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Beste lezers.
Woelige dagen maken we door in Medi aland. Veronica-mensen zijn naar Luxemburg vertrokken om Radio Tele Veroniq ue
de ASTRA-satelliet op te stralen en de
MV Communicator is weer uitgevaren!
Opgelofelijk maar waar. Iedereen dacht
al dat het schip gesloopt was, maar nu
blijkt dat het voor f 20.000,- is verkocht aan een Nederlandse organisatie.
In het weekeinde van 9 april is de
MV Comrnunicator (met de smoes dat het
naar Spanje versleept zou worden om te
worden gesloopt) uitgevaren en is voor
de kust bij Duinkerken voor anker gegaan .
De masten van Laser, die nog op het
dek liggen, zullen worden opgezet.
Met een beetje geluk doen de zenders het
ook nog en kan de MV Communicator aan
een nieuw muzikaal begin in haar zeezenderhistorie beginnen. We houden je
op de hoogte.
Wat staat er in deze Freewave?
Om te beginnen een verhaal over PAMS
die weer eens in de archieven is gedoken.
Na "NewsNewsNews" in "Zeezenders Nu"
uitgebreid aandacht voor 25 jaar Padio
Caroline. Een jubileum dat, volgens Tom
de Munck, de mist is ingegaan.
Dat lees je in een artikel dat vooraf
gaat aan -IINiews uit Denemarken" van
Paul S. Hansen. Na "Amerikaans Nieuws"
gaan we in "Pondje Regio" o.a. naar
Rotterdam met nieuws over de Migrantenomroep, Stads TV en Radio Rijnmond.
Hans Knot had in Groningen een ontmoeting met Raymond Cappendijck.
Hij is de initiatiefnemer van de Radio
Moskou Vriendenclub. Een verslag van die
ontmoeting lees je vanaf pagina. 13 .
Na "Roddels" de "Kanttekeningen" van
Jac Zom over enkele gelegaliseerde piraten in Noord Brabant.
'
Interessant is het artikel van Tom de
Munck over Atlantis 252, een zender di e
met een 600kW zender vanuit Ierland programma I s de ether in wi 1t sturen:
Het Radio en TV Logboek behandelt de
periode van 25 maart t/m 16 "april 1989 .
We besluiten met informatie over Famil ienet dat op 28 juli a.s. met uitzenden
wilt beginnen en het laatste njeuws '
lees je onder de kop "Tot Slot".
Wegens ruimte-gebrek plaatsen wij het
laatste deel van "Over de Grens" over
de radio en tv op Curaçao in de volge nde
Freewave.
Ton van Draanen.
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PAXS DUIKT ANDERMAAL IN ARCHIEVEN.
Meldden we e en jaar geleden al over
een aantal voortreffelijke demo's die
door de
heropgerichte Jingleproducent
PAMS werd uitgebracht, dan kunnen we nu
melden dat men andermaal in de gigant ische archieven is gedoken om te komen
tot de samenstelling van
een aantal
nieuwe cassettes
die nog van betere
samenstelling is dan de vorige sets. Ook
de kwaliteit van het geleverde materiaal is aanzienlijk beter dan de eerste
s erie . Liefst 7 cassettes werden ons ter
beoordeling toegestuurd,
waarvan we U
zondermeer kunnen zeggen dat ze allen
uitstekend zijn. We willen een paar
enigszins uitgebreider belichten: Onder
nummer ALP 7 1s een 65 minuten ovèrzicht
te horen uit het jingle archief van PAMS
(Production And Marketing Services Inc).
De maatschappij werd in 1951 opgericht en
op deze cassette een wonderbaarlijk overzicht van datgene wat PAHS in de 50'er
jaren heeft geproduceerd.
Vanwege het
feit dat geen uitgebreide orkestratie
. werd gehanteerd in die tijd geeft het de
jingles een dUidelijk eigentijdse sfeer
waarbij de meest fantastische produkt en
voorbij
komen.
De cassette belicht de
series 1 tot &n met 4 en 6 tot en met 8.
Op ALP 8 staan de serie 5 en de series 9
tot en met 13.
De eerste geeft 'een 30
minuten durend overzicht van de mooiste
commercials door PAMS in de 50'er jaren
gemaakt en de andere series andermaal de
mooiste jingles uit de 50'er jaren. ALP
16 en 17 brengen onder de titel Custom
and Curios
volume 1
and 2 diverse
pakketten waaronder
Memory Bank,
Pied
Piper,
Sono Sing Overs,
Soul Express,
Rite Now, Super Star, Super Summer 72 en
Armed Forces Services
(reklamespots in
zeer . korte vorm voor het Amerikaanse
leger).
Tenslotte ALP 15 PAMS Pirates,
met op
kant 1
jingles op perfekte
kwaliteit van London,
Britain Radio en
Radio England,
waarbij ondermeer jingles.
te horen zijn die nie t via de zenders van
deze vermaarde offshore stations werden
gebruikt.
Op kant 2 aandacht voor ~et
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jinglepakket dat werd gemaakt voor de
return van Caroline,
maar nooit werd
uitgezonden
(Onbegrijpelijk want het is
een klassepakket),
de landstations komen
aan bod met ondermeer de jingles van
Sovereing, Boneyside,
South Coast Radio,
Eastside Radio etc. Verder de jingles van
Laser door PAMS gemaakt
(ook deels niet
gebruikt)
en
Wonderful
Radio London
International
en
The Voice of Free
Gospel,
beide zee ze nders die er nooit
zij n
gekomen.
' antastisch,
andere
woorden heb ik er nie t
voor .
Voor een
uitgebreide lijst
et verkrijgbare PAKS
cassettes is een br l fje aan PAMS 1n
Europe, 4 Hansal Ro a , Bexleyheath, Kent,
DA6 8JG England, voloende. Tenslotte nog
even dit: PAMS 1s e en samenwerkingsverband aangegaan met Alfa Sounds van Steve

England, waardoor de grootste jinglefabrikant ter
wereld is ontstaan.
Als
eerste p r odukt is een nieuw jinglepakket
ontwikkeld voor het
ILR station Count y
Sound, waarin du idel ijk de Alfa Sound en
de PAMS geluiden zijn te herkennen.
Hans Knot.

NIEUW RADIOSTATION GEOPEND IN AMMAN.
Koni ng Hoessein van Jordanië, zelf één van
de bekendste radioamateurs ter wereld. heeft
onlangs een nieuw radiocomplex . in gebruik
genomen in Amman, In het nieuwe zenderpark
staan middengolf- kortegolf- en langegolfzenders opgesteld waarmee Noord en Zuid Amerika.
Canada. Europa, Noord Afrika en de Arabische
landen kunnen worden bereikt. Doel is het verspreiden van de sociale en economische ontwikkelingsnieuwtjes die er zijn In het land.
Ook wordt aandacht besteed aan de culturele en
geschiedkundige zaken van het land.
ALLEEN GOED NIEUWS OP TELEVISffi.

De regering van Colombia heeft besloten
dat er naast het normale journaal. waarin
meestal alleen het slechte nieuws wordt gebracht. er nu dagelijks ook een bulletin met
alleen maar goed nieuws moet worden uitgezonden en de i~ormatie mag alleen worden toegeleverd door de regering. Zal het echt zo
positief worden? WEN
FELLE CONCURRENTIE OP FILLIPPIJNEN.

De onder linge strijd om de hoogste
kijkcijfers zijn op de Fillippijnen voor de tv
stations reden om forse bedragen te investeren
om de nieuwste snufjes in de studio's te
kunnen gebruiken om op die wijze meer kijkers
te kunnen trekken. Ook het vermogen van de
zenders wordt drastisch opgevoerd. Zo zendt
Channel 7 uit met een vermogen van 1000 kW.
terwijl di~ voorheen slechts 300 was. Voor de
doorsturing werd onlangs een 777 feet hoge
zendmast door presidente Aquino in dienst gesteld. ABS-C8N zendt sinds kort ook voor het
gehele land uit. daarbij gebruik makende van
de faciliteiten van de satelliet Domesat. Deze
is eigendom van Satellite Philippines. ~en is
bij ABS nu zelf bezig met de bouw van een
grondstation en wanneer deze aktiviteiten
gereed ZlJn zal men gebruik gaan maken van
een eigen satellietkanaal via de Pal apa rI. Deze
satelliet is eigendom van de Indonesische
regering en inmiddels Zijn de benodigde
kontrakten getekend. WBN
GEWELD LEGDE OMROEP IN NIGERIA LAM.

Geweld dadige akties tegen de Sokoto Broadcasting Corporation (Rina Radio) en de Nigerian Television Authority (NTA Sokoto), beiden
aktief in het noorden van het Afrikaanse
~igeria. hebben er voor zorggedragen dat beide
stations enkele dagen uit de ether waren.
Reden van de gewelddadigheden was dat beide
stations volgens de geweldplegers gepoogd
3

zouden hebben onredelijke invloed uit te
oefenen op de lokale verkiezingen. Zowel de
gemeenschap als de overheid waren het niet
eens met de uitzending en de lokale militaire
goeverneur Daku besloot tien van de belangrijkste progr8JUUlJIakers vervolgens te
arresteren. Ook werd in opdracht van hem de
totale zender gedemonteerd. Toen uiteindelijk
de verkiezingen achter de rug waren en de uitzendingen hervat mochten worden. gingen medestanders van de verliezende kandidaat in
opstand en besloten andermaal de stations aan
te pakken. waarbij voor de tweede maal grote
schade ontstond door geweld en brand. Slechts
een deel van de programmering van beide stations is op gebrekkige wijze herstart.
DEMONSTRATIES TEGEN GBC IN GHANA.
Na een periode van 6 maanden van werkonderbrekingen en stakingen ten bate van meer
loon en betere werkomstandigheden kwam er geen
eind aan het ongenoegen van de medewerkers,
gezien de leiding van het Ghaneese GBC (Ghana
Broadcasting Corporation) niet van plan was op
de eisen van de werknemers 1n te gaan. De vakbond besloot vervolgens in te grijpen en de
werkne.ers de opdracht te geven tot aktie over
te gaan. Medewerkers. die wel bereid waren om
programma's te verzorgen. werden in de studio
opgesloten nadat de apparatuur onklaar was
geworden en ook werden de zenders diverse
malen gemolesteerd. zodat verzorging van programma's onmogelijk werd. Gezien GBC enkele
uren uit de ether was en dit het enige station
is in dit grote Afrikaanse land besloot dE:?
regering tot Maatregelen over te gaan en de
politie de opdracht te geven tussen beiden te
komen. Negentien de.onstranten werden opgepakt
en de uitzendingen hervatten vier uur later
via de radio terwijl de televisie pas een dag
later weer in de ether was. Als gevolg van de
akties zijn door GBC 18 medewerkers op straat
gezet. Het probleem met het ontslag van de
medewerkers is dat de programma's nu veel
slechter klinken daar de 18 dé beste technici
waren. die het station in dienst had.
AKTIES OM WAPENS IN TE LEVEREN.
De eeuwige strijd om mee te blijven doen
de populairste deejay van Amerika te worden
heeft Rick Dees van Kns FM onlangs op het
idee gebracht de luisteraars in Los Angeles op
te roepen hun wapens. die men zonder vergunning bezit. bij het station in te leveren. In
ruil zou $ 300 worden gegeven aan de voormalige eigenaar. De eerste persoon. die in de
studio zijn wapen inleverde, was Rick Dees zoon
die een speelgoedpistool, dat hij met de Kerst
had gekregen. kwam overhandigen.
LOKALE TELEVISIE IN SPANJE VAN START.
De ontwikkeling van de lokale televisie in
Spanje verloopt
zich gestaag, RTVM ook
bekend onder de naam Telemadrid zal de komende
tijd van start gaan en 35 uur per week programma's verzorgen voor ruim 90% van de
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bevolking van de Spaanse hoofdstad. De
studio's zullen gehuisvest· worden in het
zuiden van Madrid. Channel 13 staat gepland
voor Catalonië en is in appi! van start gegaan
met een aantal uren van 30 per week. Deze zijn
verdeeld over de werkdagen (3.5 uur) en de
dagen in het weekend (12 uur). 60% Van de progrYlla's zal door het station zelf worden geproduceerd terwijl de rest van buitenaf zal
worden aangekocht.
ADVENTIST WORLD RADIO VOOR HET OOSTEN
De programmaleiding van Adventist World
Radio heeft besloten meer uitzendingen te gaan
verzorgen. gericht op de Oostbloklanden. Men
heeft daarvoor ondermeer zendtijd gehuurd via
de zenders van Sines in Portugal. waarbij men
iedere zondag programma's verzorgd in de
verschillende talen van de Oostbloklanden. Via
de eigen zenders in het Italiaanse Porli zendt
men tevens dagelijks programma's uit gericht
op het Oostblok.
PASTOOR DE POUT IN MET PIRATENZENDER.
In het West Duitse Göttingen heeft de
opsporingsdienst van de PTT voor de tweede
keer in korte tijd een illegale zender in beslag
genomen die door een pastoor werd gebruikt
ter verspreiding van zijn kerkuitzendingen. De
zender, die zou storen op het luchtvaartverkeer in Oost Duitsland, was ook daar erg
geliefd. Vooral oude . en zieke mensen luisterden
naar de kerkui tzendingen. Na de eerste
inbeslagname dacht de pastoor de oplossing te
hebben gevonden door zijn zender te bevestigen aan de achterkant van het altaar. Helaas
was die plek niet beschermend genoeg.
SYNDICATE PROGRAMMA'S RADIO 2000.

