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Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
n,ame u i t deze Freewave n i et toeges taan. 

VERLENG I NGEN VAN UW ABONNEMENT .: 

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

D Is je LAATSTE nummer, indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 

__ verzoeken je het a I snog met SPOED 
te doen, als je Freewave wi lt ' bl ijve,n ont
vangen. 

Beste lezers. 
Freewave nummer 181 staat weer boorde

vol nieuws ' en artikelen uit binnen- en 
bu i ten land. We beg i nnen met IIRodde 1 s 11 

dat hoofdzakelijk over de transfers in 
het Hilversumse gaat. Transfers die we 
bijna niet konden bijhouden. 
Op de valreep hebben we er nog één voor 
je. Rob van Dam van Radio ~oord, eens 
bekend als Marc Jacobs op Radio Mi Amigo, 
gaat, als Marc Jacobs, samen met Catheri
ne Keyl een ontbijtshow op Radio Télé 
Veronique presenteren! 

In Zeezenders Nu behandelen we de pe-
riode van 19 mei t/m 17 juni 1989. 
Na het tweede deel over Radio in Midden 
Amerika en het Caribisch gebied en Sa
teIl iet Nieuws, lees je het nieuws uit 
België en Engeland van Maria Depuydt en 
Howard G. Rose. In de rubriek , Kantteke
ningen bemoeit Rob Olthof zich met de 
zaak Caroline van Tom de Munck en Paul 
Jan de Haan. 

Na het tweede deel over NOS Teletekst, 
lees je , het Radio&TV Logboek van 1 tlm 
27 jun i 1989. 

Tot slot maken we een Rondje Regio en 
lees je enkele laatste nieuwtjes. 
Veel leesplezier, een prettige vakantie 
en tot over vier weken. 

Ton van Draanen. 
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BAREND EN V AH DORP WEG BIJ NOS. 
Het duo Frits Barend en Henk van Dorp zal 

het ko.ende seizoen niet terug keren bij de 
NOS in het programma Sport Studio. Hun 
kontrakt. dat tot 1 oktober loopt, zal niet 
worden verlengd daar men niet langer in het 
concept past. Tevens zal het programma in het 
komende seizoen niet meer op de maandag maar 
op de dinsdagavond worden uitgezonden onder 
eindredaktie van Theo Rei tSJBa. Heinze Bakker 
is benoemd tot algemeen eindredakteur van de 
zaterdagse en zondagse afleveringen van Studio 
Sport en zal zich derhalve terugtrekken uit de 
aktieve verslaggeving. 
KLAP BENOEMD TOT AVRO DIREKTEUR. 

Boudwijn Klap is benoemd tot direkteur 
radio en televisie van de AVRO en volgt 
daarmee de reeds vertrokken Wibo van de Linde 
op. Klap was de laatste vijf jaar adjunkt 
direkteur bij de IKON en werkte daarvoor 15 
jaar voor de AVRO radio. 
BUNDERS ALGEMEEN DIREKTEuR '!'VlO 

Tot 1 septe.ber is hij nog direkteur van 
Polygru Duitsland, maar na die datum zal hij 
Joop van deri Ende opvolgen als alge.een 
direkteur van de Media Groep 10, waaronder 
zowel Radio als TV 10 vallen. We hebben het 
over de 49 jarige Bunders, persoonlijke vriend 
van van den Ende. Joop zal zelf vanaf die 
datum programma direkteur worden. 
OPVOLGER VOOR TEN 8RINK. 

De NOS heeft de 26 jarige Frank du Mosch 
aangewezen als opvolger van Ronald ten Brink 
voor de presentatie van het Jeugdj ournaal. 
Zoals door ons gemeld heeft ten Brink de 
voorkeur gegeven lIeer tijd te besteden aan 
zijn programma's bij de VARA. Vanaf september 
zal du Mosch suen met Marga van Praag het 
programma beurtelings gaan presenteren. Hij is 
derde jaars student aan de acade.ie voor 
journalistiek in Tilburg. 
ZURLOHE VAN STER NAAR TV 10. 

Bijna 25 jaar in dienst van de STER, dat 
was de 45 jarige Hans Zur lohe. Hij heeft het 
feestje van dit jubileum niet kunnen vieren 
want hij zal nu als verkoopdirekteur verant
woordellijk worden voor de verkoop van 
reklamezendtijd bij TV 10. Bij de STER 
bekleedde hij deze funktie de afgelopen 11 
jaren. Toen bekend werd dat Zur lohe naar 'IV 
10 ging heeft de direktie van de STER besloten 

hem op non aktief te stellen. Als opvolger bij 
de STER heeft men Jan Dekker aangesteld. tot 
voor kort adjunkt hoofd afdeling verkoop 
radioreklaae. 
ADAM CURRY OP VERONIQUE. 

