RADIO RADIO IN ANDERE HANDEN.
Het satellietradiostation Radio Radio
dat wordt doorgegeven
door
17 ILR
stations gedurende
de late avond en
nachtelijk
uren is in andere handen
gekomen. The Virgin groep heeft haar
andelen pakket van 51% overge 'aan aan
Miss World Group, die tevens eigenaar is
v n ILR stations
als
Red Rose en
, Piccadilly, Colin Walters, voormalig music
irec or bij Piccadilly neemt de leiding van
Radio Radio over van Rob Jones.
RADIO 10 VOLDOET AAN REGELS.
~.
Volgens
een onderzoek van het
Commissariaat voor de Media voldoet de
commerciële radiosatellietzender Radio 10
volledig aan de eisen van de omroepwet en
tevens aan de Europese Omroepregels.
Derhalve kan dan
ook
niets worden
ondernomen tegen de kabelnetten die het
station doorgeven. Het onderzoek werd
gedaan op verzoek van minister Brinkman
van WVC en de NOS. Volgens deze laatste
is Radio 10 geen buitenlandse omroepzender in de zin van de wet. Het
programma wordt weliswaar uitgezonden
door een station in het buitenland, maar
de programma's
worden in :'+Jeàerland
gemaakt. Er zal nu ook nog een onderzoek
ingesteld worden naar het eventueel
overtreden van
de wetgeving door
toekomstige stations als Radio Télé
Veronique en TV 10.
~
SKY IN CONFLICT MET DISNEY.
~
Zoals door ons al maanden geleden
gemeld lag het in de bedoeling dat Sky
Television een derde en vierde net zou
gaan vullen met Disney Channel en een
iilmnetkanaal. Ook dit laatste kanaal zou
aevuld worden met grotendeels produkten
"
uit de Disney stal. ~u blijkt dat Disney
zich wil terugLrekken uit de samenwerking,
hetgeen kwaad bloed heeft gezet bij Sky.
Indien Disney zich inderdaad terugLrekt
zal Sky via een rechtbank in Amerika een
eis tot schadevergoeding indienen ter
hoogte van drie miljard gulden wegens
reeds gemaakte kosten voor de introduktie
van de beide netten. het huren van de
transponders en het geleden gezichtsverlies. Inmiddels is de leiding van Sky al
wel in onderhandeling met een andere
filmmaatschappij voor de toelevering van
een volwaardig programma, dat op één van
de
beide
transponders
k' n worden
uitgezonden indien Disney zich daad(I.'erk lijk terugtrekt.
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SAMENWERKING SKY EN MAXWELL.
De direktie van Sky Television heeft
bekend gemaakt dat men
en samenwerkingsverband heeft afgesloten met
Robert ~axwell ter verspreiding van de
programma's van Sky via de kabelnetten,
die eigendom zijn van )fax weIl in Groot
Brittannië. Door dit kontrakt breidt men
het aantal potentiële huishoudens met
50.000 uit. Het kontrakt loopt voorlopig 5
jaar en Murdoch zal ~axwell rond de 10
miljoen gulden betalen voor de doorgifte
van de signalen.
M'N OP 2 MILJOEN AANSLUITINGEN.
~TV is in "ederl nd in ruim 2 miljoen
huiskamers
te
ontvangen nadat het
Utrechtse kabelnet met de doorgifte van
het muziekkanaal een aanvang heeft
genomen. Ook in België is men dit aantal
voorbijgegaan. Het station kan in 13
verschillende Europese landen bekeken
worden met een totaal van rond de 8,5
miljoen aansluitingen.
SATELLIETPROG~ OOK VlA KG.
Zoals in onze vorige editie gemeld
verzorgt de VOA enkele uren per week
speciale radio programma's gericht op de
Pacific. Deze programma's worden niet
alleen doorgegeven door verschillende
stations, die het signaal oppikken en
hiervoor
een financiële
vergoeàing
krijgen, maar worden tevens
via een
aantal KG zenders doorgegeven via de
9592, 11965 en 15185 kHz.
EIGEN SATELLIET VOOR SPANJE.
De Spaanse regering hoopt in 1992
haar eigen communicatiesatelliet, de
Hispasat, te kunnen laten lanceren. Het
gaat om een investeringsbedrag van 356
miljoen dollar.
~omenteel worden met
Franse. West Duitse en Engelse ondernemingen overlegd voor de bouw van de
satelliet en het grondstation. Spaanse
ondernemingen dienen wel voor 30% in het
projekt deel te nemen, zo stelt de
regering.
SATELLIETSCHOTELS IN ARGENTINIE
President Raul Alfonsin heeft onlangs
een belangrijke wetSWIJZIgIng getekend
waardoor het voor privé personen mogelijk
wordt een satellietontvangstschotel te
gaan gebruiken. De ontvangen signalen
mogen echter alleen thuis worden vertoond
en niet worden doorgegeven aan derden.
~en dient
wel extra apparatuur aan te
schaffen gezien de Argentijnse televisie
zelf nog het PAL-~ systeem gebruikt
dat verder ook in üruquay en Paraquay
wordt gebruikt.
NIEUWSSATELLIET IN PAKISTAN.
De eerste experimèntele nieuwssatelliet.
BADAR A,
heeft haar laatste
grondtest goed doorstaan en zal in opdracht van de Pakistaanse regering eer- 3

daags worden gelanceerd. Men zal gaan
uitzenden via de Spot Image Satellite, die
binnen 8 maanden door een Ariane raket
het heelal in zal worden geschoten.
OSS SATELLIETEN IN USSR.
De Sovjet Unie heeft plannen om DBS
satellieten te bouwen, die te vergelijken
zijn met b.v. die van TV Sat en TDF. Men
verwacht de eerste generatie van deze
Sovjet satelliet midden 1991 startklaar te
hebben. Eerst zal het Europese deel van de
Sovjet Unie bediend worden en met een
later te lanceren satelliet het Aziatische
deel.
NIEUWE GENERATIE GORIZONT.
Intersputnik, de satellietorganisatie,
heeft besloten met een nieuwe generatie
Gorizont
satellieten te
komen.
De
capaciteit van deze Gorizont II zal
aanzienlijk groter zijn dan die van de
Gorizont 1. Rond 1994/95 zal de eerste
satelliet uit de nieuwe serie worden gelanceerd.

CNN EN MOSKOU NADER TOT ELKAAR.
Cable News Network, CNN, begint de
zomer ook met rechtstreekse
komende
uitzendingen gericht op de Sovjet Unie.
Men heeft een contract gesloten waardoor
de uitzendingen tot stand komen in
samenwerking met het Russische televisiestation Gostelradio. Het is de bedoeling
dat dit station de nieuwsuitzendingen van
de satelliet ontvangt oa het vervolgens
vervormd door te geven. De kijker heeft
dus een decoder nodig, die gehuurd dan
wel gekocht kan worden. Voor lopig zal
men de programlla 's alleen gaan verspre iden via de hotels. enkele bedrijven,regeringsinstellingen en buitenlandse vestigingen in Moskou. Telesat en Hans Knot.

ZeezendersNu
1 MEI: Nu U dit leest is het inmiddels
half juni en kan ik stellen dat het nog
enkele dagen duurt alvorens we elkaar
treffen op de jaarlijkse zeezenderdag in
zaal Moria aan de Speerstraat in Amsterdam. Mocht je nog geen beslissing hebben
genomen inzake wel of niet komen dan kan
ik aanraden, mede gezien we weer enkele
nieuwe video's vertonen, toch de reis naar
Amsterdam
te
ondernemen.
Daar zijn
ondermeer ook de laatste exemplaren van
het boek Caroline herinneringen deel 1
leverbaar. Voor meer info over de zeezenderdag kun je bellen met SMC na 18
uur
op
nummer
020 6621141. Vreemd
trouwens om een logging te beginnen op
de eerste van een maand. Volgens mij
alleen met de eerste logging destijd~

4

gebeurd. We gaan van start met enkele
algemene zaken: Vanuit de
Radio 819
organisatie wordt bekenè dat het huidige
programma 'Van ontbijt tot koffietijd' dat
nu nog door Erwin van der Bliek wordt
gepresenteerd, vanaf 5 juni door een
bekende dame uit de Nederlandse radiowereld aan een zal worden gepraat. Erwin,
die op 1 juni tevens in dienst zal treden
van Radio 10, zal het middagprogramma
tussen 2 en 5 (Drie om drie op verzoek)
op de doordeweekse dagen op Radio 819
blijven presenteren. René Plemp zal rond
die tijd vertrekken bij het station zodat
Krijn Torringa vanaf 5 juni a.s. van
maandag t/m vrijdag het programma tussen
11 en 12 zal presenteren. Het sponsor
kwartiertje voor de Mexicaanse importeur
keert niet terug. Het werd destijds
slechts enkele keren uitgezonden en bleek
niet aan te slaan. Jelle Boonstra meldt
ons dat hij iets 'stuitends' heeft geconstateerd in de Boekhandel. Op de achterkant
van het boek 'Kaplan' van Leo de Winter
wordt
melding
gemaakt van
diverse
recensies. Het boek is in 1982 uitgekomen
en uitgeverij de Bezige Bij meldt dat Radio
Caroline over het boek zei: 'Uitstekend'.
Wat een onzin, want ten tijde van het
verschijnen was Caroline helemaal niet in
de ether. Trouwens wie heeft er ooit
boeken besproken op het station'? Vanuit
België komen, via diverse bronnen, namen
te voorschijn van AJ
Beirens, Danny
Vuylsteke en .Patrick Valain als mensen
achter de schermen van een legaal station
in het land, dat als dekmantel zou moeten
gaan fungeren voor het nieuwe station dat
binnen een 6 tal weken van start zal gaan
vanaf het voormalige Laser zendschip de
Communicator. Op dit schip zijn momenteel
10
mensen
aanwezig
om
de
nodige
werkzaamheden
te
doen.
Op de Ross
Revenge
zitten
tenminste
22
man,
waaronder een tien tal technische lieden
voor de installatie van de zendmasten.
Vorige keer meldden we dat Mike Ahearn
bij de Red Rose Radio Group in dienst was
getreden en dat hij Invicta had verlaten.
Het blijkt nu dat de Red Rose Group hem
slechts voor de periode van 3 maanden
heeft gehuurd om een
goede blik te
richten op het programmatische gedeelte
van de
diverse
Red
Rose stations,
waaronder
Piccadilly Radio. Dan de
programmatische zaken voor deze maandag:
Radio 819 5-6.30 Arie, 7-9 Erik, 9-11
Erwin, 11-11.45 René·. Geen nieuws tussen
de diverse uren. Om 11.45 meldt Walter dat
wegens noodzakelijk onderhoud aan het
schip men voor onbepaalde tijd uit de
ether gaat. De rest van de dag blijft het
stil op Radio 819. Caroline 558 6-10 Philip
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12 uur waarna Nick Jackson er was ot 2
uur. Hij v rtelde da
er de afg lopen
dag n ve 1 werk was v rzet en dat die
werkzaamheden nog wel
nkele weken in
beslag zuIl n n m n maar dat h t resultaa
er ui ind lijk naar zal zijn. De mast heeft
nu
n
hoog
van 100 f t en zal
ui in elijk 120 dan wel 140 feet worden.
ok dacht mas
zal e n aanz' nlijke
hoogte krijgen. De totale programmering
van de donderdag op
uroline is niet
bekend maar in ieder g val was naar Nick
Ian M'les
ot 16 uur n
0
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beluisteren. Kenny Page kwam vandaag
terug aan boord liet David Lee. McLelland
en Tony O'Reilly zijn aan land voor hun
laatste ver lof periode. Daarna komen ze
nog één periode aan boord oa vervolgens
naar Engeland terug te keren. Op 14 april
om 14.13 vertelde Kenny in zijn programma
dat technicus Dan Smith hem had verteld
dat er andermaal problemen waren met de
FM zender. Om 14.19 verdwenen beide
zenders uit de ether. De Voice of Peace
kwam daarna alleen via de AM rond 14.30
retour. Op zondag 16 April was er rond
middernacht een minuut stilte ter
nagedachtenis van alle slachtoffers, die
gevallen zijn in het voetbalstadion van
Sheffield. Op maandag de 17e ging Offer
aan land voor verlof en kwam Tony voor
zijn laatste 'stunt' terug. Chris Massey
ging met dezelfde tender mee aan land.