De uitgeverij die het programma van radio
in München financiert is met het idee
gekomen om de programma's per satelliet te
gaan toeleveren aan geïnteresseerde lokale
radio stations in West Duitsland. Ook zou via
een andere transponder regelmatig weer.
nieuws en sportberichten kunnen worden
uitgestraald. ter overname.
CB IN FINLAND NU OOK VIA 40 KANALEN.
De internationale regels inzake het
geliceerd gebruik maken van de CB zijn nu ook
in Pinland van toepassing. Tot 1 januari was
het mogelijk via 22 kanalen te tokkelen met
een vermogen van 5 Watt. Dit zowel via AM
als FM. Nu kan men met 4 Watt op 40
verschillende kanalen werken via de FM.
GERMANY LIVE ERG SUCCESVOL.
Het transkriptieprogramma dat door de
Deutsche Welle wordt geproduceerd onder de
noemer Schauplatz Deutschland en wordt
gepresenteerd door Barbara Dickman, is vooral
in Amerika erg populair. Het programma wordt
nu reeds door meer dan 50 stations overgenomen.
KATHOLIEK STATION WEER TOEGESTAAN.
Zoals we vorig jaar meldden werd door de
regering elke vorm van radiouitzending door
het Katholieke station Iglesias verboden.
2000
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tapeservice op radio 819. gezien zijn te drukke
werkzaamheden voor de VOO. za 18 MAART:
Als vorige week zaterdag. De party tussen 23
en 24 uur· met co.plete boordploeg. Caroline
558:6-10 Carotine, 10-14 Rob, 14-16 Andy, 1618 Paul, 18-22 Coconut. 22-02 Steve. zo 19
MAART: Na de nacht tussen 5 en 7 uur 'the
best of the sixties' !Ret Johan van den
Hoofdakker. Tussen 7 en 8 op 819 Ron. verdere
liveprogrammering: 10-11 Erik, 12.20-13 non
stop, 13-16 Fred (top 50 is stopgezet) 16-18
Erik, 18-19 Pred. Slechts één nieuwsuitzending
om 11 uur omdat er werkzaamheden worden
verricht in de nieuwskamer.Caroline 558: 6-10
Mick Jackson, 10-14 Rob, 14-18 Tony Kirk, 1822 Coconut, 22-02 Mike Watts. Radio Caroline
819 Rob en Paul. Op Caroline hoorden we
trouwens de eerste van een lange serie
felicitaties pots I.v.m. het 25 jarig bestaan. Het
was Tom Anderson, die het luistervolk toesprak
vanuit Frankrijk.Dan het nieuws van de VOP via
AUK in Blackpool. Het was afgelopen donderdag
precies 16 jaar geleden dat de eerste testuitzending vanaf de MV Cito plaatsvond voor de
kust van New Vork, alwaar geld was ingezameld
voor de zenders, nadat het schip via giften van
Nederlanders in Groningen was gekocht. Op
maandag 27 februari hers tartte Abe zijn phonein programma tussen 14 en 16 uur lokale tijd
om te praten over Salman Rusdie's boek. Tussen
16 en 18 uur vervolgens een speciale uitzending
over de lokale verkiezingen, die in Israël
worden gehouden. Het werd gepresenteerd door
Attan Dantzlg. Op 1 maart keerde Kenny Page
terug aan boord o. Oier Nashan de kans te
geven te genieten van een tijdje aan de wal.Op
3 maart was voor de eerste keer een nieuw
programma te beluisteren onder de titel 'Shat
Nefesh', een prograJIUla over sex en psychologie. Het wordt gepresenteerd door dr. Conhowzero Op 5 maart verliet het station om 2 uur in
de nacht de ether om vervolgens te varen naar
Ashdod voor bunkering. John McDonald verliet
het schip voor behandeling van een infektie aan
zijn oog. In de loop der ochtend ging men terug
naar de ankerplaats waar om 12.20 non stop
muziek werd gedraaid tot 13 uur, 13 Mc Lelland
Hackney, 16 Kenny, 18 Tony O'Reilly, 19.30
McLelland, 22 David Lee. In de komende weken
zullen twee nieuwe presentatoren zich komen
melden te weten: Ricky Valentine en Chris
Massey. Dan, zoals de vorige keer al aangekondigd, zal de volgende zeezenderdag worden
gehouden in Amsterdam. Graag hadden we op 17
Juni de grote zaal gehuurd van de Stichting
Welzijn Doven, maar helaas was deze al door
anderen gereserveerd. Derhalve, gezien ikzelf.
als organisator een zeer druk bezet voorjaar
heb en alleen op 17 juni nog vrij had, zijn we
genoodzaakt uit te wijken naar zaal Moria in
Amsterdam, gevestiid aan de Speerstraat. De
dag begint voor ons om 10.30 en zal doorlopen
tot 17.30. Noteer die datum nu al vast!
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20 ~RT: In de week voor het 25 jarig
bestaan van Caroline helaas niet zo uitgebreid
het Carolinenieuws daar een deel van de post
niet op tijd is gearriveerd van onze loggers.
Derhalve niet de dagelijkse wijziging en een
begin programmering maar puur enkele belangrijke wijzigingen. Gisteren blijkt een tender
langszij geweest te zijn om Andy Brandgate van
boord te halen. Zondagmorgen. zoals al gemeld.
de terugkeer van Tony Kirk. Op maandag
ochtend, om 2 uur. was nieuwkomer 1an Miles
er met een programma dat doorliep tot 6 uur.
Daarna hoorden we van 6 tot 10 uur Chris
Kennedy, die dan eindelijk weer is teruggekeerd op de Ross. In de 819 programmering
hoorden we deze week de shows gebracht door
Rob Harrison en Dave Shelton. Dan even een
vergissing rechtzetten inzake de program.a's
'in de nacht' van Hendrik van Nellestein. We
meldden dat deze synchroon liepen aan die van
Keizerstad in Nijmegen. De fout moet even
worden recht gezet. We hadden namelijk uiteen
brief van Peter Kint uit Nijmegen begrepen dat
hij het zo bedoelde. Nu laat hij ons weten dat
hij niet duidelijk genoeg is geweest. Hij
bedoelde dat de programma:s qua datum
synchroon liepen. Bij Keizerstad is het '819'
programma op zondagavond te beluisteren,
hoewel hij nu tevens meldt dat er achterstand
in de '819' programma's is. Er wordt door
diverse mensen gevraagd of we ook de lijsten
kunnen publiceren van de Caroline top 1000 en
de Album top 200. Helaas hebben we de
programma's niet kunnen volgen gezien de
slechte ontvangstkwaliteit maar ons is wel ten
ore
gekomen dat AUK, Postbus 539 in
Blackpool. overweegt tot publikatie over te
gaan. De Sarah, het zendschip van Radio New
Vork International. heeft haar ankerpositie voor
Long Island verlaten en ligt nu weer in de
haven van Boston. De toekomst voor het schip
is geheel vaag te noemen. Radio 819 programmering: Als vorige week. Koffietijd is een
herhaling van vorige week maandag met 'de
onbekende deejay'. De kandidaat voor de
Smoking top 3 is Rob Olthof van SMC. De
Ayahtollah probeert zo het een en ander over
zijn aktiviteiten te vertellen maar wordt
daarvoor weinig kans gegeven voor programmamaker Erwin v.d. Bliek. Bij Ria Valk deze
week geen gast. In het BBC programma Day
time Live, op BBC TV 1, vandaag een item van
10 minuten ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan van Caroline. Zoals door ons al gemeld
de eerste keer dat via de BBC een eigen
documentaire wordt uitgezonden. Johnnie Walker
haalt oude herinneringen op aan de 60'er jaren:
Ronan vertelde nog eens hoe hij aan het idee is
gekomen het station op te starten en respektievelijk Dave Asher en Steve Conway vertellen
over de hedendaagse aktiviteiten van Caroline.
Dit alles gelardeerd met prachtige oude opnamen
en nieuwe shots, het vorig weekend aan boord

van de Ross genomen. di 21 MAART: Radio 819 :
Koffietij d een herhaling v an gisteren en dus
ook vorige maandag. Omda t er geen s ponsor
kwartiertje tussen 11.45 e n 12 i s wordt nu het
gedraaid e n bl ij kt de 'onhel e programma
bekende deej ay' René Bakker te zijn. Bij de
VPRO Radio in het pro gramma 'Radiovereniging'
aa ndac ht aan de carri ere va n Henk van Dorp,
die ondermeer bi j Veronica heeft gewerkt. Over
die periode onderme er telefon i sche gast Joost
den Draayer . Tevens zeer slecht gemonteerde
fragmenten. De studiotapes, die wij speciaal in
het voorafgaande wee kend op verzoek van de
VPRO monteerden waren zeker 'zoek geraakt' i n
het VPRO Gebouw. wo 22 MAART: Koffietijd op
819 weer
met René
Plemp. do 23 MAART:
Aquasun gesponsord programma een herhaling
van 9
maart. Regelmatig wordt er in de
programma's een spotje gedraaid dat vanaf a.s.
zondag de programma's op 819 's ochtends om 4
uur zullen beginnen en door zullen lopen tot 20
uur. Een uitbreiding van 2 uur aan zendtijd
voor 819. James C Ryan is uiteindelijk door de
rechtbank in Amerika veroordeeld tot 5 jaar
gevangenisstraf
wegens
het illegaal geld
achterhouden van financiers ten bate van het
Carolinepro jekt. Tevens moet hij het achtergehouden geld: 332.000 dollar, terugbetalen en
zal hij na zijn vrijlating nog eens 5 jaar ter
beschikking worden gesteld van de Amerikaanse
regering. Ryan denkt in Hoger Beroep nog iets
van zijn straf af te kunnen krijgen, hoewel
Walter Betty van de FBI hem weinig kans geeft.
vr 24 MAART: bij Caroline om 7 uur het begin
van de top 1000 en in de avonduren het begin
van de Album 200 op 819. Radio 819: Het
sponsorkwartiertje tus sen 11.45 en 12 is weer
non stop. N.a.V. diverse opmerkingen i n de live
programma's gaan
we e r van uit dat men
ontevreden is ove r de te l ange wacht periode
voor de wisseling van de wacht. Goede Vrijdag
doet altijd terug de nken aan die gedenkwaardige gelijkgenaamde
ag in 1964 en de start
van Radio Caroli ne. ~u xact 25 jaar later is
het boek '25 jaar Caroli ne herinneringen, deel
l' verschenen. Later dit j aar komt nog deel 2
uit. Wens je alsnog een exemplaar van deze
zeer beperkte oplage meldt dit dan zo spoedig
mogelijk aan ons adres i n Groningen, Postbus
102, 9700 AC. In het nieuwe VOO blad een
mededeling inzake de t e verwachten vermogensverhoging voor Radio Caroline en Radio 819:
di t wanneer de antennes klaar zijn. Volgens
het bericht ligt he ~ ze ndschip nu voor de
Franse kust. za 25 MAART: Live programmering
als vorige zaterdag. Cr nie Vandenbosch is een
herhaling van 11 ma rt j.1. Er wordt in de
programma's re gelmatig v. cteld dat morgen de
zomertijd in gaat e n d~ t erhalve om 2 uur de
kl okken een uur achte i t moeten worden gezet.
Een grove fo ut, die e p' pa r j aar geleden ook
al op radio Monique 'Jeró gemaakt. Om 19 uur
w~rdt bij Radio 819 af 'c heid genomen en gezegd

Jingle

--.
..-Jingles-....
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infomercials * stationsongs
* uuropeners * jocks *
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tot morgenochtend 5 uur. Vervolgens begint
niet Viewpoint maar het vervolg op de Album
top 200. Zullen de dominees blij mee zijn!
De Radio 819 programma's komen va.n nacht
te
vervallen vanwege de festiviteiten op radio
Caroline. 'Echte fans houden nog steeds van
Caroline' is de titel van het enige artikel dat
we in de dagbladpers hebben kunnen vinden
naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van
Caroline. Trouwens een uitstekend artikel uit
de pen van Peter van den Berg, die daarmee
tevens aangeeft zelfs een echte fan te zijn,
gezien hij anders niet zo 'fast and factual'
(voor het eerst hoorde ik trouwens deze kreet
op Big L) op de hoogte was, ondanks dat hij en
iedereen hedentendage naar een lokaal radio
Caroline moet luisteren. Het was een goed
begin deze ochtend de Volkskrant van de mat
te mogen nemen. Complimenten! zo 26 MAART:
Op Caroline gaat de top 1000 nog maar steeds
door, terwijl op 819 om 4.30 zomertijd de top
200 van de mooiste LP's is afgelopen. Vervolgens werd tot 14 uur de programma s van
Caroline 558 op 819 uitgezonden. Hiermee waren
de problemen aan boord kompleet daar er vooraf
geen overleg is geweest met de leiding van
radio 819 inzake het 'lenen' van zendtijd. Dit
gebeuren kan nog een duidelijk staartje krijgen
gezien ook de speciale Paasdiensten van ds van
Gendt en Maasbach niet zijn uitgezonden. De
onderlinge sfeer tussen de Nederlanders en de
Carolineaensen was dan ook om te snijden.
hetgeen misschien ook wel weer merkbaar was
aan de sfeer in de programlla's op Caroline.
Ook via de korte golf was het Carolineprogramma te volgen. Om 14 uur na. radio 819 het
programma weer over met van 14-16 Ron. 16-18
Erik, 18-20 Pred. waarna vervolgens tot 1.35
Viewpoint. Na een 15 minuten stilte werd
vervolgens tot 5 uur de volgende ochtend en
het begin van een nieuwe dag voor radio 819,
de programmering van Caroline 558 overgenomen.
We grijpen even terug in de tijd naar vr 24
MAART: gezien nu de loggings inzake Caroline
zijn binnengekomen. Op Goede Vrijdag begon de
top 1001 om 8 in de ochtend. in co-presentatie
van Caroline Martin en Steve Conway. Vermoed
wordt dat men gekozen heeft voor een top 1001
daar het lokale ILR station Essex Radio ook
een top 1000 voor het Paasweekend promoot.
Om 13 uur nam Nick het over en om 15 uur
waren het Rob Harisson en Paul Shelton die de
presentatie overnamen tot 17 uur. Daarna waren
het Coconut en Dave Asher. die doorgingen tot
21 uur, waarna Chris Kennedy het overnam. De
uren tussen 1 en 3 in de nacht van 25 MAART:
Tony Kirk. 3 tot 6 Ian Miles. Mike Watts van 6
tot 8. Daarna andermaal Caroline en Steve met
ondermeer een nieuwsbulletin van Steve om 10
uur, waarin hij het lachen maar niet kon
houden. Om 13 uur Nick. 17 uur Dave en
Cocunut, 20.15 Chris Kennedy voegt zich bij
I
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het tweetal. Tony om 21 uur. 1 uur Chris en
daarna rond kwart na 1 aandacht voor het
voorbijkomen van de Olau lijn ferry Britannia.
Op dit schip ongeveer 350 Carolineaanhangers.
die tegen gereduceerde prijs deze tocht vanuit
Engeland naar Vlissingen meemaakten. en
uiteraard ook weer terug. ~aast vele oude
artiesten en ex Caroline deejays. ook Ronan
O'Rahilly, die de feesttaart (zie de foto met
dank aan Kees de Bakker) aansneed. Om 4.28 in
de morgen waren alle beschikbare frequenties
aan boord van de Ross in gebruik voor het
zelfde fees~elijke programma. We zitten dan
inmiddels op Paaszondag. We hebben het dan
over het Caroline 819 programma, waarbij de
nummer 1 van de LP top 200 werd gedraaid. Via
de korte golf werd vervolgens de 558 uitzending tut 13.30 de volgende middag overgenomen
terwijl via de 819 tot 14 uur de Caroline
programma' s overnam. Zonder overleg hadden de
Carolinejongens beslag gelegd op de Radio 819
uitzendingen. hetgeen nog een aardig staartje
kan krijgen gezien de betaalde programmals
niet zijn uitgezonden. Zondagochtend om 7
presentatie in de top 1001 met Mike, 8 uur
Steve. Caroline M kwam er om 9 uur bij. Om 7
minuten na 12 was er een gesproken boodschap van Judy Murphy. die Caroline feliciteerde met het 25 jarig bestaan. Dit is de
enige bood3chap door ons gehoord tijdens de
top 1001 en vele voormalige deejays zullen
gefrustreerd zijn daar hun boodschap niet is
uitgezonden. o. tien voor één die middag werd
Caroline van de Fortunes gedraaid, gevolgd
door een groot aantal Caroline jingles en
jingles van stations die zendtijd van Caroline
hebben gehuurd in de afgelopen 25 jaar.
Vervolgens werd een groot aantal platen.
verbonden aan de Carolinehistorie gedraaid. Dit
alles moet gezien worden als de top van de
festiviteiten: niets meer dan een koude douche .
Maar bijna alle programmamakers van hedentendage waren dan ook nog niet geboren toen
Caroline in 1964 haar uitzendingen begon. Om
13.23 nam Nick het programma over en Dave
en Coconut vervolgens om 16 uur. Vijf minuten
na opening van het programma een verslag van
het voorbijgaan van de Olau (richting Engeland)
met andermaal de fans aan boord. Helaas was er
mist maar toch werd er aan boord van de ferry
boot door honderden tegelijk geflitst. In eerste
instantie zou de kapitein om de Ross Revenge
heenvaren. Er zijn twee versies waaroll hij
besloot het niet te doen.
1) de vele fans zouden een te gevaarlijke
situatie kunnen veroorzaken door massaal aan
een zijde van de boot te gaan staan op het dek
waardoor het schip onstabiel zou kunnen worden
en 2) de ambtenaren van de OTI hebben de
leiding van Olau gewaarschuwd zich niet te
mengen in de festiviteiten van Caroline's
verjaardag. Het live verslag ging ook nog eens
de mist in daar de. eerder goed geteste.