Wekelijks zal Adam Curry een popshow gaan 
presenteren vanuit New Vork voor RTV. Hoe 
het programma van de populaire MTV boy zal 
worden ingevuld wordt later bekend gelllaakt. 
Iedere dag zal er op RTV een popprogramma 
komen: vier maal per week Countdown. lx de 
top 20. 1x Goud van Oud en 1x Curry. De 
programma's worden Olft 18 uur uitgezonden. 
NIEUWE VOORZITTER NCRV. 

Zoals eerder door ons gemeld lag er een 
voorstel tot benoeming van een nieuwe 
voorzitter van de NCRV in de persoon van de 
53 jarige hoofd officier van justitie in 
RotterdaJI. mr. H. Herstel. Het voorstel is 
inmiddels aangenomen en hij zal per 14 
november a.s. drs. Thij.en Jansen, die de 
pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt, 
opvolgen. 
AD OSSENDRIJVER NAAR VERONIQUE. . 

De voormalige direkteur Algemene Zaken 
van het satellietradiostation Cable One, Ad 
Ossendrijver, is in dienst getreden van Radio 
Télé Veronique. Hij zal op organisatorisch 
terrein zich gaan bezighouden met het toegang 
verschaffen van RTV tot de diverse kabelnetten 
in ons land. 
GIJS WANnERS NAAR NOS JOURNAAL. 

Per 1 oktober a.s. zal de voorllalige 
eindredakteur van het radioprogr8llma 'Met het 
Oog op Morgen', Gijs Wanders, te zien zijn als 
het nieuwe gezicht op het NOS Journaal. Hij 
zal afwisselend het half zes, half elf en het 
late Journaal gaan presenteren. 
V AH DER VLIET BIJ VERONIQUE. 

Sky Television/Eurosport heeft de kon
taktpersoon voor bemiddeling met de kabelex
ploitanten zien vertrekken naar de concurrent. 
Henk van der Vliet, die deze taak bij Sky 
vervulde, zal deze taak nu gaan uitoefenen bij 
het toekomstige satellietstation RTV. Vanaf de 
start van Sky was van der Vliet er aktief, 
het laatste jaar bij de opbouw van het net 
Eurosport. 
GEEN SPORT VREES BIJ DE NOS. 

Namens de NOS heeft drs. van der Reyden 
bekend gemaakt dat er bij de NOS geen vrees 
bestaat dat men in de toekomst verstoken blijft 
van belangrijke rechtstreekse sportevenementen. 
Dit naar aanleiding van het feit dat zowel RTV 
en TV 10 claimen bepaalde sportprogramma's in 
de toekomst rechtstreeks te gaan uitzenden. 
Voorbeelden zijn b.v. RTV met rechtstreekse 
verslaggeving van de thuiswedstrijden van Ajax, 
PSV en FC Groningen. Ook ziet van der Reyden 
de KNVB nog niet samenwerken met de 
satellietstations gezien de kijkdichtheid de 
eerste jaren ver onder die van de bestaande 
omroepen zal komen te liggen. Wel ziet hij een 
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verregaande saaenwerking tussen de NOS en de 
beide satellietstations op sportgebied zitten daar 
geza.enlijk een projekt aanpakken financieel 
voor beide groepen aantrekkelijker is dan een 
uitzending alleen te verzorgen. 
MAARTJB VAN WEGEN BLIJFT SU DB NOS. 

Nadat ze eerst voor de KRO in saaenwerk
inl .et Joop van den Ende een programma zou 
gaan doen heeft Maart je van Weegen besloten 
toch bij de NOS te blijven en te samen met 
Char les Groenhuisen beurtelings 5 dagen van de . 
presentatie van het nieuwe NOS TV 3 prograa
Illa 'NOS Laat' voor haar rekening te nemen. 
Het nieuwe progru.a kOllt vanaf oktober 5 
dagen per week op de televisie en kan gezien 
worden als een tv uitvoering van het programma 
'Oog op Morgen'. Ad van Liempt en Piet van 
Aa8eldonk worden de beide eindredakteuren en 
in totaal wordt er liet een team van 40 
personen dagelijks gewerkt aan de totstandkom
ing van het nieuwe progr8JUla. 
NEDBRLANDS RUSSISCHE U~SSBLING. 

Er zal binnenkort een schakelprogramma 
ko.en tussen de Russische staatstelevisie en de 
NCRV waardoor het 110gelijk wordt voor kijkers 
uit de beide landen via het beeldscherm 
aeninaen over diverse zaken uit te wisselen. 
Afgesproken i8 dat er geen politici en partij ver
tegenwoordiprs aan het programma mogen 
.eedoen. Hans Sleeuwenboek en ZIJn Sovjet 
collega Leonied Zolotarevsky zullen het 
progra.u.a presenteren. Al eerder was een 
dergelijke ui twis8eling tussen de Sovjet TV en 
één van de AIIerikaanse networks. Voor het 
uitwisselingsprograa.a begint zal de Neder
landse kijker een prograaaa krijgen voorge
schoteld waarin het leven van de ge.iddelde 
Rus wordt be8chouwd, de Russen krijgen een 
soortgelijk progru.a over de Nederlanders te 
zien. 
GOEDB PROGRAMMA'S MOETEN RBKLAMB 
BEHOUDEN. 

