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EXPLOITATIE: Internationale Club 

van Radio Vrienden. 

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

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

LIDMAATSCHAP: 
Per half jaar: f19,--/325Bfr - 8 nrs. 
Per jaar: f35,50/600Bfr -16 nrs. 

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

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

Kleinere advertenties zijn niet mogelijk. 
Elke auteur en adverteerder is verantwoor
delijk voor zijn eigen publicatie. 
Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
name uit deze Freewave niet toegestaan. 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

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

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

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

Beste lezers. 
Fr~ewave nummer 179 staat weer vol met 
n~euws uit binnen- en buitenland. 

Om te beginnen lees je NewNewsNews, 
gevolgd door Zeezenders Nu. 
Daarna het laatste deel van de serie 
over media op Aruba, Bonaire en Curaçao 
die werd geschreven door Gijs vld Heuvel. 

Na enkele nieuwtjes het laatste deel 
van de Radio New Vork International Sto
ry van Allan Weiner. 

Howard G. Rose verzamelde weer het 
nodige Nieuws uit Engeland. 
Onder de kop Kanttekeningen kan je lezen 
dat Paul Jan de Haan nog steeds zweert 
bij Radio Caroline en het verhaal van 
Tom de Munck in de vorige Freewave 
lulkoek vond. Van Tom mag Radio Caroli
ne met onmiddellijke ingang ophouden, 
maar van Paul Jan mag Radio Caroline 
nog jaren doorgaan. 

Paul S. Hansen verzamelde weer Nieuws 
uit Scandinaviä en Maria Depuydt is 
verantwoordelijk voor Nieuws uit België. 

Na Satelliet Nieuws en Roddels lees 
je het Radio&TV Logboek van 17 april 
tot en met 12 mei 1989. 
Tot slot enkele laatste nieuwtjes. 
Veel leesplezier. Ton van Draanen. 

FREEWAVE NUMMER 180 
VERSCHIJNT OP 12 JUNI 1989. 



NIEUW STATION MARTINIQUE. 
Radio Cairibes International is de naam 

van een nieuw station dat 24 uur per dag 
uitzendt via de 1090 kHz vanuit Fort de France 
op Martinique. Op het hele uur worden de 
nieuwsuitzendingen van Europe 1 overgenomen. 
Radio Cairibes, dat gevestigd is in St. Lucia is 
al geruime tijd niet meer gehoord dus aan
genomen mag worden dat het nieuwe station dit 
heeft vervangen. 
DX DIAL TERUG OP DE RADIO 

Eind december maakten we bekend dat het 
programma DX Dial van de Far East Broadcast
ing Company was komen te vervallen. We 
kunnen nu melden dat het programma weer is 
opgenomen in de programmering van het station. 
TOCH NOG JAMMING IN HET OOSTBLOK. 

Het blijkt toch nog niet geheel storings
loos te zijn in de Oostbloklanden. Ondanks dat 
de Sovjet autoriteiten regelmatig met enige 
trots melden dat alle stoorzenders zijn stop
gezet blijken toch nog het een en ander te 
worden gejammed. De ui tzendingen in het 
Bulgaars van The Voice of Turkey wordt 
ondermeer nog gestoord en programma's van de 
staatsomroepen uit Iran en Syrië. 
OOK STORING OP RADIO HAVANNA. 

Sinds enkele weken worden regelmatig de 
programma's van Radio Havanna op Cuba 
gestoord waardoor vooral in New England en 
Amerika de uitzendingen nauwelijks hoorbaar 
zijn. Het is niet duidelijk door wie de stoor
zenders worden ingezet. 
NIEUW ZENDSTATION TRANS WORLD RADIO. 

Trans World Radio heeft vergevorderde 
plannen voor de bouwen inrichting van een 
nieuw zenderpark dat dient te komen bij 
Goiania in Midden Brazilië. Het station zal 
zenders voor zowel de middengolf als kortegolf 
krijgen en de programma's die in de toekomst 
zullen worden uitgezonden ZIJn in principe 
bedoeld voor de Braziliaanse luisteraars. 
VERANDERINGEN OP TRINIDAD. 

.. 'aast de twee bestaande stations, Trinidad 
Broadcasting Company en National Broadcast 
Service, overweegt de regering van het land 
ook privé organisaties de mogelijkheid te geven 
tot het maken van radio. Indien de wet wordt 
aangenomen dan dient 40% van de nieuw op te 
starten stations tevens de mogelijkheid te 
hebben lokaal gericht te gaan werken. 
RADIO MAURITIUS TERUG IN DE ETHER. 

Langdurig zijn er geen signalen ontvangen 
via de 4855 kHz van de Mauritius Broadcasting 
Corporation. Binnenkort zal dit anders worden 
want men heeft bekend gemaakt dat het station 
gereaktiveerd zal worden. 
VOA RADIO NU OOK GERICHT OP PACIFIC. 

Al weer meer dan twee jaren geleden 
gingen de programma's van start van de VOA 

Europe. Een der e ijk satellietr dioprogramma 
i nu ook van start gegaan gericht op de 
Pacific. Het gaat in principe eerst om een 
kleinere vorm van radio daar men 2 uur per 
week aan programma's maakt. Stations die het 
programma, dat in stereo op de satelliet wordt 
gezet, willen overnemen krijgen daarvoor een 
financiële vergoeding. 
BBC RELAJS STATION HaNG RONG GE-
SLOTEN? 

Het 100 miljoen dollar kostende BBC 
relaisstation in Hong Kong wordt wellicht 
gesloten wanneer het Britse kroondomein in 
1997 weer onder Chinese soevereiniteit komt te 
vallen. De Chinese regering heeft in ieder 
geval onlangs de Britse regering verzocht het 
zenderpark in 1997 te sluiten. In september 
1987 werd het vernieuwde zenderpark in gebruik 
genomen met als hoofddoel de BBC uitzendingen 
gericht op het Verre Oosten en dus ook China 
te versterken. Officieel loopt de zendvergun
ning van de BBC in 1997 ook af. Toen de 
plannen voor inrichting in de 70'er jaren 
werden gemaakt ging men ervan uit dat bij een 
eventuele overdracht van Hong Kong er geen 
problemen zouden ontstaan. De Britse regering 
zal proberen de Chinezen op andere gedachten 
te brengen, hoewel wordt verwacht dat de kans 
van slagen erg klein zal zijn. 

Zeezel1t1ersNII . 
wo 29 MAART: Car 558 6-10 Chris, 10-14 

~ick, 14-18 Coconut. 18-22 Chris, 22-- 2 Tony, 
waarna closedown. Caroline 819 on air tussen 
11 in de avond en 1 in de nacht met Rob. De 
herhaling van de LP top 200 van de Paasdagen 
is vandaag gestart, hoewel men de platen nu 
vanaf nummer 1 draait en tevens een andere 
volgorde kiest van de te draaien tracks. Dus is 
de lijst geheel anders dan met de Pasen. 
Rob vertelde tevens dat er al erg veel reakties 
zijn binnengekomen op het avondprogramma op 
819 en dat men vanaf 3 april zal beginnen met 
het dagelijks uitzenden van een top 5 van een 
luisteraar. Radio 819 vanaf vandaag veel 
informatie over de wel erg flauwe 1 april grap. 
Het nieuwe disco programma Joy Ride zal op 1 
april zijn première beleven in de haven van 
Vlissingen, alwaar de Ross Revenge voor 
onderhoud voor de kust zal worden verankerd. 
do 30 MAART: Het sponsorkwartiertje tussen 
11.45 en 12 op Radio 819 is vandaag non stop. 
Op Radio Nederland Wereldomroep in het 
programma Medianetwork aandacht aan het 25 
jarig bestaan van Caroline, met vooral nadruk 
op de begin jaren van het station. Dit gebracht 
door Jonathan Marks en Andy Sennith. 
vr 31 MAART: Radio 819 Nadat Ria's kwis 
afgelopen was bleek Ron van der Plas niet in 
de studio. Het bandje draaide derhalve door en 
hoorden we reeds de aflevering van Ria's 
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programma voor morgen. 11.45-12 uur non stop. 
Wat is er toch met de gesponsorde programma's, 
waren het try-outs of worden de banden niet 
goed aangeleverd? De laatste mailing van Rudi 
Koot, die de banden met de Pan American 
Broadcasting op een zijspoor heeft gezet, is 
binnen gekomen en hij meldt dat er ondermeer 
een nieuw programma is op ma tussen 22.30 en 
23 uur op Viewpoint: Christian Beginnings. 
Radio Baccara, zo meldt Rudi, heeft vele 
reklames en programma's die ook via 819 te 
beluisteren zijn en dus syndicated zijn. Wie van 
de lezers wenst in de toekomst de religieuzen 
in de gaten te houden? Laat het even weten via 
ons adres in Groningen. We danken Rudi vanaf 
deze plaats voor zijn enorme inzet gedurende de 
afgelopen jaren en wensen hem als drs. in de 
economie veel succes gedurende zijn militaire 
diensttijd en als al tijd blijf je welkom met je 
berichtgeving. Van Ronny Danniels en Bert 
Vercruyssen krijgen we uitgebreide berichtge
ving inzake het binnenslepen van het Paradijs
schip. Op de BRT radio werd de mooiste fout 
van de afgelopen jaren gemaakt toen gemeld 
werd dat andermaal een zendschip van zee was 
gehaald onder de naam Radio Paradijs. Met 
andere woorden: er was totaal geen bericht
geving gechequed en men ging gewoon op ge
ruchten at. Het blijkt echter dat het zendschip, 
dat jaren in de Amsterdamse entrepothaven 

op zo 2 APRIL: 8-10 Dominees. 10-11 Arie. 11-
12 OenO Magazine. 12-12.20 Ria. 12.20-16 Ron 
met de Zondagmiddaghits, 16-18 Arie met Top 
Ten Play List, 18-19 Johan van den Hoofdakker 
met the Best of the Sixties. Een woordvoerder 
van de 819 organisatie deelde ons mede dat dit 
laatste programma een vast inval programma is 
en op elk moment kan worden ingestart. Wel 
ligt het in de bedoeling dat men in de toe
komst dit goede programma een vaste uitzend
tijd zal geven. Ook blijkt de commercial voor 
de 'Ketting telefoon' niet meer te beluisteren 
te is via Radio 819. Wel is de radiorebus van 
Singapore Air lines terug, de rebus die we 
eerder hoorden via Radio Monique. Op de BRT 2 
was vandaag Peter van Dam voor het eerst in 
zijn carriere te beluisteren. Hij werd in een 2 
uur durend programma ondervraagd over zijn 
carriere waarin ondermeer bleek dat hij ooit al 
op de nominatie stond bij de BRT te worden 
aangenomen. Toen één van de direkteuren hem 
echter vroeg naar zijn vroegere banen en hij 
eerlijk antwoordde bij ondermeer Radio Mi 
Amigo en Radio Caroline te hebben gewerkt was 
met onmiddellijke ingang de BRT voor van 
Damme verboden gebied. ma 3 APRIL: Europort 
Radio is een nieuw station op het open net van 
de lokale radio in Rotterdam en wordt gerund 
door één van de lieden achter radio 819. Het 
station is in de plaats gekomen van Transat-
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heeft gelegen, door een sleepboot via open zee 
naar de haven van Zee brugge is gesleept alwaar 
het bij de Brugse Scheepssloperij spoedig zal 
worden gesloopt. za 1 APRIL: 

lantic. die niet aan haar verplichtingen kon 
voldoen. Gevolg is dat ondermeer Edo Peeters, 
Krijn Torringa, Connie Vandenbosch. Ria Valk, 
Ger Lammens en Colin Peters bij Europoort 
Radio te beluisteren zijn. Erwin V.d. Bliek. die 
bij Transatlantic was, zal nu in Rotterdam te 
beluisteren zijn op Pree Radio Rotterdam. Op 
het nieuwe station zijn tevens de Smoking top 3 
en de Texas top 40 te beluisteren. Vanuit de 
Carolinehoek vernemen we dat er in Nederland 
serieuze plannen zijn om, zodra de nieuwe 
zendmasten gereed zijn, een 24 uurs service op 
te starten onder de naam Radio Caroline. Radio 

Radio 819 live programmering: 5-6.30 Arie. 7-9 
Ron. Overige programma' s 9-11 Hendrik, 11-12 
Connie, 12-12.20 Ria, waarna tot 13 uur oude 
rocker's. 13-17 Erwin met de Texas top 40. 17-
19 Het geprogrammeerde nieuwe disco program
ma Joy Ride met René Bouveé en Luc van Rooy 
wordt niet uitgezonden. Avondprogrammering 
voor deze zaterdag van 23 tot 24 Ron. In de 
nacht Lp.v. Nick Simon tussen 4 en 5 Hans V.d. 
Valk. Live vanaf 5-8 Arie en dan zitten wel al 
4 



n Ze) kom 11 r z lfd d. n a n n 

n 

De Norderney gefotografeerd aan In kade 



nalft op 29 maart j.l. de plaats in van Ofer. die 
aan wal is gegaan. John MacDonald kwam ook 
weer aan boord om de plaats van Kenny Page in 
te nemen. De programmering voor de 2e april 
zag er dan als volgt uit: 00 Mc Leland Hackney, 
03 Tony Q'Reilly, 06 David Lee, 09 John 
McOonald, 11 Chris ~assey, 13 Dave, 15 
McLeland, 17 Hebrew programma met Gil Katzir 
doorgestuurd per motorola vanuit studio in Tel 
Aviv. 18 Ricky Mars, 19.30 Tonyen 21 
andermaal Ricky. Dan andermaal een bericht van 
Ronny uit Blankenberghe. Hij meldt ons dat hij 