ace
of

Diezelfde dag was er ook een $pcciaal
sportprogramma met 5haul Izinberg die
verslag deed van de aankomst van de
Israëlische voetbalploeg op het vliegveld
Ben Goerion na hun overwinning in de
voorronden van het WK voetbal. Israël
heeft een hele grote kans voor het eerst
in haar geschiedenis zich te plaatsen voor
de eindronden van het EK. Op de 20e
april waren de volgende deejays aan
boord: Mc Lelland Hackney, Tony O'Reilly,
Kenny Page. John McDonald. Ricky Marks
en David Lee. .
za 6 ~I: Radio 819 Walter Simons doet ook
vandaag 5-6.30. 9-11 wordt gepresenteerd op
tape door Jan Veldkamp, die op 13 oktober 1987
voor de laatste maal de Ross Revenge verliet.
Joy Ride wordt weer gepresenteerd door Luc
van Rooy en René Bouveé, die opeens René de
Ruiter heet. De rest van de programmering
gelijk aan de vorige zaterdag. Caroline geen
bijzonderheden. In de Volkskrant. een uitgebreid
interview met Lex Harding vanwege het verlaten
van de Veronica QlIlroep Organisatie. In het.
interview uitgebreid aandacht aan zijn carrière.
waarbij vooral het zeezenderverleden te pas
kwam. Voor het eerst in al die jaren liet Lex
zich uit over zijn periode bij Radio Dolfijn en
Radio 227 en ziet als zijn grote voorbeeld
Tony Whiters (Windsor). Ook van Joost de
Draayer heeft hij, volgens eiien zeggen. een
brok ervaring meegekregen. zo 7 )fEl: Radio 819
In de nacht met Hendrik van Nellestein terug
van vakantie tussen 1 en 3. Omdat de satel-
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lietschijf de afgelopen week weinig aandacht
heeft gehad vanwege het voortdurend uit de
ether zijn, zal deze slechtste satellietschijf uit
de historie, Mama van ., Ramon. deze week
worden geprolongeerd. Live programmering voor
vandaag 5-8 Walter, 12.20-16 Erik, 16-18 Walter
en 18-19 Erik. ma 8 MEI: live programmering
819 als afgelopen vrijdag. Nieuws weer om
7,8,12,13 en 18 uur. Caroline 558 deze week met
tussen 1 en 4 Mark Rogers (nieuwkomer J, 4-7
Steve Martin (eveneens nieuw) 7-10 ran Mack,
10-14 Nick Jackson, 14-17 ran Miles, 17-20 Rob
Harrison, 20-22 Neil Gates en 22-24 Philip
J ohn. Op de 819 was op maandag en dinsdag
één van de roadshow deejays, Colin Ward, te
beluisteren. Rest 819 programmering gelijk aan
vorige melding. do 11 MEI: Radio 819 17-19 non
stop. Geen nieuws om 18 uur en geen afscheidswoorden. vr 12 MEI: Buiten de getapte
programma's om de gehele dag non stop muziek
en derhalve werden Walter Simons en Erik
Beekman de gehele dag niet gehoord. Bij
Veronica op drie de allerlaatste top 40 met Lex
Harding, die dit programma 19 jaar geleden
voor het. eerst present.eerde. Uiteraard werd er
in woord en geluid uitgebreid aandacht besteed
aan zijn carriere bij de zeezender Veronica en
de legale omroep Veronica. Hij zal bij de VOO
als presentator van de top 40 worden opgevolgd
door Erik de Zwart. zoals bekend ook een
deejay met een zeezender verleden, als Paul de
Wit op Caroline. za 13 MEI: Ook vandaag op
Radio 819 zwijgende platendraaiers. Van ontbijt
tot koffietijd tussen 9 en 11 een herhaling van
6 mei. I.p.v. Joy Ride tussen 17-19 uur non stop
muziek. Europoort radio in Rotterdam, het
station waar ook veel van de getapt.e programma's worden uitgezonden die ook via Radio 819
te beluisteren zijn, zou een pand gehuurd
hebben aan de Zaagmolenkade in Rotterdam
Noord. Hier zouden in de toekomst de studio's
voor de tapeservice worden gevestigd. De MMI
studio's, die gehuurd werden van de mensen
achter de schermen van àe voormalige zeezender Monique, zullen worden verplaatst. van
Hilversum naar Den Haag. Zoals het er nu voor
staat zou er deze week alsnog een extra
segment geplaatst zijn op de voorste mast op de
Ross Revenge en zijn er ook twee segmenten
van de achtermast geplaatst. Een beter signaal
komt dus steeds dichterbij. Vanuit de redaktie
van Offshore Echoes, die eerder meldde dat er
totaal geen aktiviteiten waren aan boord van de
Nannell~ komt nu het bericht dat er de laatste
weken hard is gewerkt en dat het schip bijna
gereed is voor de aftocht naar de Noordzee.
Het schip ligt. niet meer op dezelfde plaats dan
voorheen en zou weer even buiten de betreffende haven liggen om op die manier havenkosten te besparen. Dan het nieuws uit het Midden
Oosten. zoals altijd toegeleverd door onze
vrienden van Anorak UK, Box 539 in Blackpool.
Van het station Channel Seven vertelt men ons

dat het merendeel van de programma's voor dit
station aan land wordt opgenomen en dat aan
boord slechts 2 deejays zijn. Ze zijn ingehuurd
voor een periode van 3 maanden en verdienen
een aanzienlijk hoger salaris dan andere
zeezenderdeejays. Aan boord houdt men zich
niet alleen bezig met de liveprogrammering maar
neemt men tevens op cassette toekomstige
programma's op, die na verloop van het
contract alsnog gebruikt kunnen worden.
Dan de Voice of Peace. Op 23 april ver lieten
Tony O'Reilly en McLeland Hackney het schip
en tevens het station voor de laatste maal om
terug te keren naar Engeland. Op de 25ste
kwam Chris Massey terug aan boord om John
~ac Donald af te lossen. Op
30 april was het
de 62ste verjaardag van Abe Nathan. hetgeen in
de programma's herhaaldelijk werd verteld.
Kenny Page stelde zelfs dat hij 100 jaar was
geworden. Abe was net terug van een reis die
hem ondermeer in Washington bracht. Op
maandag 1 mei verliet het station om 19 uur de
ether om de volgende dag alleen music of love
and understanding uit te zenden ter nagedachtenis aan de vele oorlogslachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog. Pas rond
18 uur de
volgende dag kwam men terug en werd de
normale programmering herstart via de Al'! en
rond half tien in de ochtend van de 3e mei
kwam de F~ zender ook weer in de ether.
Diezelfde dag kwam ook John terug van verlof
en met hem Richard West. die ook .i n 1988 al
een periode van 6 maanden bij het station
werkzaam was. Dave Lee en Ricky Marks gingen
mee terug aan land.
zo 14 MEI: Radio 819 i.v.m. technische
problemen geen Nederlandstalige programma's in
de nacht op 819, derhalve gewoon als doordeweeks Caroline 819. 5-8 non stop, 8-10
Dominees,
10-11 Vader Abraham met een
herhaling van de vorige week. 11-12 OenO met
Raymond Balsink hetgeen een herhaling was van
vorige week. 12-12.20 Ria Valk. 12.20-16 uur
Erik Beekman. Vanaf 12 uur op het hele uur
het weer. dus geen nieuws hervatting. Het
programma was geheel non stop, alleen een
naam jingle werd nu en dan gedraaid. 16-19 non
stop en om 19 uur Erik, die mede namens
Walter afscheid nam en vertelde dat morgen
weer deels gepresenteerd zal worden. Caroline
558 6-10 Ian Miles. 10-13 Rob H. 13-16 Neil G,
16-19 Philip J, 19-21 Andy B, rest niet
geluisterd. ma 15 MEI: Radio 819 vanaf 5 uur
Walter. om 6.30 geen Maasbach. Tussen 7.44 uit
de ether om om 14.20 terug te komen met Erik
Beekman tot 17 uur. daarna non stop en tevens
deze week andermaal geen nieuws. Caroline 558
Tijdens Ian Mack's programma werd om 7.44 de
zender uit de ether gehaald. wegens problemen
met de insulator . WMR bleef in de ether.
hoewel de kortegolf zender later die ochtend
ook erdween. Om 14.15 was de 558 terug met
non stop muziek en om 14.33 was Ian weer

terug tot 17. Vervolgens Rob tot 20, Phili p tot
22 en Neil tot 0 uur. di 16 ~EI: Radio 819 de
tender is langs geweest en heeft Ron van der
Plas en Arie Swets aan boord gebracht. Walter
en Erik zijn aan boord gebleven. Programmering
5-6.30 Walter, 7-9 Erik. 9-11 Erwin met een
herhaling van 9 mei. 11-12 René Plemp met een
herhaling van 9 mei. 12-12.20 Ria 12.20-14
Walter. 14- 17 Erik, 17-19 Ron. Tevens vanaf 16
uur de 2e radiorebus van Singapore Airlines.
Caroline 558 01 Mark Rogers, 04 Steve Martin.
07 Ian Mack, 10 Nick Jackson, 14 Ian Miles. 17
Rob, 20 Philip, 22 Neil. Tussen 19.12 en 19.53
korte tijd uit de ether. wo 17 MEI: Radio 819
11.45-12 non stop i.p.v. Marijke van Breemen
daarna uit de lucht wegens noodzakelijk
onderhoud. Alle zenders aan boord gingen toen
uit en pas om '21.30 werd een testtoon gehoord
op 558 en Caroline hervatte de uitzendingen om
10 uur met Neil Gates. Het signaal van beide
zenders is beduidend zwakker geworden. Er
wordt druk
gewerkt aan een nieuw tuiage
systeem voor de voormast en de aanwezigheid
van de sekties voor àe achtermast brengt het
uitgaande signaal duidelijk in problemen door
het teveel aanwezig zijn van ijzer in de
omgeving van de zendmast. Men hoopt dit
probleem uiteraard zo snel mogelijk te
verhelpen met de bouw van de achtermast, die
nu al tot een hoogte van de hedentendage in
gebruik zijnde noodmast is gekomen. Derhalve
binnenkort een langdurige periode uit de ether
voor het afbreken van de huidige en het verder
opbouwen van de nieuwe zendmast. Chris
Lathiers schrijft ons dat hij rond 23 uur op
deze dag voor het eerst testen hoorde op de
576 kHz. Vermeend werd door hem en vele
anderen dat deze testen afkomstig waren van de
Communicator gezien Hot Hits deze frequentie
ook gebruikte. Navraag leert ons dat er niets
aan de hand kan zijn gezien er geheel geen
antennesysteem aan boord in werking is. Verder
leerde onze info dat een Italiaanse zender vaker
op deze frequentie heeft getest gedurende het
afgelopen half jaar. do
18 MEI: Radio 819
tussen 14 en 16.57 uit àe lucht. Verder geen
WIJZIgIngen. Dan nog wat algemene zaken.
Vanuit Harwich komt het treurige bericht dat
voormalig station manager Joe Vogel. die onder
àe naam Mighty Joe Young ook programmals aan
boord van het Laser zendschip verzorgde, dood
in zijn flat is gevonden. Hij is in Engeland
blijven wonen en was werkzaam in de muziekindustrie. Een onderzoek heeft aangetoond dat hij
een natuurlijke dood is gestorven. Zeer
verrassend is het nieuws dat Tineke Veronica
gaat verlaten na een periode van ruim 28 jaar
dienstverband. In het prille begin van de
zeezenderperiode was ze reeds werkzaam in de
oude studio aan de Zeedijk te Hilversum. Ze
heeft een onafhankelijk produktie buro
opgericht dat dagelijkse programma's zal gaan
t oeleveren aan het satelliet station TV 10.
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Gesproken over oude rotten in het vak: Op de
BBC is een 3 tal jaren geleden een serie
programmals geweest onder de titel Radio
Radio. Hierin vertelden deejays over hun
carrière. Van de ex zeezenderjocks Kenny
Everett. Tony Blackburn en John Peel zijn de
opnamen nu in ons bezit. Per deejay 60
min. Wens je een exemplaar van 60 min dan kost
dit f 10.- aan tape porto en verpakkingskosten.
Bestel je ze alle drie tegelijk dan kosten ze
slechts f 25.--. Te bestellen bij ons adres in
Groningen. Dan tenslotte de nieuwe programmering voor Radio 819. die zal ingaan zodra het
station op vol vermogen zal gaan uitzenden. Het
overzicht geldt voor de doordeweekse programmering. 5-6.30 Edo Peeters (tape). 6.30- 7
Maasbach. 7-9 live. 9-11 Ellie van Amstel(tape),
11-12 Krijn Torringa (tape). 12-14 live. 14-16
Erwin v.d. Bliek (tape)16-17 Jan Veldkamp
(tape) 17-19 live. Tot over drie weken met
dank aan Maria Depuydt. Martin van der Maden,
Jack Duyser. Paul Jan de Haan. Henk Kortschot
en Els voor het typewerk.
Eindredaktie Hans Knot.
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TELETEKST:sucCESVoL INTERACTIEF?