NCRV voorzitter Jansen heeft een aantal 
publieke o.roepen opgeroepen soen te gaan 
streven naar het op peil houden van de 
STERinkoasten door in de toekaast krachtige 
en boeiende prograaaa's te brengen die er voor 
moeten zorgen dat de Nederlandse publieke 
omroepen niet alleen aantrekkelijk blijven voor 
de kijkers .aar ook voor de adverteerders. Hij 
zei tevens dat de NCRV co •• erciële oJlll'oep 
van de hand wijst en dat via wettelijke 
middelen de nieuw te starten TV10 en RTV 
Moeten worden tegen gehouden gezien men het 
hoofddeel van de aktiviteiten vanuit Nederland 
regelt. 
LAAT MAAR ZIT1'BN VERVOLGD. 

John van de Rest Produkties heeft van de 
VARA de opdracht gekregen tot het maken van 
18 nieuwe afleveringen van de serie 'Laa~ maar 
zitten'. waarin Johnny Kraaykamp het afgelopen 
seizoen schitterde. De nieuwe serie zal het 
ko.ende winterseizoen worden uitgezonden en 
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de VARA heeft besloten tot een vervolg gezien 
de vroege avond uitzendingen van 'Laat Jlaar 
zitten' gemiddeld 2 miljoen k~jkers trokken en 
ook steeds een hoge waardering kregen. 

Zeez.efldersNtf 
vr 19 MEI: Welkom bij een nieuwe aflevering 
met alle loggings en niet te vergeten de 
nieuwtjes inzake de zeezenders. Van een aantal 
lezers ontvingen wij de laatste weken het 
bericht dat op de zaterdag tussen 22.03 en 
22.30 op de BFBS een serie program.a's is, van 
Dave Windsor, over de geschiedenis van Caroline. 
Tot onze spijt hebben wij dit vergeten te 
melden, toen het programma voor het eerst in 
maart werd uitgezonden. Van World Mission 
Radio ontvingen we, via Rudi Koot, een brief 
waarin lIen meldt spoedig op een nog sterker 
signaal te rekenen van de programma's via de 
korte golf zender van Caroline (zie afgedrukte 
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brief). Tevens zijn er plännen de Wor ld Mission 
Radio Shortwave Club op te richten waarbij de 
kosten per jaar $ 12 zullen bedragen. Zodra 
hier meer info over bekend is zullen we het je 
laten weten. Kenny Everett, één van de Radio 
London top deejays, en tegenwoordig werkend 
voor Capital Gold, zal in november het station 
- als zijn kontrakt is afgelopen, gaan ver laten. 
Hij zal dan eerst 6 maanden vakantie nemen in 
welke periOde hij over zijn verdere carrière zal 



gaan nadenken. Radio 819 5- 6.30 Arie Swets, 7-
9 Ron v.d. Plas, 9- 11 Erwin v.d. Bliek met een 
herhaling van 12 mei, 11- 12 Krijn Torringa, 12-
12.20 Ria Valk, 12.20- 14 Ron, 14- 17 Arie, 17- 19 
Ron. De tender is dus langszij geweest en heeft 
Walter Simons en Erik Beekman mee naar de 
wal genomen. Rond de klok van 16 uur even uit 
de lucht, hetgeen ook tussen 16.57 en 17.10 het 
gevaJ was. Bij Caroline zelfde programmering 
als op de 18e, hoewel rond 14 uur Coconut weer 
eens presenteerde maar hij mocht zijn show 
niet afmaken gezien het feit 1< de zender, zie 
819, uit de ether verdween. Radio 819 Ian 
Miles en Nick Jackson. za 20 MEI: Radio 819 
ive programmering - 6.30 non stop, 7- 9 Ron, 

12.20- 13 non stop, 17- 19 i.p.v. Joy Ride, The 
R veng m t Ron. 23.15·-24 Eveneens Ron. 
Caroline 558: Vandaag werd Coconut aangekon-
digd in d programma's tussen 13 en 17 uur 
maar Neil Gates zat er in zijn plaats. Om 19 
uur was Andy Brandcate te hor n ot 22 uur. 
Verder geen veranderingen. Radio Caroline 819 
1 .30- 20.15 Jan Miles en 22- 22.4, Nick Jackson. 
zo 21 MEI: Radio 819 live programmering 5- 8 
Arie, 11 - 12 Oe nO Magaz ' ne live met Arie, 
12.20- 16 Ron v.d. Plas, 16- 18 Arie en 18- 19 Ron. 
R' a Valk was een herhaling van 13 mei j.J. 
Caroline geen wijzigingen ten opzichte van 
gis eren. Carol' ne 819 werd gepresenteerd door 
Collin Mueslibar (Newslieber) en Rob Harrison. 
Alvorens de volgende loggings te melden even 
iets over het Veronicaschip de Norderney. 