~ 
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zelf in de haven van Zee brugge werkzaam is en 
derhalve de Magda Maria (Paradijs) in de gaten 
heeft kunnen houden. Op 30 maart kwam het 
schip in de middag binnen en werd om 3.45 uur 
geboekt in de sluizen. getrokken door een 
Nederlandse sleper om nooit meer te vertrek
ken. Het schip werd naar de Brugse binnen
haven gesleept alwaar aan de Louis Coiseau 
kade de Brugse Scheepssloperij is gevestigd. Bij 
deze sloper werd destijds in 1965 ook het eerste 
Veronica zendschip, de Borkum Riff, gesloopt. 
Op vrijdag j.l., zo meldt Ronny, was de sloop 
al in in volle gang. Zo was b.v. al het houtwer~ 
al losgebroken. De zendmast is tevens niet meer 
aan een stuk te zien daar deze in delen is 
gebrand en nu op de kade ligt. Zou je misschien 
wat afdrukken van je dia's kunnen sturen 
Ronny, de kosten worden vergoed! 
Nick Richards, voormalig Caroline deejay, is nu 
werkzaam bij Viking Radio alwaar hij drie keer 
per week te beluisteren zal zijn tussen 1 en 4 
in de middag. Mike Ahern, vorig jaar augustus 
terug gekollen vanui t Australië om te gaan 
werken als Hoofd program.a's van Essex Radio 
heeft al weer een nieuwe werkgever. Hij is nu 
Programma Consultant voor de Red Rose Radio 
Group en zal alle stations, die onder deze groep 
vallen, gaan door lichten. Als eerste is Red Rose 
Radio aan de beurt. waarna de anderen, Red 
Dragon en Piccadilly zullen volgen. Joho Leeds, 
zoals door ons gemeld, zou terugkeren naar 
Europa om tijdens zijn vakantie een tijdje aan 
boord van de Ross Revenge door te brengen. Hij 
is inderdaad in London aangekomen maar direkt 
weer spoorloos verdwenen. Toen hij uit Europa 
terugkeerde naar de States was Caroline nog 
inderdaad in het bezit van de grote mast en 
waarschijnlijk is J ohn behoorlijk geschrokken 
van het slechte signaal van het station. Er zijn 
weer twee C 60's uitgekomen in de serie Audio 
:.tagazine van de Stichting Media Communicatie. 
Nummer 29 betreft de periode november en een 
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deel van december 1988 en je hoort ondermeer 
fragmenten van Radio 558 en Radio 
819. Naast Sinterklaas op 819 aandacht voor 
zowel live als getapte pr~gramma' s met Edo 
Peters, Erwin V.d. Bliek. Raymond Balsink, 
René Plemp, Ron V.d. Plas, Walter Simons etc. 
Ook aandacht voor Caroline met ondermeer 
Chris Kennedy, Chuck . Reynolds - die na 1 
boord periode al aan de slag kon komen bij 
Capital- en Ian Mack over de 'verjaardag' van 
de mastbreuk. Tevens Fred met problemen 
inzake het nieuwe mengpaneel en het shitver
haal op Hobbyscoop als zou men spoedig met 
satellietuitzendingen gaan beginnen vanaf de 
Ross Revenge. Nr 30 in de serie is een 
belichting van de rest van de maand december 
door samensteller Piet Treffers. ~aast de vele 
deejay fragmenten ondermeer aandacht aan de 
dood van Roy Orbison, de eerste 'in de nacht' 
nachtuitzendingen van Radio 819 op de 
zaterdag en Media Network van de Wereldom
roep over New Vork International. Tevens de 
belachelijke aktie om te vasten even voor de 
kerst. Het was heel gemakkelijk want er was op 
dat moment geen eten aan boord. De cassette 
eindigt uiteraard met de Kerstdagen en de 
aanloop naar het nieuwe jaar. Meer info zoals 
altijd l)ij Rob Olthof 020-6621141. Dan is deze 
nacht tot ieders verrassing de Communicator 
verdwenen uit de haven van Mistly, alwaar het 
voormalige Laserzendschip haar laatste dagen 
leek te slijten. Het schip, dat de nodige 
roestgaten vertoond, is door een sleper richting 
de haven van Harwich gevaren alwaar 'clearan
ce' is verkregen. ofwel men toestemming kreeg 
om te vertrekken. Men kon n.l. aantonen dat de 
boot verkocht zou zijn aan een sloper in 
Spanje. Tja, waar hebben we dat verhaal eerder 
gehoord. De nieuwe eigenaar zou één van de 
mensen zijn die bij radio Monique heeft 
gewerkt. Hij zou de schuit naar een Portugese 
haven willen varen of naar de haven waar ook 
de Nannell ligt afgemeerd. Door de mand ging 
de persoon in kwestie wel want tegen persoon 1 
vertelde hij de Communicator voor f 40.000 te 
hebben verkocht aan een sloper terwijl hij aan 
een andere vertelde dat hij het schip voor 
20.000 Engelse Ponden te hebben verkocht. 
Terwijl men het Kanaal bereikte ging men ver
volgens voor de kust van Duinkerken voor 
anker. Bijkomstigheid is dat de zenders wel 
aan boord staan. Iemand die zeer zeker niet 
de terugkomst had verwacht is Peter Messing
feld. Gezien het gemis van Duitstalige pu
blikaties als Radio News en PIN Magazine 
gedurende de iaatste jaren heeft Peter besloten 
een eigen publikatie op de markt te brengen 
onder de naam Offshore Radio 1987-1989. In het 
Duits geeft hij een te summiere weergave van 
alle feiten die gedurende die periode zijn 
geschied voor de Europese, Israëlische en 
Amerikaanse kust. Het merendeel van deze 
gegevens zijn overgenomen uit andere publika-
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ties terwijl hij hier en daar een kleine 
toevoeging brengt. Wel is er een schitterend 
eigen verhaal opgenomen over een bezoek aan 
de Communicator, alwaar hij beschoten werd 
door Mike Barrington. Het Duitstalige werkje is 
g~lardeerd met een antal foto's en heeft in 
totaal 32 pagina's. Kosten 12.50 DM. hetgeen 
voor 25 pagina's zeezender info veel te duur 
is. Een nummer van Freewave kost rond de 2,-
en brengt telkens zo'n 20 pagina's aan info. 
Jammer dat Peter tevens van mening is dat info 
omtrent het Ierse gebeuren 6 pagina's moet 
innemen terwijl dit beslist niet door de titel 
Offshore R dio 1987-1989 wordt gedekt. Te 
bestellen bij Offshore Spezial Versand Postfach 
10 09 26 0 4040 Neuss 1 West Deutschland. ma 
10 APRIL: Radio 819 programmering voor deze 
week 5-6.30 Arie, rest gelijk vorige week. In de 
middag uren Ria Valk met gast Glenda Peters 0 

en de live uren zijn allen non stop. Deze week 
o wederom geen nieuwsuitzendingen maar wel om 

het half uur het weerbericht. Caroline 558: 6-
10 Ian Mack (terug), 10-14 Neil Gates (terug), 
14-18 Cherry Mars hall. een uitstekende 
vrouwelijke deejay met een enorm stuk 
ervaring, zoals ons uit het eerste programma 
bleek. 18-21 Chris , 21-11 Ian Miles. 22-2 Tony 
en 02~06 andermaal Ian. Radio Caroline 819 
Chris Kennedy en Cherry. Met de tender terug 
aan land zijn Rob Harisson, Mick Jackson en 
Coconut gegaan. di 11 APRIL: Radio 819 De live 
programma's ook vandaag, op 5-6.30 na, non 
stop. Om 19 uur bij het afscheid de excuses 
voor non stop programmering, dit i.v.m. 
werkzaamheden aan de Ross. wo 12 APRIL: Om 
18.40 komt bij radio 819 Windyen Help voorbij 
hetgeen duidelijk veel zegt over de baalstem
ming van de Nederlanders. Desondanks worden 
werkzaamheden aan het schip aangegeven als de 
reden voor de non stop programmering. En dat 
met windkracht 8 zeker! do 13 APRIL: Ook 5-
6.30 is nu non stop op Radio 819. Tevens 
vandaag en morgen tussen 11.45 en 12 geen 
sponsorkwartiertje maar non s .... Krijn Torringa 
een herhaling van 9 maart. Caroline 819 23-01 
Cherry en 01-02 Chris, waarna de 819 zender 
ui t gaat voor onderhoud, hetgeen niet geschiedt 
met de 558 zender. vr 14 APRIL: Krijn nu een 
herhaling van 10 maart, verder alle live 
programmering non stop. Caroline 819 23-02 
Chris n Colin samen en 02-05 Cherry. za 15 
APRIL: De live programma's worden weer 
gepresenteerd met van 5-6.30 Arie, 7-9 Ron. 
Ron oet om 19 uur nog het afscheidswoord 
maar blijkt tijdens het programma ' in de 
nacht' om 23 uur vervangen te zijn door Walter 
Simons en Erik Beekman. Arie is wel aan boord 
gebleven. Blijkt dus duidelijk e n personeels
tekort te zijn, gezien de heren het momenteel 
met 4 man f moeten. De 'party' tot 24 uur 
wordt door het gehele Radio 819 live t eam 
gepresenteerd. Caroline 558: 6-1 0 Ian Palmer. 
10-13 Mick Jackson, 13- 16 Chris. 16-19 ei . 

19-21 Ian Mil s, 21 - 22 Cherry, 22- 01 Philip 
John (andermaal en nieuwkomer) en 01-04 
Arthur Burdon (De derde nieuwe deze week). 
Het bleek gisteravond al dat er een tender was 
geweest gezien Colin ~ewslieber weer te horen 
was op 819. Nu blijkt Tony Kirk te zijn terug 
gegaan naar land. Vandaag op diverse tijden 
via Caroline aandacht voor de prijswinnaars 
van de 25 jaar Caroline prijsvraag, waarbij 
tevens wordt verteld dat men binnenkort een 
nieuwe prIjSVraag heeft. Tevens kan men in 
maximaal 20 woorden de volgende zin afmaken 
inzake het luisteren naar Caroline: I prefer 
Radio Caroline before any other radio station 
because ..... Dit om te komen tot Caroline's 
most dedicated listener. zo 16 APRIL: Radio 
819 'in de nacht' i.p.v. Niek Simon tussen 4 en 
5 Hans v.d. Valk. Live programmering 5-8 Arie, 
12.20-16 Erik, 16-18 Walter en 18-19 Erik. 
Vandaag tussen 10 en 11 eerste maal Vader 
Abraham met zijn verzoekplaten, in het 
vervolg dus iedere zondag. Hij draait niet 
alleen Nederlandse maar ook volop anderstalige 
platen. Ondanks dat men met 3 man aan boord 
zit voor Radio 819 andermaal geen nieuwsuit
zendingen. Caroline 558 wijziging: 10-13 Andy 
Brandcate. Caroline 819: 23-01 Cherry, 01-03 
Colin en 03-05 Chris. Via Rudi Koot krijgen we 
een brief in handen van de Pan American 
Broadcasting Organisation waarin gesteld wordt 
dat men geheel niet tevreden is over het te 
laat en verkeerd starten van de programma 
tapes van de religieuzen. Men vraagt zich af 
of de Nederlandse organisatie niet één persoon 
meer aan boord kan zetten gezien men gehoord 
heeft dat de Nederlanders betrouwbaar zijn en 
dus ook altijd de programmering na komen. 
Radio 819 dus alweer geen nieuws deze week! 
Toen de tender vandaag terug was in de haven 
werd deze meteen weer gevuld met nieuwe 
voorraden om op weg te gaan naar een ander 
schip, dit keer voor de kust van Frankrijk. De 
nieuwe eigenaar van de Communicator heeft 
verklaard dat hij het zendschip weer in de 
ether wenst te hebben voor de Pinksterdagen en 
tevens dat de werkzaamheden een 10tal dagen 
in beslag zullen nemen. Zoiets hoorden we 
maanden geleden ook inzake de bouw van de 
laatste mast op de Ross. Trouwens, je begrijpt 
het al, die werkzaamheden zullen voorlopig wel 
lekker stil blijven liggen. Op de VOP gebeurde 
een leuk incident op de 5e april. Tijdens de 
plaat 'Lessons of love' sloeg de plaat wel 100 
keer over door de dwaze storm en op zondag de 
ge ging men de haven van Ashdod binnen voor 
bunkering om om 21 uur in de ether terug te 
keren. 
ma 17 APRIL: Radio 819 van 5 tot 6.30 Arie, 
6.30-7 Maasbach, 7-9 Erik , 9-11 Van Ontbijt 
tot Koffietijd me"t Erwin V.d. Bliek (in àe 
oekomst van ma t / m vr op tape i.p.v. de 

Realite Ot met van ~ellestein). 11 - 11.45 René 
Plemp, 11.45-12 Smoking Top drie. 12-12.20 Ria 
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Valk me~ de komenàe arle dagen Bolle Jan 
ofwel de vader van René Froger. Opmerkelijk is 
dat dit programma nu wordt afgesloten met het 
noemen van de sponsors. 12.20-14 Walter. 14-
17 Erik en 17-19 andermaal Walter .. Caroline 
558: 7-10 Ian Mac, 10-13 Neil Gates, 13-16 lan 
Palmer, 16-18 Philip, 18-20 Mick, 20-22 Chris, 
22-23 Cherry, 23-01 Ian Miles. Radio Caroline 
819 23-01 Cherry waarna closedown voor 
onderhoud op beide Carolinefrequenties. Een 
goede zaak is het doorgeven, na 24 uur, van de 
558 programmering via de WMR 6215 kHz 
frequentie. Tussen 11.15 en 11.40 was Caroline 
deze ochtend off air door problemen met de 
zender. Via een spotje horen we dat de oude 
rubriek 'Caroline's festival and leisure guide ' 
met informatie over feesten, conce~en en 
diverse aktiviteiten weer zal terugkeren en 
dagelijks om 17 en 19 uur op 558 en tussen 22 
en 24 uur via de 819 zal woràen uitgezonden 
door Caroline. di 18 APRIL: Sta er maar eens 
even bij stil, of was je er toen nog niet bij, 
vandaag is het 16 jaar geleden dat we in 
Den Haag demonstreerden voor het behoud van 
Veronica en de anàere zeezenders. Radio 819 
gelijk aan gisteren uitgezonderd dat er nu 
geen Smoking top drie is. Caroline 819 23-01 
Colin, 01-03 Cherry en 03-05 Chris. Ian ~les 
vergiste zich even in zijn naam door zichzelf 
Ian Akers te noe.en. . Onder deze naam was hij 
eerder bij Caroline aktief. Tevens vraagt hij in 
zijn programma om suggesties voor een naam 
voor het 819 programma. Geruchten doen de 
ronde in Engeland dat Steve Conway als 
program.aleider bij Caroline is ontslagen 
wegens het slechte programma ter gelegenheid 
van het 25 jarig bestaan en vooral het katten 
op oud medewerkers als Peter Phillips en Tom 
Anderson. wo 19 APRIL: Radio 819 Marijke van 
Bremen haar programma is een herhaling van 5 
april. do 20 APRIL: Radio 819 Het sponsorkwar
tiertje is er vandaag andermaal niet en het uur 
tussen 11 en 12 wordt nu geheel gevuld door 
Krijn Torringa. Bij Ria Valk geen gast in het 
programma. Vr 21 APRIL: Radio 819 met het 
sponsorkwartiertje andermaal niet. In plaats 
daarvan tussen 11.45 en 12 uur non stop. Ria 
Valk heeft Fred Butter van de Cats te gast en 
bij Caroline 558 tussen 9.30 en 9.38 off air 
wegens technische problemen. Aan boord van de 
Communicator wordt nog steeds, dit tot onge
noegen van de 819 mensen die beroofd zijn van 
hun technische mensen, die nu op de Communi
cator werken,hard gewerkt. De nieuwe bedrading 
door het gehele zendschip zou bijna gereed 
zijn waarna men een haven in Portugal zal 
opzoeken voor het opbouwen van de masten. De 
eerste klus is gewoon op zee gedaan daar men 
anàers onnodig liggeld moest betalen. Namen 
van Bode en Bolland doen de ronde achter de 
schermen waarbij onàermeer wordt gezegd dat 
men inmiddels een station in Italië heeft. dat 
als dekmantel moet gaan dienen. Een vertegen-
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woordiger van Offshore Echoes heeft in de 
haven, alwaar de Nannell al enige jaren ligt, 
kunnen constateren dat er aan het schip totaal 
niet wordt gewerkt. Dus allelftElal geruchten!!! 
za 22 APRIL: Radio 819 live programmering 5-
6.30 Arie, 7-9 Erik, 23.15-24 Boordtrio. Van 
ontbijt tot koffietijd wordt voortaan iedere 
zaterdag op tape gepresenteerd door voormalige 
boorddeejay Colin Peters. Hij verliet op 5 
januari j.l. voor het laatst de Ross Revenge en 
is hedentendage ondermeer te horen op 
Europoort Radio in Groot Rotterdam. Joy Ride 
alleen met Luc van Rooy wegens afwezigheid 
van René Bouvé. Trouwens er zullen binnenkort 
wel helemaal geen Joy Ride's meer komen daar 
ook Luc van plan is te stoppen met het 
programma daar. zoals zo vaak voorkomt, 
betaling is uitgebleven. zo 23 APRIL: Geen 
wijzigingen met de vorige week, uitgezonderd de 
terugkeer van Niek Simon in de nacht. 
Caroline 558: 6-10 Arthur, 10-13 Andy, 13-16 
Cherrie, 16-19 Niel, 19-21 Ian Miles, 21-24 
Philip. 00-4 ~ick en 4-6 Artllur. Caroline 819 
23..;.1 Glenn Fillick. 4-5 Brad GI~stonbury Junior. 
ma 24 APRIL: Programma radio 819 als vorige 
week. Bij Ria Valk àe 14 jarige zanger Ramon 
te gast. De rest van de week geen gast in haar 
programma. Caroline 558: 7-10 Ian M, 10-13 