microfo n alle diensten weigerde. Rob nam over
om 19, Chris om 21 en ging door tot maandagochtend 1 uur. Inmiddels hebben deze dag
verschil lende BBC stations en ILR stations op
de een of andere manier aandacht besteed aan
het 25 jarig bestaan van het station. In het
programma van GRL was Ronan te gast met
verder voormalige medewerkers Gary Burke, Tom
Lodge en Mike Ahern. Op de vraag hoe lang het
nog kon duren alvorens Caroline zou stoppen
antwoordde Ronan cynisch: 'Misschien een paar
uur of een dag of 41' Ma 27 MAART: Een
tender is langszij geweest en heeft verandering
in het deejaybestand teweeg gebracht. Tony,
Mike en Ian deelden de nachturen en Ian kwam
terug om 8 uur om door te gaan tot 11 uur,
toen Nick het van hem overnam. Om half 12
kondigde Steve aan dat de winnaar van de
competitie inzake de top 1001 niet de komende
zaterdag bekend zou worden maar minimaal
een week later daar lang niet alle post binnen
was. De post, die met de tender is meegekomen
uit Sp~nje, werd trouwens afgeleverd door de
meest favoriete ex Mi Amigodeejay . Aangenomen
wordt dat de mededeling op tape stond en Steve
al weer onderweg was naar land. Om 15 uur
nam Cocunut de presentatie over, terwijl om 16
uur de top 1001 een uur werd onderbroken om
de favoriete platen van de deejays te draaien.
Om 17 uur werd begonnen met de top 30 van de
lange lijst, hetgeen werd gepresenteerd door
Rob en Mike. Nummer één op de lijst het
nummer Hurricane van Bob Dylan, hetgeen
misschien wel symbolisch de geschiedenis van
Caroline weergeeft. Na de top 1000 was het de
beurt aan alle deejays om hun persoonlijke top
15 te draaien: Nick was eerst aan de beurt om
19.26, gevolgd door Coconut die Dave Ashers
lijst draaide vanaf 20.30. De lijst was 13 platen
lang. Reden genoeg ook om aan te nemen dat
Dave tevens naar de wal is vertrokken,
hetgeen ook geldt voor Caroline Martin. Om
22.15 was het de beurt aan Chris, gevolgd door
Mike om 23.19, die geen eigen lijst draaide
maar zo maar wat leuke platen. Tony was er om
1 in de ochtend, gevolgd door Paul om 7
minuten na 2 uur. Hij draaide ook de lijst van
Caroline en als laatsten waren Arie Swets om
4.08 en Ian Miles om 5.10, hetgeen de festiviteiten rond het 25 jarig bestaan van
Caroline afsloot. We zijn dan inmiddels op de
dinsdag aangeland, waardoor we toch even terug
moeten naar de maandag voor ondermeer de
programmering van Radio 819. De met veel tam
tam aangekondigde zendtijduitbreiding is
alweer, na één dag, van de baan. Derhalve weer
van 5 tot 19 uur. Tweede Paasdag een afwijkende programmering met van 5- 8 Fred van
Amstel, 8- 10 dominees met speciaal Paasprogramma, waarbij ook de excuses werden
aangeboden voor het niet uitzenden van de
programma's van gisteren. 10-11 non stop 11-12
OenO Magazine i.p.v. gisteren. Deze week geen

Smoking top drie . 12-14 Ron (zonder Ria Valk).
Om 14 uur bleken Fred en Erik afgelost te zijn
door Arie Swets. 14- 17 Arie, 17- 19 Johan van
de Hoofdakker op tape met 'the best of the
sixties'. Deze week geen nieuwsuitzendingen
daar er werkzaamheden zijn van technische aard
aan boord van de Ross. Er worden regelmatig
spotjes gedraaid voor 2 nieuwe programma's.
Vader Abraham komt terug op zondag van 10
tot 11 met een verzoekplatenprogramma en binnenkort op zaterdag tussen 17 en 19 uur 'Joy
Ride' met Luc van Rooy (Dardin) en René
Bouvé. Op Radio Rijnmond draaide Pieter Leen
een voortreffelijk overzicht van de mooiste hits
gemaakt door Caroline, gelardeerd met vele
oude jingles. Bij de VOO tussen 7 en 8 in de
avond ook aandacht aan 25 jaar Caroline.
Gasten waren ondermeer Frank van der Mast
(nooit voor Caroline gewerkt), Ruud Hendriks,
Bart van Leeuwen ( ook niet voor Caroline
gewerkt) en Ton Lathouwers. Namens Freewave
was er Tom de Munck. Centrale presentatie was
in handen van Dirk van Egmond, die zich zeer
slecht had voorbereid en nogal wat ellendige
historische fouten maakte. Ondermeer kwam er
Caroline North en South er na de invoering van
de wet in 1967. Jammer was dat men te weinig
aandacht besteedde aan de begin en eind jaren
van de 25 jaar Caroline en ook te veel de
negatieve dingen naar voren haalde. Toch
wisten de heren leuke annecdotes op te halen
en was natuurljjk één dags vlieg Lathouwers
(wat caroline betreft) als altijd weer negatief.
Op de BBC werd in het tv nieuws andermaal
aandacht besteed aan Caroline met oude beelden
en op radio One tussen 9 in de ochtend en 3 in
de middag een uitstekende programma over de
goede en slechte zaken uit de 60'er jaren, dit
alles rond 25 jaar Caroline. Vandaag hoorden we
ook dat Peter Philips een tijdelijke nieuwe baan
heeft en is gaan werken voor Blue Danube
Radio in Wenen. di 28 MAART: Bij de NOS in
Driespoor op de daadwerkelijke verjaardag
aandacht voor 25 jaar Caroline, mede gebracht
. door producer Ton van Draanen, die ook de
fragmenten voor het VOO programma van
gisteren leverde. Radio 819: liveprogrammering:
5- 6.30 Arie, 7- 9 Ron, 12.20- 14 Ron, 14-17 Arie
en 17-19 Ron. Ria Valk geen gast in
het programma van deze week. Dan het nieuws
van de Voice of Peace via AUK aangeleverd: Op
7 maart kwamen John MacDonald en Ofer
Nachson weer terug aan boord na enige dagen
van verlof. Dave Lee vertrok met de tender
naar land. Ricky Marks, een nieuwe deejay, was
die dag voor het eerst te horen tussen 22 en 24
uur lokale tijd. De oldieshows op zondag tussen
22 en 24 uur werd vanaf 12 maart vervangen
door een tro .kshow' met Ri cky. Reden is een
reorganisatie van de di~cotheek, waardoor men
niet alle platen ter beschikking heeft. Ditzelfde
gebeurde ook de volgendp. dag. Op 17 maart
kwam David Lee terug op het schip. Op 1
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maart werd de Hebreeuwse feestdag Purim
uitgebreid gevierd en de woensdag erna volgde
andermaal een tender. Kenny ging van boord en
kwam de volgende vrijdag 24 maart terug. Aan
boord zijn naast Kenny McLeland Hackney,
Tony O'Reilly, Dave Lee, Ricky Marks en Ofer
Nachson. Tenslotte wat deze aflevering van Nu
betreft de mededeling dat het voormalige
Paradijs radioschip, de Magda Maria, versleept
is naar de haven van Zeebrugge, waar het
eerdaags zal worden ges] oopt. Aan deze maxi
aflevering van Nu werkten mee: Maria Depuydt,
Tom de Munck, Henk Kortschot, Jan Hendrik
Kruidenier, Jack Duyser, Paul de Haan, Ate
Harsta, Ton van Draanen, Rob Chapman, Barry
en Ruth Johnston, Kees de Bakker en Hans
Knot, die ook, zoals gebruikelijk, garant stond
voor de redaktie.

DE SAEDELEER GEEERD MET PRIJS.
De prijs der Vlaamse Gemeenschap is voor
dit jaar toegewezen aan sportverslaggever Riek
de Saedeleer. De prijs wordt toegewezen aan
Vlamingen die op een uitzonderlijke wijze
hebben bijgedragen tot de uitstraling van
Vlaanderen in de wereld of zich op een uitzonder lijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
GESCHILLEN RAAD GEINSTALLEERD.
Medio maart is de GNOT, de geschillenraad
voor niet openbare televisieverenigingen,
geinstalleerd. Volgens het kabeldecreet moe t de.
VTM
en de regionale tv elke vorm van
discriminatie weren uit de programma's.
Discriminatie tussen de ideologische en
filosofische strekkingen vermijden in de
programmaopbouw een strikte geest van 'onpartijdigheid aan de dag leggen en de regels
van de journalistieke plichtenleer eerbiedigen.
De GNOT moet toezien op al deze voorschriften
en bestaat uit negen leden die elk minstens 10
jaar beroepservaring in de magistratuur bezitten
of dezelfde periode werkzaam zijn in het
universitair onderwijs dan wel de schrijvende
pers.
BERTELS WEG BIJ DE BRT
Reporter van ondermeer het programma
'Terloops', Wilfried Bertels, verlaat eind mei de
BRT daar hij ontgoocheld is over de mogelijkheden binnen de omroep en tevens daar hij per
1 september a.s. zijn eigen produktie maatschappij zal starten onder de naam 'Bertels en
Wilfried'.
REGIONALE TELEVISIE LEUVEN.
Half maart is de regionale televisie RTVL
te Leuven van start gegaan met proefuitzendingen. Dit vond plaats vanaf de Salon 'Ideaal
Wonen' en de bezoekers konden de programma's
per intern circuit bekijken. Daarbij werd men
tevens op de hoogte gesteld dat er nog steeds
geen datum bekend is van de officiäle start
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van de RTVL gericht op de huiskamers. De
onderhandelingen met de betreffende kabel maatschappij zijn nog niet afgesloten maar een
vertegenwoordiger van de RT:VL stelde wel dat
men in de positieve richting is gekomen inzake
het doorgeven van de signalen. Ook heeft men
nog steeds niet de beschikking over een
vergunning tot het mogen voeren van reklame
via de programma's. Wanneer de problemen zijn
opgelost zal de RTVL allereerst gedurende een
periode van 6 maanden gaan proefdraaien,
waarbij het in de bedoeling ligt om in eerste
instantie één uur per week te gaan uitzenden.
Het merendeel van de benodigde financieen
hoopt men in de toekomst uit de reklame te
kunnen bekostigen.
JESSIE DE CALUWE STOPT MET ARGUS.
Wanneer de lopende serie programma's
Argus is afgelopen zal Jessie de Caluwé de
copresentatie, die zij met Jan van Rompaey
doet, stopzetten. Het ligt in de bedoeling dat
Jessie in de toekomst een eigen praatprogramma
gaat brengen via de BRT. Gedacht wordt hierbij
aan een zondagmiddagprogramma.
BENOIT NAAR DE BRT.
De 51 jarige Marc Benoit, economisch
adviseur bij Bekaert in Zwevegem, is benoemd
als opvolger van de onlangs overleden Johan
Fleerackers, als lid van de Raad van Beheer bij
de BRT.

25Years
BadioCaroiine
JAAR CAROLINE: DE MIST IN!
Veel bedrijven en organisaties hebben door
de jaren ondervonden wat het voordeel is van
een sterk positief image. Op basis van een
goede reputatie ben je heel wat mans (of
'mens' moet je tegenwoordig zeggen). Allerlei
nieuwe produkten en diensten breng je heel wat
gemakkelijker in de belangstelling van het
publiek en de pers als je bekendheid groot en
je kwaliteit evenredig is. Eens, zo'n 25 jaar
geleden, was er een radiostation dat er in
slaagde al na een maand een image op te
bouwen dat .n iet meer kapot leek te gaan. Het
station had na een paar weken op 199 meter
middengolf bereikt dat zeven miljoen luisteraars
bereid waren hun toestel steeds op die
golflengte af te stemmen, of deze er gewoon op
te laten staan. Dat radiostation was Radio
Caroline. Van maart 1964 tot augustus 1967
bleek alleen concurrent Radio London (Big L) in
staat te zijn iets van Caroline's succes af te
nemen. Echter, na die periode, ging het bergafwaarts. Met enige oplevingen wist Caroline toch
nog een legende te worden. Maar, het was in
alle opzichten 'verf over roest'. De wat meer
kritische Caroline aanhangers (laat ik ze zo
maar noemen) hadden na het zinken van de Mi
Amigo goed~ hoop dat met het ondergaan van
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'the Lady ' een nieuw en wat glorieuzer tijdperk
zou aanbreken. De jaren zeventig hadden een
slap aftreksel gebracht van de drie populaire
jaren waarin er van 'legaliteit' sprake was. Nog
nooit hebben er vanaf één zendschip zoveel
stations uitgezonden op zoveel frequenties en
met zoveel formats . Helaas bracht het station
er in dit decenium weer niet veel van terecht
en werd het, zoals in de vorige periode,
geteisterd door mast en ankerbreuken, een
eigenwijze eigenaar, eigenwijze zendertechnici
en nog eigenwijzere deejays. Het geldgebrek
was een symptoon dat uit de zeventiger jaren
was overgenomen, evenals het ontbreken van
een continue beleid. Zonde van wat eens zo'n
trots en statig zendschip
was, The Ross
Revenge. En dan na 22 jaar van doormodderen,
mag je toch wel verwachten dat het met Pasen
een weekend wordt om nooit te vergeten.
Voorafgaand doet men bij Caroline allerlei
mededelingen, die er op wezen dat 26 en 27
maart een historisch radio evenement zouden
gaan bevatten: '558 and 819 on full power!" en
FM
uitzendingen.
De
Nanell
zou worden
aangekocht; eerst t.b.v. een stunt als Caroline
North, waarbij de Ross het South ship zou
worden. (De Nannell zou daarna tijdelijk de rol
van de Ross overnemen zodat het zendschip
opgeknapt kon worden), In de uitzending zouden
getapte felicitaties van oude bekende deejays te
horen zijn
enz enz. En waar komt Steve
Conway als
programmaleider
ons
in het
Paasweekend mee ver(r)assen? De Top 1000 aller
tijden. Hoe komt die jongen er op? Samengesteld door de luisteraars. Wie een beetje kan
rekenen weet dat je voor een top 1000 aller
tijden minstens 500.000 brieven van luisteraars
nodig hebt. Verder kommentaar hierop lijkt
overbodig. Wie echter het geduld kon opbrengen
om de laatste 150 platen te beluisteren, hoorde
grotendeels 'nieuwe' platen. Nieuw niet in de
zin van 'pas uitgekomen', maar als 'nooit gedraaid'. Het format vanaf nummer 150 zou
Caroline's format moeten zijn. Zij die Caroline
zo af en toe alleen aanzetten om te horen 'of
ze er nog zijn' spraken hun verbazing uit over
de lekkere muziek op maandag 27 maart j.l.
Ronan O'Rahilly heeft het helaas allemaal niet
kunnen horen. Hij zat met een lading vergane
glorie deejays en artiesten op een Olau ferry,
die op de tocht Engeland-Nederland en weer
om, enkele seconden langs de Ross kon varen.
Heen in het donker en terug door de mist.
Resultaat een paar seconden Ross in beeld.
O'Rahilly schijnt gezegd te hebben dat het maar
goed was dat die mist er was. De 'Rust
Revenge' is vandaag de dag een armoedige
vertoning. Overigens heeft de DTI getracht de
Olau lijn van de toer langs 'the Lady II' af te
houden, door de leiding zwaar onder ~ruk te
zetten. Een ·hele geruststelling voor O'Rahjlly en
de zijnen moet het antwoord van de direktie
van de DJau Ferries geweest z' jn: ' ..... Off!'