Hadden we twee nummers geleden nog een 
prachtige foto van het schip afgemeerd in 
Maastricht, mocht je deze zomer afrej zen naar 
het zuiden, zoek dan niet voor niets. H schip 
ligt momenteel in België en wel in d d' rek 
omgeving van Luik. ma 22 MEI: Caroline 558 
ondermeer met van 10- 14 Mick Jackson, 4- 17 
Coconut,17 - 20 Rob, 20- 22 Ian Miles en 22- 01 
Neil. Spotje voor de Caroline Rockshow op 9 
juni a.s en verder een nogal anti LA sp 
waarin je het geluid van een AM radio hoort 
waarbij 'de band wordt afgegaan' . Telkens als je 
een fragment hoort is dat een identifica 'e voo 
Caroline. Op het einde van de spot is de slogan: 
'if there's any radio that is not ' n uned to 
Caroline, then smash it', te horen. LA, the only 
way. Radio 819 live programmering .. - 6.30 Ari ., 
7- 9 Ron, 12.20- 14 Ron, 14- 17 Arie en 7- 19 
Ron. Deze week andermaal geen nl .UW· w . 
weer en info inzake hooikoortspatienten. di 23 
MEI: Van ontbijt 0 koff ' etijd en herhaJ ' ng 
van 9 mei, een programma dat ook al h rh 
werd op 16 mei. Carolin 0 8 ging om 20.40 uit 
de ether om rond 21 uur terug te keren m 
een aanzienlijk sterker signaal dan voorh .. n. 
Helaas was het slechts tot de closedown. 0 
volgende ochtend, wo 24 MEI: Andermaa laag 
signaal voor Caroline. Radio 819 van ontbij 
tot koffietijd een herhaling van het programma 
van 10 mei j.l. do 25 MEI: Radio 819 tussen 
11.45 en 12 uur i.p.v. Marijke van Breemen non 
stop muziek. Vermoed wordt dat ook dit 