. Neil, 13-16 Cherrie, 16-19 Philip, 19-22 Chris, 
die excuses geeft voor het vaak uitvallen van 
de zenders als gevolg van het slechte weer, 22-
01 Chris. Caroline 819 23-01 Colin daarna beide 
zenders off air voor onderhoud. di 25 APRIL: 
Radio Caroline 558: Gelijk aan gisteren en van 
1 tot 4 Ian M. Radio 819 Geen bijzonderheden. 
Trouwens over deze gehele week genomen 
slechts 5 nieuwsuitzendingen. wo 26 APRIL: 
Marijke van Bremen andermaal in de herhaling. 
Caroline 819 Colin van 23-1 en van 1 Glen, 
Brad en Roger Maladio. Vreemde namen en 
vreemde gasten. do 27 APRIL: Radio Caroline 
819 line up 22 Colin, 00 Roger, 03 Brad. vr 28 
APRIL: In de lucht voor radio 819 vanaf 5.06. 
Sponsorkwartiertje is anàermaal non stop. za 29 
APRIL: Radio 819 programma's als vorige week 
23.15-24 Walter. Caroline 558: 6-10 Philip. 10-13 
Rob Harrison, 13-16 1an M, 16-18 Neil, 18-20 
lan M, 20-22 Andy, 22-24 Chris en 24-03 
Cherry. zo 30 APRIL: Radio 819 i.p.v. Hendrik. 
die op vakantie is, non stop muziek tussen 1 en 
3 in de nacht. Ook deze dag geen nieuwsuitzen
dingen. De satellietschijf voor àeze week. Mama 
van de zeer jonge Ramon is een dieptepunt. 
Programma's als vorige week zondag met tussen 
18.15 en 18.50 zenderuitval. Om kwart na 6 in 
de avond is vlakbij de Ross Revenge de Com
municator voor anker gegaan. De stroman 
achtte het beter daar het schip te verankeren 
daar het veiliger is dan voor de Franse kust 
alwaar men eerder lag. Er zijn beslist nog 
geen masten gebouwd maar wel is de bedrading 
aan boord geheel opnieuw aangelegd. Stuàio's 
zijn er evenmin aan boord. Slechts 2 recorders 



en een aantal tapes zijn r te vinden. De 
ieden aan boord van oe Communicator zullen de 
omende week aan de slag gaan met het verder 

bouwen van de masten op de Ross Revenge. 
Chicago, die aan boord is geweest, zegt slechts 
1 dag nodig te hebben om de zenders weer aan 
de praat te krijgen. Tevens zijn er naast de 
geruchten als zou Radio 819 op de Com
municator gaan zitten (totaal onzinnig) 
geruchten dat vanuit Engeland een 3 tal 
voormalige landpiraten de handen ineen heeft 
gesjagen om een nieuw station op te starten, 
waarbij Sky Text dit nieuws als eerste bracht. 
We wachten af. De voormalige shagsponsol' van 
Monique zou de Communicator hebben gekocht. 
Tevens zullen de MMI studio's uit Hilversum 
verdwijnen en verplaatst worden naar een meer 
westelijke plaats in ons land. Ze zullen gebruikt 
worden voor het nieuwe station, terwijl de 
bandprogramma's van radio 819 in samenwer~ing 
met die van Europoort Radio worden gemaakt. 
Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat 
radio 819 nog slechts 25.000 luisteraars per dag 
bereikt en dat een ander onderzoek. ingesteld 
àoor een adverteerder, uitwees dat men slechts 
15.000 luisteraars heeft, geeft helemaal te 
enken voor de leiding an het station. José 

van Maastricht, de antennespecialist, zou weer 
benaderd zijn voor werkzaamheden aan boord 
van de beide zendschepen, edoch hij heeft geen 
zin gezien betaling volgens hem itb ef. Dank 
an alle tipgevers: Ate Harsta Jack Duyser, 

Paul de Haan, Tom de Munck, Maria Depuydt, 
. ar on van der ~ade, Rudi Koot en Rob 
Chapman. Samenstelling Hans Knot. 

STORM EN REGEN 
Toevallig werd Curaçao bezocht door 

tropische storm Joan tijdens. mijn ver
blijf, gevolgd door een week lang zware 
regenval (topper op een weerstation een 
daghoeveelheid van 174 mm) . Nu komt er 
gemiddeld zo eens in de 30 jaar zo'n 
storm langs het eiland, dus was men er 
niet zo op berekend. Nogal wat schade 
was het gevolg en daarom schakelde het 
energiebedrijf de . stroom uit op een 
groot deel van het eiland. Derhalve 
v ielen bijna alle radiozenders uit, 
be al ve radio Hoyer. Deze zender kweet 
zich dan ook zonder meer voortreffelijk 

. van haar taak. Op een rustige manier 
werd er verteld wat er aan de hand was, 
afgewisseld met livereportages vanaf 
plaatsen waar wat aan de hand was (omge
waaide bomen, beschadigde huizen, over
stromingen). Ook toen werd op een ge
geven moment een zender ontkoppeld, om
dat in El Salvador een wedstrijd werd 
gespeeld door het voetbalelftal van 
Curaçao. Op de andere zender werd de 

berichtgeving voortgezet. Na korte tijd 
kwam ook Radio Caribe weer in de lucht, 
maar die zond rustig weer zijn muziek 
uit, zonder een woord aan de situatie 
te wijden. Ik bedoel maar--------
Suhandy maakte zich boos toen zijn zend
er weer aangesloten was. Terecht vroeg 
hij zich af hoe de bevolking in tijden 
van echte crisis bereikt moesten worden 
als alle zenders dan uitvallen. Hij ver
gat niet te melden dat Korsow FM al lange 
tijd een aanvraag had lopen voor de in
stallatie van een noodaggregaat. Toen 
trouwens de regen daarna begon, liet 
Suhandy's zender zich van zijn beste 
kant zien. De hele nacht waren reporta
ges te horen van plaatsen op het eiland 
waar wateroverlast was, huizen bedreigd 
werden en het verkeer niet meer langs 
kon. Ook Radio Hoyer ging toen 's nachts 
door met het uitzenden~ In deze dagen 
liet men blijken dat er op het eiland 
wel degel ijk mensen zijn die weten wat 
rad i oma ken is. 
BONAIRE EN ARUBA 

Op Curaçao zijn ook enkele zenders te 
horen van Aruba en de enige zender van 
Bonaire. Die laatst, Bos de Boneiru, i s 
begin 1989 verhuise naar de FM, wat nogal 
wat protesten tot gevolg had van mensen 
die zonder FM ontvanger zitten. Maar, men 
heeft beloofd weer terug te komen naar 
de AM zodra men daar toestemming voor 
heeft. Het station is verder een lokaal 
muziek en informatiestation, waar de kwa
liteit die van de zenders op Curaçao 
dicht benadert. Alleen het nieuws is (zo
ver ik het gehoord heb) wat summierder . 
Dat laatste zou je niet zeggen van het 
Arubaanse station 'Voz di Aruba', wat 
zich presenteert als het nieuwsstation 
van Aruba. Het heeft ook nieuws in het 
Nederlands, maar dat is van dermate er
barmelijke kwaliteit dat het alleen op 
de lachspieren werkt. De berichten worden 
in slakke tempo voorgedragen (elk •..•.. 
woord. • •. kr i j gt . • •• een.... seconde .•• ) 
en met zoveel echo dat je het idee krijgt 
naar een preek te luisteren, zinloos!. 
Een ander station vanuit Aruba is Radio 
Victoria, een zeer goed klinkend reli
gieus station. Het brengt naast reJigieu
se programma's ook nieuws en .•. reklame, 
wat ik vreemd vond. Het grootste sta
tion op Aruba is Radio Carina. Dat zendt 
uit op FM en is derhalve helaas niet op 
Curaçao te horen. 
WMR en CAROLINE 

Wat ik echter wel op het eiland kon 
ontvangen was Radio Caroline. Ik had een 
AudioSonic ontvanger meegenomen, waarop 
voorkeuze knoppen zitten en daarop stond 
de 6215 kHz ook. Tot mijn grote verbaz-
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i ng hoord e' i k op een avond plotse I i ng 
Radio Caroline op mijn radio. We1iswaar 
vrij zwak, maar bij tijd en wijle kon 
ik duidelijk horen wat de deejay zei 
(IThe sea is moderate, visibility good') 
en welke platen er werden gedraaid. 
Later IS nachts waren ook de WHR jingles 
duidelijk te onderscheiden. Meestal kon 
ik de zender ontvangen van zo ongeveer 
21 of 22 uur tot 3 of 4 uur in de nacht. 
Dat is dan met een niet al te professio
nele ontvanger met een gewone telescoop
antenne (dit AudioSonic toestel is ook 
verkrijgbaar onder de merknamen Goodman 
en HEHA). Met een echte goede korte-,go I f 
ontvanger zal de ~ntvangst waarschijn
lijk beter zijn. De tijd op het eiland 
is vijf uur vroeger dan in Nederland. 

Gijs van den Heuvel. 

KERMIT DE KIKKER NU OOK IN RUSLAND. 
Kermit de Kikker zal met zijn Muppets 

vanaf oktober ook te zien zijn via de Sovjet 
Televisie. Jim Henson, de schepper van de 
serie, heeft dit onlangs bekend ielftaakt nadat 
zijn bedrijf een kontrakt had getekend met de 
Sovjet Televisie. Tevens zal zijn creatie 
'Fraggel Rock' er worden vertoond. Een 
aflevering van deze laatste serie werd als 

---

proef op de Sovjet Televisie getoond en het 
bleek dat de uitzending voor Sovjet begrippen 
ontzettend veel reakties opieverde. 
MEDIAWETWIJZIGING NOODZAKELIJK. 

Nu de Europese ministerraad heeft besloten 
dat men akkoord gaat met een Europese 
richtlijn inzake televisie overdracht over lands 

' grenzen dient de Neder landse regering de 
mediawet op enkele punten te wijzigen. Men 
dient in de toekomst o.a. op ons land gerichte 
reklame. uitgezonden door buitenlandse stations. 
toe staan. ~en dient n.l. uitzendingen van andere 
Europese lidstaten zonder een enkele voor
waarde toe te laten. Wel dient sluikreklame in de 
prograJIDla'S verboden te worden en de 
reklamezendtijd mag niet meer dan 15% van de 
daielijkse uitzendtijden in beslag nemen. 
NIEUWE STIClmNG OPGERICHT IN HILVER-
SUM 

Stichting Centrum voor Omroep en Media is 
de naaa van de stichting die is opgericht door 
het NOB en de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht. Zoals al eerder bekend waren er 
plannen om een deel van de opleidingen onder 
te brengen bij deze school. Binnen de Stichting 
zal nu ook onderzoek ten behoeve van de 
o.roepen en de media worden gedaan. 
KLASGENOTEN SCOORT OOK IN VLAANDEREN 

Klasgenoten op de VTM blijkt ook in 

-
NIEUW BIJ SMC: Het boek 25 Vears Caroline Memories onder redaktie van Hans Knot. 
Boordevol zeer persoonlijke herinneringen 'van discjoekey's uit verleden en heden. 
GeT'llustreerd met foto's en krantenberïèhten. Bestel snel: f 25,-. 
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CAROLINE FOTOBOEK: deze maand maar f 15,-. 
CAROLINE DUBBEL LP: bestel hem voordat hij definitief is uitverkocht. f 30,-. 
CAROLINE JINGLES op EP: f 8,50. Cassette met jingles: f 20,-. 

H.H. discjockey's en eigenaren van radiostations: nu nog leverbaar TOPLESS CASSET
TE 1, 2 en 3. F 18,50 per stuk. Om zelf spotjes mee te maken. 
DUBBEL LP met jingles van bekende radiostations, waaronder de zeezenders. 
F 40,-. Titel "Disco Queen. 

CASSETTES: Nu uit SMC Audio Magazine deel 28 en 29. Najaar en winter 1988. 
Per stuk f 11,-. Per 2 stuks f 20,-. 

Laser, Monique en Caroline jingles op studiokwaliteit. f 20,-. 
Laser Hot Hits cassette f 20,-. Laser jingle cassette f 20,-. 

VIDEOFILMS: 25 jaar zeezenders. 70 Minuten historische beelden voor maar f 55,-. 
Met o.a Veronica, Noordzee, Caroline, Radio London, Scotland, 227, 335, 390, 
Capital Radio en Atlantis. 

5 Jaar Ross Revenge. Gefilmd door Ad Roberts. 110 Minuten: f 125,-. 

ZEEZENDERLIEFHEBBERS OPGELET: Op zaterdag 17 juni is er een zeezenderdag in 
gebouw Moria, Speerstraat 7 in Amsterdam. De dag staat in het teken van het 
25 jarig bestaan van Radio Caroline. Aanvang 10.30 uu~. Entree: f 7,50. 

Radio Caroline's filosofie is gebasseerd op Loving Awareness. Dit thema staat op 
een CO getiteld "Stonehenge". Verkrijgbaar bij SMC voor f 20,-. 

Stichting Media Communicatie 
Postbus 53121, 1007 RC Amsterdam. Postgiro 4065700. Bankrekening 98.80.40.301. 

-



De zender aan boord van het schip van Radio New Vork International (foto: OEF). 

Vlaanderen goed aan e slaan. Twee keer 
achter elkaar behaalde het programma de 
hoogste kijkdichtheid en een van deze twee 
haalde de hoogste kijkdichtheid ooit door een 
programma van de VTM · behaald. Het Jeff 
Rademakers programma wordt naast de Neder
landse- en . Vlaamse versie ook vertoond in 
Engeland, West Duitsland en Oostenrijk. 
FANTASTICO KRIJGT VERVOLG. 