Colin Nichol en Ronan O'Rahilly aan boord
van de Olau ;'Britannia' (foto: K. de Bakker)
Zo slecht als Caroline zelf haar jubileum
aanpakte, zo goed deed de Engelse pers het. De
kranten stonden vol en zowel de BBC als de
ITV vulden vele buisminuten. Het is onvoorstelbaar hoe sterk het image van Caroline ooit
was; zo sterk dat nu zelfs nog het station op
die drie succesvolle jaren blijft drijven.
Caroline van nu is een achtergebleven werkelijkheid, een spookschip gevuld met zombies.
Het zal wel niet meer zo lang duren, voordat de
zakken cement aan boord komen, niet voor de
betonnen platen voor de 'deejay-hoofden', maar
om de 'zolen' te lappen van the Lady Il. En de
rest van dit vel haal kunnen we, ..... lees de
historie van de Mi Amigo. De nieuwe mast( en)
zijn niet eens lang genoeg om boven water uit
te steken! RORAR, BOU ER TOCH MEE OP!
Tom de Munck.

Nieuws uit Denemarken
UITSTEL ONDERTEKENING WET.
Onze nieuwe
minister voor Mediazaken,
Rechendorff, komt zijn beloftes niet na. Op 1
april zou de ondertekende versie van de nieuwe
wet inzake reklame op lokale televisie van
kracht worden, maar de wet is niet ondertekend
en dus ook niet in werking getreden. Oorzaak
is dat TV2, het landelijke station, nog steeds de
alleenrechten voor reklame op televisie blijft
opeisen. Er zijn al vele lokale stations inmiddels in financi~le problemen gekomen wegens
het gebrek aan sponsors. Het is niet bekend
wanneer de wet nu van kracht zal worden.
VERANDERINGEN IN ZWEDEN.
Momenteel verandert er heel wat in de
mediawereld vän Zweden. TV Scandinavia is
sinds kort allee n eigendom van Bengt Carlberg
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en zijn studio's ZIJn nu gesitueerd in Wartahamnen, even buiten Stockholm. Voorheen werd
het station gerund door Ake Wilhelmsson en
Kari Storackre, maar zij verlieten het prójekt
om zelf een nieuw projekt op te gaan starten.
TV Scandinavia is nu op zoek naar investeerders, die minimaal 100 miljoen Skr op tafel
moeten leggeil om 24 uur per dag uit te kunnen
zenden. Uiteraard is in dit bedrag de opbrengsten van reklamegelden niet meegerekend. De
twee eerder genoemde personen, die het projekt
hebben verlaten zijn van plan spoedig van
start te gaan met 'Nordic Channel' waarbij men
waarschijnlijk gebruik zal gaan maken van de
oude Sky Channel transponder, die deze zomer
vrij komt. Een grote zakenman heeft het nodige
geld op tafel gelegd en reklame moet de rest
doen. Nordisk Television is een ander nieuw
projekt en enkele van de te programmeren
shows zijn al gereed en al door andere stations
uitgezonden. Ook dit projekt wil in de toekomst
gebruik maken van een eigen satelliettransponder .
Paul. S. Hansen.

gedreigd via de Federale Rechter een uitspraak af te dwingen inzake het verkrijgen
van zend,t ij d.
ONTEVREDENHEID IN CANADA.
Zoals al eens door ons gemeld is er in
Canada een verbod om het format 'top 40' te
gebruiken bij de FM radio's. Derhalve is het
alleen mogelijk voor de programmadirekteuren
om het geliefde format via de AM te brengen.
Gezien ook in Canada er steeds minder naar de,
kwalitatief mindere, AM wordt geluisterd.
worden er ook steeds minder singles verkocht en niet te vergeten steeds minder nieuwe
artiesten ontdekt. Natuur lijk is di t voor de
gehele radioindustrie een zeer ongezonde zaak.
De huidige teenagers, en dus ook het singlekopende publiek, luistert praktisch niet meer
naar de radio en raakt steeds meer verslaafd
aan Much Music, de Canadese versie van MTV.
Wel stellen de tieners dat men het videopopprogramma beschouwd als een soort van radio
met toegevoegde beelden, hetgeen inhoudt dat
men het vaak niet bekijkt maar b.V. aan heeft
bij het huiswerkmaken. Ook zijn de verschillende programmaleiders van mening dat, mede
gezien de mindere belangstelling voor top 40
radio, de programmamakers minder geinteresseerd overkomen. Men wil nu bij de overkoepelende regeringsorganisatie voor radio en
tv zaken alsnog proberen de jarenlange ban op
de top 40 via de FM te breken.
Jan Hendrik Kruidenier.

RONDJE REGIO

GEVECHT OM REAGAN IN LOS ANGELES.
MIGRANTENOMROEP MEER PROFESSIONELER.
Diverse radiostations in Los Angeles
Mozaïek, de Rotterdamse Migrantenomroep,
hebben de laatste maand geprobeerd voorma- wil zich in de toekomst nog professioneler
lig president Reagan aan te trekken. Topgaan mengen in de strijd om de kijkers op de
Rotterdamse kabel. Men werkt nu ondermeer
scorer is wel KLAC dat via direkteur
aan een bedrijfsplan waardoor het in de
Norm Epstein een aanbod heeft gedaan van
100.000 dollar per jaar indien Reagan zijn toekomst mogelijk moet worden meer onafhankelijker te worden van de overheidssubsidies .
oude vak van sportcommentator wil gaan
Er moet ondermeer geld vrij komen om een
uitoefenen. In ruil voor het geld zou
Reagan vanuit zijn huis, 5 dagen per week, aantal redakteuren en free lancers in dienst te
nemen, terwijl men nu alleen werkt met freeeen één uur durende talkshow moeten prelancers. Bezuinigd zal er ondermeer moeten
senteren. Toen de direkteur van KRLA,
worden door in een gering aantal talen te gaan
Bob Moore, van het bedrag hoorde veruitzenden. Nu gebeurt dit in 11 verschillende
dubbelde ;hij het aanbod en vroeg Reagan
terwijl in de toekomst nog slechts 3 talen
als '01die but goodie' te gaan optteden
gebruikt zullen worden.
op zijn gouwe ouwe station. Geen van de
STADS TV ROTTERDAM GOED BEKEKEN.
stations heeft antwoord terug gehad. ReaOngeveer 1 op de drie Rotterdammers kijkt
gan begon destijds zijn carrière als
wel
eens naar de televisie programma's van
sportcommentator bij WOC in Des Moines in
Stads
TV Rotterdam. Dit blijkt uit een
de staat lowa.
telefonisch
onderzoek, dat onlangs werd
KU KLUX CLAN CLAIMT ZENDTIJD.
Nu de Federal Communication Commission gehouden door de redaktie van Het Vrije Volk.
De kijkers blijken over het algemeen ook
geen vergunning heeft afgegeven voor het
tevreden te zijn over de inhoud van de proverzorgen van radio en/of televisieprogramma's. Hetzelfde percentage dat keek bleek
g'ramma I s v i a versch i 11 ende kabe 1net ten in
geheel niet bekend te zijn met het bestaan van
de VS, heeft de leiding van de fanatische
sekte van blanke racisten, de Ku Klux Clan de STADS TV, die sinds enkele maanden op de
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kabel j s . Er wordt t rouw ns ged ch om h t
aantal (lange) progr mma s per week uit te
breiden van 3 naar 5 en om een uitgebreide
campagne op t e starten om ' de lokale televisie
nog bekender te maken onder de R tterdamm rs.
RIJNMOND NIET MET GM IN ZEE.
General Motors mag niet optreden als
sponsor van de regionale omroep Rijnmond, ter
mede financieri ng van het sportprogramma. Het
contract, dat de regionale omroep 4 ton zou
opleveren, is door de Mediaraad afgekeurd
omdat het in strijd zou zijn met artikel 55 van
de Mediawet, waarin gesteld wordt dat de
omroepen zich niet dienstbaar mogen maken aan
winst door derden. Ondermeer zou dit artikel
worden overtreden door het voeren van zowel
het logo van Rijnmond als die van General
Motors op het briefpapier van de regionale
omroep en gezamenlijke advertenties in diverse
d~g- en weekbladen.
ONTBIJTSHOW VAN DE TELEGRAAF.
Bij het overkoepelende orgaan Salto van de
Amsterdamse lokale omroepen is een zendtijdvergunning aanvraag ingediend door Bert Voorthuyzen namens het Telegraaf concern. Men
denkt in de toekomst lokale radio te moeten
gaan brengen waarin naast de nieuwsberichten,
informatie over weer, verkeer en muziek zal
moeten worden gebracht in een soort van ontbijtshow. Volgens Bert loopt men met het idee
het station 'de Amsterdammer' te gaan noemen
waarbij iedere dag tussen 7 en 10 uur zal
moeten worden uitgezonden. Men beschikt bij de
Telegraaf over een eigen radiostudio, die
destijds is opgezet voor het inlezen van de
krant voor blinden en slechtzienden, een
projekt uit 1974 dat helaas is mislukt. Het
wachten is op een eventuele toestemming, die
al dan niet zal plaatsvinden na de beoordeling
van de aanvraag door Salto, die het programma
zal beoordelen op een eventueel aanvullend
karakter, de kwaliteit en mate waarin verwacht
kan worden dat het de luisteraars zal aanspre ken. Bert vertelde ons dat men bij Salto bij het
beluisteren van de proefopname zeer verbaasd
was over de professionele inslag van het
programma en hij ziet dan ook geen reden
waarom de aanvraag geweigerd kan worden.
EUROPOORT VAN START IN ROTTERDAM.
Sinds maandag 3 april is er op de Rotterdamse Etherradio een nieuw station bij dat
programma's verzorgd onder de naam Europoort
Radio. Dit station was op kleine schaal aktief
in Hoek van Holland en staat onder leiding van
de in zeezenderkringen bekend staande personen
als Nico Folkers en Ron West. Voor nadere info
zie onze Z .ezender Nu rubriek. Men heeft de
opengevallen plaats ingenomen van Trans
Atlantic Rotterdam , het station dat, na 3
maanden, gestopt is daar de belangrijkste
financjer niet langer geld in het station wenste
te stoppen gezien men het niet eens was met de
strakke programmalijnen.
1

VRIENDENCLUB RADIO MOSKOU.
Enige maanden geleden stond ik aan het
loket van het plaatselijk postkantoor toen
iemand in de andere rij een postbusnummer
wenste te openen voor een radioclub. Nieuwsgierig als ik was vroeg ik de persoon, nadat ik .
me had voorgesteld, wat de bedoeling van de
club was. In eerste instantie zijn we gezamenlijk wat gaan drinken in de mooie Martinistad
en werd afgesproken dat op een later tijdstip
terug zou worden gekomen op de plannen van
de radio club. Medio Maart ontmoettt~ ik de
initiatiefnemer, Haymond Cappendijck, opnieuw
waarbij ik hem interviewde over zijn plannen.
H: Je bent de 30 jarige leeftijd al gepasseerd en
je bent al zo'n 25 jaar radioluisteraar. Hoeveel
jaar luister je bewust?
R: Vanaf mijn twaalfde jaar. Dus zo'n 20 jaar
en één van de e rste zenders op de korte golf,
die ik via de oude gespreide banden ontvanger
van Philips, ont 'ing was Radio Moskou. Verder
viel het me op dat er ontzettend veel zenders
op die korte golf band zaten, althans toen nog
niet zoveel als nu. En natuur lijk had je via de
middengolf nog de zeezenders uit Engeland,
Veronica en Noo lzee. Het korte golf luisteren
heeft me altijd i n het bijzonder aangetrokken.
Je hoorde verr e landen: Japan, China. Ook in
die tijd was Radio Peking altijd erg interessant.
Elke dag kon je de spreuken van Mao beluisteren. Toen ik een jaar of 9 was hoorde ik in de
41 meter band Nederlandstalige programma's.
Een vrouwenstem, die fantastisch Nederlands
sprak alleen met een boel hele moeilijke
termen. Opportunisme, Imperialisme etc. Op die
leeftijd kon ik dat natuurlijk helemaal niet
vatten. Op een gegeven moment hoorde ik: 'hier
is radio Moskou' . Ik dacht natuur lijk: 'Wat is
dit nu, Nederlands uit den vreemde. Van die dag
af ben ik regelmatig gaan luisteren en dat heeft
zich voortgezet tot Gorbatsjov aan het bewind
kwam. Er veranderde toen zo veel in de Sovjet
Unie en het werd zo interessant dat ik besloot
naar het station te gaan schrijven.
H: Vind je niet dat er een te grote ruimte zit
tussen de eerste keer luisteren en de eerste
keer schrijven?
R: Ja, daar zit iets in, maar het is nu eenmaal
zo, maar ik heb er geen verklaring voor. Een
kleine verklaring kan ik misschien toch wel
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geven: Sinds Gorbatsjov aan de macht is vind ik
dat de Sovjet Unie zich heel positief ontwikkelt
en door de nieuwe Glasnost en Perestroika is
het land interessanter geworden, is het station
Radio Moskou
interessanter geworden. Veel
zelfs; zo'n 180% graden gedraaid. Vroeger was
het station eigenlijk zuiver een propaganda
zender en op dit moment vind ik het meer een
informatief station. Er wordt erg veel bericht
op cultureel-, sport- en politiek gebied. Het is
allemaal veel interessanter geworden en ik denk
daarom dat er een verklaring is voor het
schrijven. Ook de manier van presenteren werd
veel anders. Veel direkter en persoonlijker.
Eerder was het meer iemand die er zat en
praatte, namen werden nooit genoemd; het
waren meer de omroepers. Een enorme afstand
voelde je duidelijk tussen de makers en de
luisteraars. En dit is dus sinds de nieuwe koers
geheel veranderd. Veel openlijker, eigenlijk wel
totaal open. Alle vragen die gesteld worden
worden ook beantwoord. Voor mijn gevoel was
de Nederlandse service weinig bekend bij de
Nederlandse radioluisteraar en dat is dan ook de

Wama,
bestaan er
nog echte
panda's?