De laatste foto in de serie van het gesloopte schip van Radio Paradijs. 5 



sponsorkwartiertje ten einde is. Mocht het wel 
weer terugkeren dan zullen we dit zonder.eer 
weer melden. Bij Caroline 558 wisseling van de 
wacht waarbij Neil Gates. Steve Martin en Mark 
Rodgers niet meer zijn gehoord en dus terug 
naar de kust zijn. Prograaaering 02 Philip 
John, 04 Coconut,06 Ian Mack. 10 Nick. 14 Ian 
N, 17 Rob, 20 uur telkens iedere dag een 
andere jock, vandaag .et 180 Mack, 22 
Coconut. Radio Caroline 819 .et Colin en John 
Ford, die na lange tijd van afwezigheid terug is 
in Engeland. vr 26 MEI: Caroline 558 20-22 
Mick, Radio 819 Ontbijt tot koffietijd herhaling 
van 12 mei een progra •• a die we ook al in de 
repeat hoorden op de 1ge mei. De live 
programmering is gedeeltelijk non stop i.v.lIl. 
de storm. za 27 MEI: Radio 819 live 5-6.30 
Arie, 7-9, 17-19 en 23.15-24 Ron. Rond 7.10 
korte tijd uit de ether en vervelend wordt het 
echt .et de melding dat van Ontbijt tot 
koffietijd een herhaling W88 van 20 lIei. 
Al vorens naar de Carolineprogru.ering over te 
gaan even het bericht dat we deze dag van 3 
kanten kregen. Het venaoeden bestaat dat aan 
boord van de Co .. undcator de voormalige 35 
kW FM zender van Radio Paradijs is geplaatst. 
zodat de geruchten als zou het voormalige 
Laserschip voor de kust van Nederland gaan 
liggen deels bevestigd kunnen worden. Wat 
betreft de Nannell meldden onze vrienden uit 
Engeland dat er hard gewerkt wordt aan de 
zendJIast en dat er 6 geinteresseerde partijen 
zouden zijn. waaronder een 3 tal lokale 
stations die geen licenties hebben gekregen~ 
Radio Dublin International e.a. Grote man 
achter de organdsatie in Engeland zou nie.and 
anders zijn dan Chris Cary, die, nu zijn Nova 
geen ver~ng heeft gekregen in Ierland en 
zijn satellietprojekt is geflopt, weer terug 
is naar zijn 'roots', dus een zeezender. 
Het wordt trouwens lachen geblazen. indien 
alle berichten juist zijn. Van 2 Britse bronnen 
vernelllen we dat de Nannell dan daadwerkelijk 
het komende weekend zou .oeten uitvaren o. 
een positie te gaan kiezen in Internationale 
wateren op de Noordzee. Zelfs berichten als 
zouden de zenders van de Co •• unicator op 
open zee op de Nannell worden overgebracht 
doen al de ronde. We wachten maar af of het 
echt een hete zOller zal gaan worden. Vanuit 
Blackpool, onze vrienden van AUK (Postbus 539) 
ontvingen we nieuws vanuit Amerika en Israël. 
Uit Boston kOllt het bericht dat de KV Sarah, 
voormalig zendschip van Radio New Vork 
International, sinda l7 .ei ligt afgemeerd bij de 
Banga Shipyard, èiPnd01l van ene Peter Bangs. 
Peter weigert eèD~ ieder toegang tot de 
scheepswerf indien men stelt dat men de Sarah 
wil bezoeken. Ook informatie over het schip 
weigert hij te geven. Iruaiddels zijn we er 
achter gekomen dat het schip van eigenaar gaat 
veranderen. De Amerikaanse eigenaar is in 
onderhandeling met de ~tsu Yama Investment 
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Group, die een adres heeft in Nieuw Zealand. 
Men overweegt de naam van het schip te 
veranderen in Liberty I of Jiyu Maru, hetgeen 
staat voor Vrijheid. De officiële onderneming 
achter het projekt RNI bestaat nog wel maar 
alleen met het doel de strijd voor de rechtbank 
met de Amerikaanse autoriteiten aan te gaan. 
Zoals bekend was deze onderneming geen 
eigenaar van het schip, maar had rlen het voor 
het doel zendschip gehuurd. Wat er met de 
Sarah zal gebeuren is onbekend hoewel de naam 
Vrijheid natuurlijk direkt de nodige vragen 
oproept. Hoe staat het trouwens liet John 
England zal je je afvragen. Zoals bekend 
overstrooJlde hij mij in december en januari 
met tientallen, honderden dollars kostende, 
telefoontjes uit de States. Met allerlei 
Indianenverhalen probeerde hij mij te overtuigen 
van de kontst van de Sarah naar Europa. Ook 
andere mensen binnen de mediawereld wenste 
hij zijn stroopverhalen te laten slikken. 
Gelukkig waren deze mensen ook onderling met 
elkaar in kontakt en heeft, ondanks zijn 
'voortdurende pogingen' weinig tot geen 
publiciteit gehild voor zijn 'bananas talk'. Wie 
weet ko.t hij straks liet het nieuws dat hij 
investeerders uit Japan heeft gevonden oa zijn 
'Radio London' alsnog in de ether te brengen. 
Uit Israël het nieuws beginnende bij de 8e 
mei, de dag van het Eurovisie Songfestival. Op 
de VOP hield men tussen 21 en 1.30 een 
'Eurovision Pree Zone'. Toen o. half 2 
plaatselijke tijd de winnaars bekend werden 
besloot Richard West de 'Zone' op te heffen 
door de winnende song te draaien. Trouwens, 
wie heeft de plaat nog weer gehoord? Op 8 
aei werd tijdens de avonduren non stop 
klassiek gedraaid ter nagedachtenis aan de vele 
soldaten die tijdens de vele oorlogen van Israël 
met de buurlanden zijn gesneuveld. Dit alles in 
het kader van de jaar lijkse herdenkingsdag in 
het land. Op 11 lIei herstartte het phone in 
progruaa liet Abe, nadat deze dagelijkse show 
enkele weken lang niet was uitgezonden gezien 
een langdurig verblijf van de direkteur in het 
buitenland. Rond de 15e had het station diverse 
problemen met de zenders en de generatoren. 
Vele platen draaiden te langzaam. de FM ging 
regelJaatig uit de ether en totale breakdowns 
waren er ook regelmatig te horen. Met de 
tender van de 17e mei verliet Chris Nassey 
voor het laatst het schip o. de VOP na een 
periode van enkele maanden de rug toe te 
keren. Ook in de tweede deel van mei waren er 
ander.aal vele technische problemen en op de 
18e was men in Ashdod voor een korte 
dok beurt. De berichtgeving sloot op de 25e mei 
en op die dag waren aan boord de deejays JOM 
MacDonald, David Lee, Kenny Page, Offer 
Nachson en Ricky Mars. Dan werden we 
overstroomd met nieuwe cassettes van Piet 
Treffers en zijn Audio Magazines. Een 
voltreffer, want uitkwamen de nummers 31 t/m 