De twee try out programma's van het VARA 
programma 'Fantastico' van Robert Long kri~gt 
een vervolg in 1990 wanneer een gehele serie 
programma's van 8 shows zal worden gebracht 
onder leiding van Robert Long. 
TEGENVALLER REKLAME VIA NEDERLAND 2. 

Indien de zendtijduitbreding van de STER 
naar 6% uitsluitend via Nederland 2 zal worden 
opgevangen levert dit 30 tot 35 miljoen minder 
op dan erder werd geraamd. Dit wordt gesteld 
in een eerste schriftelijke reaktie van de STER 
naar aanleiding van de kabinetsplannen ter 
modernisering van het omroepbestel. Zoals door 

ns gemeld stelt het kabinet voor om de 
gemiddelde reklamezendtijd per 1 ~ nuari a.s. 
op te t rekken naar gemiddeld 6%. waarbij eze 
verhogin a lleen mO<Telijk zou z' jn voor de 
uitzendingen van Nederland 2. Zodra er sprake 
zou ZIJn v n en commerci el ne zou via it 
net langzamerhand let aantal ~ an reklam -
zendtijd . rhoogd kunnen worrten to de helft 
' 7,5%) an Let maximaal toe~e~ tane 15 d' e 
volgens e ni euwe Europ~~, mAatr celen 

mogelijk zijn. Volgens de leiding van de STER 
is er binnen de programmering van Nederland 2 
te weinig ruimte om de uitbreiding te laten 
plaatsvinden. 

International Story 

Toen we van het schip werden afgehaald en dus 
werden gearresteerd was er geen arrestatiebe
vel, geen onderzoeksbevel. laat staan een 
document aantoonbaar waarin de autoriteiten 
van Honduras aangaven een onderzoek in te 
laten stellen. Er werd ook geen officieel 
proces verbaal opgemaakt en een paar dagen 
nadien werd de gehele zaak als 'niet bestaan' 
beschouwd. ~et andere woorden er zou geen 
vervolging tegen ons komen. Aangenomen mag 
worden dat men wel heeft geprobeerd enkele 
regels uit de wet op te halen om ons toch te 
kunnen nagelen maar dat men uiteindelijk 
besloot toch maar geen proces te beginnen daar 
de sta~t weinig kans op succes zou hebben. Eén 
van de eerder gestelde eisen was dat wij de 
Amerikaanse staat ondermijnden waarmee men 
wilde zeggen dat wij de opzet hadden de FCC 
regels te doorbreken door uitzendingen zonder 
een vergunning te verzorgen. Het was belache
lijk natuurlijk en Ivan n ik voelden ons als 
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po'li tieke gevangenen toen we naar de rechtzaal 
werden ~ebrach~ Hier bleek echter dat men 
niets tegen ons kon ondernemen en we derhalve 
ontlast werden van vervolging. Ook werd er nog 
even gesproken over het een of ander interna
tionaal verdrag, waar noch onze advokaat nog 
wij ooit van hadden gehoord. Bluf dus! Toen we 
de uitgang van het gerechtsgebouw betraden 
kwallen vele reporters op ons af 011 ons 
verhaal aan te horen. hetgeen ons een bijna 
landelijke belangstelling bezorgde. Tevens 
werden beelden tot in New Zealand en Europa 
Uitgezonden. hetgeen wel wat betekent voor 
ons. De vele brieven. telefoontjes en zelfs veel 
geld, die ons bereikten na de rechtzaak, hebben 
ons zeer goed gedaan. hetgeen betekent dat het 
Amerikaanse volk achter ons staat. Hopelijk 
komen we nog een keer terug. Augustus 1987. 
Allan Weiner. Copyright Monitor Magazine/Free
wave Media Magazine Al Weiner. 
Zoals bekend is Radio New Vork inderdaad 
terug gekomen en Al Weiner heeft ons 
meegedeeld in de toekomst de rest van het 
verhaal te schrijven. 

NICKY HORNE WEG BIJ RADIO RADIO. 
Nicky Horne is andermaal een zeer bekende 

deejay, die het satellietstation Radio Radio 
heeft verlaten. Nicky verliet het station omdat 
hij geheel niet eens was met het huidige te 
voeren Jluziekbeleid. Wel is hij nog aktief voor 
Hereward Radio en haar zusterstation CN FM 
103. f 
-_ ••• WII CIIIU:) • "'1ES1. 

Robbie Dale, direkteur van het voormalige 
Ierse station Sunshine Radio. wenst een klacht 
in te dienen tegen IRTC. de com.issie die de 
verdeling van de licenties voor co •• erciële 
radio heeft bepaald in Ierland. Velen hadden 
gedacht dat het succesvolle Sunshine zonder
meer in aanmerking zou komen voor een 
vergunning, hetgeen niet geschiedde. Dale stelt 
nu dat één van de leden van de commissie 
belangen had in één van de stations, die wel 
een vergunning hebben gekregen. Hij zal nu 
onderzoeken welke justitionele akties Zijn te 
ondernemen. 
DIREKTEUR VERLAAT DOWNTOWN RADIO. 

De direkteur van het ILR station Downtown 
Radio in Dublin heeft zijn funktie plotselin,g 
ingeleverd. Ivan Tlnman kwam bij Downtown in 
1975 te werken als verkoopmanager en werd 3 
jaar later Managing Director. Hij was nauw 
'betrokken bij het opzetten van Downtown Radio 
en vaak kreeg hij ~ofuitingen over het steeds 
maar weer goed funktioneren van het station, 
dat steeds uitstekende luistercijfers heeft 
gehad en één van de best funktionerende ILR 
stations Is. Tinman vindt dat hij, na vele jaren 
voor Downtown gewerkt te hebben, toe is aan 
een nieuwe uitdaging. Zijn taken zijn tijdelijk 
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overgenomen door David Sloan, hoofd van de 
afdeling Nieuws van Downtown. 
SATELLIETFREQUEN11E VOOR A~C 242? 

De programmaleiding van het toekomstige 
Lange Golf station Atlantic 242 onderzoekt de 
mogelijkheden om het signaal ook te gaan uit
zenden via een satellietkanaal. zodat de 
kabelnetten in b.v. Groot London het signaal 
zonder verlies op de kabelnetten kunnen 
zetten. Men is bevreesd dat de 600 kW zender 
niet sterk genoeg is om het Atlantic signaal 
probleemloos Zuid Engeland binnen te krijgen. 
Men onderhandelt met British Satellite Broad
casting inzake het eventueel huren van een 
transponder. 
GWR BREIDT ZICH UIT MET STATIONS. . 

The GWR Radio Groep. eigenaar van 
ondermeer GWR-FM. BruneI Radio and Plymouth 
Sound, is een fusie aangegaan met Consolidated 
Radio Holdings. In deze laatste zitten ondermeer 
de stations Radio 210 en 2CR. 
KONINGIN MOEDER AAN DE SCHOTEL. 

In de tuin van het Buckingham Palace in 
London s~aat sinds kort een satellie~scho~el
an~enne. Di~ ten ba~e van de ontvangs~ van het 
sa~elliets~ation dat rechts~reekse verslagen 
brengt van paarden races ten bate van de 
wedbureaux. Vooral de Britse Koningin )foeder 
schijnt dagelijks naar de programma's te 
kijken. 
NIEUWE WET IN VOORBEREIDING ENGELAND. 

Een soortgelijke wet als tegen de zeezen
ders zal er in Groot Brittannië ook komen 
tegen de landpiraten. Hierdoor zal het mogelijk 
worden een ieder te veroordelen die op welke 
wijze dan ook medewerking verleend aan een 
landpiraat, zoals b.v. adverteerders, leveranciers 
van platen en medewerkers. 
SONV AWARDS WEDEROM TOEGEKEND. 

De jaarlijkse Sony Radio Awards zijn 
onlangs toegewezen in diverse categorieën. 
Enkele onderscheidingen melden we: Beste Rock 
en Pop programma werd The Beeb's lost Beatles 
Tapes; Beste Breakfastshow werd de Les Ross 
Breakfast show, dagelijks te beluisteren op het 
ILR station BRBM in Birmingham: Smash Hits 
beste locale en nationale deejay werd Bruno 
Brooks van Radio One. beste lokale jock David 
Jensen van Capital Radio; beste lokale station 
BRBM en Tony Blackburn kreeg een speciale 
onderscheiding voor zijn jarenlange prestaties 
op het gebied van de muziek en radioindustrie. 
RADIO RELAX TE KOOP. 

Het voormalige station Radio Nova, dat de 
laatste maanden aan de Riviera programma's 
verzorgde onder de naam Radio Relax. is te 
koop voor een bedrag van rond de 1 milj oen 
dollar. Het station verzorgde engelstalige 
programma's voor de vele honderdduizenden 
jaarlijkse vakantiegangers in deze modaine 
streek. 
DWAZE IDEEEN VAN CHRIS CARV 

Voormalig eigenaar van het Ierse station 



~ va Radio en het satellietstation Nova heeft 
andermaal plannen voor het opstarten van een 
radiostation per satelliet dat zich geheel moet 
gaan richten op de gehandicapten in Europa en 
ook door gehandicapten gerund zal moeten 
worden. Het station zal andermaal Nova 
International moeten gaan heten en 24 uur per 
dag moeten worden uitgestraald via de ASTRA 
satelliet via één van de transponders van 
Rupert Murdoch. 
SOMERSOUND NIEUW !LR KONTRAKT. 

De IBA heeft het kontrakt voor Yeovl1 en 
Taunton toegewezen aan Somersound. dat zal 
gaan werken onder de naam Golden Apple 
Radio. Het kontrakt zal lopen tot en met 
december 1994, wanneer alle huidige kontrakten 
met de commerciële stations hernieuwd en 
herzien dienen te worden. 
NIEUW BBC LOCAL STATION. 

Het, volgende lokale BBC station dat van 
start zal gaan is gepland voor Coventry en 
Warwixckshire en zal rond november de ether 
betrekken. De FM frequenties die gebruikt 
zullen worden zijn 103.7 en 94.8 MHz. Het 
station zal als CWR van start gaan en waar
schijnlijk ook een AM frequentie gaan ge
bruiken. 

VAN TRUST REVENGE TOT SJONNIG WEER. 
RONAN KEEP ON ROeKING! 

Wie anno 1989 de illusie heeft dat Caroline een 
doorslaand succes is met miljoenen luisteraars 
en 6 minuten reclame per uur heeft pas echt 
gewapend beton in zijn hoofd. Laten die 
zombies en wankers die geen lichtpuntje met 
betrekking tot Caroline zien nu voor eens en 
voor altijd zwijgen maar bovenal de pen 
opbergen. Mijn advies aan deze wankers is dat 
ze nog eens het voortreffelijke artikel lezen 
van Peter van den Berg in de Volkskrant van 
25 maart j.l.. Het betreffende artikel begint met 
de zinnige woorden ... 'Het is niet om aan te 
horen', dit met betrekking tot het zwakke 
middengolf signaal. Het artikel eindigt met de 
gevleugelde woorden: 
'de echte fans houden van Caroline!' 
Deze twee zinnen beven trerfend weer de 
haat/ liefde verhouding die vele Caroliners 
hebben met deze living legend met de wonder
schone naam 'RADIO CAROLINE'. Zij, die met 
mij al vanuit de mid- zestiger jaren luisteren 
naar dit station zullen moeten erkennen dat 
Caroline mede verantwoordelijk is voor boven 
gemiddeld het kunnen spreken. schrijven en 
lezen van de Engelse taal. Ook zullen zij 

beamen d t de muziekkennis uit die periode 
meer ct n gemi deld is. immers, het bewust mee 
hebben kunnen maken van de 60 'er jaren 
muziekcultuur is een mede verdienste aan het 
adres van de zeezenders. Mijn liefde voor 
~otown heb ik gelukkig t e danken aan Radio 
England. Het feit dat ik in staat ben radio
programma's te presenteren en het feit dat ik 
in het plezierige bezit ben van een 'zolder
studio' heb ik te danken aan de zeezenders. 
Aan het fenomeen zeezender dank ik mijn beste 
vriend en is mijn interesse van alleen maar 
zeezenders gegroeid naar brede interesse in de 
media met als stokpaardje 'radio'. Het fenome .n 
zeezender heeft mij aangezet tot het min of 
meer incidenteel schrijven van zogeheten 
Kanttekeningen. Ook het feit dat ik als 
salesman niet onverdienstelijk bezig ben schrijf 
ik voor een goed deel toe aan het fenomeen! 
Soms denk ik wel eens: hoe zou het toch 
gegaan zijn als ik suikerzakjesfreak was 
geworden? Fuck off mister de MuntS. De echte 
fans blijven geloven in Caroline, ook in die 
perioden waarin b.V. Adformatie geen artikelen 
koopt! Vijfentwintig jaren Caroline zijn het te 
alle tijde waard geweest en dat blijft voortbes
taan! Zonder te dollen is het toch te gek dat je 
verwacht dat Caroline een geoliede machine is. 
Ik neem het op de koop toe dat ik in de stad 
Groningen momenteel (4-5-89) niet ongestoord 
naar 558 kan luisteren en dat het luisteren naar 
Caroline derhalve zich beperkt tot die dagen 
dat ik in verband met het mobiele karakter 
van mijn beroep mij bevindt in b.v. de provincie 
Friesland of luister naar tapes van mede 
Caroliners in de kuststreken. Hoe je het ook 
keert of wentelt, Caroline blijft de 'Queen of 
Radio'. 
En dan nu iets geheel anders, alhoewel? 
Gelezen in Adformatie! Een artikel over Sky 
Radio waarin Ton Lathouwers zijn station de 
hemel in prees. Volgens Lathouwers heeft Sky 
Radio hét unieke format. Cable One noemde hij 
een kopie van Hilversum 3. Lathouwers kiest de 
sterren van de hemel want geachte heer 
Lathouwers vertelt U mij eens wanneer U b.V. 
de volgende platen hebt beluisterd via de 
zender Hilversum 3 (de term Radio 3 vermijd 
ik, immers drie is geen raàiostation maar een 
vergaarbak van egotrippende oenen en kakelende 
radioradicalen). ~u volgen titels van 5 platen. 
die je echt niet hoort op H3. 
Iracy van de Cufflinks 
Perculator van Buz Randolph 
We'll sing in the sunshine van Gale Garnett 
Flowers on the wall van de Statlel' Brothers en 
Dream on van Perry Como. 
En dan niet te vergeten de uitstekende 
klassiekers, met name bij Joost, Tom en Kas. 
Over horizontale programmering nog maar te 
zwijgen. Vindt U het nog steeds een kopie van 
3, geachte heer Lath? U zegL àus dat Sky Radio 
Hét Format heeÎt! Welnu, vergeet het maar. Sky 
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1 Radio programmeert ongeveer 1600 titels in het 
station. waar de grootste hufter geen buil aan 
valt. Allemaal 'gladde, risicoloze, vlakke en 
voorspelbare muziekstukken' waar geen enkel 
risico aan kleeft. Via Radio Centraal, een 
lokale FM zender in Oosterwolde Friesland. die 
de Sky Radio programma's als 'raam' gebruikt, 
luister ik regelmatig om op de hoo~e te 
blijven. Sky Radio bevat geen enkel verras
singselement, het station is ijselijk voor
spelbaar en heeft geen emotionele binding met 
zijn luisteraar! 0, is dat Uw doelgroep, 
geachte heer Lath'? Welnu. dan voorspel ik U 
dezelfde snelle ondergang als b.v. Sky TV. En 
dan te bedenken dat deze Lath in maart 1980 
een toontje l ager zong terwijl de Mi Amigo 
zonk en hij in een nieuwsuitzending melding 
maakte van SJONNIGE PERIODEN OVER 
NEDERLAND. 
(beschikbaar op tape). Tot zover deze KANTTE-
KENING, geachte FREEWAVERS, ik feliciteer U 
met 25 jaren RADIO CAROLI~E (DING,DI~G, 

proost en op de volgende kwart eeuw) DI~G 
DI~G. Paul Jan de Haan. 