GEEF OW DE TOEKOWST.
Word voor f27,50 donateur van het
We~eld Matuur Fonds. Giro 25, Zeist. ~
w".
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reden om met een aantal mensen, waaronder de
heer Leegwater in Hilversum, een vereniging
op te gaan richten van radio Moskou luisteraars, met als doel Radió Moskou Wereldomroep
beter bekend te maken bij zijn Nederlandstalige
luisteraars, dit om de interesse in de Sovjet
Unie in al haar facetten te vergroten en aldus
bij te dragen aan de ontwikkeling van de
vriendschappelijke banden tussen de volkeren
van Nederland en de Sovjet Unie. Je kan dit
soort zaken natuurlijk op vele manieren tot
stand brengen, je kan zorgen dat je een
vereniging krijgt die regelmatig ontvangstrapporten toezendt; je kan het opnemen en verspreiden van transcriptieprogramma's mogelijk
maken; je kan bijeenkomsten beleggen, lezingen
etc. Misschien zelfs wel in de toekomst het
uitnodigen van mensen van radio Moskou om
voor de leden wat te kunnen vertellen. Je kan
ook denken om voorstellen in te dienen om de
programma's wat aantrekkelijker te maken. Ze
komen n.l. al met het verzoek naar ons toe om
een mening te geven over de programma's en
om eventuele meningen duidelijk te laten weten.
Men is daar momenteel erg in geïnteresseerd.
, Dit gebeurt zowel via de radio, per brief en
, zelfs per telefonisch kontakt. Men wil een
goede stroom van informatie en men is blij dat
er nu een dergelijke vereniging komt. We staan
wel geheel onafhankelijk van Radio Moskou,
d.w.z. dat de verantwoording voor de programma's daar ligt en we zijn beslist niet een
politieke organisatie. We willen dus eigenlijk
iedere radiovriend, luisteraar, er bij kunnen
betrekken. Het is niet zo dat mensen van een
bepaalde club
lid moeten zijn. Het enige wat
we wel vragen is belangstelling voor de Sovjet
Unie.
H: Een ding moet ik, denk ik, duidelijk stellen
en wel dat je beslist geen communistische
invloeden bezit.
R: Nee, ik ben zelf geen communist. Er zullen
natuurlijk allerlei leden komen met allerlei
politieke ideeen maar op dit moment heb ik
mensen ontmoet die uit allerlei richtingen
komen. De belangstelling voor de Sovjet Unie in
de Lage Landen is momenteel dusdanig groot
dat men niet meer kan spreken dat uitsluitend
de Communisten belangstelling in de Sovjet
Unie hebben. Uit alle hoeken: uit het bedrijfsleven, over de gehele maatschappelijke linie zijn
er vertegenwoordigingen.
H: Hoe kan men de vereniging bereiken. Ik denk
dat niet iedereen tot nu toe het adres heeft
gehoord via radio Moskou.?
R: De laatste maanden was het inderdaad vaak
zeer slecht te ontvangen. Ik moest zelfs vaak
helemaal in de radio kruipen om nog iets te
ontvangen; dus hierbij het adres voor reakties:
Postbus 313 , 9700 AH in Groningen.
!

DXEN MET TRANS WORLD RADIO.
Sinds januari is er een wekelijks 10
minuten durend DX programma, 'Bonaire Wave length' te belujsteren via Trans World Radio.
Het programma is in de Engelse taal en wordt
zaterdags om 3.30 UTC uitgezonden via de 9535
en 11930 kHz. Officieel zijn de programma's
bedoeld voor de VS maar zijn ook hier te
ontvangen.
COSBY SHOW NOG STEEDS EEN TOPPER.
Op het gebied van de soapopera's blijkt de
Cosby show in de VS nog steeds op eenzame
hoogte te staan. Dit maal is de serie onderscheiden met 'The People's Choice Award', een
publieksprijs, die wordt toegekend na een
uitgebreide enquete onder vele Amerikanen,
ouder dan 12 jaar. De ondervraagden wezen de
twee hoofrolspelers: Bill Cosby en zijn
televisievrouw Phylicia Rashad aan als de beste
akteur en aktrice in Amerika.
DE ZOMER BIJ DE VOO OP TELEVISIE.
Tijdens het komende zomerseizoen zal Koos
Postema bij de VOO een nieuwe serie gaan
presenteren onder de noemer 'Op leven en
dood'. Het programma zal tweewekelijks worden
gebracht en Postema zal praten met mensen
over de verantwoordelijkheid in hun werk.
Bernd Schneider, een vinoloog, is door de VOO
ingehuurd voor een deskundig verhaal over de
wijn, de wijngebieden en de wijncllituur.
In het programma zal de wijn als iets dagelijks
worden gepresenteerd en derhalve niet, zoals zo
vaak gebeurd, worden opgewaardeerd.
75 MILJOEN RUSSEN ZIEN SONGFESTIVAL.
Het Eurovisie Songfestival dat op 6 mei in
Lausanne zal worden gehouden zal door rond de
75 miljoen Sovjet kijkers kunnen worden
bekeken. Bui ten Europa zal rechtstreeks mee
worden gekeken in Australië en Zuid Korea. In
totaal kan het programma door zo'n 500 miljoen
mensen worden gezien, waarvan er rond de 75
miljoen in de Sovjet Unie woonachtig zijn,
hetgeen meer is in welk ander, signaal
afnemend, land.
KEES JANSMA CHEF NOS SPORT.
Kees Jansma, sinds dit seizoen medewerker
van NOS Sport op de televisie. is benoemd tot
nieuwe chef van de tv sportafdeling. Hij volgt
daarmee Jas Kuyer op, die onlangs aan gaf om
te vertrekken om in de privé sektor een eigen
bedrijf op te starten. Kuyer werd vorig jaar
aangesteld als tijdelijk vervanger van Ad van

Liempt. Jansma zal wel regelmat ig i n het
pro gr amma e zj en blijven daar hij een band
met zowel het publiek als de t opsporters wenst
te houden.
TROS TELE ARCHIEF VOOR JUBILEUM.
Ter gelegenheid van het 25 j ari g jubileum,
dat de TROS dit najaar heeft t e vi ~re n, zal de
omroep i n de maanden mei en j uni 9 afleveringen uitzenden van TROS Telearchief. De programma's, die gepresenteerd worden door Willy
Dobbe, l ever en een overzicht van de 'beste'
programma's van een kwart eeuw TROS. In de
eerste afl evering komen o.a. beelden van het
allereerste t v programma 'een beetje vieren'.
Verder zijn gepland: het voorstellen van de
eerste omroepster Mary Schuurman, Jos Brink in
1970, TV Privé, Rudi Carell etc.
VAN DEN BERG WEG BIJ DE NCRV.
Het vaste dienstverband tussen de NCRV en
haar medewerker Gerard van den Berg is beëindigd. Van den Berg werkte sinds 1963 voor de
NCRV en presenteerde een groot aantal radioen televisie programma's. Voorlopig zal hij nog
wel lopende series programma's blijven
presenteren en regiseren. Wat er na dit seizoen gebeurt is niet bekend daar noch de NCRV
noch van den Berg zelf kommentaar wil geven
op het genomen besluit.
BOUDEWIJN BUCH OP WERELDREIS:
Zes weken lang zal Boudewijn Büch het
komende najaar op Wereldreis zijn, alwaar hij
7 programma's over zal gaan maken onder de
noemer 'De werel d van Boudewijn Büch'. In de
serie, die vanaf oktober door de VARA zal
worden uitgezonden, zal Büch een groot aantal
eilanden bezoeken, waaronder Tahïti, Fiji en de
Cok eilanden. Het ligt in de bedoeling dat hij
gasten zal ontvangen uit de popwereld, politiek
en auteurs.
TOM KAMLAG HOOFD NOS LAAT.
Het nieuwe NOS televisieprogramma 'NOS
La~t', dat begin volgend seizoen vijf dagen per
week op Nederland 3 zal worden uitgezonden
als een soort tv versie van het programma
'Met het oog op morgen' krijgt Tom Kamlag als
hoofdredakteur. Tom was tot nu toe plaatsvervangend hoofdredakteur van het NOS Journaal.
Kamlag wordt tevens chef van de nieuwe
hoofd-afdeling Actuele Programma's.
MEDlAPROGRAMMA BIJ NOS OP NEDERLAND 3
Vanaf oktober zal bij de NOS op Nederland
3 elke donderdagavond op Nederland 3 een
Mediaprogramma komen. Henk van der Veen,
sinds 1980 werkzaam bij de NOS, is benoemd
tot eindredakteur van deze rubriek. Hoe de
rubriek zal worden ingevuld wordt later door de
NOS bekend gemaakt.
AANDACHT ZWERFKINDEREN BIJ KRO TV.
In november ligt het bij de KRO in de
bedoeling een serie van 12 familieshows te
starten waarbij een grote inzamelingsaktie is
verbonden. Men denkt ondermeer aan het
houden van een loterij, waarbij het geheel
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gepresenteerd zal worden door Henny Huisman.
De opbrengst van de aktie zal bestemd worden
voor hulpprojecten voor zwerf- en straatkinderen in de Derde Wereld. Gedacht wordt
hierbij vooral aan de leeftijdsgroep tussen 5 en
15 jaar.Ook zal steun verleend worden aan
kinderen die bloot gesteld worden aan kinderarbeid om hun levensonderhoud en die van de
ouders te kunnen voorzien. Aan het begin van de
aktie zal een grote documentaire worden
uitgezonden over het onderwerp terwijl tijdens
de aktieweken de KRO aktualiteitenrubrieken
ook aandacht zullen besteden aan de aktie.
TV MAGAZINE VARA AL WEER VERDWENEN.
Een kort leven was het TV Magazine. het
zondagmiddagprogramma met Annette van Trigt en
Felix Meurders, gegund. De VARA leiding heeft
?esloten dat het programma diende te verdwijnen. Volgens eindredakteur de Graaff heeft men
niet te horen gekregen waarom het programma
moet verdwijnen. Enkel is te verstaan gegeven
dat er ruimte gemaakt diende te worden voor
een nieuw programma. Eerder werd besloten te
kijken of er aan de formule van het programma
gesleuteld kon worden. In plaats van eens in
de drie weken wenste men eens in de twee
weken het programma te gaan brengen, waarbij
de afleveringen iets korter van duur zouden
worden. Reeds na 10 uitgezonden afleveringen
werd de knoop doorgehakt en diende het
programma van het scherm te verdwijnen. Het
is niet bekend of Meurders en van Trigt in de
toekomst ander tv werk zullen krijgen aangeboden.
.

der wil gaan uitzenden.
DISCRIMINATIE:

ALDUS

REGIONALE

OM-

ROEPEN.
De organisaties van dë lokale en regionale
omroepen in Nederland, Olon en Roos, voelen
zich gediscrimineerd gezien de landelijke omroepen financieel wel worden gesteund middels
de STER inkomsten en zij nog steeds geen
reklame mogen voeren ter ondersteuning van
hun financiele begroting. Dit hebben beide
organisaties in een gezamenlijke brief aan de
vaste Kamer commissie voor welzijn en kultuur
meegedeeld.

WAT IS ECHTE LOKÀLE RADIO?
Diverse lokale omroepen zenden sinds
enige tijd via de ether uit en zijn door
meer mensen te ontvangen. Zo kunnen wij
in de regio Breda met een goede fm-antenne "genieten" van bijvoorbeeld Radio "De
IJsbeer" in Oud-Beijerland en Radio "De
Stille Genieter" in Baarle
Nassau. De namen geven al
DOORLICHTEN VPRO TELEVISIE.
aan dat het hier om exDe ondernemingsraad van de VPRO geeft
amateur piraten gaat die
voorlopig geen commentaar op de inhoud van
nu legaal uitzenden.
het openbaar gemaakte rapport inzake de
Daarmee heb je dan ook aleventuele reorganisatie van de afdeling tv
les gezegd!
van deze omroep. Men wacht eerst de adviezen
Want qua proaf van het externe bureau Berenschot. In de
gramme ring i s
loop van deze maand worden adviezen verwacht.
alles bij het
In het rapport worden ondermeer 87 mensen van
oude gebleven.
de televisiedienst gevraagd naar hun mening
De bekende verinzake het funktioneren van de televisiedienst.
zoekplaten met slechte
waaruit bleek dat bijna 75% ontevreden is over
presentatie. Zoiets is
de sfeer en het beleid.
wellicht nog voor bepaalde
VIERDE TV NET KAN JAREN WACHTEN.
luisterdoelgroepen aantrekkeDe oprichting van een Vierde Televisienet
lijk maar heeft niets met lokale radio
voor Nederland kan nog jaren duren als het aan
te maken. Immers enige echte lokale inforeen woordvoerder van de PTT ligt. Nadat de
matie ontbreekt -ondanks verplichting
politieke beslissing inzake een eventueel vierde
daartoe- nagenoeg geheel.
net is genomen zal de Nozema de opdracht tot
Zo presteerde bijvoorbeeld "De Stille Gehet inrichten van een zenderpark aan de PTT
nieter" uit Baarle Nassau het, tijdens
geven. De technische werkzaamheden die daarbij
carnavalszondag, zelfs om wél landelijke
o.a. verricht moeten worden (zoals het
carnavalsplaten te draaien maar op geen
aanpassen van de diverse antennes, het
enkele manier "in te haken" op de carnauitbreiden van de frequenties) zullen erg tijdvalsoptocht en andere festiviteiten die
rovend zijn. Men denkt zeker twee jaar voor
als
het ware n~ast hun deur plaatsvonden.
een dergelijk projekt nodig te hebben. Wel
Moet
dat de bedoeling zijn van lokale
stelde de PTT funktionaris dat een vierde net
omroep?
Mijns
inziens niet. Het is dan
vervroegd van start kan gaan indien men voor
ook
onbeqrijpelijk
dat dit soort zenders
een bepaalde periode via een satelliettranspon16

vergunningen krijgen en die ook houden!
Slechts b ij een eenvoudige kontrole zouden ze onm i dde 11 ijk "door de mand" va 11en.
Het zelfde kan i n vele gevallen ook worden
gesteld t.a.v. de stadradio is . Wat brengt
Radio Atlantis in Rotterdam bijvoorbeeld
nu anders dan ja ren geleden?
Antwoord: niets! De Atlantisjongens roepen zelfs nog om dat ze de grootste piraat allertijden zijn. En dat via de
legale frekwentie 102.7 fm.
Stadsradio bli jkt meestal ook niet met
lokale radio van doen te hebben. Aan een
dergelijke si tuatie moet, mijns inziens,
snel door het Commissariaat voor de Media
een einde worden gemaakt. En dat door
effectuering van één van de voJgende twee
mogel ijkheden. A: Men houdt vast aan de
tot nu toe t.a.v. lokale omroepen gestelde sociaal/culturele criteria.
Er zal dan wel concreet moeten worden opqetreden tegen overtreders daarvan.
B: Men creeërt de moge I ijkheid voor
omroepen om puur muziek met algemene informatie uit te zenden.
De hrj ervoor door mi j gew·raakte omroepen
vallen dan alsnog binnen de criteria.
De keuze is aan de dames en heren van
WVC en het Commissariaat! Hopelijk zorgen
ze op korte termijn in ieder geval voor
duidelijkheid.
Jac Zom.