Het inforaatiesysteea Teletekst beleeft dit
jaar in Nederland zijn 10e verjaardag. De
eerste Nederlandse proefuitzending vond tijdens
de Firato van 1979 plaats. Philips had speciaal
1000 tv-toestellen geschikt ge.aakt voor de
ontvangst van Teletekst en Viditel.
Op 1 april 1980 werd Teletekst voor het eerst
officieel uitgezonden. Het systeea bevatte 50
pagina's, was oproepbaar op werkdagen van 13
tot 21 uur en telde een staf van welgeteld drie
lIlensen. Hoe ontwikkelde het nieuwe lIediUll
zich. hoe reageerde het publiek, welke funkties
vervult Teletekst? Welke plaats nee.t het in
tussen de andere (omroep) media? Is er
inderdaad sprake van een succesvol medium?
Deze vragen staan centraal in een bijdrage van
de NOS afdeling Kijk-en Luisteronderzoek aan
Sommatie 1989. In een aantal afleveringen zal
het verhaal ·door Freewave deels worden
geplaatst.
ONTSTAAN TELETEKST IN NEDERLAND
Het idee stamt uit Engeland, uit de zeventiger
8

jaren. In feite is · Teletekst een soort toevalstreffer. ontstaan bij het zoeken naar een
manier 011 cOllputers met elkaar te laten
communiceren per telefoon. Zo werd niet alleen
de basis voor Teletekst gelegd maar ook voor
Viditel. Experimenten van de BBC in 1976
trokken de aandacht in Hilversum en leidden.
na ampele overweging, beraadslaging en oriëntatie. tot het besluit Teletekst ook in Nederland te introduceren. De eerste proefuitzending
tijdens de Firato van 1979 zaaide hier en daar
paniek in de dagbladwereld. angstig als men was
voor vermeende nieuwe concurrentie. Nu weten
wij beter: Teletekst is een ander soort medium
en doet de bestaande geen concurrentie aan.
Niet alleen onder journalisten bestond ongerustheid, ook binnen de gelederen van de dagbladuitgevers - de NOP - was commotie ontstaan.
Zij stelden zich op het standpunt dat Teletekst
in het geheel niet tot de omroep gerekend
hoefde te worden en dat Teletekst ook niet een
dienstver lening voor
de omroep diende te
worden. Hier botsten de meningen en belangen
want de NOS stelde zich op het standpunt dat
Teletekst 'omroep' is. zich baserend op de
Omroepwet en de Telegraaf - en TelefoonweL
Volgens de Dagbladpers is Teletekst een vorm
van 'grafische telecommunicatie'. Bordewijk en
van Kaam constateerden dat de NOS zich met
Teletekst op een nieuw consultatief gebied ging
bewegen. Hiertegen hoeft op zichzelf geen
bezwaar te zijn doch uit de omroepfunktie
volgens de Omroepwet vloeide deze niet
vanzelfsprekend voort. Zo achtten zij het in .
1982 ook zeer wel denkbaar de verspreiding van
nieuwsberichten via Teletekst aan de kranten
via het ANP te gunnen. Zoals bekend is dit onlangs geschied. Sinds 1988 komt Teletekst deels
tot stand door samenwerking van omroep en
pers. Van meet af aan waren de minister van
CRM en de NOS het erover eens dat 'bij deze
nieuwe dienstverlening van de omroep de pluriformiteit van het bestel weerspiegeld wordt'.
Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de
bijdrage van Teletekst aan de pluriformiteit 1n
de nieuwsvoorziening als aanvulling op de
bestaande informatiebronnen én pluriformiteit
binnen Teletekst. Dit laatste zou vooral bereikt
kunnen worden - aldus een NOS bestuursopvatting - door een brede duidelijk herkenbare
inbreng van informatie uit de diverse geledingen van de oJllroep in het systeem. Daarbij
diende het geïntegreerde karakter van het
systeem gehandhaafd te worden. zo luidde de
boodschap. Besloten werd de totale Teletekstcapaciteit aan de NOS toe te delen, mede ten
behoeve van de indi viduele zendgemachtigden.
Voor Teletekst werden twee hoofddoelen
gesteld:
- ontwikkeling van een aanvullend medium dat
zich in het bijzonder richt op het aanbieden
van aktuele informatie, en
- ontwikkeling van een specifieke optie in de
4

vorm van ondertiteling ten behoeve van
auditief gehandicapten.
Zoals later uit onderzoek zou blijken treffen
beide doelstellingen doel: voor het grote
publiek is aktualiteit en snelheid hét sterke
punt van Teletekst. voor doven is middels
ondertiteling het gezichtsveld op de wereld
substantieel verruimd.
HET KARAKTER VAN TELETEKST.
Teletekst is een informatiesysteem via het
beeldscherm dat gebruik maakt van ongebruikte
beeldlijnen in het televisiesignaal. Teletekstinformatie wordt i n gekodeerde vorm meegestuurd met het televisiesignaal. Voor
ontcijfering is een tv toestel met decoder
nodig. Verder zijn er geen kosten voor de
konsument. De kosten aan omroepzijde (redaktie
en techniek) maken deel uit van de omroepbegroting. M.a.w. ook niet Teleteksbezitters
betalen mee via kijk- en luisterbijdragen.
Medio 1988 stond er in ruim 27% van de
huishoudens een Teleteksttoestel. Afgaande op
het ervaringsgegeven van een jaarlijkse groei
van ca 4-5% kan geschat worden , dat momenteel
in één op de drie huishoudens naar Teletekst
informatie gekeken kan worden. Bordewijk en
van Kaam maakten in hun geschrift 'Allocutie'
van 1982 onderscheid tussen verschillende patronen bij de overdracht van informatie. Zij
kwamen tot een vierdeling: allocutie, ~onsul
tatie. registratie en conversatie. TeletE'kst werd
door hen een consultatief medium genoemd.
Consultatie kreeg van hen de volgende
defini tie: 'De raadpleging door leden van een
groep bestemmingen van een informatieverzameling over een door elk lid individueel te
bepalen onderwerp op een door hem te bepalen
tijdstip en veelal in een door hem te bepalen
tempo'. Ke'nmerkend voor deze vorm van informatieoverdracht is de aktieve rol van de
ontvanger (informatie-selektie, tijdstipbepaling, konsumptie-tempo). De Teletekst gebruiker kan geen invloed uitoefenen op de samenstelling van de informatieverzameling. Er is dus
sprake van een interactief proces tussen
zender en ontvanger, zij het in beperkte zin.
De samenstelling van informatie wordt eenzijdig bepaald. zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij journaal-uitzendingen en dagbladen.
Schematisch kunnen de patronen van informatieoverdracht als volgt worden weergegeven:
centraal
infor.atie beetand

lndlvidueel
lnforaatie be.tand

Fentrua ltieet
pnder:werp en
ijdabeetek

allocuties
I::ISJilHUil 1
- ether-ollroep
kabel-reterendua
- Icabel-ollroep
- enquite/verkiecinq
- abonnee-tv
- predilcer/standwerlcer

~ncUvidu

coneuLtat lo:
- Teletekst
Viditel
- kie.televiei.
- boek/lcrant/VCR

kieet
pnderwerp en
~ljdabeetek

-

-

convutat!e.
telex
teJ.eteLi
telefoon
- echaakepel/briefwieeelinq

---

NOS Dienst Kijk-en Luisteronderzoek c1989.
(wordt vervolgd).

OOK LOKAAL TV NIEUWS AMSTERDAM.
--- ~~ar voorbeeld van het succesvolle lokale
televisie projekt in Ro terdam wil Salto. de
Stichting Lokale Televisie Omroep. i n Ams'terdam ook een lokaal aktualiteitenprogramma gaan
brengen. Men denkt er over om 3 maal per
week een nieuwsprogramma te gaan produceren,
dat telkens een uur moet duren. Momenteel is
men in over leg met bedrijven. de gemeenten en
het gemeentelijke kabelnet voor financiën en
middelen voor het experimentele projekt. Men is
wel van mening, wil men uiteindelijk een
de fini tieve vorm van lokale televisie hebben. dat
dan de regels inzake lokale televisie- en
radio reklame gewijzigd dienen te worden in de
mediawet. Naast de toekomstige lokale nieuwsprogrammals worden sinds kort ook afleveringen
uitgezonden van 'Amsterdam in beeld', waarin
bedrijven en organisaties uit Amsterdam en
direkte omgeving
zich presenteren aan de
kijkers.
ELKE OMROEP EIGEN ZENDER.
Een eigen frequentie voor elke omroep,
zodat men 24 uur per dag kan uitzenden. is het
nieuwste van de vele ideeën die,
de nu
,demissionaire minister voor WVC, Brinkman
heeft gelanceerd. Over zaken of het idee
politiek en financieel haalbaar is is totaal geen
zekerheid. Ook over de uitvoering van de
technische kant wenst hij nog geen uitspraken
te doen. Onlangs nog werd bekend dat het
plaatsen van een landelijk FM net voor Radio 1
zeker 3 jaar duurt. De vraag is of het idee ooit
in de Kamer zal worden behandeld.
GEEN TALKSHOW HAARTJE VAN WEEG EN.
Gezien de KRO geen samenwerking met
Joop van den Ende produkties wenst zal Maart je
van Weegen. die deze zomer het ~OS Journaal
verlaat. geen talk show bij deze omroep gaan
maken. Ze is van mening dat een goede show
onmogelijk is zonder de inzet van het produktieteam van van den Ende. Ook wenst zij niet
met TV 10 in zee te gaan daar dit projekt voor
haar nog een te onduidelijke toekomst heeft.
Wat Maart je nu wel zal gaan doen is niet
bekend. Ze heeft van diverse omroepen een
aanbod binnen en zal binnenkort een besluit
nemen. Ook mag zij van de Hoofdredaktie van
het NOS Journaal blijven maar ze heeft besloten
niet op dit aanbod in te gaan.
MET VREUGDE BINNEN GEHAALD.
Onlangs werd het nieuwe kontrakt tussen
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t:f\ red ue
Bl'étdl, gt:tekend. Ruim 5 jaar
geleden verruilde hij de NCRV voor de KRO
alwaar hij eerst een ( antal seiz~enen een serie
farnilieprogramma's maakte en de laatste 2 jaar
alleen nog maar via de radio was te beluisteren.
Het leek of de ster was uitgebloeid maar
andermaal heeft hij een kontrakt getekend met
zijn oude werkgever. Met ingang van oktober is
hij weer regelmatig te zien met een serie van 8
falRilieprogramma's
die wekelijks dan wel
veertiendaags zullen worden
uitgezonden,
telkens 90 minuten van lengte. Hoe het
programma zal
gaan heten en zal worden
ingevuld wordt later bekend gemaakt.