, ~m 
besta ner 
nog echte 

neushoorns? 

GEEF O~ DE TOEKO~sr. 
Word voor f 27,50 donateur van het 

Wereld Matuur Fonds. Giro 25, Zeist. ~ 
WWF 
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TWEE NIEUWE DIREKTIELEDEN voo. 
Joop Daalmeijel' is bij de VOO benoemd tot 

waarnemend direkteur Is opvolger van Thijmen 
Koelewijn. Daalmeijel' was tot nu toe. Slnas 
zijn komst van de VARA, werkzaam bij Nieuws
lijn waarvan de ' aatste maanden als eindredak
t eur. Hans van de Veen is benoemd tot opvolger 
van Lex Harding als algemeen direkteur Radio 
bij de voo. Hij werkt sinds juli 1987 bij de 
omroep. 
NCRV EEN WERELD VOL w~TENSCHAP. 

'Concept, een wereld vol wetenschap' is de 
titel van een serie van 12 televisieprogramma's 
die het komende winterseizoen door de NCRV 
op het scherm zal worden gebracht. In eerste 
opzet zijn de programma's bedoeld voor de in 
wetenschap geinteresseerde leek. Zo zal er 
aandacht worden besteed aan zaken die zich op 
de Nederlandse Universiteiten afspelen en 
derhalve zal de reàaktie van het programma ook 
nauw gaan samenwerken met de universiteiten 
en onderzoeksinstituten als EC~ en TNO. De 
eerste aflevering zal op 3 oktober a.s. worden 
ui tgezonden. 
TV 7 IN HERFST VAN START. 

TV 7 is de naam van een nieuw Duits 
satellietprojekt dat einde herfst of begin 1990 
van start zal gaan en gebruik zal gaan maken 
van de faciliteiten van ASTRA. Zowel Duits als 
niet-Duits geld is voor dit projekt beschikbaar, 
waarbij ondermeer van de beide voormalige 
Eureka TV mensen Neuschäfer en Heinemann. 
Het ligt in de bedoeling dagelijks 7 uur 
programma's te gaan verzorgen tussen 5 in de 
middag en middernacht. Er is nog geen 
definitieve beslissing genomen inzake de plaats 
waar de studio 's komen te staan. hoewel er wel 
gesteld is dat het of Düsseldorf of München 
wordt. Naast het brengen van de normale 
programma's denkt men aan het brengen van 
speciale programma's voor doeJaroepen. die 



alleen via decoder zijn te ontvangen. Men zal 
voor de nieuwsvoorziening gaan samenwerken 
met CNN. Visnews en WTN. Ook op andere 
gebieden is een nauw samenwerkingsverband 
opgezet met diverse omroepmaatschappijen ter 
wereld. 
REKLAMEFILM KLM WINT PRIJS. 

Een reklamefilm gemaakt in opdracht van de 
KLM is winnaar geworden van een publieks
onderzoek inzake de beste commercials in 1988 
via de televisie in Nederland vertoond. Het is 
de bekende lange spot, die van de KLM de 
naam 'Image' heeft meegekregen en duidelijk de 
kijker toont dat de luchtvaartmaatschappij 
betrouwbaarheid uitstraalt. 
ANNE VAN EGMOND NAAR DE TROS. 

Met ingang van 1 oktober a.s. zal Anne van 
Egmond, die onlangs haar laatste programma bij 
de KRO presenteerde, met een wekelijks pro
gramma te beluisteren zijn bij de TROS. In het 
programma zal zij haar eigen muziekkeuze 
bepalen en deze muziek met diverse gasten aan 
een praten. Van Egmond werkte eerder van 
1965-1981 bij de KRO, waarna ze twee jaar lang 
voor de AVRO werkte. Daarna ging ze terug 
naar de KRO. Op 19 jarige leeftijd presenteerde 
ze destijds haar eerste programma onder de 
titel 'Sjook' . Andere bekende programma's. 
waaraan zij haar medewerking verleende waren 
Tombola, Adres Onbekend en PM. 
ORANJE TELEVISIE OFFICIEEL OPGERICHT. 

De eerder door ons genoemde plannen 
inzake de eventuele oprichting van een nieuwe 
organisatie, die zich wil gaan bezig houden met 
het verzorgen van televisieprogramma's onder de 
noemer 'Oranje TV'zijn geen plannen meer nu 
de Stichting Oranje Omroep Organisatie 
:'lederland een feit is geworden. Voorzitter en 
tevens initiatiefnemer is de filmproducent Rob 
Houwer die zegt dat het nieuwe satellietstation 
gezien moet worden als een noodzakelijke 
aanvulling op de huidige Neder landse omroepen. 
Mocht het zo zijn dat het plan tot commerciële 
omror.p van de ATV niet doorgaat dan dient 
Oranje TV meer gezien te worden als een soort 
bescherming van het huidige omroepbestel tegen 
de vergrote straal aan uitzendingen vanuit het 
buitenland. Dit zou volgens Houwer al reden 
genoeg kunnen zijn om een vergunning tot 
uitzending niet te weigeren. 
MARK WILSON BENOEMD TOT DIREKTEUR 
SKY TV. 

Sky Television heeft onlangs Mark Wilson 
aangesteld tot algemeen direkteur voor haar 
kantoor te Amsterdam. Wilson zal leiding geven 
aan alle activiteiten van het Amsterdamse Sky 
Television kantoor. waaronder het aanbieden 
van ·het Eurosportkanaal aan diverse kabelex
ploitanten in geheel Europa. Wilson werkt al 12 
jaar in de televisiewereld. Zijn carrière begon 
bij Channel ~ine in Australië, waar hij zich 
voornamelijk bezig hield met de promotie van 
het station. Hij werkt nu vijf jaar voor Sky en 

was aanvankelijk verantwoordelijk voor de 
promotie van Sky Channel. Later werkte hij op 
de network afdeling en bracht Sky Channel op 
de kabelnetten in Groot Brittannië en Ierland. 
Het afgelopen jaar heeft hij zich bezig 
gehouden met het opzetten van de afdeling 
sales promotions en merchandising. 
Andrew Neil. voorzitter van Sky Television, zei 
onlangs over de nieuwe benoeming: "Mark 
Wilson is met zijn uitgebreide ervaring binnen 
de televisie industrie de ideale persoon om de 
marketing van Eurosport door geheel Europa te 
leiden." 
VPRO SCOORT HOOG ONDER HUMOLEZERS. 

Het Vlaamse weekblad Hurno heeft de 
resultaten bekend gemaakt van de jaarlijkse 
poll. waarbij ondermeer de categorie beste 
radiostations wordt aangehaald. Als eerste 
staat bij de Vlaamse luisteraar Studio Brussel 
genoteerd, gevolgd door BRT 1. Op de vijfde 
plaats staat, als eerste Nederlandse omroep, de 
VPRO genoteerd. In de categorie Bekwaamste 
niet BRT figuur staan Koot en Bie op de eerste 
plaats. In de categorie Beste niet BRT TV 
programma scoren de heren andermaal met de 
eerste plaats met 'Keek op de week'. In de 
categorie beste tv station komt de BRT er 
geheel niet meer aan te pas want de eerste drie 
plaatsen worden achtereenvolgens gevuld door 
Veronica. VPRO en BBC. 
OUDEJAARSCONFERENCE OP 1.1.90 

De KRO komt op Nieuwjaarsdag met een 
herhaling van de enige Oude Jaars conference, 
die er ooit door Wim Kan voor deze omroep is 
opgenomen. Men heeft besloten tot herhaling 
daar Wim Kan, mede gezien het verschijnen op 
de markt van zijn dagboeken, nog steeds in de 
publieke belangstelling staat. In het programma 
'de Alles is Anders Show' van Aad van den 
Heuvel werd de conference in 1981 uitgezonden 
en het was op zich heel vreemd dat Kan voor 
een andere omroep koos dan de door hem zo 
geliefde VARA. Oorzaak hiervan was ondermeer 
de ruzie die Kan had met de VARA leiding 
inzake de samenstelling van een speciaal 
programma rond zijn 50 jarig artiestenjubileum. 
Gelukkig voor de VARA bleef het bij dit ene 
slippertje van Kan en keerde hij terug naar de 
Arbeiàers Omroep. 
~NGELS TABOE IN BRAZILIE. 

Volgens de wet in Brazilië is de engelse 
taal schadelijk voor de nationale cultuur en 
dient het Portugees boven alles gebruikt te 
worden als de lands taal. Gevolg is ondermeer 
dat buitenlandse satellietstations niet langer 
meer in het engels hun programma op Brazilië, 
mogen richten. hetgeen vooral een nadeel is 
voor het zo populaire CNN. De wet stamt uit 
1963 en het Nationale Departement voor Tele
communicatie heeft onlangs gesteld dat de 
r egels weer streng in de gaten zullen worden 
gehouden. Regionale stations. die het CNN 
hoofdnieuws dagelijks als hun eigen Journaal 
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programmeerden, mogen dit niet langer uitzen
den. Gevolg is wel weer. mede gezien de 
populariteit van CNN. dat steeds meer schotel 
antennes verschijnen. 
TELEVIZIERRING NAAR PETER JAN RENS. 

Ruim 4000 van de 15.000 uitgebrachte 
stemmen in de jaar lijkse race om de AVRO 
Televizierring gingen dit jaar naar VARA man 
Peter Jan Rens. Hij is hiermee winnaar ge-: 
worden van de zo geliefde ring. Ron Brandste
der, die de ring eerder veroverde. werd 2e met 
ruim 2000 en de derde plaats met bijna 2000 
stemmen was voor AVRO's Service Salon met 
ondermeer Katherine Keyl en Amanda Spoel. De 
stemmen worden uitgebracht door de lezers van 
de AVRO Bode en de Televizier. 
TV VERSIE VROEGE VOGELS. 

Momenteel worden de mogelijkheden 
bekeken voor een televisie uitvoering van het 
VARA zondagochtend radio programma Vroege 
Vogels dat iedere zondag tussen 8 en 10 via 
Radio 2 is te beluisteren. Vele facetten van het. 
milieu zouden eventueel twee wekelijks kunnen 
worden belicht via het beeldscherm. 

Scandinavië 
PROBLEMEN IN DENEMARKEN BIJ KANALEN. 

Gezien zowel AEM als Esselte geen eld 
meer wensen te steken in de pay tv Kanal~n 
daar er teveel concurrent ie is gekomen van de 
kant van OR TV 1, TV 2 en TV 3 en t evens 
binnenkort via TV 4 Pay TV te verwachten is, 
ziet de toekomst voor Kanalen er zeer slecht 
uit. Nog weinigen denken aan de aanschaf voor 
de speciale decoder voor Kanalen terwijl be
zitters van decoders bij lange na niet allemaal 
meer hun maandelijkse bijdrage wensen te 
betalen gezien het overaanbod aan televi
sieprogramma's, die gratis zijn te ontvangen. 
Waarschijnlijk zal eerdaags bekend worden 
gemaakt dat reeds een 15 tal medewerkers zal 
worden ontslagen en dat tevens het populaire 
ochtendprogramma per dag met 1 uur zal 
worden ingekort. 
LOKALE RADIO IN ZWEDEN. 

Sinds 1 april j .l. worden alle Zweedse 
lokale radiostations aangeduid als FM4. Het 
gaat om de lokale uitzendingen van de Zweedse 
Staatsradio, die men eigenlijk beschouwd als 
het vierde net. Toch zal elk lokaal station een 
eigen frequentie hebben op de FM band. Ook 
mag er nu reklame worden gemaakt op de lokale 
radio om de strijd tegen de vele commerciële 
satellietstations tegen te kunnen gaan. Dit 
geldt natuurlijk ook voor de lokale televisie in 
het land, alwaar alleen al in Zuid Zweden zo 'n 
25 verschillende lokale televisie stations al 
aktief zijn. 
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FUSIE STATIONS OP IJSLAND 
De twee commerciële radiostations op 

Ijsland, Bylgjan FM en Stjarnan FM, zijn een 
fusie ' aangegaan. Deze was noodzakelijk daar 
men niet langer kon opvechten tegen de 
nationale zender. die sinds kort ook pop 
muziek programmeert, echter met veel minder 
voorwaarden als de commerciële zenders gewend 
zijn middels de regeringsregels. Gezamenlijk 
hoopt men nu meer luisteraars te bereiken dan 
de staatszender . 
ONDERZOEK NAAR REKLAME IN ZWEDEN. 

De Zweedse regering heeft een onderzoeks
commissie samengesteld die zich bezig moet 
gaan houden met het bekijken van eventuele 
mogelijkheden om zowel nationaal als lokaal 
reklame te gaan brengen op de televisie. 
Wanneer er een wet komt, waarin het mogelijk 
wordt commerciële televisie te gaan bedrijven. 
dan zal deze vorm van televisie geen gevaar 
mogen vormen voor de niet commerciële netten 
TV1 en TV2. 
ONDERZOEK SCAN SAT TV 3. 

Een recent onderzoek in opdracht van de 
leiding van het satell ietprojekt Scan Sat TV3 
heeft uitgewezen dat onder de kij kers in 
Zweden, Noorwegen en Denemarken er dagelijks 
meer dan 1 miljoen kijkers zijn. 
LARS HAMBERG VERLAAT RADIO SWEDEN: 

Lars Hamb rg heeft besloten te vertrekken 
als hoofd van Radio Sweden. Zijn gezondheids
toestand laat het niet langer toe onder grote 
druk te werken. 
EINDELIJ K REKLAMEWET DENEMARKEN. 

Het heeft e n tijd geduurd maar uitein
delijk heef t de nieuwe minister voor Mediaza
ken van Denemarken, Rechendorff. een wet 
geratificeerd waarin de regels zijn vastgelegd 
voor de reklame via TV2 en de lokale stations. 
Sinds 24 april j.l mogen de lokale tv stations 
derhalve r eklame uitzenden met een maximum 
van 5 minuten per uitzenddag. Voor TV2, het 
landelijke net. zijn er drie blokken van elk 5 
minuten toegestaan. Er is nog echter steeds 
geen duidelijk regeringsstandpunt inzake het 
eventueel sponsoren van programma's of 
programmaonderdelen. hetgeen ook niet eerder 
ingevoerd kan worden dan bij de volgende 
herZiening van de mediawet, hetgeen medio 1990 
zal geschieden. Paul S Hansen. 

~IEUW$ UH MBEffilË 
SOUNDMIXSHOW OOK OP VTM. 