36. Te veel om allemaal tegelijk te behandelen. 
Toch maar even kort de periodes, die de 
cassettes belichten en enkele hoogtepunten. 
Vooraf even de mededeling dat deze serie 
uitstekend is en niet gemist mag worden gezien 
de goede verdeling van de momenten van de 
diverse stations, die nog vanaf zee uitzenden 
en tevens de aandacht door andere stations 
besteed aan de zeezenders. Nummer 31 belicht 
de Jaarwisseling en het eerste deel van de 
maand januari, deel 31 januari en februari 1989 
met ondermeer 'klim in de mast verkiezing', 
nummer 33 hoogtepunten uit februari" en maart, 
waarin ondermeer de spot voor mijn geheim, 
een geheim dat we nog steeds niet weten, 
Simons Radio en vooral veel heerlijke Caroline 
geluiden. Te zien als een soort aanloop naar nr 
34. die 90 lIinuten lang het 25 jarig bestaan 
van Caroline belicht. De andere cassettes zijn 

elk 60 Jlinuten lang. Dan komen we bij nummer 
35, waarop ondermeer Veronica zeer uitgebreid 
over 'het feest' van Caroline en de zeer flauwe 
1 april grap van de varende Ross richting 
Vlissingen. Die grap wordt voortgezet op nr 36 
waarop verder als uitschieter de zeer goede 
documentaire van Jonathan Marks via de 
Wereldomroep over de beginjaren van Caroline. 
Al met al slechts één advies: mocht je ze nog 
niet hebben aangeschaft, dan moet je ze nu 
bestellen. Voor meer informatie inzake SMC kun 
je 's avonds na 18 uur bellen met Rob Olthof, 
020-6621141. 
Caroline 558: Voor deze dag de volgende 
rogramma's gehoord 6-10 Mick Jackson 10-14 