NCRV

JACQUES BREL IN BRAZILIE.

Voor het lanceren van een herfst collectie
op de Braziliaanse televisie werd door CenA
hulp ingeroepen van een reklameburo. Van
Steen, de producer, koos als achtergrond muziek
het nummer Ne me quitte pas van Jacques BreI,
uitgevoerd door Nina Simone. Gevolg van de
spot, die dagelijks vele malen was te zien op de
diverse stations in het land, was dat binnen een
maand geen Brelplaat meer leverbaar was en dat
de platenmaatschappijen niet weten hoe snel
nieuwe voorraad aan te maken.
ROBER1. TEN BRINK WEG BIJ NOS.

Het ~OS Jeugdjournaal zal het komende
seizoen zonder Robert ten Brink moe[en doen.
Hij ~ ·.~~(· r · . beSloten zic ; ~ ,neet' te :,v ' n r c..elegg _' n
op t l jn Pt oe. r'\ lmma 's ·Joar de " .~ ~ ; A . In het
komende winterseizoen zal hij andermaal een
serie 'programma's onder de titel Wereldwijs
gaan brengen. di t in samenwerk':'ng met Hanneke
Kappen. Zoals bekend presenteert hij tevens het
spelprogramma Lingo en zal zich de komende
maanden bezig houden met de presentatie in het
land van VARA 'S songfestival.
EG rROüRAMMA'S VARA,

K~!!~N

NCRy.

In het kader van de Europese Eenwording
zullen bovengenoemde omroepen
een serie
programma's gaan uitzenden over de 12 lidstaten
van de EG. De serie zal gepresenteerd worden
door Anita Meyer en ze zullen in 1990 worden
ui tgezonden.

~RANDERINGEN

IN ISRAEL.

The Israelian Broadcast Authority, het
overkoepelende orgaan voor.~ de organisatie
van radio en televisie in het land, zal in
de toekomst niet meer vallen onder het
kabinet van de Premier maar onder een
nieuw gevormd ministerie en wel die voor
Communicatie.
SAMENWERKING IN DE PACIFIC.
TVNZ uit ~ew
Zealand heeft een
samenwerkingsverband opgezet met de . iue
eilanden, een kleine groep eilanden in de
Stille Oceaan. Men zal 4,5 uur per dag
programma's voor de inwoners van ~iue
gaan verzorgen, bestaande ui t sport.
nieuws. drama. pop en documentaires.
FIJI KRIJGT HULP UIT MALEISIE.
Het politiek onrustige Fiji, in de
Stille Oceaan, kri jgt toch technische steun
voor de opzet: van haar televisiestation.
dat dit najaar van start moet gaan.
Eerdere verzoeken aan de regering van
Australië en die van ~ieuw Zeeland voor
technische
hul p,
werden afgewezen.
Inmiddels heeft de r e~eri ng van Maleisië
t:echnische ondersteuning als wel opleiding
van persone~l t oegezegd.
~QQER~ISE~ll!G TF;~EVISIE

ISRAEk

Er li~gen
plannen kl aar tot een
'vc rregaanûe modernlsering van de telcvi~if'stuàio l ~ in Israël. rIet g'iat hit:rblj om
.. en totaal bedrag van rond de 10 milj oen
dollar. De uitrusting van de studio1s ligt
volgens een
woordvoerder van
het
staatsbedrijf 15 jaar achter op de meest
recente moderne snufjes. Zo maakt men
nog steeds gebruik van film i.p.v. video.
Reeds 10 jaar geleden wenste men over te
schakelen maar de voortdurende crlSlS
tussen leiding en technisch personeel
i nzake
betere betalingen heeft de
besliSSing in de weg gestaan.

-

-

-

-

-

-
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UNIEKE AANBIEDING:

Paul van der Lugt biedt aan:
Komplete
professionele rad iostudio, twee
De komst van het satellietstation Familienet
jaar
oud,
weinig gebruik :. . Bestaande uit:
dat op 28 juli van start zou gaan. is op losse
1
Chilton
CM-2 + Penneq + Gilesfaders
schroeven k c mf: n te staan na rie hekendmaking
broadcastconsole.
4 mo~o~anaJen met volvan de
plannen van
RTV en
TV 10. De
ledige equalisatie, 14 stereokanalen, osinitiatiefnemers hopen later deze maand een
definitief besluit te nemen over !let al dan niet cilator, stopwatch ~n PPM's, enz enz.
2 EMT draaitafels type 938, in console
doorgaan van het: projekt.
met voorversterkers. 2 Revox A 700 tapeTV 10 LAAT NO~ WERK;.~
machines, in console. 1 D~awmer limiterJoop van den Ende heeft bekend gemaakt
compressor audio-compressor. 4 kleine en
dat alle t echnische zaken voor TV 10 zullen
Hummel monitor-luidsprekers CY. 1 AKG conworden uitgevoerd door het ~OB. Er zal
densatormicrofoon EB 451 en CK-5 kapsel.
hiervoor een speciaal bedrijf worden opgericht
waarin
NOB personeel werkzaamheden kan Diverse microfoonstandaards. Nieuwwaarde:
f60.000,-. Aanbiedingen via telefoonnumverrichten. it er voorkoming dat omroepgeld
mer
: 03404 - 31 100.
ten onrechte zal worden gebruikt voor het
projekt .
KOMS'J;' FAMILIENET OP LOSSE SCHROEVEN.
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VAN HAAN TOT STRUISVOGEL.
Wanneer we alle herkenbare, gewapend met
beton in hun hoofd, voorkomende "wankers" buiten beschouwing hebben laten, blijft er toch
nog 1 (één) over. Een struisvogel (beep-beep)
van de eerste orde (Zouden mannetjesstruisvogels ook HAAN worden genoemd?)
Paul Jan uit het Hoge Noorden, maar mobiel,
was er als de kippen bij om te reageren op
mijn lazy sunday afternoon stukje dat ik
schreef over 25 jaar Caroline (zie Freewave
JAPAN EN DE SLECHTE ONTVANGST.
178). Een stukje waar, zo dacht ik, geen haan
Gezien het feit dat er steeds meer
hoge gebouwen
worden gezet in Japan naar zou kraaien. Zoiets van: "Daar heb je De
Munck wee r met zij n sombere overdenk i ngen". '
klaagt een groot deel van de huishoudens in de hoofdstad Tokyo over slechte
Maar de haan kraaide juist hoog van de Ma rtiniontvangst. Een regeringsgebouw van 243
toren. Want De Munck, die blijkbaar een paar
meter wordt momenteel gebouwd en de
centjes verdient met het schrijven van med iaregering heeft een bedrag beschikbaar
stukjes voor het reklamevakblad Adformatie,
gesteld voor een verbetering van het
moet als vieze commerciele Zuidhollandse
broodschrijver even op de stok gezet worden,
signaal van die huizen die last ondervintussen de andere uitgefreakte niet wakende
den van deze nieuwe hoogbouw.
maar tokkelende Carolinefans.
RADIO FRANCE INT. IN JAPAN.
Via de telefoon is een 3 minuten
Kenne I ijk heeft "Munt$" de gebraden haan u i tdurende tape te beluisteren waarin de
gehangen (druk op "help" of kijk in Van Dale).
programma s van Raàio France InternaAls het aan De Haan lag, at ik iedere dag
kippevoer, net als de Caroline "deejays" en
tional worden voorgesteld in het Japans.
schonk ik mijn welverdiende bijverdienste aan
NIEUW TELEVISIECENTRUM MONGOLIE.
de bodemloze put van noodlijdende en gepensio~et hulp van Sovjet specialisten is in
neerde Caroline-medewerkers. Mag ik het giroMongolië een
nieuw televisiecentrum
nummer even, Goudhaantje? En mag ik even wete n
gebouwd, waardoor het mogelijk wordt in
waarom
de anders zo nuchtere Groningse haan
199Ü 2 netten te verzorgen met een
plotseling emotioneel om zich heen kraait?
gezamenlijke zendtijd van 2000 uur per
En zich bedient van Engelse krachttermen?
jaar.
Hoewel, dat laatste wellicht te verklaren is,
UITBREIDING KABEL IN FRANKRIJK.
uit het feit dat De Haan Engelse les via de
Ook de
bekabeling in Frankrijk
AM heeft gehad. Laten we in hemelsnaam toch
vordert gestaag. Momenteel zijn er in het
niet hypocriet worden. Als je rond de 40 bent,
land ruim 1 miljoen aansluitingen en men
hoopt dit aantal op te voeren tot 3
heb je, wat Caroline betreft, de beste herinneringen ' aan de "legale" periode, want TOEN
miljoen. Er zijn momenteel 23 kabelnetten, een aantal dat 1" tgebreid zal worden
was Caroline: ~ADIO CAROLINE. Alles wat daarna
tot 51. De netten
rden aangelegd door
kwam was minder, soms véél minder zelfs!
de Franse Telecommunicatie Maatschappij.
Wat blijft er van de identiteit van het staCANAL 33 VAN START IN SPANJE.
tion over als je het Radio 5-5-8 zou noemen?
Sinds kort is Canal 33 van de CCRTV,
Niets dus. Er is totaal geen binding met wat
de Catalaanse Radio en Televisiemaatooit ECHT Caroline was. Er is één restant en
~chappij, van start gegaan. Kultuur, sport,
dat is Ronan Q'Rahilly. Maar die;.heeft zich
aktualiteiten en drama vullen
het
nooit ene moer bekommerd om zijn eigen station.
programma. 30 Uur programma's per week
Op de dag dat ZIJN station 25 jaar bestond,
worden eruit gezonden. waarvan 60% aan
zat hij niet aan boord van de Ross. Aan de
hand van tapes (van freaks!) moest Ronan later
eigen produkties.
CATHERINE KEYL GESTOPT.
. horen hoe zijn jubileum naar de knoppen werd
Catherine Keyl is na 3 jaar presengeholpen. Maar, wie weet wat er met P.J. de
tatie gestopt met AVRO's Service Salon.
Haan zou zijn gebeurd als hij inderdaad suiGezien meer dan 200ü verschillende
kerzakjesfreak was geworden i.p.v. sluimerende
on erw.rpen door haar en Amanda Spoel "wanker"7 Ik denk dat ik het weet. In tijden
zijn behandeld vindt ze dat het tijd is om
dat iedereen op de suikervrije en light-toer
te stoppen. Wat Catherine in de toekomst
is, zou De Haan nog zwaar aan suiker verslaafd
zal gaan doen is niet bekend. Tineke de
zijn en nog in het sprookje van Hans en GrietGroot neemt haar
presentatie over.
je geloven. Maar er is nog één hoop voor Paul
Catherine eindigde hoog in het klassement
Jan.
vervolg op de achterpagina •.......
voor Je jaarlijkse toekenning van de
Televizier Ring en stopt dus op het top
pun van haar arrière.
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NIEUWE TELEVISIETOREN BARCELONA.