De Soundmixshow zal met ingang van 15 
juli a.s. ook door de VTM i n Vlaanderen worden 
uitgezonden. In eerste instantie gaan het om 10 
uitzendingen met voorronden, 2 halve en een 
slot finale. Een Vlaamse presentator zal het 
geheel omlijsten. 
415 MILJOEN BFR REKLAME IN FEBRUARI. 

In de eerste maand van uitzending. februari 
j .l ., heeft de VTIr1 een reklameomzet gehad van 



4 15 miljoen BFR, het.geen 100 miljoen meer is 
dan de omzet. van RTL- TV1. 
VAN DIEVEL OOK NAAR VTM 

De VTM is nog volop bezig met de 
ui tbreiding van de nieuwsredaktie. Louis van 
Dievel is de nieuwst.e aanwinst in het team en 
hij is afkomst.ig van de BRT Radio. Hij hield 
zich daar ondermeer bezig met stripberichtgev
ing en verslagen van grote muziekfestivals. 
Sinds 1 mei is hij bij de VTM aan de slag. 
BRT RADIO HEEFT NIEUWE DIREKTEUR. 

De Raad van Bestuur van de BRT heeft 
Chris Cleeren benoemd tot. direkteur Radio en 
Monique Delvaux tot hoofdredakteur vreemde 
talen bij de Wereldomroep. Tenslotte is Dick 
Sterckx benoemd tot redaktiesecretaris bij de 
BRT Televisiedienst. Maria Depuydt 

~~~[î@(1j~ 
RECHTZAAK SYNDICATORS. 

Naast de concurrentie tussen Shadoe 
Stevens en Casey Kasem, die beiden een eigen 
top 40 programma via hun syndicator laten ver
spreiden, komt er nu ook gerechtelijke concur
rentie tussen de advokaten van de beide 
firma's resp. West Wood One en ABC Radio. 
ABC Radio, de firma van Stevens, heeft een 
rechtzaak aangespannen in New Vork tegen 
West Wood One. ABC vindt dat Casey moet 
stoppen met het gebruik van de term 'CT40' 
daar ABC al jaren 'AT40' hanteert in de 
programma's. Men is ook nogal kwaad over het 
gebruik van het logo van West Wood voor 
Kasey's show daar deze verdacht veel· zou lijken 
op het logo van American Top 40. Rond deze 
tijd wordt een uitspraak verwacht. 
RAGE OM GEWICHT TE VERLIEZEN. 

Luister willekeurig naar een van de 500 
radio stations in meer dan 150 gebieden en 
geheid dat je binnen niet al te lange tijd door 
krijgt dat iedereen werkzaam bij het station 
aan een vermageringskuur bezig is. Tenminste, 
daar lijkt het verdacht veel op. Praktisch alle 
programmamakers hebben hun stemmen geleend 
aan een nationaal dieetprogramma. Allerlei 
instituten. gericht op afval therapieen.doen aan 
de . aktie mee. De grote vraag, die nu is 
ontstaan, is of de deejays die de promo's 
inspreken voor de afval cursussen tevens 
promo's mogen inspreken waarbij ze eetwaren 
aanprijzen. Vele van de deejays vinden dat de 
airwaves ' niet geschikt zijn om dergelijke 

discussies te vo ren. Men heeft deze uitspraak 
gedaan nadat verschillende luisteraars probeer
de~ deze discussie via de ether te openen. Dat 
lang niet elke deejay tevreden is met de 
campagne blijkt uit het feit dat velen al 
verklaard hebben niet achter aktie te staan 
gezien een dergelijke dieettherapie veel 
onnodige stress en 'down' syndromen kan 
opwekken, hetgeen niet opwekkend kan 
overkomen bij de voor hun belangrijke 
luisteraars. Jan Hendrik Kruidenier. 

BENOEMING BIJ SUPER CHANNEL. 
Charles Sonan, voorheen vice president van 

de Turner Broadcasting Group Europe, is 
benoemd tot direkteur van Super Media 
International. Deze dochteronderneming van de 
satellietonderneming Super channel gaat zich 
richten op de verkoop van zendtijd en op de 
samenwerking met producers in de VS. 
LA SEPT VAN START GEGAAN. 

In de 12 GHz band is voor het eerst een 
satelliettelevisieprogramma te ontvangen en wel 
La Sept, een Frans-Duits kultuurnet dat sinds 1 
mei j.l. gebruik maakt van de DBS satelliet 
TDFl. Voor de ontvangst van het programma is 
een speciale convertor en decoder noodzakelijk 
en gezien het type zelfs in de speciaalzaken 
bijna nog niet leverbaar is zal La Sept 
voorlopig nog door weinigen bekeken worden. 
DISCOVERY CHANNEL IN EUROPA. 

Op het vrijgekomen kanaal van de Intelsat 
VA-F11, waar tot voor kort ~ Europe van 
gebruik maakte alvorens over te schakelen op 
de ASTRA satelliet, is sinds kort een nieuw 
station te ontvangen: Discovery Channel dat 
van origine een Amerikaans net is maar voor 
Europa het NTSC signaal omzet in PAL. Het 
st.ation richt zich vooral op thema's als Natuur 
en Avontuur, Landen en hun inwoners, 
Geschiedenis, Techniek en Wetenschap. Het 
signaal is in de Benelux degelijk te ontvangen 
terwijl in de Oostblok landen het signaal 
alleen met zeer grote ontvangstschotels is te 
zien. 
BB~MAAKTE WISSELING OP INTELSAT. 

Om beter in ~idden Europa te ontvangen 
zijn heeft de BBC besloten van de Oostelijke 
beam van de Intelsat VA-F11 gebruik te gaan 
maken. De wisseling heeft onlangs plaa~sgevon
den en de veldsterkte is nu gelijk aan die van 
C~N. Tevens werd de naam van het programma 
BBC1 / 2 veranderd in BBC Europe. 
MD MAAKT OOK GEBRUIK VAN SATELLIET. 

Voor de ontvangstmogelijkheid en doorgeving 
van signalen van de ARD via de kabelnetten in 
Frankrijk wenst de ARD, mede gezien de nauwe 
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kultuur uitwisseling tussen West Duitsland en 
Frankrijk, binnenkort van start te kunnen gaan 
met satellietuitzending van haar signaal. Van 
welke sa~elliet men gebruik zal gaan maken is 
nog niet bekend. 
MTV IN HONGARIJE TE ZIEN. 

Het eerste Oostblokland dat de programma's 
van MTV verspreid is Hongarije waar momen~eel 
zo'n 33.000 aansluitingen zijn. Binnen 9 
maanden hoopt men dit aantal uit te breiden 
tot over de 100.000. In 13 Europese landen 
word~ nu naar de Europese versie van ~it 
Amerikaanse station gekeken met een potentieel 
van 8 miljoen aansluitingen. 

ClfiNA HELPT IRAN. 
In China wordt momenteel hard gewerkt aan 

de bouw van een communicatiesatelliet voor de 
regering van Iran. Een Chinese raket zal de 
satelliet in 1990 het heelal insturen. 
ISRAEL ZET ANDERMAAL STOORZENDER IN. 

Nada't eerder di t jaar de stoorzender ge
rich't op het illegale Palestijnse radiostation 
Al-Quds Radio was stopgezet worde sinds 
begin mei de programmals van dit station weer 
gestoord. 
ONDERZOEK NAAR NARRADIO IN ZWEDEN. 

Naar een van de vele zgn. Närradio 
stations in Zweden, Radio Islam in Stockholm. 
wordt momenteel een onderzoek gehouden. Zijn 
de beweringen juist als zou via di t station 
opgeroepen zijn tot een strijd tegen de Joden 
dan zal de licentie van Islam Radio onmiddel
lijk worden ingetrokken daar men via de lokale 
radio in het land niet mag oproepen tot verzet 
tegen bepaalde bevolkingsgroepen of minder
heidsgroeperingen. 
SAATCHI EN SAATCHI EN USSR 

Het reklame buro Saatchi en Saatchi heeft 
een contract getekend met de Russische autori
teiten tot het opzetten op uitgebreide schaal 
van commerciële televisie. Het buro zal Westerse 
bedrijven proberen te interesseren via het 
Russische scherm te adverteren. Belangstellen
den zijn er al volgens Saatchi en Saatchi: 
British Airways, DHL. Omega, Benneton en Pepsi 
Cola. 
HAGENBEEK WEG BIJ HET NOB. 

Ir Hagenbeek. lid van de hoofddirektie 
van het NOB stapt per 1 augustus op na en 
dienstverband van 19 jaar bij het omroep
bedrijf. Hij was onàermeer van 1977 tot en met 
18 

1983 divisiemanager afdeling produktie van het 
facilitair bedrijf van de NOS. In juni 1987 
stelde hij, samen met ·andere leden van de 
toenmalige hoofddirektie zijn funktie ter 
beschikking, na duidelijke verschillen van 
mening inzake het te voeren beleid. Eerst zou 
worden gezocht naar een nieuwe leiding, 
hetgeen gebeurd is. Voor Hagenbeek, 46 jaar, 
reden genoeg om zijn eerder genomen besluit in 
uitvoering te br~ngen. . 
30 JAAR DDR INTERNATIONAAL. 

Op 20 mei j.l. vierde de internationale 
service van de Oost Duitse Staatsradio, Radio 
Ber lin International. haar 30ste verjaardag, 
hetgeen in een aantal programma's uitgebreid 
werd gevierd. 
NOS DRAMA EERVOLLE VERMELDING. 

Tijdens het onlangs gehouden televisie 
festival Prix Futura in West Berlijn heeft de 
NOS dramaproduktie 'Het Machtekind' een 
eervolle vermelding gekregen. Het verhaal, 
geregisseerd door )fia Meyer, gaat over een 
jongen die zichzelf van een tamelijk gewoon 
kind transformeer't in een menselijke robot, 
wanneer hij door krijgt dat de dagelijkse 
absurditeiten in het leven door de volwassenen 
hoger worden aangeslagen dan gevoel en 
emoties. een van de hoofdprijzen werd 
uitgereikt voor het Zweedse spel 'The Saxa
phone Pimp'. 
AANVRAAG ZENDTIJD AFGEWEZEN. 

Het Commissariaat voor de Media heeft de 
aanvraag van de Feduco voor zendtijd af
gewezen daar er onvoldoende argumenten 
zouden zijn om eèn tweede educatieve omroep 
naast Educom, bestaande uit Teleac, RVU en 
~OT, toe te laten. Zoals gemeld wenste Feduco 
een zelfstandige zendmachtiging van 180 uur 
televisiezendtijd en 78 uur voor radio per jaar. 
Vorig jaar april werd een dergelijke aanvraag al 
op formele gronden afgewezen. 
OOK GEEN UITBREIDING ZENDTIJD IKON. 

Het Commissariaat voor de Media heeft 
tevens besloten dat de IKON en RKK geen extra 
zendtijd zal worden gegeven daar uitbreiding 
niet gerechtvaardigd is tegen over de nog 
steeds toenemende ontkerkelijking in Neder
land. Het argument dat de zendtijd van de 
IKON RKK in verhouding tot de totale zendtijd 
is gemarginaliseerd wijst men van de hand 
gezien de kerken in het omroepbestel nog 
steeds een duidelijke plaats in nemen en tevens 
de mogelijkheden. sinds de komst van Nederland 
3, voor hen zijn vergroot. 
KRO EN DE BEZUINIGINGEN. 

In de komende 3 jaar zal door de KRO 
Televisie voor een totaal bedrag van 3,6 
miljoen gulden worden bezuinigd. De jaarlijkse 
begroting is dit jaar vastgesteld op 56 mil
joen gulden. De bezuiniging is noodzakelijk daar 
is gebleken dat een gelijkluidend bedrag het 
vorige jaar te veel is uitgegeven. 



17 APRIL: AVRO's Hollands Glorie met Krijn 
Torringa, komt vanuit Sneek ++ Bij de KRO 
op Ned.l wordt vanavond de finale van de 
Soundmixshow 1988/1989 uitgezonden. 
De acht kandidaten zijn: Jimmy Helms, Joe 
Cocker, Brigitte Kaandorp, Elvis Presley, 
Robert Cray, Gloria Estefan, Tavares en 
Timi Yuro ...•..... Hoewel niet de echte, 
zij worden nagedaan. Om niet hetzelfde 
als vorig jaar te krijgen is dit jaar be
sloten om niet de mensen te laten bellen, 
maar om de mensen op te bellen. Dit ge
beurt na de uitzending tussen 21.30 en 
22.30 uur. Na het journaal van 22.30 uur 
wordt de uitslag bekend gemaakt. Carine 
Bos, die in de huid van Timi Yuro was ge
kropen komt als winnares uit de bus +++ 
18 APRIL: Hans van Zijl viert zijn 49-ste 
verjaardag. Rob Stenders viert zijn 24-
ste verjaardag. Van harte ++ Een goede 
klassieke morgen bij de TROS op R4 met 
VVO-kamerlid Benk Korthals ++ Angelique 
Stein vervangt tussen 14 en 16 uur Jan 
Douwe Kroeske bij de VARA op R3. Jan Dou
we is namelijk in kasteel Groeneveld aan
wezig voor de Edison uitreiking door 
Jaap Jongbloed en Astrid Joosten ++ 
Jeroen Pauw vervangt Peter Holland als 
presentator van Dubbellisjes ++ In het 
VPRO R2-programma Oe Radioverenigjng is 
de 77-jarige omroeppionier Herman Felder
hof te gast +++ 
19 APRIL: Omdat Ferry Maat met vakantie 
is, presenteert Hanno Dik de soul show van 
18 tot 20 uur op Radio 10 ++ In Terug in 

mi de Tij d, bij Ve ron i-

~- llrJJ ~~~: ~~p R~Ó ~~~t~; ~~~ 
f1 wll);:i& ri 1 1971. Nummer 1 
;W~!~:~ stond: Mozart Symphony 
~ no. 40 door het orkest van 

~ Waldo de los Rios ++ René Shuman 
is het idool in Nederland Muziekland ++ 
Om 21.50 uur zendt Veronica op Ned.2 in 
Nieuwslijn een programma van Rolph Pagano 
en Martin Fröhberg uit over loterijgelden 
die verkeerd worden besteed. Zo'n 115 
miljoen gulden die met behulp van de Al
gemene Loterij Nederland zijn opgehaald 
voor de mi I itaire oorlogslachtoffers zijn 
maar voor een deel hieraan besteed ++ 
Ook zendt Veronica een programma van Con
stant Meijers uit over de ontwikkel ing van 
de satell iet-tv. In het programma wordt 
uitgebre i d ingegaan op de plannen van 
Veronica om met Luxemburg in zee te gaan. 
Het zusterstation zal Tele Radio Veronique 

gaan heten en wordt geleid door Lex Har~ 
ding en Ruud Hendriks +++ 
20 APRIL: Jan ten Hoopen viert zijn 43-ste 
verjaardag. Van harte ++ In Volgspot van 
de NCRV is cabaretier Robert Kreis de 
gast van Aart van Bergeijk ++ Na het 
nieuws van 11 uur maakt Peter Teekamp 
een aardige blunder. Hij kondigt Ain't 
she sweet van The Beatles af als: "Dat 
waren The Beatles met Tony Sherman in 