Rob Harrisson. 19-22 Dave Fisher. 22-24 Philip 

John. zo 28 MEI: Radio 819 live programllering 
5-8 Arie, 12.20-16 Ron, 16-18 Arie, 18-19 Ron. 
Het OenO Magazine was een herhaling van 9 
april j.l. Caroline 558 vandaag 011 18 uur Andy 
Brandgate. Caroline 819 deze week met Rob, 
Colin en Philip. Wat betreft Viewpoint hebben 
we een nieuwe logger in de persoon van Jan 
Zwart en ' hij meldt dat heden de volgende 
programlla's werden uitgezonden: 19-19.30 
Maasbach, 19.30-19.45 Ted AIDstrong, 19.45-
20.00 non stop, 20-20.15 Wings of Healing, 20-
15-20.30 Voice of Bethel. 20.30-20.45 Faithway 
Baptist Hour, 20.45-21 non stop, 21-21.15 aId 
country church, 21.15-21.30 Family Bible Hour, 
21.30-22 Mercys of God, 22-23 Revival of 
America ma 29 MEI: Radio 819 live programmer
ing als vorige week. Nog steeds geen nieuws
uitzendingen. Koffietijd een herhaling van 20 
maart en SlIoking top 3 van 22 mei. Broodje 
Ross vandaag met Walter SÏJlons, een eerder 
uitgezonden program.a dat opgenomen was. 
Vanaf vandaag ook regelaatig info inzake de 
door ons eerder gellelde nieuwe programmering. 
Ria Valk haar artiestenquiz is deze week een 
herhaling van 6 weken geleden. Caroline geen 
wijzigingen in programmering. Viewpoint: 19-
19.30 Maasbach, 19.30-20 non stop, 20-21 
Foundation of HWlan understanding, 21-21.15 
First Assellbly of God, 21.15-21.45 Bibleway 
Temple Worldwide, 21.45-22.15 Word for today, 
22.15-22.45 New Beginnings waarbij de tape 
wordt afgekondigd als het programaa voor 
woensdag, 22.45-23 Explain the Wor ld. di 30 
MEI: Radio 819 Koffietijd een herhaling van 28 
maart. Broodje Ross weer live en wel liet Ron. 
Gedurende enkele keren beide AMzenders uit de 
ether en de korte golf bleef er wel in. 
Waarschijnlijk voor werk aan de zendmast. 
Caroline 6-10 Ian Mac, 13-16 Ian Miles, 16-19 
Rob. 19-22 Philip,. 22-06 non stop. 19-19.30 
Maasbach op Viewpoint en verder: 20-21 
Foundation of HUJI8Jl Understanding, 21-21.30 
People's Gospelhour, 21.30-21.45 Frank and 
Ernest. 21.45-22.15 Word for today terwijl New 
beginnings was aangekondigd en er vervolgens 
eerst 3 minuten stilte was. 22.15-22.45 New 
Beginnings. wo 31 MEI: Radio 819 Koffietijd 
een herhaling van 17-3. Tussen 15.03 en 19 uit 
de lucht Lv.a. werkzaamheden. Caroline 558 
17-20 Rob, 20-22 Philip. 02-04 Chris Adams 
(nieuw). Dan maar weer eens wat algemeen 
nieuws: J ohnnie Walker is weer in dienst 
getreden van GWR OM daar iedere zondagmorgen 
tussen 9 en 11 een programma te presenteren. 
Hij zal tevens bij het BBC station Greater 
London Radio zijn doordeweekse programma's 
blijven doen. Volgens onze informanten in 
Engeland wordt de zenderka.er van de Ross 
Revenge momenteel voor outsiders gesloten 
gehouden daar er druk zou worden gewerkt aan 
de installatie van een FM zender liet een 
maximaal vermogen van 1 kW waarbij tevens 
een antenne, iets hoger dan 100 teet, zal 
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worden geinstal1eerd. Wie zit daar nu op te 
wachten'? De zender zou een laonouitvoering 
zijn. De Nanne11 blijkt nog niet uitgevaren te 
zijn uit haar ligplaats in Spanje, alwaar het 
schip nu ruim 3 jaren 1i~ Er zouden problemen 
zijn liet de scheepspapieren. Men hoopt de 
problemen binnen een week op te 10asen om 
alsnog voor de kust van België voor anker te 
gaan. Inmiddels blijken aan boord van de 
CO.llunicator ernstige gaten te zitten in 
verschillende scheepsplaten, waardoor een 
aanzienlijk deel dient te worden vervangen. Of 
dit op zee kan worden uitgevoerd is niet 
bekend. Insiders in Engeland weten zelfs te 
melden dat er aan boord geen zenders meer 
aanwezig Zijn. Misschien te maken met het feit 
dat bezoekers aan de Co •• unicator gedurende 
de afgelopen maanden niet in de zenderkamer 
mochten kOllen. Al Jlet al wel veel geheimzin
nigheid rond de derde poging het schip aktief 
te maken. Op zoek naar werk in Engeland was 
onlangs een voormalig top deejay van Swinging 
Radio England. De ouderen onder ons herinneren 
he. zonder.eer: Ron 0 Quinn. Hij is echter al 
weer teruggekeerd naar ~rika daar hij geen 
succes had. Twee van zijn zoons Zijn in de 
States iruniddels vader's sporen gevolgd: De 18 
jarige Matt werkt reeds 3 jaar in de radio we
reld terwijl de 24 jarige oudste zoon programma 
direkteur bij een station is. Dan eerder dan 
gebruikelijk, gaan we een fiks aantal dagen 
vooruit. Nog niet alle logKingen van de 
afgelopen tien dagen zijn binnen maar toch 
willen we al vast het belangrijkste nieuwe 
lIelden. De dag dat ik dit deel van 'Nu' 
uitwerk is het 9 JUNI. Vanuit Spanje horen we 
van onze informant dat de afgelopen dagen vele 
kranten aandacht hebben besteed aan het 
zendschip de Nannell. Poto's tonen ondermeer 
de nieuwe, 70 fleter hoge _st en lIen meldt 
dat er aan boord 3 zenders staan, waarvan 2 
bestead voor de lIiddengolfui tzendingen. Eén 
van de kranten meldt dat het schip rond de 15e 
juni voor anker taoet gaan voor de kust van 
Blankenberghe en program.a's zal verzorgen in 
de Vlaaase taal. De FM zender zou een 
vermogen hebben van liefst 35 kW. Het meest 
vreeMde bericht is wel dat de Nannell zou Zijn 
herdoopt in Mi Aaigo, hetgeen kan duiden op 
een terugkeer van het in België vooral geliefde 
station. Ook de berichten als zou op de 
Co •• unicator in de toekollst relaisprogramlla's 
worden uitgezonden worden andermaal versterkt 
daar mensen achter de schermen rondstrooien 
dat aen in onderhandeling is met een satel
lietradiostation voor het overzetten van het 
nummer een kabel atellietstation via de 
middengolf. Lachen dust Hoe lAoet je zelf lIaar 
wetenl 
do 1 JUNI: Allereerst een lIelding inzake een 
nieuw adres. Offshore Echoes gebruikte voor 
haar aktiviteiten tot nu toe, naast het adres in 
Prankrijk, het adres van AUK in Blad~pool. 
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Vanaf 1 augustus a.s. is om administratieve 
redenen en een grote toevloed aan abonnees 
gekozen voor een adres .. in London. Noteer 
al vast in je adresboek: Offshore Echoes, PO 
Box 1514 London W7 2LL England. DL Bogart, je 
kent heli nog wel van Laser Hot Hits, werkt 
niet langer als Programme Director bij KRXL. 
Hij heeft het station verlaten na meningsver
schillen over het te voeren beleid. Hij is op 
zoek naar nieuw werk en is eventueel geinte
resseerd in een baan in Europa. Ook meldt hij 
dat hij onlangs nog kontakt heeft gehad met 
Brandy Lee. Zij heeft de radiowereld vaarwel 
gezegd en heeft zich nu geconcentreerd op een 
theatercarrière in North Dakota. (OE) Bob 
Snyder, voormalig deejay van Radio 270. werkt 
momenteel voor het Canadese station CJDC in 
Dawson Creek. Uit Engeland vernemen we dat 
vandaag de ontbrekende onderdelen voor de 
mastbouw op de Ross mee aan boord gaan met 
de tender. Op de COIIJlunicator zit José van 
Maastricht en hij zou hard aan het werk zijn 
met de inrichting van de studio's. Aan boord is 
veel eten en eerdaags zou een aanvang genomen 
worden met de bouw van de antennes. Bij mooi 
weer zou een schip, voorzien van een kraan, de 
masten omhoog zetten. Viewpoint voor vandaag 
zag er als volgt uit: 19-19.30 Maasbach, 19.30-20 
non stop, 20-21 Sar shalom rAet Iren Hanley. 
Nadat het programma op de tape was afgekon
digd was het even stil waarna het programma 
voor de volgende keer startte. Na 3 minuten 
werd het ontdekt en werd excuses aangeboden 
door de dienst doende technicus. Daarna volgàe 
tot 21.30 lIlet Strength for today, 21.30-21.45 
Life Wor ld met Kick Shelton. 21.45-22.15 Word 
for today met Chuck Saith. 22.15-22.45 New 
Be ginnings , 22.45-23 Baptist Bible Broadcast. 
Meldden we eerder dat voormalige Monique en 
~ deejays aktief waren bij Stadsradio 
RotterdaJI. hier zijn nog een paar namen: Mark 
van Dale. Mark Stam. Erwin van der Bliek en 
Sebastiaan Black. allen op Pree Radio Rotter
dam. Deze dag op Caroline om 2 en 4 uur in de 
nacht twee nieuwe stemmen gehoord en wel die 
van Chris Adams en Max Buchanan. Samen met 
Nick Jackson en Coconut presenteerden ze twee 
shows per dag, vanwege een tekort aan 
personeel. Ook Andy Bradgate was niet meer, 
zoals gebruikelijk. te horen in het weekend 
hetgeen inhoudt dat hij is vertrokken evenals 
Ian Miles, lan Mack en Rob Harrisson. Dat slaat 
dus op zaterdag 3 en zondag 4 JUNI. Alleen de 
Viewpoint gegevens zijn bewaard gebleven 
zaterdags dus nu het volgende schema: 19-19.30 
Maasbach, 19.20-20.15 Caroline 819 met Ian 
Mack, 20.15-20.30 Seek lRe early waarbij op 
het einde van de tape wordt gelaeld dat Faith 
Mïnistries zal volgen echter daarna tot 21 
Words of love. Vooraf werd weer Sacred name 
aangekondigd. dus het een en ander gaat er 
goed fout. 21.30-21.45 Harvest Time Tarbernacle. 
21.45-22 non stop, 22-22.15 Divine plan waarna 