Een nieuwe telecommunicatietoren zal
in Barcelona worden gebouwd voordat de
Olympische Spelen van 1992 zullen worden
gehouden. De toren zal op een heuvel van
448 meter hoogte worden gebouwd terwijl
het geheel 708.5 meter boven het zeepijl
zal komen te staan. Van hieruit zal een
groot deel van de communicatie tijdens de
spelen gecoördineerd moeten worden.

ZORRO OVERLEDEN.
De Amerikaanse acteur Guy Williams,
hoofdrolspeler in meer dan 100 afleveringen van de televisieserie Zoro, is op 65
jarige leeftijd overleden in Los Angeles
Williams, die ontdekt werd door Wal t
Disney, was een zoon van Italiaanse
immigranten en werd in de 50'er jaren
populair met zijn rol. Pas in de 60'er
jaren was de serie in Nederland op het
scherm te zien, uiteraard in zwart/wit.

FORMAT KOZL NATIONAAL.
Binnen enkele weken zal het nieuwe
format van KQZL uit Los Angeles. onder
àe noemer 'Pirate Radio' nationaal worden
gebracht aan die stations die het format
willen overnemen. Het nieuwe format werd
enkele maanden geleden geintroduceerd
door West Wood One op haar station KQZL
toen Scott Shannon er de touwtjes in
handen kreeg, na zijn vertrek bij Z 100.
Het format zal niet op de satelliet worden
gezet maar op andere wijze worden
toegeleverd aan geinteresseerde stations.
Alle deejays van het station hebben hun
roots in het zgn. Rock 40 format.

TALK RADIO KOMT ER STEEDS MEER IN.

warenhuisketens in Washin~on. Zij besloten de
reklamespots. die men had op w"WCR terug te
trekken. Volgens Don Ze.t tle van Safeway
presteerde de shock jock het. zodra hij
bemerkte dat de luisteraar die reageerde een
Democraat was. de telefoonlijn met het station
te verbreken. Don vindt dat zijn klant en dus
ook de luisteraar het recht heeft een mening te
geven. Is dit op een bepaald station niet
mogelijk dan wenst hij ook geen reklame meer
te maken. Volgens Ken Meligren. de programma
direkteur van het station. nemen betrokken
personen het te zwaar op daar men het
optreden van shock jock Kwessel meer moet
zien als een 'act' en dus als een soort van
vermaak: 'Je kunt hem vergelijken met een
worstelaar op de Amerikaanse televisie, het is
een act.' Het was de eerste keer sinds het
station 14 maanden geleden het talk format
aannam dat een adverteerder zich uit ontevredenheid terugtrok.

AMERIKAANS RUSSISCHE RADIO.
Paul Harris, deejay op WCXR FM zal vanaf
juni a.s. 4 dagen lang zijn programma's
voor de luisteraars in Washington live vanuit
~oskou presenteren.
Het ontbijtprogramma. dat
hij samen met nieuwslezer John Ogle en
sportverslaggever Dave the Predictor presenteert. zal worden gebracht vanuit de studio's
van Gostelraàio en zal mede gepresenteerd
worden door een Russische omroepmedewerker.
Het is nog niet bekend of het programma ook
in Rusland te horen zal zijn. onàerhandelingen
hierover waren op het moment van de redaktiesluiting nog niet afgesloten.
WERKEN VOOR MOEDER OP MOEDERDAG.
Milagros Ardin van WMAL heeft een uniek
moederdagkado gekregen doordat haar 6 jaar
oude zoon Zeke op die dag al het werk van Zijn
moeder heeft gedaan. Onder leiding van zijn
vader Jack Kramer, die ook bij het s"tation
werkzaam is, praatte hij diverse nieuwsitems
aanelkaar. Volgens de programmaleider van het
station deed hij het beter als mening anàer
employé gezien het feit dat hij van jongsafaan
vaak mee was geweest naar het werk van zijn
moeder en derhalve alle fijne kneepjes had
afgekeken.
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Het format 'Talk Radio'
is eigenlijk
geintroduceerd om de luisteraar met meer
aandacht aan de radio te laten zitten en
derhalve het station aan haar te binden. zodat
er over gepraat wordt en uiteindelijk het
station scoort in de maandelijkse 'ratings'. In
Nederland ook wel de luistercijfers genoemà. Dit
laatste bren~ op zich natuurlijk weer de nodige
winsten voor een dergelijk station. Toch is dit
AMERIKAAN BIJ INVICTA AAN DE SLAG.
niet altijd het geval want soms gaan de
Harvey Mednick is
benoemd tot
presentatoren veel te ver waardoor de luisteraar
director
of
programmes
bij
Invicta
Radio.
gefrustreerd gaat reageren bij het station.
Hij
zal
totaal
verantwoordelijk
worden
Wanneer een klacht niet helpt zoekt men het
voor de programmering van Invicta FM.
verder op en kan dit weer tot vervelenàe
Coast
AM en Continental FM in Boulogne
gevolgen leiden voor een station. Dat gebeurde
Frankrijk. Zoals eerder door ons gemeld
onlangs met WWCR-AM toen een luisteraar
is het merendeel van de aandelen van dit
genoeg had van de ultra conservatieve
laatste station in bezit van Invicta.
opmerkingen van 'shock jock' Bob Kwessel. die
w"RKO in Los Angeles was Harvey's laatste
àemocratisch gezinde ~ ·luisteraars opriep hun
broodheer.
mening te geven over#:' bepaalde onderwerpen en
ZOON INGESCHAKELD VOOR MEER GELD.
ze daarna voor schut z~tte. Toen klachten bij
Dat meer programmamakers er over denken
de stations leiding niets hielpen schreef een
om hun kinàeren in te zetten blijkt uit het
luisteraar naar de àirekties van Giant Food Inc.
gegeven dat deejay Don Geronimo van WAVA
en van Safeway, beiàen gigantisch grote
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lwaar hij 'the morning zoo ' presenteer,
n angs ZIJn zoon inzette om m r salaris t .
krijgen. nderhandelingen inzake en verbetering
van
zijn
kontrakt
met WAVA waren
vastg lopen en in zijn
programma zong zoon
Bart de direkteur toe met ondermeer de zin:
'Hey, Al Goodman, don 't be so tight .... Give my
daddy more money! I Hij eindigde met de zin:
'Sign t ha contract, sign that now! '. Commenaar van Al Goodman was dat het moeilijk
nderhandelen was met een 3 jarig jongetje,
temeer daar hij zijn vader rbij betrok.
Jan Hen rik Kruidenier en Ronaid Burc sen.
FM.

EERSTE PLAATSEN VOOR VTM.
Tijdens een
kijkonderzoek
i n de
laa ste volle week van d maand april
bleek dat in Vlaanàeren l iefst de 3 eerste
programma's in de kijk top tien bezet
werden door de VT~. Een aflevering van
Dallas scoorde het hoogst met 1.000037
kijkers, een aflevering van het Rad van
Fortuin 976.00 en Tien om te zien met
940.000 werd derde. Op
een gedeelde
vierde plaats volgde een aflevering van
Klasgenoten (VTIf. en een van de serie
Zûne:1 en Do\,;htPl s (BRT).
DRIE

~EDIARAAD

Vq.DR

6U~ _.

____ EUROPE§J~

PRODUKTIE.

In een
äubeveling aan de voogdijmInister
Dewael
heeft
de
Vlaamse
)iediaraad gevraagd vas"t te houden aan lle
verpliChting voor Europese televisiestations 60% van hun uitzendingen te vullen
met programma's die aangemaakt zijn met
Europees kapitaal en gerealiseerd werden
met Europese werknemers.

TALENTENJACHT OP DE TV.
T"jdens de zomermaanden zal de BRT.
met "als presen"tator Luk Appermont, op
jacht gaan naar nieuwe Vlaamse presentatoren. ~egen zaterdagavonden zal Luk
een
programma
onder
de
werktitel
Talentenjach~ brengen
waarin op zoek
wordt gegaan naar nieuwe en plaatselijke
talenten. De eerste zaterdag van juli is
de eerste aflevering te zien via de BRT
1. De finale zal op 2 september a.s.
worden uitgezonden. De kandidaten moeten
zichzelf aan een jury voorstellen, een
interview
afnemen
van
een
bekend
persoon en tevens een bekende artiest
inleiden.

BBC 1 EN 2 IN TOEKOMST VAN KABEL.
Er b st aat
n mogelijkheid dat in de
t oek ms de doorgif e van BBC 1 and 2 via
, e ~. r l andse kab Inetten tabo
i s. De
BB~
ontvang
per j aar
en slordi e 11
milj oen aan re h n v n Bel ische en
Nederlan s
kabele xploitanten maar men

blijk
(' ! " tP. r.
() r
n
ntal
Ameri k ns . ' r i . rie go d geregeld te
ebben. I !!di .r: b.V. l. e n :.. ri als LA Law
door de BB " wordt t i~ gezonden en een
satellietzender krijgt (Jok deze rechten dan
kan de laatste in de
~ kom t eisen dat de
BBC deze programma 's ni et meer mag
doorgeven, he"tgeen z 1 betekenen dat de
BBC in zijn to aal
ni t meer wordt
oorgegeven. Verwacht wordt dan wel dat
men de BBC programma '
wel deel s ka
blijven zi naar
e 8B v n star is
gegaan met een satelli e net, genaamd BBC
Eu ope, waarin een mengel i ng van d BB
P ogramma's zoa l d z
u v 'a d diverse
kab lnetten zijn te zie .
WIJZIGINGEN VERWACHT BIJ VTM.
Per 1 januari a.s, zijn er wijzigingen te
verwachten binnen de VT~ . Dit werd onlangs
bekend gemaakt tijdens een bi jeenkomst van het
Verbond
van
Belgische Ondernemingen. Men
denkt aan de invoering van programma's met
een
hogere
toegangsdrempel.
eventuele
zendtijduitbreiding en het opstarten van een
eigen aktualiteitenprogramma. Tevens ligt het in
de bedoeling om nog dit jaar op de woensdagen
reeds om 16 i.p.v. 17 uu; van star"t te gaan. In
dit extra uur zou aandacht besteed moeten
worden aan de jeugd. Ook zal het aantal eigen
prodUKties aanz:enlijk wordel uitgebreid. ~inds
nkele \~ek n is men met de opname van een
eigen politieserie beZig, die de naam 'Commissaris Roos ' heeft mpegekregen. In totaal gaat
het om 13 afleveringen. Nadat deze opnamen
voltooid zijn zal ook een serie van 13 shows
rond het komische duo Gaston en Leo worden
geregis treerd.
AFSTANDSBEDIENING VAN SLECHTE ~OED.
De afstandsbediening gebruiken bij het
televisiekijken leidt tot rragmentarisch kijken,
het minder bekijken van b.V. de reklameblokken
en het steeds minder
kopen van programmabladen. Dit blijkt uit ~en recent onderzoek.
verricht oor een aantal onderzoekers van de
Kathoïeke üniversiteit
van Leuven, onder
l eiding van professor Guido Fauconnier. Reeds
61.6% van de Vlaamse kijkers bezit, volgens de
gegevens over 198~ , lover een toestel met
afstandsbedieuing. :Iet steeds meer gebruiken
leidt tot meer en meer ongeinteresseerd kijken
en
alleen
ma r programmais bekijken die
amusementswaarde
hebben. Cultuurprogramma's
worden nauwelijk..> nug gezien laat staan de
reklameblokken. ït tot groot ongenoegen van
de reklamernakers.
44.7% van
e afstand~bedj ners ontvluchten
tijdens
een
reklameblok
het betreffende
station.