Ain't she sweet". Kl inkt leuk, maar is 
wel fout. Het was namelijk niet Tony 
Sherman die een paar platen met The 
Beatles heeft gemaakt, maar Tony Sheridan 
en Ain1t she sweet werd gezongen door 
John Lennon +++ 
21 APRIL: Adriaan Juste van BBC Radio One 
viert zijn 42-ste verjaardag. Van harte 
++ Na het nieuws van 12 uur horen we geen 
Rob Stenders, maar Wessel van Diepen bij 
Veronica op R3. Het blijkt dat de heer 
Stenders zich heeft verslapen. Om 12.50 
uur arriveert hij in de studio ++ Erik 
de Zwart is gestopt met het oplezen van 
honderden jarigen in zijn programma. Er 
wordt nu alleen nog maar een verjaardags
taart weggegeven om 13.45 uur ++ 
Tussen 19 en 00.50 uur 
staan de Veronica
programma's op R3 
i n he t teken van 
Goud van Oud-live. 
Het programma wordt 
uitgezonden vanuit de 
Americahal in Apeldoorn. 
Optredende artiesten zijn The Blue Dia
monds, Long Tall Ernie and the Shakers, 
Peter en zijn Rockets, Dizzy Man's Band, 
The Sweet, Freddy and the Dreamers, The 
Searchers en The Monkees. Woensdag a.s. 
zal een montage van Goud van Oud I ive op 
tv worden uitgezonden +++ 
22 APRIL: Nannette Weijl van de radio
nieuwsdienst viert haar 34-ste verjaardag. 
Van harte ++ Peter Plaisier wordt vier 
weken vervangen door Jan Streefland in 
Popsjop bij de NCRV op R3 ++ Veronica 
zendt op Ned.2 de laatste RUR van dit 
seizoen uit. Gasten zijn voetballer Ar
nold Mühren, schrijver Adriaan Morriën 
en Emi Iy Bouwman ++ Om 20.17 uur presen
teert Frank Masmeijer bij de NCRV op Ned.l 
een groot showprogramma, getiteld "505-
Wi j bouwen een do rp" ~ I n he t p rog ramma 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
doelstelling van SOS-Kinderdorpen: bouwen 
aan de toekomst van kinderen, die dreigen 
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Jeroen van Inkel op bezoek bij Adam Curry 

onder te gaan in het mi ljoenenleger van 
daklozen, ontheemden en straatkinderen 
+++ 23 APRIL: In Tijd voor Toen de hits 
en het nieuws uit april 1971 ++ Bij de 
VPRO op Ned.2 wordt de eerste aflevering 
uitgezonden van de opvolger van The Young 
Ones: Filthy, Rich & Catflap +++ 
24 APRIL: Bruno Brookes viert zijn 30-ste 
verjaardag en John de Mol jr. wordt van
daag 34 jaar. Van harte ++ Hollands Glo
rie komt vanuit Enschede ++ In de uitzen
ding van de Toppop 20 zendt Rick van 
Velthuysen de laatste 20 minuten een spe
cial uit over Bon Jovi. Rick heeft met 
zanger John Bon Jovi afgelopen week ge
sproken in Kansas City ++ Omdat Jeanne 
Kooijmans haar stem kwijt is wordt Drie
spoor verzorgd door Tom Blomberg en Ton 
van Draanen. In het programma gaat de 
nieuwe LP/CD van The Simple Minds in 
première ++ Bij de AVRO op Ned.2 wordt 
de 150-ste Service Salon uitgezonden ++ 
Het personeel van de BBC staakt vandaag 
24 uur uit protest tegen het jongste 
CAO-aanbod van de direktie. Alle live
programma's, zoals de breakfastshow en 
Wogan, komen hierdoor te vervallen. Het 
is de eerste serie stakingsakties die de 
bonden bij de BBC in petto heeft. Ze ei
sen voor de 25.000 BBC-werknemers een 
loonsverhoging van 16% terwijl de direktie 
niet meer dan 7% extra wil bet~len. 
20 

tijdens zIJn programma op Z100 in New Vork. 

De direktie beroept zich daarbij op de 
door de regering opgelegde bezuinigingen 
en een inflatie van 7,9~ ++ In De Boerde
rij in Huizen worden vanavond opnamen 
gemaakt van Het Podium van Circus Custers. 
De opnamen worden a.s. woensdag om 22 uur 
uitgezonden door de NOS via R1/2 in Het 
Podium van de Nederlandse lichte muziek 
++ De KRO brengt vanavond De Wijze Kater 
op het scherm, een toneelstuk van Herman 
Heijermans. Het stuk wordt opgevoerd door 
zeven studenten van de Maastrichtse tone e l 
academie. Voor de opnamen gebruikte de 
KRO één cameraman, één man voor het ge
luid en één regisseur, Zdenek Kraus +++ 
25 APRIL Simone van Koersveld-Mulder van 
de TROS en Tin Jonker van het NOB vieren 
hun 32-ste verjaardag. Van harte ++ 
The Golden Earring doet de Twee meter live 
sessie bij Jan Douwe Kroeske op VARA R3 
++ Peter Jan Rens krijgt dit jaar de 
Gouden Televizierring. Ruim 4000 van de 
15000 stemmen werden op hem uitgebracht 
door de lezers van Avro-bode/Televizier 
++ Op kanaal 4 van het Amsterdamse kabel
net is rond middernacht de eerste sex-tv 
te zien. Initiatiefnemer is George Skene 
van het Amsterdamse bedrijf Teleservice, 
exploitant van 06-nummers. Om het geluid 
bij de films te horen moet je het 06-
nummer bellen. Salto, eigenaar van het 
kanaal zendt het programma uit in strijd 



met de med i awet en maakt kan s op een hoge 
boete ++ In Poppodium op VARA R3 worden 
oude live-opnamen van The Cure en The 
Simple Minds uitgezonden +++ 
26 APRIL : Erna Sassen van de KRO viert 
haar 28-ste verjaardag. Van harte ++ 
Nederland voetbalt vanavond tegen West 
Duitsland. De Veronica programma's op R2 
s taan in het teken van de wedstrijd. Zo 
is Sjaak Swart te gast bij Tineke en 
komt Nederland Muziekland, onder de naam 
Nederland Voetballand, vanuit het Café 
van ~adio Rijnmond. Het programma wordt 
gepresenteerd door Chiel van Praag en 
Annemarie de Jong van Rijnmond. Will 
Luikinga doet zijn programma ook vanuit 
Rotterdam. Hij loopt met een zender om 
zijn nek bij het Centraal Station en 
praat met supporters ++ In Terug in de 
tijd de Top 40 van 4 maart 1967. Nummer 
stond toen Penny Lane van The Beatles 
++ In Los Angeles is actrice Lucy BalI 
op 77 jarige leeftijd overleden, nadat 
zij vorige week een open-hart operatie 
had ondergaan ++ De PTT heeft vandaag 
in Lopik een zelf ontwikkeld instrument 
in gebruik genomen voor inspektie en 
onderhoud van zendmastkabels. Het omhoog
takelen van mensen in een kooi is daar
door overbodig geworden. Het apparaat, 
dat langs de kabels omhooggetrokken wordt, 
geeft via videocamera's de toestand door 
aan de begane grond. Op afstand kan een 
teerspuit worden bediend. Dit karwei ge
beurde tot nu toe met de hand +++ 
27 APRIL: Tineke de Nooij viert haar 48-
ste verjaardag. Van harte ++ Officieel 
wordt bekend gemaakt dat Radio Têlê Ve
ronique nog dit jaar wil beginnen met 
commerciele tv. Lex Harding vertrekt 
eind mei om in dienst te treden bij RTV. 
Hans van der Veen, nu nog hoofd pers en 
publiciteit volgt Lex op als direkteur 
radio bij Veronica +++ 
28 APRIL: Ad Visser viert zijn 4Z-ste 
verjaardag. Ferry de Groot viert zijn 41-
ste verjaardag en NOB-technicus Jos vld 
Berg zijn 3Z-ste verjaardag. Van harte ++ 
Aan het begin van de Top 40-uitzending 
zegt Lex Ha rd i ng: "De koge I i s door de 
kerk, het aftellen is begonnen". Verder 
heeft Lex om 15.15 uur een dienstmedede
I i ng: "0f Rob Hudson kontak t wil opnemen 
met Paul de Wit, hier in de studio" +++ 
29 APRIL: Ron Bisschop van Radio 10 viert 
zijn 35-ste verjaardag. Van harte ++ 
Het NOS programma De Samenloop, van ZO 
tot 23 uur bij de NOS op R 1/2, wordt ge
presenteerd door Jan Donkers ++ De NCRV 
zendt op Ned.l, rechtstreeks vanuit De 
Doelen in Rotterdam het feestconcert 
Gevleugelde Vrienden uit. Het is het 
laatste concert van mr. Pieter van Vol-

lenhoven, Pim Jacobs, Daniël Wayenberg, 
Tony Eijk en Laurens van Rooijen. Zij 
hebben het afgelopen jaar onder de titel 
Gevleugelde Vrienden een serie concerten 
gegeven ten bate van het Nationaal Fonds 
Verkeersvei ligheid +++ 
30 APRIL: Paul Haenen viert zijn 43-ste 
verjaardag. Van harte ++ Omdat Jeanne 
Kooijmans nog steeds haar stem kwijt is, 
presenteert Peter van Bruggen De Wakkere 
Wereld, van 10 tot 1Z uur, bij de KRO op 
R3 ++ In Tijd voor Toen de hits en het 
nieuws uit april 1980 ++ In Amsterdam be
gint vandaag de vierde International Mu-

I M ~ M C ::~~~~t::!H:~~n-
zullen veel binnen

en buitenlandse radiostations uitzendingen 
vanuit Amsterdam verzorgen. Ook zijn er ar
tiesten in het land: Stevie Nicks, Duran 
Duran, The Jacksons, Roxette, Wendy and 
Lisa, The Bangles e.v.a +++ 
1 MEI: Omroep Gelderland start vandaag 
met editie-uitzendingen, speciaal voor 
De Veluwe ++ Hollands Glorie komt vanuit 
Weert ++ Meta de Vries is met vakantie. 
Bas Westerweel vervangt haar tussen ZO en 
2Z uur bij de AVRO op R3 ++ De tv-produ
cent Joop van den Ende opent een fronta
le aanval op het Hilversumse omroepmono
polie. Hij wordt de stuwende kracht ach-
ter TV 10. Vandaag tekent WO 
hij het kontrakt met Peter 
Jelgersma van Radio 10, 
die het idee voor TV 10 heeft gelanceerd. 
TV 10 hoopt in november met uitzenden te 

. beginnen via de satelliet tussen half 5 
's middags en 11 uur 's avonds +++ 
2 MEI: Hans Schiffers viert zijn Z9-ste 
verjaardag. Jan Pelleboer viert zijn 65-
ste verjaardag. Van harte ++ Een Goede 
Klassieke Morgen bij de TROS op R4 wordt 
gepresenteerd door Jetty Pearl. In de 
Tweede Wereldoorlog was zij bekend als 
Jetje van Radio Oranje ++ Angelique 
Stein is met vakantie. Zij wordt vervan
gen door Marc de Brouwer ++ De VAPA uit
zendingen komen op R3 tussen 14 en 18 uur 
rechtstreeks vanuit Amsterdam, alwaar het 
IM&MC nog in volle gang is ++ De uit
zendingen op Ned.3 en Rl staan vandaag 
in het teken van de debatten in de Tweede 
Kamer die de val van het tweede kabinet 
Lubbers tot gevolg hebben +++ 
3 MEI: NCRV-weerman Hans de Jong viert 
zijn 68-ste verjaardag. Van harte ++ 
Ook Goeiernorgen wordt alleen door Jan de 
Hoop gepresenteerd omdat Bart van Leeuwen 
met vakantie is. Bart is wel, op band, 
te horen in Terug in de tijd. Daarin de 
platen uit de Top 40 van 9 oktober 1976. 
Nummer' stond toen: Mon Amour van BZN ++ 
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Countdown wordt gepresenteerd door Jeroen 
van Inkel. Als belangrijkste gast ont
vangt hij Stevie Wonder ++ Om 20.30 uur 
presenteert Leo van der Goot de allerlaat
ste Nationale Ideeënbus bij Veronica op 
Ned.2. In het laatste programma wordt de 
Nationale Ideeënbus Award 1989 uitgereikt 
++ In het kader van het vierde IM&MC 
zendt Veronica om 22.10 uur Rock Over 
Europe uit. De opnamen werden gisteren 
en vandaag gemaakt in theater Carré in 
Amsterdam en gepresenteerd door Wessel 
van Diepen, Desirée Nosbusch en Antje 
Pieper van Super Channel +++ 
4 MEI: Elly van Loenen viert haar 26-ste 
verjaardag. Van harte ++ In verband met 
de herdenking van de gevallenen in de 
Tweede Wereldoorlog, geen normale Drie
spoor, maar platen over "rede en Vrijheid 
tussen 18 en 19 uur bij de NOS op R3 ++ 
Na 19 uur een soft-Dance Trax door Martijn 
Krabbê ++ Bij de VARA op Ned.l praat Son
ja Barend met vluchtelingen uit achttien 
verschillende landen. Er zijn mensen bij 
die in 1935 al naar Nederland vluchtten 
voor het nazisme +++ 
5 MEI: Goud van Oud wordt gepresenteerd 
door Rob Stenders ++ In Countdown Café 
opnamen van een concert dat Mick Jagger 
in oktober 1988 in Australië gaf ++ Met 
het 25-jarig TROS jubi leum, in november, 
in het vooruitzicht zendt de TROS een 
serie van 9 programmals uit met als titel 
Tros Tele Archief. Hugo van Gelderen, 
TROS-man van het eerste uur, dook in de 
archieven en stelde de serie samen. Willy 
Dobbe presenteert de afleveringen en 
praat tussen de oude beelden door met 
'mensen van toenl. In de eerste afleve
ring die om 16.30 uur op Ned.2 wordt uit
gezonden de volgende elementen: Het eerste 
TROS programma van 2 oktober 1966 en het 
voorstellen van de eerste TROS-omroepster 
~ary Schuurman ++ Om ZO.40 uur herhaalt 
de TROS het programma Simone and Friends, 
dat dit jaar naar het Gouden Roos Festival 
in Montreux wordt gezonden als Nederlandse 
bi jdrage +++ 
6 MEI: NCRV Zaterdag Sport wordt door Ed
dy Jansen en Rocky Tuhuteru gepresenteerd 
vanuit Utrecht ++ Om 21 uur wordt het 34-
ste Eurovisie Songfestival vanuit het 
Zwitserse Lausanne uitgezonden . door de . 
NOS op Ned.3. Joegoslavië wint voor de 
allereerste keer het festival. De groep 
Riva met het liedje Rock Me wint met 137 
punten. Nederland eindigt op de 15-de 
plaats met 45 punten en België eindigt op 
de 18-de plaats met 13 punten. Grote ver
I i ezer i siJs 1 and met 0 punten +++ 
7 MEI: In Tijd voor Toen de hits en het 
nieuws uit mei 1965 ++ Peter van Bruggen 
vervangt Jeanne Kooijmans in De Wakkere 
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\tJere I d ++ I n Op Slag van Maandag 1 i ve-op
namen van Tony Childs +++ 
8 MEI: In zijn woonpla~ts Den Haag is de 
akteur Paul Steenbergen op 8Z-jarige leef
tiJd overleden +++ 