NIE
ATLANTIC 252: SATELLIET IS ONNODIG.
Satellietradio behoort al weer tot de
gewone dingen van het leven. Cable One en
Radio 10 hebben zich een redelijk comfortabel
plekje verworven in de huiskamer en zijn samen
goed voor een bereik van 15%. Achter de
schermen van genoemde stations worden echter
weer nieuwe stations voorbereid. In Engeland
is satellietradio bepaald niet succesvol te
noemen. Twee stations deden vorig jaar een
poging het de luisteraars en de adverteerders
naar de zin te maken. Radio Nova en Radio
Radio zochten echter hun weg niet rechtstreeks
naar de luisteraar, maar als syndicator via de
lokale commerciële stations, waar zij de
nachtelijke uren vulden. Radio Nova moest al
na een half jaar stoppen en Radio Radio bezint
zich op de niet .zo hoopvolle toekomst. Radio
Luxembourg (RTL) en Radio and Television Eire
(RTE) pakten de zaken geheel anders aan. In
een joint venture zetten Zijn een commercieel
radiostation op dat zeker van het beperkte
kabelbereik van 1% in EngeJand geen last zal

hebben. 1 in oktober 1987 maakten wij melding
van de plannen. Men maakt listig gebruik van
een 'vergeten' frequentie via de lange golf.
Het betreft een frequentie, die ooit aan Ierland
werd toegewezen, maar nooit i n gebruik werd
genomen. Aangezien de lange golf bij een ruim
zendvermogen een groot bereik kan opleveren
en bovendien een uitstekende geluidskwaliteit,
leek niets in de weg te staan voor de nieuwe
muziekzender met de werknaam Radio Tara. Met
de eerste i nvestering van 4 miljoen Pond gingen
de Engelsen en Ieren aan de slag. De verwachti ng was dat het station in het vorig najaar van
start zou gaan. De aanvraag voor een vergunning om de 300 meter hoge zendmast te kunnen
bouwen, werd door de lokale overheid niet
verstrekt. De nodige rechtzaken, die hier op
volgden, vertraagden de plannen met bijna een
jaar. Uiteindelijk werd Tara door de Ierse Hoge
Raad in het gelijk gesteld en werd onmiddellijk begonnen met het storten van 25 ton beton
t.b.V. de fundering van de 'Ierse Eifeltoren'.
Inmiddels zijn de studio's, die aan de rand van
Dublin zijn gesitueerd, op een enkel detail na,
klaar. De krachtige zender. met het enorme
vermogen van 600 kW staat al klaar om over
een aantal weken op de zendmast te worden
aangesloten. Wie een indruk wil hebben van de
sterkte van Tara, stemt gewoon even af op BBC
Radio Four. op de 200 kHz lange golf. Duidelijk
wordt dan, dat de kwaliteit niet onder doet
voor die van Radio 3 via de middengolf. Wat
de lange golf ontvangst betreft, maakt Tara
zich geen zorgen. Uit een onderzoek is gebleken
dat 90% van de radiobezitters op de Lange Golf
knop kan drukken. Op 15 maart j.l. koos de
leiding voor de definitieve naam voor het
station, Atlantic 252. Het nieuwe station gaat
zich richten op de leeftijdsgroep tussen de 16
en 45 jaar: wat betekent da:t het format is
opgebouwd uit muziek van de afgelopen dertig
jaar. Als voorbeeld diende de inmiddels ter ziele
gegane succesvolle zeezender Laser Hot Hits,
die door de Britse overheid werd uitgehongerd,
door alle bevoorrading tegen te houden. Als
algemeen adviseur voor Atlantic werd dan ook
de programmadirekteur van Laser aangetrokken.
de Amerikaanse 'radiomaker' John Catlett.
Samen met Travis Baxter. die voor de funktie
van station manager bij de BBC werd weggekocht, bepaalde Catlett de sound van het
toekomstige station. Bij het commerciële
Atlantic krijgen de deejays nooit langer dan 10
seconden de tijd om steeds twee platen aan te
kondigen.. Ondanks die beperking staan bekende
presentatoren uit Engeland, Amerika en Ierland
in de rij om bij het station te komen \"erken.
Wat de naamgeving van het station betreft is er
nogal wat gekibbel met de BBC geweest. Toen
Tara na enige tijd liet doorschemeren er over
te denken het station 'Radio Fi vet te gaan
noemen, volgde een reeks protesten van de
Britse staatsradio. Bij de BBC liggen bovendien
17

plannen gereed voor een vijfde radioprogramma.
De komst van
Tara
wordt
met argusogen
bekeken in Londen. Het kon dan ook niet
uitblijven dat in de Britse pers een cartoon
verscheen over deze naam strijd: een 'presenter'
achter de Microfoon sprak de woorden: "This is
BBC Radio Tara ... "
Op het nieuwe lange golf station komen geen
speciale nieuwsuitzendingen, maar wanneer daar
aanleiding toe is, worden nieuwsitems tussen
de Muziek gebracht. Over het bereik van het
station zegt Travis: "Wij hebben de unieke
gelegenheid een potentieel van minimaal 30
miljoen radioluisteraars te gaan bedienen op de
tuner, de portable en de autoradio. Heel wat
van deze ontvangers hebben een lange golf
knop. die tot nu toe nauwelijks werd gebruikt.
We zijn straks voor iedereen gemakkelijk te
vinden. Je draait net zo lang tot je popmuziek
hoort.... en dan zijn wij het. Hoewel wij Laser
als voorbeeld namen, is ons geluid nieuw en
fris. Niet te vergelijken met ieder ander
station, zelfs het Engelstalige Luxembourg
(208) lijkt er niet opt" Atlantic 242 zal zich
bij de potentiële luisteraars in het Verenigd
Koninkrijk
nadrukkelijk
gaan presenteren.
Hoewel men vrijwel zeker is van een goed
bereik in het westen van het Europese vaste
land, wacht men daar met promotionele akties,
tot de eerste testuitzendingen hun resultaat
hebben opgeleverd. Als de ui tkomsten inderdaad
zo gunstig zijn als wordt verwacht, dan zullen
wij ook hier meer van het station horen.
Atlantic schreef een competitie uit ora tot een
keuze van een reklamebureau te komen~ Met een
gezamenlijke presentatie kwamen Leo Burnett en
pr bureau SFB als beste uit de strijd. Inmiddels
werken deze bureaus aan de ontwikkeling van
de 'awareness campaing' voor het station. Een
speciaal aandachtspunt hierbij is de positionering van Atlantic op de lange golf en wel de
frequentie van
252 kHz. Bij de campagne
krijgen de reklamebureau's en adverteerders alle
aandacht en worden alle voordelen van het niet
geregu1eerde station uit de doeken gedaan. Het
startbudget bedraagt 1,4 miljoen Pond. Wanneer
echter de ontvangst kwaliteit op het vaste land
voldoet aan de gestelde eisen, zal het budget
aanzienlijk worden verhoogd. Die
kans is
volgens de technici van Atlantic zeer groot.
Station manager Baxter licht de bijzondere
situatie van zijn zender toe: "We zijn het eerste
Britse station dat een minimum bereik garandeert van 4,5 miljoen luisteraars per week. Dat
schudden we niet zo maar uit de mouw, deze
cijfers zijn gebaseerd op degelijk onderzoek,
het feit dat adverteerders dit publiek in een
koop kunnen bereiken blijkt nu al voor hen een
opwinnende uitdaging te zijn. Daarnaast hebben
wij bureau's en adverteerders veel meer te
bieden. Op creatieve wijze is er ruimte om hun
produkten en diensten te promoten". De tarieven
voor commercials lopen van 91 naar 294 Pond
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bij een tien seconden spot tot 326 oplopend tot
914 Pond voor een spot van 60 seconden.
Verder bestaat er de mogelijkheid programma's
van een uur lengte te sponsoren. Het gemiddelde tarief
hiervoor is 4500 Pond. Ook
onderdelen van programma's komen in aanmerking voor sponsorship. Per 3 minuten is hiervoor
de gemiddelde
prijs zo'n
800 Pond. "De
belangstelling van de adverteerders is bijzonder
groot", meldt Baxter enthousiast, 'Zo hebben we
pas
weer
vier grote adverteerder binnen
gekregen die binnenkort een contract tekenen".
Naast de reguliere contacten met bureaus en
adverteerders is Atlantic in onderhandeliong met
diverse ondernemingen om tot joint promotions
te komen. Op dit moment wordt er gesproken
met een aantal grote fabrikanten van radioontvangers met een Lange "Golf knop: "Het zou
leuk zijn wanneer we bijvoorbeeld met een
bedrijf als Sony gezamenlijk een campagne
kunnen opzetten". Hoewel binnen Europa een
enorme radio-explosie gaande is. en dat geldt
vooral in Engeland en Ier land, is men van al
deze potentiële concurrentie bij Atlantic niet
onder de indruk: "Toen we twee jaar geleden
met onze plannen voor het station kwamen
deden de andere stations wat schampertjes en
lachten ons stiekem uit. Ze dachten dat het ons
nooi t zou lukken. Tot ons genoegen merken we
nu dat we nu
meer
dan
serieus worden
genomen. Ze zien ons als 'heavy competition'.
Oké • we zenden niet .in hl -fi stereo, maar we
hebben daarentegen een 'super-power-station'
met een goede geluidskwaliteit. Ons station is
straks door bijna iedere radiobezitter te
ontvangen. Of dat nu in huis, in de auto, op de
boot of in de tuin is. Dat doen de satellietstations ons niet na", besluit Baxter met een
grijns.
Tom de Munck.
NIEUWE KANTOREN CNN IN EUROPA.
Cable News Network opent rond deze tijd
een aantal nieuwe kantoren in Europa om op
deze wijze nog beter te kunnen voldoen aan
een juiste berichtgeving in de programma' s
over Europa. Naast de bestaande kantoren in
Frankfurt, London, Parijs, Rome en Moskou,
worden kantoren geopend in Brussel, Geneve.
Madrid en Athene. Rond juli hoopt men 6
miljoen huishoudens in Europa
met de pro~
gramIRa's te kunnen bereiken.
3SAT NU VIA EUTELSAT l-F5.
Sinds 1 maart j.l. worden de programma's
van het inmiddels 3 jaar oude samenwerkingsverband tussen ZOF,
ORF
en
DRS, 3SAT.
uitgezonden via de Eutelsat l-F5. Men maakt
gebruik van een transponder, die in eerste
instantie was gereserveerd voor een onderneming die Turkse programma's wenste uit te
stralen voor de vele gastarbeiders in de
Westerse landen. met
name
in
de Bands
Republiek Duitsland.

25 MAART: In Paperclip-radio van 12 tot
14 uur gaat de Popslag 89-competitie tussen drie bands met 'recht uit het hartpop'. The Wild Bunch uit Winschoten,
Rumor in Casa uit Nijmegen en Jivin Bunch
uit Ti lburg ++ In RUR, bij Veronica op
Ned.2 ontvangt Jan Lenferink o.a. Mimi
Kok en Annemarie Oster +++
26 MAART: Kas van Iersel, Paul de Leeuw
en Martijn Krabbé zijn jarig. Van harte
++ In Tijd voor Toen bij de KRO op R3
de hits en het nieuws uit maart 1972 ++
In Op slag van maandag I ive-opnamen van
Randy Newman ++ Om 18.25 uur
v"
E
is bij de. VARA ~p Ned. 1 de.
~~
200- s te u I t zen din g van 0e f I I m
van Ome Willem te zien ++ Om 23.07 uur
zendt de VARA een samenvatting van de
aktie De Race tegen Aids uit. De aktie
werd op 21 maart in Amsterdam gestart.
Doel is om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar een afweersysteem tegen het Aids-virus +++
27 MAART: Bas Westerweel is terug van
zijn huwelijksreis en present als presentator van de Arbeidsvitaminen bij de
AVRO op R3 ++ Hollands Glorie komt vanuit
Lemelen ++ Om 19 uur wordt de laatste
Motown-story uitgezonden in het Steenen
Tijdperk ++ Het 25 jarig bestaan van
Radio Caroline wordt vandaag uitgebreid
herdacht. Tussen -1'2 en 13 uur wordt door
Pieter Leen op Radio Rijnmond aandacht
besteed aan 25 jaar Caroline d.m.v. platen die door Caroline veel werden gedraaid. Tussen 19 en 20 uur praat Dick
van Egmond bij Veronica op Rl met Tom de
Munck, Ruud Hendriks, Jan de Hoop en Ton
Lathouwers over 25 jaar Caroline +++
28 MAART: De VARA-uitzendingen op R3 komen
vandaag vanuit Muziekcentrum Vredenburg
in Utrecht alwaar VARA's Dansdag wordt
gehouden ++ Een Goede Klassieke Morgen
bij de TROS op R4 wordt gepresenteerd
door Imca Marina +++
29 MAART: Meta de Vries viert haar 47-ste
verjaardag. Van harte ++ Tineke ontvangt
in haar R2-programma Re i n vld Broek van
Ekseption ++ In Terug in de tijd de Top
40 van 12 april 1980. Nummer 1 stond toen
Saja~g é v~n Massada ++ Hein Vergeer is
het Idool In Nederland Muziekland ++ Om
19.25 uur wordt bij Veronica op Ned.2 de
laatste aflevering van Spijkerhoek uitgezonden. In september start een nieuwe
serie afleveringen ++ Het Podium van de
Nederlandse Lichte Muziek is vanavond voor
MAG JE WAf VERWACHTEN