FRANS HALS VAN ANTWERPEN BEKROOND.
D
S ichting
"'oproduktieprijs
BRT
Ned r l an "stal "ae Z ndg ma h igden
heeft de
televis " d cum n ai r
F ~ Hal s van Antw r u sen
~os
en BRT.
p n,
n c - produktie
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onderscheiden. Het programma werd ~emaakt
naar idee .en onder re~ie van Jonne Severijn.
Als beste radio produktie werd het hoorspelprojekt 'Lijmen het been'. een coproduktie tussen
BRT, NOS, KRO en TROS bekroond. Walter van
den Broeck uit Vlaanderen bewerkte voor het
projekt het gelijknamige werk van Willem
Elsschot. De regie was in handen van Marlies
Cordia. De prijzen worden om de twee jaar
toegekend en zullen in september worden
uitgereikt in Antwerpen.
Maria Depuydt

CHILTERN RADIO IN DE MARKT.
Voor een licentie ten bate van een
nationaal commercieel station heeft het
Chiltern Radio Network een serieus bod gedaan
bij de Radio Authority. Men denkt aan een
hoofdstudio in Milton Keynes en lokale studio's
over het gehele land. Voor het bod heeft men
een nieuwe firma opgericht, UK Airwaves.
CENTURY 21 VERBREEKT KONTRAKT.

Het pas vorig jaar gesloten samenwerkingsverband tussen de jinglegiganten P~~S en
Century 21 is verbroken door de laatste.
Ondanks het feit dat men onlangs nog nieuwe
pakketten afzette bij stations als RTE 2 in
Ierland. Trent F:.t. Sound FM. Invicta FM,
Radio City (Finland) en VLR in ~our~egéll. ziet
men de samenwerKing niet ~eer zitten. ~t!
beslissing is ienomen nadat men zag dat men
steeds meer concurrentie ondervond door de
samenwerkini tussen Alpha Sound en JAM. Men
is van mening dat men beter in zee kan gaan
met een producent die concurrent is van Alpha
Sound. dan met één die nauw samenwerkt.
PAMS is deels ook leverbaar via Alpha Sounds
van Steve England. Het meest recent geproduceerde pakket was de PAMS classic package
voor Downtown Radio. dat gezamenlijk door
PAï\fS en Alpha Sound werd geproduceerd.
RECHTZAAK TEGEN

A~C.

Mercia Sound en enkele andere ILR st.ations
hopen in samenwerking met de rBA een
rechtzaak te kunnen beginnen waarin ze de
start van Atlantic 242 willen voorkomen dan
wel anders opgezet willen zien. Volgens de
leiding van het station zal een enorme vloed
aan reklame gelden Engeland gaan verlaten
richting het Iers/Luxemburgse projekt. Men is
van mening dat vooral de vele ILR stations
hieronder zullen moeten lijden. Men is tevens
van mening dat het station ten onrechte
programma's richting het Engelse publiek gaat
sturen daar er sprake zou zijn van grensoverschrijdende omroep.
GEEN ZESDE 1V NET ENGELAND.

In Groot Brittannië wordt afgezien van
de invoering van een zesde tv kanaal daar
onderzoek heeft uitgewezen dat een
dergelijk kanaal slechts voor 17% de
inwoners zou kunnen bereiken.
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WIE HEEFT HET GROOTSTE VLIEGTUIG

Wat London betreft kan voorlopig het
antwoord gegeven worden. LBC heeft een
nieuw vliegtuig gekocht ten bate van de
verkeersinformatie op haar station. Het
betreft hier een Piper Aztec die dagelijks
in de ochtend en middagspits zal worden
ingezet. Men zendt per sektie een half uur
langer informatie uit dan bij concurrent
Capital Radio. Voor de verkeersinfo is een
kontrakt met sponsor 'the Evening
Standard' afgesloten. Het gaat om een
bedrag van bijna 1 miljoen gulden.

Zo in de loop van de tijd hebben we in
Freewave al enkele landen ter wereld belicht, betreffende hun radio en televisiebestel. In een reeks van afleveringen zullen we U de komende tijd op de hoogte
brengen van het omroepbestel in de landen
van Midden Amerika en het Caribische gebied. Niet zo maar een verhaaltje maar
een lange reeks van gegevens over 33
landen variërend van Antiqua via Honduras
naar de Virgin Islands. En dan beginnen
we deze eerste aflevering maar meteen met
de eerstgenoemde Antiqua, een landje met
60.000 :r.IN oners. De Antiqua Broadcasting
Service werd in 1956 opgericht en staat
onder regeringstoezicht. Men zendt 16
uur per dag uit. Het station beschikt over
een 0,5 kW middengolfzender in het
plaatsje St. John. De programma's bestaan uit muziek (70 uur per week), nieuws
en informatie (2 uur, inclusief de nieuwsuitzendingen die door de BBC worden verzorgd ), uitzendingen voor speciale
deelgroeperingen(14 uur), reklame (10 uur)
en onderwijs (30 min.).
Radio ZOK is een commercieel station welke ook op het eiland uitzendt met een zender van 10 kW op de middengolf en 1 kW op
de FM-band. Het station zendt 18 uur p.d.
uit en neemt ook de nieuwsuitzendingen van
de BBC over. Wat betreft de televisie in
Antiqua bestaat er een firma onder de
naam: Leeward Island Television, een
commercieel station, waarin ook de staat
mee functioneert. De hoofdzender staat
opgesteld in St. John. Het heeft een relaiszender in Monserat en op Sint Maarten, zodat 95% van de bevolking van Monserat en
de Nederlandse Antillen deze uitzendingen
van ZAL-tv kunnen ontvangen. 14 uur per
week worden er uitzendingen verzorgd.
Aandacht wordt er besteed aan onderwijszaken (5), nieuws en informatie (4), uitzendingen voor speciale doelgroepen (4)
en men brengt regelmatig culturele pro-

grammals. Het 525 lijnen systeem wordt
door ZAL-tv toegepast. De inwoners van
Antiqua moeten, zowel voor het in bezit
hebben van een radio- als televisietoestel
belasting betalen. Op de Bahama-eilanden
wonen 190.000 mensen en deze natuurschone
eilandengroep is ons volgende reisdoel.
Men heeft er ongeveer 100.000 radio-ontvangers die afgesteld kunnen worden op de
uitzendingen van de Staatsomroep BCB, die
caJl letters staan voor: Broadcasting
Company Bahamas. De middengolf en FM zenders staan in Nassau en verzorgen een
rond de klok programma. Dus ruim 300 uur
per week aanbod van programmais.
Het merendeel bestaat uit muziek (180),
nieuws- en informatie (50), culturele
programmals (19), reklame (27) en de resterende uren worden verdeeld over onderwijskundige uitzendingen en programma's
voor minderheden. Er wordt geen belasting
geheven op het in bezit hebben van een
radio. Er bestaat op de Bahamaeilanden
geen eigen TV station. Men kan echter
ruimschoots genieten van beelden die worden uitgezonden door tientallen televisie
stations in Florida. 430 vierkante ki 10meter, 240.000 inwoners, 3 kranten die

dagelijks verschijnen, 90.000 radiotoestellen en ruim 20.000 TV ontvangers; zie
daar in het kort enige statistische gegevens over Barbados. The Caribbean
Broadcasting Co8peration wordt hier
deels gefinancierd door de overheid en
dee:ls door de reklame inkomsten en niet
te vergeten door omroepbijdragen van de
inwoners van Barbados. De CABC begon in
1964 uitzendingen met twee middengolf en
een FM zender van resp. 10 en 1 KW.
Men heeft een zgn. I home I-serv i ce, die
135 uur per week in de Engelse taal haar
uitzendingen verzorgt. De programma's,
die in het gehele oostelijke gedeelte van
het Caribische gebied worden ontvangen,
bestaat uit amusement (56), nieuws en
informatie (27), deelgroepen (22),
reklame (12), onderwijs (8,5) en culturele programmals (7,5 uur per week).
Verder bestaat er op Barbados sinds 1965
een commercieel station: Barbados Rediffusion Service, die onder dezelfde voorwaarden werkt als de CABC. Men heeft 120
uur zendtijd 'per week en 26.000 luisteraars, die via kabels de uitzendingen
ontvangen. In 1964 was er de oprichting
van The Caribbean Broadcasting Television

---

-

NIEUW BIJ SMC: Het boek 25 Years Caroline Memories onder redaktie van Hans Knot.
Boordevol zeer persoonlijke herinneringen 'van discjockey's uit verleden en heden.
GeTllustreerd met fotols en krant&nber~~hten. Bestel snel: f 25,-.
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 CASSETTE 1, 2 en 3. F 18,50 per stuk. Om zelf spotjes mee te maken.
DUBBEL LP met jingles van bekende radiostatio~s, waaronder de zeezenders.
F 40,-. Titel "Disco Queen".
CASSETTES: 'SMC Aud i 0 Magaz i ne de 1en 28 tlm 37. Naj aa r 1988 tlm me i 1989.
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 histori·sche 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. 1·10 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 uur. Entree: f 7,50.
Radio Caroline's filosofie is gebasseerd op Loving Awareness. Dit thema staat op
een CD getiteld "Stonehenge". Verkrijgbaar bij SMC voor f 20,-.

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

-
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Coörperation die hedentendagse 73 uur per
week uitzendingen verzorgt vari~rend
van inhoud. De uitzendingen zijn voor
75% in kleur (NSTC systeem) en 65% van
de programma's wordt hoofdzakelijk uit
Canada, Engeland en Amerika geimporteerd.
Men gebruikt er het 625 lijnen systeem.
Op Barbados staat ook een ontvangsstation
voor communicatiesatellieten, die in 1972
operatief werd.
(wordt vervolgd) Hans Knot.

een minimum leeftijdsgrens voor de
deelnemers zal moeten worden ingevoerd.
Dit jaar maakten slechts 7 landen compleet
gebruik van het Zwitserse orkest en waren
er veel zeer jeugdige deelnemers.
4

SAMENWERKING CANADA OOSTENRIJK.

De geplande samenwerking tussen
Canada en Oostenrijk inzake ondermeer
korte golf radio is sinds enkele weken
van start gegaan. De internationale
Service van de ORF wordt voor de
luisteraars van de West kant van de .VS
vanuit Canada gereaileerd terwijl de
uitzendingen van Radio Canada International gericht op ondermeer het Midden
Oosten via de zenders van ORF geschiedt.
INTERNATIONAAL VANUIT NIGERIA.

KID JENS EN SYNDICATED.

Ex Luxemburg en Radio One deejay en
hedentendage werkzaam bij ondermeer Capital
Radio en tevens te beluisteren met de nationale
hitlijst op de diverse ' !LR stations in Groot
Brittannië, Kid Jensen, is nu ook wekelijks te
beluisteren op een 8 tal Deense lokale
radiostations. David Jensen wordt voor dit
Deense programma bijgestaan door Bente
Sorensen vnn de Deense club in Ll"nden. Zij
zorgt voor ;1j Ierlei nieuwty"s op gt?LitJ van
muziek en mode uit Denemarken en Kid brengt
op zijn eigen bekende wijze het programma. Er
wordt in het program.a reklame gemaakt voor
Britse produkten die ook leverbaar zijn in
Denemarken. De voorouders van Jensen komen
ui t Aarhus en emigreerden naar Canada. Het
programma zal 'Looking at London' gaan heten.
PLANNEN TV FINLAND.
~et ingang van 1 januari 1992 zal de Finse
staatstelevisie als volgt zijn ingedeeld: SF Yle 1

en 2 krijgen elk een eigen net, terwijl MTV,
het commerciële Finse station een 24 uurs
station zal gaan worden.
MERCUR BAAS ANDERE FUNKTIE

Vo"ormalig direkteur van het lokale station
Radio Mercur heeft een andere job in Denemarken aangenomen. Hij is direkteur geworden van
een firma die zich bezig houdt met verspreiding
van lucratieve reklamespots over de 44
verschillende lokale radiostations in ons land.
Inmiddels zijn er 3 van dergelijke firma1s aktief
waarvan AEM Media Invest, eigendom van de
omroepwerkgeversbond, veruit de grootste is.
Paul S Hansen
WERKEN MET ORKESTBANDEN TABOE.