9 MEI: Tom Collins viert zijn 40-ste ver
jaardag. Van harte ++ Wim Rigter en Luc 
van Rooij zijn samen op vakantie. Marc de 
Brouwer doet Rigter van 9 tot 11 uur en 
Peter Holland doet de VerrukkeI ijke 15 
bij de VARA op R3 ++ Twee meter de lucht 
in komt vanuit de foyer van het Provincie
huis in Maastricht i.v.m. de tentoonstel
ling over ZO jaar Pinkpop die vandaag 
wordt geopend. Jan Douwe Kroeske praat 
o.a. met Felix Meurders, Jan Smeets, Urba
nus, Ernst Janz en George Kooymans over 
het ZO-jarig jubileum van het festival dat 
a.s. maandag in Landgraaf wordt gehouden 
++ Een goede klassieke morgen bij de TROS 
op R4 met couturier Frank Govers ++ Bij 
de TROS op Ned.Z wordt voor de zoveelste 
keer de serie De Fabriek herhaalt die al 
eerder in 1982 werd uitgezonden ++ Bij de 
NCRV op Ned.l wordt de laatste herhaling 
van Showroom uitgezonden met portretten 
van Dirk van Noort, het Walenburgs Vuil
harmonisch Orkest en Tante Jen ++ Frank 
Naef, de grote baas van het Eurovisie 
Songfestival, heeft verklaard dat vanaf 
volgend jaar playbacken niet meer zal 
worden toegestaan. Er zal door de deelne
mende landen voortaan uitsluitend gebruik 
moeten worden gemaakt van het orkest van 
het land dat op dat moment het Eurovisie 
Songfestival organiseert. Naef zal voorts 
laten onderzoeken of er paal en perk ge
steld moet worden aan het optreden van 
kinderen, jonger dan 16 jaar. "Het Euro
visie Songfestival moet blijven, maar het 
moet geen kinderfestival worden," aldus 
Frank Naef ++i-
lO MEI: Cees van Zijtveld viert zijn 46-
ste verjaardag. Van harte ++ In Terug in 
de tijd draait Bart van Leeuwen hits uit 
de Top 40 van 27 juni 1981. Nummer 1 stond 
toen How 'bout us van Champaign ++ Renê 
Froger is het idool in Nederland Muziek
land bij Veronica op R2 ++ Om 16.15 uur 
zendt Veronica op Ned.2 de film Superman 3 
uit ++ Om 22.05 uur volgt er nog een film: 
The Osterman Weekend uit 1983. In de 
hoofdrollen zien we Rutger Hauer, Burt 
Lancaster en John Hurt ++ In De Telegraaf 
lezen we dat Catherine Keyl stopt met het 
presenteren van het AVRO-programma Servi
ce Salon. Na zoln 3 jaar en bijna 2000 
onderwerpen heeft ze er genoeg van en 
gaat op zoek naar ander werk +++ . 
11 MEI: Volgspot van 00.02 tot 1 uur bij 
de NCRV op Rl/2 aandacht voor nieuwe to
neelstukken en musicals, die in Londen 
worden opgevoerd. Aart van Bergeijk praat 



met NCRV-corresponde nte Tine van Houts 
oye r nieuw aanbod in de Londense West End 
++ De NCRV en Joop van den Ende Produc
tions werken niet meer samen, Van den En
de heeft laten weten dat hij geen nieuwe 
serie Showmasters kan maken en ziet ook 
af van de produktie van 5 programmals 
rond Willem Bol, die vorig jaar tweede 
werd in de Showmasters-finale ++ De voor
zitter van de Tweede Kamer, Dolman, wi I 
dat geen enkel kamerlid de vergaderzaal 
meer betreedt met een zendertje op zak. 
Hij zal dat dezer dagen in een rondschrij
ven mededelen. De brief van Dolman volgt 
op een VPRO-uitzending, afgelopen zondag, 
die het leven van VVD-kamerlid De Grave 
moest weergeven ++ Om 22.40 uur wordt bij 
de VARA op Ned.1 de allerlaatste Kippevel 
uitgezonden. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal het popprogramma volgend seizoen niet 
meer worden uitgezonden +++ 
12 MEI: Tussen 15 en 18 uur presenteert 
Lex Harding zijn allerlaatste Top 40 bij 
Veronica op R3. Niet vanuit de studio in 
Hilversum, maar vanaf het zonovergoten ei
land Curaçao. Het definitieve afscheid van 
lex wordt niet alleen via Radio 3, maar 
ook via Radio Carina op Aruba en Radio 
Hoyer 2 op Curaçao uitgezonden. In het 
laatste kwartier nemen alle Veronica R3-
medewerkers afsche i d van l 'ex i neen spec i a-
le versie van Don't worry be happy van 
Johnny Camaro +++Volgende keer meer+++++ 
+++++Ton van Draanenltl I 1.1 I I I 1 II I I 1 1 I I 1 I 

tots ot ...... . 
DE VIDEO TOP 40 

Deze maand is de Stichting Nederlandse 
Top 40 begonnen met het uitgeven van de 

Video Top 40. Een 
~ overzicht van de 

~~
~ 40 best verkochte 

~ ! ~AI '"' video's in Neder-

lJriil[j!l .:~ . :~~~'g~=c~f::n::~l-
~. de hand van gegevens van 

I video-zaken en grammofoon-
platenzaken die video's verkopen. 

De Video Top 40 is een kombinatie van o.a. 
film-video en de muziek-video, maar bij
voorbeeld ook special-interest-video. 
Zowel verzoeken uit de video-industrie om 
tot een onafhankeli j ke video-lijst te ko
men 'als recente ontw i kkelingen op de vi
deo-verkoopmarkt he bben ertoe geleid dat 
de Stichting Nederl andse Top 40 deze 
stap heeft genomen. De u itgave van de 
Video Top 40 is voorlopig met een maande-

1 ijkse frequentie. Iedere maand zal de 
video-lijst ook in gedrukte vorm verschij
nen en wordt verspreid via de video- en 
platenhandel. De lijst verschijnt in full 
colour op A3 formaat in een startoplage 
van 50.000 exemplaren. 
MONTERY POPFESTIVAL 1967 BIJ DE TROS. 

Vanaf maandag 3 juli zendt TROS-radio 
het Montery Popfestival uit. Dit legen
darische popfestival werd in juni 1967 
in Montery, aan de Amerikaanse westkust 
vlakbij San Francisco, gehouden. Nagenoeg 
alle grote acts uit 

die tijd waren er. ~~~~ 
S im?n and ~arfun~e 1. == ) Jan IS Jop 11 n, Ot I s l~ ~ ) ~ 
Redding, Jefferson ~. 

Airplane, The Byrds, 
The Who, The Mamas and the Papas, Jimi 
Hendrix en vele anderen. 

Maar het was niet alleen mooie muziek 
dat Montery zo suksesvol maakte. Het was 
het festival van de Flower Power. Het pu
bliek met beschilderde gezichten en bloe
men in het haar, was één grote familie. 

De opnamen van het Montery Festival 
zijn digitaal geremixd en worden omlijst 
met interviews van de daar aanwezige ar
tiesten. De serie bestaat uit negen uit
zendingen. In de laatste twee afleverin
gen wordt bekeken wat er in Nederland ge
beurde in de zomer van 1967. 

De uitzendingen zijn vanaf 3 juli elke 
maandagmiddag tussen 4 en 5 uur te horen 
bij de TROS op R2. Presentatie is in han
den van Jerney Kaagman en de produktie is 
in handen van Herman Dales. 
VOETBAL WINT IN MAAND APRIL. 

Zoals gebruikelijk andermaal een maan
delijks overzicht van de kijkcijfers in Nederland 
waarbij de maand april als absolute winnaar de 
voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland bracht met 
een kijkdichtheid van 43,1% en een waardering 
van 7.3. De 2e plaats was voor Hartengala van 
de KRO, 3 werd het NOS journaal, 4 De 
Soundmixshow van de KRO, 5 Op Goed Geluk 
van de TROS, 6 Jaap Aap van de TROS, 7 
Doet-ie ft van de VARA, 8 Achter het Nieuws 
van de VARA, 9 Vreemde praktijken van de 
KRO en 10 Jongbloed en Joosten van de TROS. 
SAMENWERKING EGYPTE/ JORDANIE. 

In Caïro hebben Egypte en Jordanië 
onlangs, na een driedaags over leg, besloten te 
blijven samenwerken op het gebied van radio
en televisieuitzendingen. Ondermeer is de 
opdracht verleend aan Japan tot het leveren 
van een micro golf verbinding tussen Aqaba en 
Taba, waardoor nieuwe omroep faciliteiten 
mogelijk worden gericht op diverse Arabische 
landen. Naast de uitwisseling van programma's 
zal zowel de technische als omroepstaf van 
beide landen in de toekomst een gezamenlijke 
opleiding gaan volgen. WBN 
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HOOGSTE CONTRACT INDMDUEEL ILRSTATION. 
Het contract met het hoogste bedrag ooit 

door een ILR radiostation aangegaan i s gete
kend door Capital Radio in London voor haar FM 
service en haar AMservice Capital Gold. Het 
kontrakt is aangegaan met .Continental Air lines 
voor het sponsoren van de verkeersinformatie. 
Het gaat om een bedrag van over de 3 miljoen 
gulden die het station zal ontvangen. Men zal 
geaiddeld per dag 50 berichten met verkeers
informatie gaan ui tzenden waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een vliegtuig die zal 
vliegen boven Londen en haar wijde omgeving. 
.Uiteraard zal daarbij de naam van de sponsor 
niet worden vergeten. 
KLEUREN TELEVISIE IN SIERRA LEONE. 

De regering van Sierra Leone heeft een 
kontrakt getekend met de West Duitse firma 
Siemens voor de installatie van kleuren tv 
zenders waardoor landelijk bereik mogelijk 
wordt. Ook de studio's in het land worden 
aangepast op het kleuren systeem. In de 
kOMende 7 jaren zal Siemens worden betaald. 
LUIS SOLONA NIEUWE DIREKTEUR. 

RTVE in Spanje heeft Luis Selona, 53 jaar 
en tot voor kort direkteur van de Nationale 
Telefoonmaatschappij, benoemd tot de nieuwe 
direkteur. Luis is de broer van de minister van 
Economische Zaken en een huisvriend van 
president Gonzalez. WBN 
DERDE TELEVISIENET IN JOEGOSLAVIE 

Sinds enkele weken is er een derde 
nationaal tv net aktief in Joegoslavië, dat 24 
uur per dag programma's verzorgd. De program:'" 
mering is samengesteld uit het aanbod van een 
aantal satellietstations en 'Festovizja', een 
groot pakket programma's over het Filmfestival 
van Belgrado, dat een jarenlange historie kent. 
In de toekomst zullen er via de zenders ook 
meer regionaal gerichte programma's gebracht 
gaan worden. WBN 
COMMERCIELE TELEVISIE FIJI EILANDEN. 

De regering van de Fiji eilanden laat 
momenteel onderzoek uitvoeren naar de moge
lijkheden tot de introduktie van commerciële 
televisie in het land. Op de eilandengroep is 
pas sinds 20 maanden een tv station, dat des
tijds werd opgezet met de mediagigant Bond uit 
Australië. In 1987 werd al het Australische 
personeel ontslagen, nadat 2 militaire coups 
hadden plaatsgevonden. Hoe, wanneer en of er 
commerciële televisie komt hoopt men binnen 
een half jaar bekend te maken. WBN 
NOS VIDEO HET MEEST VERKOCHT. 

De NOS heeft de prijs gekregen voor de 
meest verkochte videoproduktie over het 
afgelopen jaar. Het betreft hier de produktie 
van de samenvatting van de Europese Kam
pioenschappen voetbal in West Duitsland. Er 
werden meer dan 30.000 exemplaren verkocht. 
Zoals ieder jaar geschiedt, werd de prijs 
toegekend door de Nederlandse Video Detaillis
ten Organisa ti e. 
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PIA DIJKSTRA NAAR 8 UUR J OURNAAL. 
Pia DIjkstra wordt in juli de opvolgster 

van de naar e KRO vert~~kkende Maart je van 
Weegen. De Journaal l eiding heeft besloten dat 
andermaal een dame de centrale presentat i e 
moet doen en in plaats van een advertentie te 
zetten voor een nieuwe medewerkster heeft men 
het verstandige besluit genomen de populaire 
Pia Dijkstra, die sinds april 1988 bi j de NOS i n 
dienst is, de anker plaats te geven. 
GEEN ZENDTIJD ~G GEHONOREERD. 

Een aanvraag tot zendtijd ingediend door 
een aantal hindoe organisaties en de Ahmadiyya 
moslims in Nederland is door het Commissariaat 
voor de Media afgewezen. 
OOK DE BAN INGEVOERD IN PORTUGAL. 

Naast de eerder gemelde strenge maat
regelen tegen de Ierse en Engelse piraten 
zijn er nu ook in Portugal strenge regels 
inzake het uitzenden van lillegale' radio 
programma IS. Het laatste jaar alleen al 
waren er over de 1000 stations in het 
land, waarvan sommigen meer dan 300.000 
gulden per maand aan inkomsten hadden 
via reklame. Middels druk van officiële 
radiostations op de regering denkt men 
nu een einde aan dit verschijnsel te 
hebben gemaakt. Die stations die toch 
illegaal doorgaan met uitzendingen komen 
nu niet meer in aanmerking voor een even
tuele vergunning voor lokale commerciële 
radio. 
NOG MEER AKTIE TEGEN BRITSE PIRATEN. 

Om nog meer tegen het illegale maken 
van radioprogrammals op land te kunnen 
doen wil men ·een wetswijziging in Enge
land invoeren waardoor het ondermeer on
mogelijk zal worden goederen te leveren 
aan een dergelijk station en te adver
teren via een illegale zender. Voor die
gene die toch een station blijft runnen 
zullen de boetes en gevangenisstraffen 
in de toekomst veel pittiger gemaakt wor
den. 

-------
GEZOClrl' OUDE HITLIJSTEN VAN RADIO 
LONDON. 

Gezocht: Radio London Fab 40 noteringen 
uit de periode december 1964 tlm augustus 
1967. Het hoeven dus niet komplet e lijsten te 
zijn maar mogen ook de noteringen van 
bepaalde platen in bepaalde weken zijn. Dit ter 
definitieve completeringen van de al bestaande 
gegevens. Een publikatie zal hierop volgen. 
Alles is dus welkom, incompleet is dus geen 
probleem. Voor alle info kun je of schrijven of 
bellen naar Kees Brinkerink, Deurninger-straat 
119, 7514 BG Enschede. Telefoon 053-357098. 
Laat even een berichtje achter als je me niet 
direkt kunt bereiken. 

---