Martine Bijl. Dit NOS Rl/2 programma werd
afgelopen maandag in De Boerderij in Huizen opgenomen ++ De tien delen tellende
uitzendingen-reeks in het TROS R5 programma Tempo Doeloe, die Henk van Stipriaan
samen met zijn producer Monique Wilderbeek
in Indonesië opnam, begint vanavond om
18.30 uur. De 'normale' wekelijkse uitzending kwam na de plotselinge dood van Henk
van Stipriaan te vervallen, en dit heeft
de uitzending van deze serie verhaast ++
Netty Rosenfeld is vanavondTROSA.
te gast in het VPRO Rl/2~
programma De Radiovriend ++ Met ingang
van 27 mei zal Peter Plaisier een nieuw
puzzelprogramma bij de NCRV op tv prese nteren: De Puzzelfavoriet +++
30 MAART: Karel van Cooten presenteert
tussen 6 en 9 uur zijn laatste Havermoutshow bij de TROS op R3. Vanaf volgende
week is Rob van Someren de vaste presentator van het programma ++ Actrice Elsje
de Wijn is gast in het NCRV Rl/2 nachtprogramma Volgspot ++ In Sesjun, van 23 tot
24 uur bij de TROS op R3, een optreden van
de formatie Nueva Manteca +++
31 MAART: Han van der Meer van de KRO
viert zijn 50-ste verjaardag. Cees Molenaars van de AVRO viert zijn 31-ste verjaardag. Jan van Herpen van de AVRO viert
zijn 69-ste verjaardag. Van harte allemaal
++ In de krant lezen we dat Tineke Verburg
deze week is bevallen van een zoon: Tim
++ In de Top 40-uitzending doet Lex Harding
~
WJeen vroege 1 apri 19rap.
(frr)lJl ---d~
I~ samen~rking me~ de
lU
Nleuwsradlo-redaktle
Lr]
worden enkele items
~~
uitgezonden over het ei-~~
land Texel. Het eiland schijnt
t
het nogal moeilijk te hebben met
de toeristenindustrie en andere zaken ++
In Driespoor vanavond de allerlaatse Verkeersmisser. Vanaf a.s. maandag zullen
enkele politie-medewerkers informatie en
tips geven over beveiliging van huis,
auto en caravan e.d. ++ Bij de TROS op
Ned.2 wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de 61-ste Oscar-uitreiking die gisteren in Los Angeles plaatsvond. Grote winnaar werd de film Rain Man waarin Dustin
Hoffman de hoofdrol speelt +++
1 APRIL: Peter Knegjens viert zijn 6S- s te
verjaardag. Van harte ++ Vandaag begint
Omroep Flevoland met uitzenden. Een van de
presentatoren is ex-Noordzeediscjockey
en ANP-nieuwslezer Marc van Amstel. De
19

'mJ(1)

rF1lCK)

Jan de Hoop, Jason Donovan en Bart van Leeuwen (foto: Veronica).
4 APRIL: Fel icitaties aan Jaap Hofman va n
uitzendingen worden verzorgd vanuit een
Langs de Lijn, Piet r Br mer van Omro p
studio in Lelystad. Omroep Flevoland is
Brabant, Herman van d Veld n, N d rland
de dertiende regionale omroep +++
2 APRIL: Alfred Lagarde viert zijn 41-ste 3 en Driespoor die vanda~g r sp eli v 1 ijk hun verjaardag n 1 j rig be tacJn
verjaardag. Van harte ++ In KRO's Tijd
vieren ++ In Drie poor wordt h t 1 jari
voor Toen de hits en het ~ieuws f uit april
eurtoeht n~~r
1969 ++ In Op slag van Maandag live opna- bestaan gevierd Ol ten
de enig echte Drie s Spoor en lr inplal n.
men van Tanita Tikaram en de favoriete
Helaas Dries Spoor bI ijkt ni t t besl al
platen van Elvis Costel 10 +++
Er hebben wel nkele mens n 9 I fd met
3 APRIL: NOB toptechnicus Onno Elstrodt
die naam. Er leeft no wel e n Andrics
viert zijn 34-ste verjaardag. Van harte
Spoor
in Heerlen. Hij wordt benoemd ot
++ Hollands Glorie komt
4a '
tussen 12 en 14 uur vanvoorz i t ter van del ub di
{} ~blijft zoeken naar Dries
uit Leek ++ In ToppopSpoor. Deze club is in het leven geroepen
radio heeft Robin Albers
door Hans Vredel ing ++ In Twee Meter de
bezoek van zangeres Jody
Watley ++ Om 19 uur wordt~~__~~~~~ Lucht in, van 14 tot 16 uur op Vara R3,
de draad weer opgepakt van de nummer 1de mini-elpee van Henk Hofstede. Hij koos
hits in het Steenen Tijdperk. Hans Schif- de volgende 4 nummers: Kangaroo Ei land van
fers presenteert de twintigste aflevering het Cocktai I Trio, Welterusten mijnheer d
van de serie Ones en begint bij de hits
president van Boudewijn d Groot, Kaapren
van november 1966. De historische radioVaren van Fungus en Bot rham met kaas van
fragmenten worden geleverd door Hans Knot Mam ++ In Hoe later op de avond, om 22.50
++ Om 20.20 uur is bij de KRO op Ned.1
uur bij de TROS op Ned.2, praat Wim Bosboom
de Sterrenplaybackshow. Daarin doen
met Jan Blaauw, voormal ig hoofdcommissaris
bekende Nederlanders beroemde popsterren
van de Rot te rdamse po I i ti
++ Een Goede
na. De show luidt de collecteweek van de
Morgen bij de TROS p R4 m t Truze Lodd r,
Nederlandse Hartstichting in. We zien o.~ sinds 1987 zakel ijk dir ct ur van de N René Froger als Demis Roussos, Hans van
derland
Opera ++ D kijkcijf rs over d
der Togt als Bruce Springsteen, Fred Ost r maand maart zijn vandaa bekend gemaakt .
en Simon van Collem als Chevy Chase en
1. Soundm i xs how van de KRO; 2. Op goed g Paul Simon, Corrie Konings als Bette Mid- luk van de TROS; 3. Journaal van de NOS;
ler en Hans van Breukelen, Willy van de
4. Andr"s Jubileumshow van de TROS;
Kerkhof, Piet Schrijvers en Jan Jongbloed 5. Doet-ie 't of doet-ie 't niet van de
als de Four Tops +++
VARA; 6. Jaap Aap/Animal Crackers van de
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TROS; 7. Alf van de TROS; 8. Jongbloed
en Joosten van de TROS; 9. Allo allo van
de TROS en 10. Derrick van, alweer, de
TROS ++ Voetbaltrainer Piet Schrijvers
van Wageningen is op nonactief gesteld.
Zaterdag, een dag na de 3-2 nederlaag tegen Emmen, miste hij de training om zijn
medewerking te kunnen verlenen aan de tvopnamen van de Sterrenplaybackshow. De
spelers wisten ervan, het bestuur niet +++
5 APRIL: Hans Mondt viert zijn 48-ste verjaardag. Van harte ++ In Terug in de Tijd
de Veronica Top 40 van 13 augustus 1966.
Nummer 1 stond toen: Dans je de hele nacht
met mij van Karin Kent ++ Frank Schaaf,
acteur uit O.a. Spijkerhoek, is het idool
in Nederland Muziekland ++ Nederland te
Kijk is de titel van een serie programma's
die Veronica de komende tijd uit zal zenden. Hierin praat Seth Gaaikema met de
mensen die hij in · zijn conferénces vaak
heel kritisch behandelt. Nu krijgen zij
de kans om hem weerwoord te geven. In de
eerste aflevering mag Ed Nijpels dat doen
++ Willem van Kooten heeft zijn plannen
voor commerciële tv voorlopig in de ijskast gezet. Na eerder al een paar keer
het begin van zijn Benelux TV te hebben
uitgesteld, wil van Kooten nu geen datum
meer noemen waarop hij met een commerciële zender in de lucht komt. Wi llem heeft
het te druk met Cable Dne. De zender bereikt dagelijks zoln 7 miljoen luisteraars
+++ 6 APRIL: Rob van Someren presenteert
vanaf vandaag De Havermoutshow tussen 6
en 9 uur bij de TROS op R3. Rode draad
door het programma is De Eeuwige Laatkomer. Deze wordt rond 6.15 uur zijn bed uit
gebeld en vriendel ijk, doch dringend verzocht, op te staan en voor kwart voor 9
bij zijn baas te zijn~ Dan wordt hij weer
door Rob gebeld. Als hij er dan is, krijgt
hij een aardige prijs van de TROS ++ Na
een paar maanden de Nationale Hitparade
om-en-om te hebben gepresenteerd, doen
Peter Teekamp en Martijn Krabbé nu weer
de hitparade als vroeger. Dus eerst twee
uur Peter en dan twee uur Martijn ++ In
TV vanavond een reportage
over de nieuwe Nederlandse speelfilm De Avonden.
Het is de eerste speelfilm die in de studio's
van het NOB wordt opgenomen ++ In Uit de Kunst aandacht voor
het verschijnen van het derde deel van
de kroniek van het Concertgebouworkest
en de marathon-voorstelling in theater
De Engelenbak, waar afgelopen dinsdag de
500-ste Open Bak werd gevierd +++
7 APRIL: Ik kan het niet alleen van De
Dijk is vandaag de 1000-ste Alarmschijf.
Or 2 november 1969 introduceerde Veronica

het fenomeen Alarmschijf. De eerste was
Oh WeIl, part one van Fleetwood Mac.
Van al Ie alarmschijven die daarna volgden haalden twee niet de Top 40. Dat waren No Time van The Guess Who en Parole,
Parole van Dal ida en Alain Delon. Er werden tot nu toe 197 Nederlandse produkties,
bijna 20%, tot Alarmschijf gekozen, waarvan 57 singles Nederlandstalig, ofwel 6%.
In totaal haalden 91 Alarmschijven de
eerste plaats in de Top 40, ofwel 9%.
Drie groepen of artiesten werden 8 keer
tot Alarmschijf gekozen en dat waren:
The George Baker Select ion, Golden Earring
en Abba. Op Veronica R3 wordt de hele dag
ruim aandacht besteed aan 1000x Alarmschijven. In Goud van Oud draait Bart van
Leeuwen alleen maar oude alarmschijven.
Ook de snipperhits in het gel ijknamige
spelletje zijn oude alarmschijven. De
winnaar krijgt de laatste 10 alarmschijven thuisgestuurd maar kan ook nog flOOO,winnen door te raden welk (lang) fragment
van een oude alarmschijf wordt gedraaid.
++ Het trio Hans Koens uit Zwolle speelt
bij Erik de Zwart "live" het achtergrondje bij de felicitaties. Normaal gebruikt
Erik daarvoor een plaat van organist
Jacky Davi5. E~kele weken geleden kreeg
hij een brief van Hans Koens met de vraag
of hij het eens een keer live mocht komen
spelen, hetgeen vandaag geschiedde ++
Het feest van de 1000-ste Alarmschijf
wordt tussen 22 en 24 uur afgesloten met
een live-optreden van De Dijk vanuit
Paradiso in Amsterdam, dat wordt uitgezonden in Countdown Café. De live-versie
van Ik kan het niet alleen verschijnt
volgende week op CD-single bij Phonogram
+++ 8 APRIL: Ted de Braak vieït zijn 54ste verjaardag. Ruud Hendriks viert zijn
30-ste verjaardag en Daniël Dekker viert
ZIJ
29-ste verjaardag. Van harte ++
Verschillende vormen van de rock and roll
staan centraal in de muziekcompetitie
Popslag '89 in Paperclip-radio bij de
NCR op R3. Sjors Fröhlich ontvangt drie
bands: The Weekend Warriors uit ~ster
dam, Nog Niks uit Leeuwarden en Go Ape
uit Maassluis ++ Om 20.30 uur zendt
Veronica op Ned.2 de allerlaatste Verona
van Harry Vermeegen en Henk Spaan uit.
De eren gaan volgend seizoen iets anders
op et scherm brengen +++
9 .A ~ RIL: InT i j d voo r Toe n de hit sen
het nieuws uit april 1984 ++ Rocky Tuhuter ~ vervangt Tom Egbers in Langs de Lijn
bi j de NOS op Rl ++ In Fantastico van
Robêrt Long, bij de VARA op Ned.leen
parodie op alle bekende ziekenhuisseries.
In Je hoofdrollen zien we Jan Douwe Kroesket Diewertje Blok, Paula Patricio, Lo~s
Haösdijk, Fred Benavente, Henk van der
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Horst, Atie Dijckmeester en Jacques
d'Ancona +++
10 APRIL: ex-Noordzee discjockey Tony
Berk viert zijn 41-ste verjaardag. Van
harte ++ Hollands Glorie komt vanuit
Oudenbosch ++ Bij de KRO wordt om 20.30
uur op Ned.l de halve finale van de Soundmixshow uitgezonden. Vanavond treden er
acht kandidaten op, waarvan er vier doorgaan naar de finale, volgende week maandag. Kijkers kunnen hun voorkeur kenbaar
maken d.m.v. een briefkaart +++
11 APRIL: Pierre Kartner viert zijn 54ste verjaardag. Eddy Becker viert zijn
42-ste verjaardag en NOB-technicus Erik
den Braber viert zijn 33-ste verjaardag.
Van harte ++ Een Goede Klassieke morgen
bij de TROS op R4 met cabaretier/pianist
Hans Liberg ++ Jack Spijkerman is naar
Engeland om ideeën te jatten voor zijn
nieuwe theatershow. Tenminste, dat zegt
Pieter Jan Hagens die hem vervangt in de
Steen en Beenshow ++ In Poppodium, tussen
22 en 23 uur bij de VARA op R3, liveopnamen van The Bangles en Inxs uit februari 1986 ++ Bij de TROS op Ned.2 wordt
de laatste Linda van dit seizoen uitgezonden. In het programma o.a. de finale van
de modellenwedstrijd. Winnares wordt Martine Pass ier. Als hoofdprijs ontvangt zij
een arbeidscontract van fl00.000,- ++
De TROS gaat vanaf vanavond in vier uitzendingen pleegouders werven voor Foster
Parents Plan. Solo voor een kind is de .
titel van deze programmals die wor~en gepresenteerd door Ivo Niehe en de 12-jarige Winnie Winston uit Amsterdam. Samen
zullen zij de kijkers in elke uitzending
steeds drie kinderen tussen de zes en
dertien jaar voorstellen, die zich bekwaamd hebben op viool, fluit of piano.
Een jury o. I.v. Jaap van Zweden zal uitmaken wie de beste is ++ Hanneke Groenteman is te gast
t~

"'W{I,.vriend

~~o;;!~:R~e R2- De

Radiovriend, tussen
21 en 22 uur ++ Om 21 uur zendt de TROS
op Ned.2 het eerste deel uit van de serie
De Aanslag van Fons Rademakers, naar het
boek van Harry Mulisch +++
12 APRIL: Ook Goeiernorgen van Bart van
Leeuwen en Jan de Hoop komt vanuit Maasland. In het programma is o.a. een gesprek met Jason Donovan te horen dat afgelopen maandag werd opgenomen. Jason
kreeg van Bart en Jan een Countdown ts hirt, zoals je op de foto op pagina 20
kunt zien ++ In Terug in de Tijd de Top
40 van 8 oktober 1977. Nummer 1 stond
toen Do you remember van Long Tall Ernie
and the Shakers ++ Dennis Bergkamp ~an
Ajax is het idool in Nederland Muziekland