Waarschijnlijk zullen er spoedig twee
reglementswijzigingen worden ingevoerd
voor het Eurovisiesongfestival. Men mag
in de toekomst geen gebruik meer maken
van orkestbanden en zal geheel moeten
werken met het orkest van het organiserende land. Tevens zal bekeken worden of
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De staatsminister voor informatie en
cultuur in Nigeria. Prins Tony Moomoh,
heeft onlangs bekend gemaakt dat internationale programma's
vanuit Nigeria
binnenkort weer zullen worden uitgezonden, Gezien de financiële situatie van het
land, dat één der armsten van het
Afrikaanse continent is, werkt slechts de
helft van de zenders, die allen in de
60'er jaren werden geplaatst.
DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT.
Voor de derde maal in succes

àe Swedjsh

DX

F~deration

is door

een korte golf

ent Q~L station van het jaar
uitgeroepen dat niet als doel heeft voor
luisteraars buiten lands grenzen uit te
zenden. Leden van de Federatie hebben dit
jaar de prijs toegewezen aan Radio
Impacto uit Costa Rica. Eigenlijk is het
een beetje vreemd als je weet dat het
station anti Nicaraquaanse programma's
uitzendt en dus wel als een station dat
voor buitenlanders beschouwd kan worden.
~tarinn

TRANSWORLD RADIO IN HONGARIJE.

Radio Danubius. het commerciële
radiostation in Hongarije dat in de zomer
gericht is op de toeristen, verzorgt sinds
enkele maanden dagelijks een 5 minuten
durend religeus programma, dat wordt
aangeleverd door Trans Wor ld Radio.Het is
om 5 minuten voor 20 UTC te beluisteren
via de 102 Mhz FM.
SAMENWERKING OOSTENRIJK EN CHINA.

Onlangs is een vertegenwoordiging van
de Oostenrijkse staatsomroep op bezoek
geweest in China voor inspektie van
di verse stations en zenderparken. Di t
gebeurde op uitnodiging van de leiding
van Radio Beijing, die wel een samenwerking tussen beide omroepen voor de
toekomst ziet. Men denkt hierbij o.a. aan
relaisprogramma's en het gezamenlijk
produceren van programmais. Het Chinese
station sloot eerder dergelijke kontakten
af met Zwi tser land. Canada, Mali en
Spanje.

13 MEI: Het programma van Tineke, bij
Veronica op Ned.2, komt vanmiddag rechtstreeks vanaf Curaçao ++ Op BBC Radio One
wordt het laatste deel van McCartney on
McCartney uitgezonden. Hierin praat Paul
o.a. over zijn LP die alleen in Rusland
is verschenen en over zijn allernieuwste
LP Flowers in the dirt die binnenkort
verschijnt +++
14 MEI: Op Radio Rijnmond wordt op deze
eerste Pinksterdag de Jukebox Top 100
allertijden uitgezonden. Luisteraars konden hun favoriete jukebox-platen insturen
waaruit Pieter Leen een lijst van 100
platen samenstelde ++ In KRO's Tijd voor
Toen de hits en het nieuws uit mei 1979
+++ 15 MEI: Angelique Stein viert haar
24-ste verjaardag. Van harte ++ Bas Weste rwee 1 is ziek. Daarom presenteert Rick
van Velthuysen tussen 9 en 12 uur Pinkstervitaminen bij de AVRO op R3 ++ Hollands Glorie met Krijn Tor•
ringa, komt tussen 12 en 14
AI_/JN'liIH
uur vanu i t Za I tbomme I ++
In de laatste ~flevering van ~~~U,
Open the Question op BBC Dne
r~,,·J
praten jongeren met Yusef Is- ~"/~
lam, vroeger bekend als Cat ~--------~
Stevens, over diens aanvallen op het
boek van Rushdie en het mohamedaanse geloof ++ Good Morning America, het populaire Amerikaanse ontbijt-tv-programma
van ABC komt deze week geheel vanuit Nederland. Presentatoren Joan Lundon, Charles Gibson en Spencer Christian brengen
vanuit verschillende Nederlandse lokaties
het wereldnieuws. De ATV-omroepen op Nederland 2 zullen deze week de programmals
ook uitzenden tussen 7 en 9 uur +++
16 MEI: Bas Westerweel en Jan Hogesteijn
vieren hun 26-ste verjaardag en Peter
Adrichem, producer bij Rob de Boer Produkt -jes, viert zijn 30-ste verjaardag.
Van harte ++ In De Telegraaf lezen we dat
de legendarische NOS-geluidstechnicus Jan
Tittel op 66-jarige leeftijd, tijdens zijn
vakantie in Praag is overleden ++ In Twee
meter de lucht in, van 14 tot 16 uur op
VARA R3, laat Jan Douwe Kroeske opnamen
van het gisteren gehouden Pinkpop Festival horen ++ Door een technische storing
kan het nieuws van 15 uur op R3 niet
worden uitgezonden. Om 15.10 uur is het
probleem verholpen en kan het nieuws alsnog worden gelezen ++ Luc van Rooij presenteert de Verrukkelijke 15 vanaf het
grasveld voor de R3-studio. In de studio

I..fI!!'::[iM/Y

draait Wim Rigter de plaatjes ++ Een Goede klassieke morgen bij de TROS op R4
wordt gepresenteerd door ' Frits Lambrechts
++ Bij de TROS op Ned.2 wordt om 18 uur
de laatste Popformule van dit seizoen uitgezonden. Martijn Krabbé
•
r!J~.en Mariska van Kolck
.,.~
namen de aankond i gingen
• -- op aan de Spaanse kus t ++
20.16 uur zendt de
NCRV op Ned.l, de 100ste aflevering van Ja Natuurlijk uit.
Eregast is Prins Bernhard die van Frank
Boeijen een cheque van f 25.000,- krijgt,
de opbrengst van Frankls laatste single
De Wereld ++++
17 MEI: Peter van Deusekom viert zijn 23ste verjaardag en Wim de Bie viert zijn
50-ste verjaardag. Van harte ++ Jan Lenferink vervangt Tineke tussen 11 en 12
uur bij Veronica op R2. Als gast ontvangt
hij Hans Dorrestijn ++ Wessel van Diepen
is het idool in Nederland Muziekland en
de vervanger van Will Luikinga in Will
wil wel ++ In Terug in de Tijd de Top 40
v.an 31 augus tus 1974. Numme r l s tond toen
Rock your baby van George McCrae ++ Om
20.30 uur is bij Veronica op Ned.2 de
100-ste aflevering van Miami Vice te
zien ++ De omroepen van het eerste tv-net,
EO, NCRV, KRO en VARA zenden tot 30 mei
dagelijks, met uitzondering van het weekeind, het Eindexamenjournaal uit. Presentator Pieter Jan Hagens zal proberen
Ileen zo vo 11 ed i g moge 1ijk bee 1d van de
lbo-, mavo-, havo- en vwo-examens te
schetsen". In de studio worden de examenvragen doorgenomen en geeft een vakdocent zijn mening. Reakties van leerlingen worden getoest aan een proefonderzoek.
Een bekende Neder I ander ',...----------,
wordt gevraagd het exaNEDERLAND
men in het vak, waarin
hij thuis is, te maken.
Zo zijn Boudewijn Büch
(mavo-Duits), Thom
Hofman (havo-Engels) en~----------~
europarlementariër Piet Dankert (mavoFries) voor de verschillende afleveringen
gestrikt. Vanavond laat Cees Grimbergen
zijn kennis meten +++
18 MEI: Johan Sponselee van de EO viert
zijn 28-ste verjaardag. Van harte ++
Na NCRV en KRO hebben ook AVRO en Veronica de samenwerking beëindigd met producent Joop van den Ende. De AVRO acht
verdere samenwerking on~ogelijk nu Van
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den Ende de leiding krijgt over TV10.
Voor Veronica geldt een heel andere reden
"Van den Ende is voor ons te duur", aldus
een woordvoerder van Veronica. Dit betekent dat de AVRO 6 afleveringen van Wedden
Dat met Jos Brink en Veronica Spijkerhoek
niet zullen uitzenden. De programma's
zullen nu via TV10 te zien zijn ++ Bij de
VARA op Ned.l wordt de laatste "Sonja'·1
van dit seizoen uitgezonden. Sonja Barend
praat met journal isten van dagblad- en tvpers over de plannen van commerciële tv
in Nederland ++ In De Telegraaf verklaart
VARA-voorzitter Marcel van Dam dat hij,
door de komst van TV10 en Radio Tèlé Veronique, niet bang is. De omroepen van het
eerste net gaan nog meer samenwerken en
betere programma's maken ++ Medisch Centrum West zal binnenkort in België te
zien zijn. Het contract daarvoor werd
gisteren getekend
tussen Cees den Daas
programma-direkteur
van de TROS, producent John de Mol jr
en de heren Guido
de Praeter en Carlo Getts van VTM +++
19 MEI: Ron Brandsteder viert zijn 39-ste
verjaardag. Van harte ++ Door het vertrek
van Lex Harding ziet de Veronica-vrijdag
op R3 er iets anders uit. 6-9: Rinkeldekinkel Ook Goeiemorgen met Jeroen van Inkel. Hij presenteert het programma weer
alleen, dus zonder Jan de Hoop. 9-12:
Goud van Oud met Bart van Leeuwen. 12-13:
Rob Stenders. 13-15: Wessel van Diepen.
15-18: Erik de Zwart met de Nederlandse
Top 40. De avondprogrammering blijft ongewijzigd ++ Paul McCartney is vanavond
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te gast in Wogan op BBC One ++ In overleg met de Rijksvoorl ichtingsdienst heeft
de NOS besloten voorlopig te stoppen met
het wekel ijkse gesprek met de minist rpresident. Aanleiding is de demissionair
status van het kabinet en de campagne voor
de Tweede Kamerverkiezinge~. Na de formatie van een nieuw kabinet, begint de NOS
weer met het wekel ijkse programma op vrijdagavond via Ned.3 ++ TV3-presentator
Carl Huybregts blijft, na het stoppen va n
het programma in Nederland werken. Voor
VAPft zal hij deze zomer het programma
Costa Hollanda presenteren +++
20 MEI: Chiel van Praag viert zijn 40- s t
verjaardag en Harry Vermeegen zijn 39- s t
Van harte ++ De jarige Harry verzorgt
vanmiddag, bij Veronica op Ned.2, het
commentaar van de finale om de Engelse
voetbalbeker tussen Liverpool en Everton
++ Om 21 uur wordt de allerlaatste Nieuws spits, bij de N0S op Ned.3 uitgezonden.
In de laatste aflevering
o.a. aandacht voor de op
te zetten Popafdeling
in het Londense wassenbeelden museum van
Madame Tussaud en
een optreden van Nadieh en haar band ++
Bij de TROS op Rl is
vanmorgen om 11 uur de
250-ste aflevering van
Kamerbreed te horen ++
De adviesraad van Salto,
vijftig mensen die advies
geven over de programma's
die op het lokale kanaal via de Amsterdamse kabel moqen worden uitgezonden, is

