, op Ned.3, tot 20 uur en de tweede
uitzending, na het journaal, komt te
verva 11 en +++
~,
20 MAART: Ter ge I egenhe i d '~ ,,,
van het 20 jarig bestaan :.. ;
van de Martinihal in
Groningen wordt Hollands
Glorie tussen 12 en 14
uur daar vandaan uitgezonden ++ Omdat hij
zijn radiowerk niet met tv-werk meer kan
kombineren, presenteert Robin Albers vanavond voor het laatst AVRO's Sportpanorama om 19.30 uur op Nederland 2 ++ Aad van
den Heuvel heeft in Hoofdpersoon, om 21.50
uur bij de KRO op Ned.1, minister Piet
Bukman van Ontwikkelingssamenwerking als
hoofdpersoon. Van den Heuvel re'isde met
hem mee naar Pakistan, waar enkele ontwikkel ingsprojekten en een vluchtelingenkamp aan de Afghaanse grens werden bezocht
+++ 21 MÄÄRT: Omdat Jan Douwe in Amsterdam voor tv-opnamen is, presenteert Pieter
Jan Hagens, van 14 tot 16 uur op VARA R3,
Twee Meter de Lucht In. De live-sessie is
van De Dijk, die twee nummers van hun
nieuwe LP spelen ++ Zangeres Gladys Knight
speelt een gastrol in A Different World,
dat om 20.20 uur bij de NCRV op Ned.l
wordt uitgezonden ++ Een Goede Morgen bij
de TROS op R4 met dirigent Charles ' de
Wolff. Hij is bij de Nederlandse muziekliefhebber bekend door zijn jaarlijkse
uitvoering van de Bach-passionen ++ Cliff
Richard is gast bij Ivo Niehe in de TVShow. In Londen werd een interview met
Cliff opgenomen en eerder op de avond een

live-op trede n in Theater 3 in 1 i n Huizen.
Uit handen va n Ivo ontving Cliff goud
voor de 5-del ige CD-serie met h its uit
zijn 30 jari ge carrière ++ In het VPROprogramma De Radio - Vereniging is Henk van
Dorp de gast van Wim Noordhoek en Rik Zaal
+++ 22 M~. APT : Astrid Joosten viert haar
31-ste verjaardag. Van harte ++ In Terug
in de Tijd laat Bart van Leeuwen platen
uit de Top 40 van 14 juni 1969 horen.
Nummer 1 stond toen Oh Happy Day van The
Edwin Hawkins Singers ++ Ernst Teule van
de Novo Band is het idool in Nederland
Muziekland ++ Om 22.35 uur zendt Veronica op Ned.2 een impressie van het IJsgala 1989 in het Thialf Ijsstadion uit.
De commentator maakt een paar aardige
blunders bij de prominenten-race. Zo heet
Arie Ribbens ineens Arie Ribos en DJ Sven
wordt uitgemaakt voor Miker D +++
23 MAPRT: AVRO's Gerrit den Braber viert
zijn 60-ste verjaardag en Ina Vonk van
de Radionieuwsdienst haar 45-ste. Van
harte ++ In Volgspot ontvangt Aart van
Bergeijk de nestor van het Nederlandse
cabaret Guus Vleugel ++ Volgens Peter
Teekamp is het vandaag 30 maart 1989.
Tenminste zo begint hij de Gouden Uren