22

++ In Nederland Te Kijk, om· 21.25 uur
bij Veronica op Ned.2, praat Seth Gaaikema met de burgemeester. van Amsterdam, Ed
van Thijn ++ Op Radio West wordt een
feestprogramma uitgezonden i.v.m de 65ste verjaardag van Harry Touw, afgelopen
vri jdag +++
13 APRIL: In Sesjun, om 23 uur bij de
TROS op R3, treedt Rob Mason en zijn Savannah Orchestra op. Het programma komt
vanuit de Rotterdamse Harbour Jazzclub
++ 14 APRIL: In zijn -programma Wogan, op
BBC One, ontvangt Terry Wogan o.a. zangeres Lulu die dit jaar 25 jaar in het
artiestenvak zit ++ In de Panorama staat
een vernietigend artikel over Jeanne
Kooijmans. Enkele citaten: .••• Veronica
collega Jeroen van Inkel is eerlijk:
"Natuurl ijk had ik dat uurtje zelf willen presenteren en dat geldt voor iedere
zichzelf respecterende discjockey." Hij
is, evenals het merendeel van zijn collega's, nogal negatief over Jeannes uurtje
radio. "lk denk steeds: hee, weer een aan! ~ond i ging i n één keer goed. Met hangen en
vJurgen komt het eruit ......... Jan Douwe
Kroeske van de VARA weigert te geloven dat
Jeanne het niet kan, maar: "Spits vergeten is ni et niks." ••••• Rob i n AI be rs van
de AVRO windt er geen doekjes om: "Ze is
aardig, maar moet zo snel mogelijk ophouden met Driespoor. Als ik haar op de radio hoor, zet ik hem gegarandeerd uit".
. ••. Veel vingers in Hilversum wijzen naar
Tom Blomberg die haar binnenbracht. Hij
vindt Jeanne "de beste discjockey die er
is". Het verwijt haar slecht te begelei~
den treft hem niet: "1 k produceerde Fri ts
Spits ook, dus .••• 11 ++ TROS Aktua Export
wordt gepresenteerd door Hans Wiegel en
Leonie Sazias. Deze keer staat Griekenland centraal in het programma +++
15 APRIL: Henk Mouwe viert zijn 37-ste
verjaardag. Van harte ++ Rocky Tuhuteru
vervangt Eddy Jansen als presentator van
NCRV Zaterdag Sport, tussen 16 en 18 uur
op R3 ++ De trekking van de Lottoballen,
om 19.50 uur op NOS Ned.3 kan niet doorgaan omdat (let op daar komt ié): de
notaris niet is komen opdagen ++ Het verhaal van Kees is de titel van een tv-spel
dat werd geschreven door Willem Wilmink.
Het spel werd op lokatie gefilmd in
Twente. Hoofdrollen worden gespeeld door
Herman Finkers en Herman Veerkamp ++ Bij
Veronica op Ned.2 wordt de eerste van een
nieuwe serie talkshows met Koos Postema
uitgezonden onder de titel Op leven een
dood. Vanavond met als onderwerp Piloten
+++ 16 APRIL: Lex Harding viert zijn 44ste verjaardag. Van. harte ++ I n Tijd voor
Toen de hits en het nieuws uit april 1968
++++\Iolgende keer meer+++Ton van Draanen++

FAMILIElmT WIL DEZE ZOMER STARTEN.
Dennis Livson. van origi ne Fin en nauw
betrokken bij Telecable Benel ux en Kindernet.
heeft onlangs bekend gemaakt dat hij met een
nieuw Nederlandst alige satelliet net van start
wil gaan onder de noemer FAMILIENET. Als
streefdatum wordt 28 juli a.s. genoemd. Het
meest sensationele van zijn plannen is wel dat
de STER benaderd zal worden voor
de advertentiewerving. Livson denkt dat de
STER niet om zijn aanbod heen kan daar deze
organisatie ook gesteld heeft de reklamewerving voor de eventuele commerciële ATVzender
te gaan verzorgen. Of de plannen serieus
genomen dienen te worden is de vraag. Rond 1
april waren er nog geen kontakten met de
diverse kabelexploitanten inzake het eventueel
ver - spreiden van het programma. noch kon
Levin vertellen hoe het programma van
Familienet er in de toekomst uit gaat zien. Wat
betreft het financiële gedeelte kan gesteld
worden dat er nog geen enkele financier bereid
is gevonden om in het projekt te stappen.
Livson wil in principe met de mid-grote
ondernemi ngen samenwerken, maar mocht er
geld genoeg beschikbaar zijn van die zijde
zal het projekt, volgens Livson. toch
r meer op 28 juli a.s. van start gaan. Zoals
der gesteld is hij ook betrokken bij
~n,p rTn p f:'r Telecable Benelux waarbij hij zo' n 250
r ki nderprogramma's per week levert aan
'n 60 verschillende landen. Ook heeft hij
r dan een kwart van het aandelenpakket van
nn'~"'"tPt in handen, waarbij hij met ondermeer
Britse onderneming WH Smith is verte gen(deze is ook weer mede-eigenaar van
Screensport en Lifestyle.) Livson heeft in ieder
geval al plannen op tafel om met de Britten te
gaan praten inzake nauwe samenwerking en
kondigde tevens aan dat hij het geen probleem
zal vinden om Kindernet in Familienet te laten
opgaan. Logisch gedachten patroon, gezien de
eventuele samenwerking met de Britten, is dat
hij ook wel geen bezwaar zal hebben tegen het
opgaan van Lifestyle en Screensport in
Familienet. Zie daar de programmering: alles
wat voorheen werd gebracht in Lifestyle,
Screensport en Kindernet, aangevuld met wat
luchtig ander materiaal. Wat betreft het ander
materiaal denkt Livson aan een 3 minuten
nieuwsbulletin, dat telkens aan het begin van
elk uur zal moeten worden uitgezonden. Ook
komt er in de middag, volgens zijn zeggen. een
talkshow.
Wanneer
het station volledig
funktioneel is dan zal het volgens de Fin
ongeveer als volgt verdeeld worden. Vanaf 7 in
de ochtend 3 uur lang de programma's van
Kindernet. vervolgens t ot 14 uur aandacht voor
amusement.
de
huisvrouwen het lunch
gebeuren. tussen 14 en 16 uur programma's voor
de meer oudere ki jkers waarbij zeker de
gepensioneerden niet zullen worden vergeten.
Tussen 16 en 19 andermaal Kindernet. hoewel

veronderst eld kan worden dat i n dit deel de iets
meer oudere ki nderen (SChoolgaande ) de
aandacht verdienen. Na dit programma zal
amusement voor het gehele gezin moet en
worden gebracht, terwijl tussen 23 uur en de
volgende ochtend 7 uur s port zal worden
gebracht. Per uur. uitgezonderd de kinderprogramma's - die alleen maar via soft- sponsoring
worden gebracht - , zal hooguit 6 m~nuten aan
r eklame worden gebracht. volgens Livson genoeg
om de kosten i n de t oekomst te kunnen dragen.
Hoewel hij wel van plan is de kabelexploitanten
een bijdrage t e vragen voor de levering van het
signaal, gaat hij er van uit dat men dit zal
weigeren te betalen. Wat betreft de kleine
bedrijven denkt Livson zelfs zo ver te gaan om
per kabelnet afzonderlijke commercials tijdens
bepaalde 'breaks' uit t e zenden zodat het klein
winkelbedrijf zelfs de kans krijgt de klant op
de hoek te laten meeleven van de nieuwste
aanbiedingen. Technisch heeft hij alle
mogelijkheden bekeken en zullen daar geen
problemen mee zijn. Het eerste jaar zal er
volgens de ondernemer geen winst gemaakt
worden daar de adverteerder eerst zal moeten
ontdekken dat het station er is en wat de
inhoud van de programma's zal zijn. In de
toekomst ziet hij nauwe samenwerking met
ondermeer de VTM. daar deze organisatie
waarschijnlijk wOel geïnteresseerd zal zijn in b.V.
de talkshow die door Familienet met grote
regelmaat zal worden gebracht. Naast de
aktiviteiten via de satelliet denkt Livson het
volgend jaar met twee bladen op de markt te
komen voor de kijkers, waarbij een van de
bladen speciaal op de jeugd zal zijn gericht. Op
deze manier denkt hij meer kijkers gericht te
kunnen bereiken. We wachten af op de plannnen
van de Fin werkelijkheid zullen worden en, zo
ja, hoe lang het Familienet zal stand houden.
Hans Knot.

ot.......

WEER STORING VANUIT SOVJET-UNIE.

Een lid van de onafhankelijke politieke
beweging in de Sovjet Unie heeft bekend gemaakt dat de Sovjet Unie voor het eerst sinds
maanden weer een westerse radio uitzending,
gericht op de Sovjet Unie, heeft gestoord. Het
ging om een verslag van een demonstratie in
Moskou waarbij kritiek werd uitgeoefend op een
lid van het Politbureau. De storing van de
uitzending, die plaats vond via Radio Liberty,
duurde ongeveer 45 minuten , waarna de storing
ophield. om later opnieuw te worden ingezet.
YOUP VAN IT HEK BIJ VARA OP 31-12-89.
Het is nu zeker dat caberetier Youp van
ft Hek dit jaar voor de VARA televisie de
Oudejaarsconference zal gaan verzorgen. Het
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wordt op zondaaavond ~1
december via
Nederland 1 uitgezonden. Tevens hebben de
omroep en de cabaretier overeenstemming
bereikt over de uitzendrechten van de huidige
theatershow van van 't Hek, Hond op het IJs,
waarmee hij nog tot de zomer door Nederland
en België toert. De opnamen vinden in juni
plaats in de Stadschouwburg te Groningen.
De registratie van het theaterprogramma zal op
17 september 8.S. worden uitgezonden, eveneens
via Neder land 1.
FILMMAKERS TEGEN ONDERBREKING FILMS.
Indien de Nederlandse omroepen inderdaad
in de toekomst speelfilms zullen gaan onderbreken voor het brengen van de broOdnodige
reklaae dan kan .en er op rekenen dat ·.en
een rechtzaak teKen zich krijgt aangespannen .
Dit heeft het Genootschap van Nederlandse
Speelfilamakers in een brief aan de ~nister
voor WVC, de leden der Tweede Kuer en aan
de o.roepen bekend ie.aakt.
VERTREK DB RONDEN NAAR REGIORADIO.
Barend de Ronden, direkteur radio bij de
IKON, treedt per 1 juni a.s. in dienst van de
nieuwe regionale o.roep Utrecht, die begin
volgend jaar van start zal gaan. Hij wordt daar
direkteur /hoofdredakteur . Hij beion zijn
loopbaan bij de IKON in 1968 als radioverslaggever en was sindsdien, uitgezonderd enkele
VARA jaren, steeds in dienst van de IKON.
KIBRS IN TWEEHOOFDIGB LEIDING.
De televisiedJenst van de VPRO krijgt een
tweehoofdige leiding waarbij de huidlKe
tv-direkteur Kiers zich kan gaan toeleggen
op de redaktioneel inhoudelijke kant van de
programma's. Wie er naast he. 1'n de le'iding
komt is nog niet bekend, .aar de persoon in
kwestie zal belast worden .et financieelorganisatorische zaken. Het verzoek tot een
twee hoofdige leiding kwam zowel van Kiers als
vanuit het personeel van de olllI'oep daar lIen
niet tevreden was over het optimaal funktioneren van de bedrijfsleiding van de VPRO.
SKY RADIO OP REGIORADIO '1 .
.
De kans bestaat dat enkele van de regionale
omroepen per 1 oktober a.s., wanneer het
lopende kontrákt inzake het gebruik van Radio
1 afloopt, in zee iaan .et Sky Radio. Men zal
dan Sky Radio progruIleren in die uren dat de
regionale o.roep zelf niet in de ether is. De
commercials, die op Sky worden ge draaid,
zullen echter niet door de regioradio's worden
gebracht. Aldus onlanp een bekendaaking van
één der zegslieden van Sky Radio. Om welke
regionale stations het Kaat is niet bekend.
HET MILIEU EN DE TROS.
Vanaf 15 september a.s. zal de TROS
maandelijks een aflevering gaan uitzenden van
TROS Aktua Milieu, waarin ondermeer bekeken
zal worden hoe het er met de lucht-, water- en
bodemverontreiniging uitziet. Ook denkt men
oplossingen te kunnen aandragen om verontreiniging te kunnen tegengaan waarbij ondér.eer
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de hulp van deskundigen zal worden ingeroepen.
ALLAH BLIJFT GEDRAAID IN FRANKRIJK

Het plaatje 'Allah' van Véronique Sanson,
zal door de meeste belangrijkste stations in
Frankrijk gedraaid blijven in de programma's.
Dit in tegenstelling tot het besluit van vele
grote winkelketens om de LP, waarop het
nummer voorkomt, uit de platenrekken, en dus
de verkoop te halen. De 39 jarige zangeres had,
na een bedreiging, al besloten het nummer niet
meer te zingen tijdens concerten. De song zet
enkele grote vraagtekens achter Allah en
wordt, mede gezien de anti Rusdie kwestie, als
beledigend gezien door bepaalde groeperingen.
REL OM TELEVISIEREKLAME OP SCHOOL.
In 6 8cholen in Amerika is onlangs een
proef van start gegaan .et een felomstreden
coamercieel televisieprogramma voor scholieren
-dat geproduceerd werd door het bedrijf Wbdttle
Co••undcations en uitgezonden werd via
satellietstation Chan~el 1. Het dagelijks
toegeleverde pro gr8JR1I a, dat 10 minuten duurt,
wordt liefst o.lijnd .et 2 minuten reklame. De
ontvangstinstallatie is door de firma aangeleverd, waarbij het aan de scholen verplicht is
de pro~8IlIla's te bekijken en andere progruaa's tevens gratis mogen worden meebekeken.
Er is tnMiddels protest aangetekend daar
reklame bepaalde ethische principes zou
schenden.
RADIO MARABU TERUG IN ETHER.

Radio Marabu is weer van start gegaan aet
regelmatiKe uitzendingen via de korte golf. Tot
1 januari j.l. verzorgde men de uitzendingen
vanaf een lokatie in Ierland. Gezien de
wetgeving, die in Ierland van kracht is
geworden,werden de programma's stopgezet. Op
2 April j.l. was de eerste nieuwe uitzending te
beluisteren via de 6280 kHz. Men gebruikt nu
een lokatie vanaf het vaste land van Europa en
zal in het Nederlands, Engels, Duits en Frans
de program.a's gaan brengen. Naast de korte
golf uitzendingen is ook een samenwerkingsverband opgezet Ilet diverse lokale stations, die
de programma's onder.eer in Frankrijk en
Sp~e via de FM zUllen uitzenden. De adressen
voor Radio Marabu zijn: P 0 Box 220 342
Wuppertal D 5600 West Deutschland of Postbus
19074 3501 DB in Utrecht.
TE KOOP AANGEBODEN PROGRAMMA TAPES.
Herman Pothoven heeft in de loop der jaren
vele radioprogrulIla's opgenomen en verzameld.
Hij wil nu van zijn kollektie met 636 tapes af.
Voor .eer info inzake inhoud en prijs kun je
schrijven. Postbus 65027 3002 DA Rotterdam.
RECHTEN OLYMPISCHE SPELEN BARCELONA.
De European Broadcasting Union heeft 180
miljoen gulden neergeteld voor de uitzendrechten van de sportwedstrijden van de Olympische Spelen, die in 1992 in Barcelona zullen
worden gehouden. Voor de uitzendrechten van
de OS in Seoul betaalde de EBU rond de 60
miljoen gulden, hetgeen aanzienlijk minder was.