ZIJn laatste commentaar als woordvoereer
afgetreden. Het besluit hiertoe werd gevan
ATV/EPTV: "De anti-commerciële houding
nomen in een bijzondere vergadering van
name het CDA heeft ons de das omvan
met
de raad, die was uitgeschreven uit onvre- '
gedaan.
Het CDA beperkt zich tot conserde met de toestemming van Salto voor het
vering
van
het huidige bestel. Een visie
uitzenden van het nachtelijke stripteaseover
mediabeleid
heeft deze partij nooit
programma. Een programma dat overigens
ten
toon
gespreid".
De mediaspecialist
alweer van de kabel is verdwenen ++ Van
het
CDA,
van der San'den "
7.25 tot 9 uur wordt door Veronica op
~I r~
is tevreden. "Kennel i~k
Ned.2 alweer de laatste aflevering van
'"
/ ~
kon men onvo 1doende u I t
het Amerikaanse ontbijttelevisieprogramma
de voeten met de bepalingen voor commerGood Morning America uitgezonden. Het
ciële televisie in het Regeerakkoord en
programma wordt gepresenteerd vanaf het
met de voorstellen van het kabinet."
Onze Lieve Vrouwep Ie i n, i nMaast ri cht +++
Hermans (VVD) vindt de besl issing jammer,
21 MEI: Ronan OIRahilly viert zijn 49-ste
maar begrijpelijk. "Door de val van het
verjaardag. Van harte ++ Omdat het zoln
kabinet kan het nog maanden duren voordat
mooi weer is, presenteert Jeanne Kooijer duidelijkheid is over commerciële temans De Wakkere Wereld vanaf het grasveld
levisie. Een duaal bestel had een convoor de R3-studio ++ In Tijd voor Toen
currentiebeslag kunnen voorkomen."
de hits en het nieuws uit mei 1966 ++
De beslissing tot het afzien van een leIn Harderwijk is de lokale omroep Hirato
vandaag met uitzenden begonnen ++ Adriaan gaal duaal bestel is, volgens Bos, eensgezind genomen. Als mede-oorzaken worden
van Dis praat in zijn programma, bij de
genoemd: de huidige politieke situatie,
VPRO op Ned.2, met Astrid Lindgren, Amos
de demissionaire status van het kabinet
Oz, Yoram Binour en Jan Blokker +++
en
de "voorspelbare marktontwikkeling"
22 MEI: Vandaag is het precies 20 jaar
waarmee
de komst van TV10 en Radio Télé
geleden dat het eerste programma van Tom
Veronique
en verdere uitbreiding van de
Mulder bij Veronica op 1.9.2. werd uitgeSTER
wordt
bedoeld ++ Bij de TROS op
zonden ++ In de Arbeidsvitaminen bij de
om 18.30 uur begonnen met het
Ned.2
wordt
AVRO op R3, zal weerman Jos de Beer op
herhalen van de cursus Eten uit eigen
een komische manier het weer voorspellen
tuin. Presentatie is in handen van Wim
++ Hollands Glorie komt vanuit Herkenbos
Oudshoorn en Mirei lle Bekooij ++ Op R1/2
++ Paul McCartney is vandaag in Nederland
zullen deze zomer in de late avond geen
voor opnamen van Countdown en' een gesprek
oproepen van de ANWB-alarmcentrale meer
met Tom Blomberg over zijn nieuwe LP
worden uitgezonden. Volgens de NOS hebben
Flowers in the dirt. De LP gaat a.s.
de oproepen na het nieuws van 23 uur te
woensdag in première in NOS Driespoor ++
weinig
effect in relatie tot het beslag
De TROS maakt, als enige omroep, bekend
op
de
zendtijd
++ In het praatprogramma
met Joop van den Ende te zullen samenwerBRT
2
is vanavond Kees van KooArgus
op
ken. Morgen vliegt TROS voorzitter Henri
ten
een
van
de
gasten
++ In Eindhoven
Minderop naar Milaan om de overeenkomst
presenteert
Radio
Têlé
Veronique vandaag
met de Vereniging Studio 10, die aan de
,haar
plannen.
Direkteur
Lex Harding maakt
bron staat van TV10, te tekenen. Dit bedat
geldschieters
een "solide gabekend
tekent dat TROS-coryfeeën als Ron Brandrant
i
e"
voor
5
j
aa
r
hebben
gegeven. In
steder en André van Duin zowel voor de
het eerste jaar, dat uiterlijk op 1 jaTROS als voor TV10 zullen gaan werken
nuari 1990' begint, wordt een aanloopvervanaf 28 oktober, de dag waarop TV10 voor
lies van 100 miljoen gulden verwacht.
het eerst uitzendt +++
Maar aan het einde van het tweede jaar,
23 MEI: Peter Plaisier van de NCRV viert
zullen inkomsten en uitgaven elkaar in
zijn 22-ste verjaardag. Van harte ++ In
evenwicht houden. In het eerste jaar
de Radiovereniging bij de VP~O op R2 worden vanavond oude radiofragmenten, op ver- , mikt de omroep op een gemiddelde kijkzoek, uitgezonden ++ In de Twee Meter-ses- dichtheid van 4 tot oplopend 6% (1% staat
voor 140.000 kijkers). Het ontwerp-prosie bij Jan Douwe Kroeske de Amsterdamse
groep Jack of Hearts ++ Tussen 22 en 23
grammaschema voorziet in ontbijt-tv op
uur laat Jan Douwe Kroeske in Tracks unie- iedere werkdag van 7 tot 9 uur, te presenke opnamen van Jimi Hendrix horen ++
teren vanuit één of meer steden in Neder"Met gemengde gevoelens" hebben de omroeland. Om 15 uur worden de uitzendingen
pen AVRO, TROS, Veronica en de uitgevershervat met kinder- jeugduitzendingen. Om
maatschappijen Elsevier. Perscombinatie,
18 en 21.30 uur korte nieuwsuitzendingen,
De Telegraaf en VNU hun plannen voor commerciële televisie opgegeven. Dit is aan
mini ster Brinkman van WVC meegedeeld. Jim
Bos (financiee l di rc:kteur van de TROS) in
21
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middernacht nog vijf minuten met laatste
nieuws. Veronique hoopt gebruik te kunnen
maken van de berichtendienst van het ANP.
De raad van bestuur van het ANP zou daar
al in principe akkoord mee zijn. Van
maandag t/m donderdag is er van 20 tot
21.30 uur en in It weekeinde in de late
avond In film. Er komen quiz- en showprogrammals en eenmaal per week In automagazine. Op vrijdagavond komt er een erotisch
programma, waarover onderhandelingen gaande zijn met Playboy TV. Verder "praat"
Veronique met de KNVB over het uitzenden
van voetbalwedstrijden. ~aar, aldus Hard i ng: "W ij wi 11 en abso 1uut geen monopo 1 ie
op het Nederlandse voetbal. Dat vinden
we onz i n en het kost vee I te vee I ge 1d."
Lex kondigde aan, dat "een aantal kopstukken uit de Nederlandse omroep"bij Veronique zullen worden ingelijfd. Namen wilde
hij nog n i et noemen, maa r aan de "enorme
hoeveelheid sollicitaties uit het Hilversumse is te merken dat veel programmamakers in onvrede leven met hun huidige
werkkring". Tegen september zal Veronique
zo'n zeventig medewerkers hebben, welk
aantal daarna snel zal uitgroeien tot
100 à 120. Wat betreft de reklame
zal Veronique zich houden aan de regels
die ook voor de STER gelden +++
24 MEI: In Ook Goeiemorgen probeert Bart
van Leeuwen de nieuwe Miss Uni verse, Angelique Visser, in Mexico aan de tele~oon
te krijgen. Na 3 kwartier bellen wordt
de poging opgegeven ++ Om 8.40 uur gaat
de nieuwe Cliff Richard-single "Best of
Me" in ,première. Het is zijn 100-ste ++
Jan Lenferink vervangt Tineke tussen 11
en 12 uur. Als gast ontvangt hij Marjan
Berk ++ Will wil wel wordt gepresenteerd
door Jan de Hoop ++ In Terug in de Tijd
de Veronica Top 40 van 12 maart 1966.
Nummer 1 stond toen: Michelle van The
Beatles ++ Pianist Laurens van Rooyen is
het idool in Nederland Muziekland ++
Bij Veronica op Ned.2 gaat de nieuwe clip
van Madonna (kosten 4 miljoen gulden) in
première en is Paul Mc Cartney de hoofdgast ++ Het Nederlandse Omroepproduktie
bedrijf NOB heeft in 1988 een verlies
geleden van 17 miljoen ' gulden. De verliespost viel ruim 4 miljoen hoger uit
dan was begroot, zo blijkt uit het eerste
jaarverslag van het verzelfstandige bedrijf dat gisteren werd gepubliceerd ++
25 MEI: René van der Veer, van de KRO,
NOS en Radio West, viert zijn 36-ste
verjaardag en Hanneke Kappen van de VARA
viert haar 35-ste verjaardag. Van harte
++ Wim van Putten is met vakantie. Karel
van Cooten neemt 50 Pop en de CO-show
van hem over ++

22

1VLW

Tot grote woede
van de WO wil
minister Brinkman
van WVC een wijziging in de Mediawet aanbrengen waardoor het verboden
\-Jordt TVl0 en Radio Télé Veronique op de
Nederlandse kabel uit te zenden. Volgens
de demissionaire bewindsman doen deze
nieuwe, commerciële tv-stations zich ten
onrechte voor als buitenlandse zenders.
Hij meent dat zij in werkelijkheid i llegale binnenlandse commerciële stations
zijn die gebruik maken van mazen in de
wet door met een buitenlandse omweg op
het Nederlandse net uit te zenden ++
In 5tudio Aalsmeer presenteert Joop van
de Ende vanmiddag de plannen van TV10.
Het station begint op 28 oktober met uitzenden en hoopt het eerste jaar een gemiddelde kijkdichtheid van 10 tot 12% te
bereiken. Dat is twee keer zoveel als
waar concurrent Radio Télé Veronique vanuit gaat. Ook Van den Ende gaat uit van
een 'fors verlies' in het eerste jaar.
De lenige geldschieter' van TV10, Venture
Cap i ta I Inves tors, i n i t i at i efnemer Je 1gersma en Van den Ende zelf dachten aanvankelijk voor het eerste jaar uit te
moeten gaan van een begroting van 125
miljoen. Maar de belangstelling van adverteerders blijkt zo groot dat dat bedrag verhoogd is tot om en nabij 200 miljoen gulden, hetzelfde bedrag als bij de
Luxemburgse concurrent. Na de toespraak
van Joop van den Ende kwamen de sterren
van TV10 het podium op om hun zegje te
zeggen. Hennie Huisman die gaat door met
zijn Surprise show, mini playbackshow en
soundmixshow. Jos Brink gaat Wedden Dat
en Wedden datjes presenteren, Sandra
Reemer gaat op zaterdagavond een popprogramma presenteren en zal ook Showmasters
op TV 10 presenteren. Ron Brandsteder
zal de Honeymoonquiz presenteren, André
van Duin komt met enkele lange afleveringen van zijn Jaap Aapshow. Koos Postema
zal iedere avond een talkshow presenteren
en enkele afleveringen van Klasgenoten
voor TV10 maken. Verder maakt Van den
Ende bekend dat Tineke de Nooij bij TVl0
iedere middag een programma gaat presenteren. Ook maakt Van den Ende bekend dat
hij voor de aankoop van reklame Hans Zurlohe (45) bij de STEP. heeft weggekocht.
Hans heeft 23 jaar bij de STER ge werkt
en komt bij TV10 op gelijke voet te staan
met de marketing manager Pieter Kronenberg. Het tarief van reklame op TV10 is
gelijk aan dat van de STER. Een 30 seconden commercial gaat tussen f 9780,- en
f 19550,- kosten. Dit hangt af van de