-BOOTTOCHT: Dit jaar gaan wij

-

om 9 uur. Een verspreking, kan gebeuren.
Maar het bI ijkt, dat hij gisteravond
de pJatenlijst van volgende week heeft
opgezocht en die dus dan ook maar draait
tussen 9 en 12 uur op TROS R3 ++ Een
Amerikaans produktiebedrijf van tv-programma's eist van de AV~O en de NOS een
schadevergoeding van 8 miljoen gulden
omdat de AVRO en de NOS ten onrechte
videobanden van Toppop zouden hebben verkocht. De AVRO zou aan het in Beverly
Hills gevestigde deJ Productions vanaf
1985 zesentwintig banden met opnamen hebben geleverd zonder toestemming v~n de
daarin optredende artiesten ++ Op Duitsland 1 wordt de Duitse voorronde van het
Eurovisie Songfestival uitgezonden. Winnaar wordt Nino d'Angelo met het lied
Flieger ++ In de aflevering van Oog in
Oog, om 20.30 uur op Ned.3, praat Ischa
Meijer vandaag met Jan Cremer +++
24 MAART: Krijn Torringa viert zijn 47ste verjaardag en Eddy Jansen zijn 37stee Van harte ++ Tussen 6 en 15 uur
zendt Veronica de Top 100 Allertijden '89
uit. Op 1 staat Stairway to Heaven van
Led Zeppelin+++++Volgende keer meer++++++
+++++++Ton van Draanenl' 11' "tl' I I ' ,+++++

--

nog 1 of 2 tochten organiseren naar de Ross Revenge
en waarschijnlijk het eiland Sealand en andere forten. U kunt nog mee: doe een
aanbetaling van f 100,- en u ontvangt van ons tijdig bericht.

NIEUW BIJ SMC: Het boek 25 Years Radio Caroline Memories, deel 1, van Hans Knot.
Oud-medewerkers van Radio Caroline halen herinneringen op. Geillustreerd met veel
foto's en krantenberichten uit die tijd. Bestel snel: f 25,--.
LAST OF THE PIRATES, het boek van Bob Noakes over het leven op de noordzee. f 37,50.
CAROLINE FOTOBOEK van Andy Archer over de Mi Amigo en Ross Revenge. f 15,--,
NIEUW CAROtiNE FOTOBOEK, gedrukt bij OEF in Frankrijk. f 35,--.
CAROLINE DUBBEL LP. Bestel nu voordat het definitief is uitverkocht. f 35,--.
VOOR DE JINGLE-FANATEN: Single met 8 minuten jingles. f 17,50.
Cassette met jingles. f 20,--.
LP: 250 Discojingles, speciaal voor discotheek deejays. f 21,--.
DUBBEL LP: Disco Queen met vele ji~gles van bekende radiostations. f 40,--.
HEREN DEEJAY's EN EIGENAREN VAN STATIONS:
Wederom leverbaar: Topless jingles door SMC geimporteerd uit Engeland.
Delen 1,2 en 3 om zelf je spotjes mee te maken. f 18,50 per stuk. Alle 3: f 41,--.
CASSE!!~

Laser Hot Hits op studiokwal iteit. f 20,--. Cassette Laser jingles. f 20,-CASSETTE: Another 20 years of Offshore Radio, met o.a. Delmare, Mi Amigo, Paradijs
en Mi Amigo 272. f 25,--.
TENSLOTTE: Videofilms: 25 jaar zeezenders. f 75,--. Video van Ad Roberts op de
Ross Revenge. Twee delen f125,--. Per deel f 75,--.
ZEEZENDERDAG: Op zaterdag 17 juni a.s. in gebouw Moria, Speerstraat Amsterdam.
Heeft u stress of slapeloze nachten? Schaf dan voor f20,-- de CO "Stonehenge" aan.

Stichting Media Communicatie
Postbus 53121, 1007 RC Amsterdam. Postgiro 4065700. Bankrekening 98 .80.40.301.
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Nieuw, van Top Format Productions. De
CASSEr
Demo '89. Een spectaculaire PanrE 1S,_ European Jingle Junction!
Hot Rockin' als altijd maar nu met
nóg meer pakkender en
verrassender items dan ooit.
]0 minuten lang talloze voorbeelden en stijlen van Radio Jingles uit
heel Europa. Natuurlijk ook uit
Nederland (TROS, Veronica,
AVRO-], LDk.lReg. stations,
Radio Tien, Sky Radio e.v.a.)
Bovendien een 15 minuten durende
presentatie van onze Production Music
& Sound Effects Libraries.

Stuur f 2S r lf lSr in een envelop naar onderstaand adres of maak
het desbetreffende bedrag over op girorekening 4149494 t.n.v. Top Format BV, Haarlem
onder vermelding Demo '89 Cassette of CD.
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