wordt aangekondigd dat Perfect Way zal volgen, 
echter non stop muziek werd gedraaid tot 22.45 
en vervolgens tot 23.15 OvercollIer Ministries, 
gevolgd door de nachtprogramaering van Radio 
819. Een dag later, ma 5 JUNI: De loggings voor 
de afgelopen week zijn deels bij vergissing 
weggegooid en helaas was de doos met oud 
papier al de vernieti&ing ingegaan. Derhal ve 
over naar vandaag de dag dat de nieuwe 
programmering van Radio 819 in gaat onder het 
motto Vakantie Radio 819. De programmerin~ 
van maandag tot en met vrijdag mo~t er voor 
de komende tijd als volgt uit zien 5-6.30 
Opstaan met 819, live, 6.30-7 Maasbach, 7-9 De 
ochtendstond heeft muziek in de mond (li~e), 9-
11 Van ontbijt tot koffietijd (soms op verzoek) 
met Elly van Amstel. 11-12 Koffietijd met Krijn 
Torringa met maandags het laatste kwartier de 
Smoking top 3, 12-12.20 Ria Valk's artiesten 
quiz, 12.20-14 Broodje Ross (live) 14-16 De 
geluidsbarrière met daarin uitgangstips met Rob 
van Gemert, presentatie van het program.a 
Erwin v.d. Bliek., 16-17 Jan Veldkamp, 17-19 
Met de kop in de wind (live). Nu maar hopen 
dat de programma's in de toekomst op tijd aan 
boord zullen zijn. Vandaag live uren 5-6.30 
Arie, 7-9 Ron. Elly van Amstel terug op het 
station, alwaar ze eerder werkte aan boord van 
de Ross tussen 20 juli en 10 augustus vorig 
jaar. Voor de Radio 819 periode werkte ze een 
aantal periodes voor Radio Monique. 11-11.45 
Arie i.p.v. Krijn, 12.20-14 Colin, 16-17 Geen 
Veldkamp maar Ron van der Plas die doorging 
tot 19 uur. Slechts nieuwsbulletins 011 17 en 18 
uur. Al liet al een zeer slecht begin van de 
progr8JIllering. We hebben nog steeds geen 
nieuwe reklames gehoord maar wel een spotje 
waarin schoolverlaters worden aangezet zich te 
melden bij het arbeidsburo. Er wordt in de 
programlla's wel gevraagd 011 reakties te geven 
omtrent de nieuwe programmering. In de shows 
vanaf vandaag ook aandacht voor de komende 
zeezenderdag, de 17 e juni. Dat ik zelf kom 
wordt zelfs in het spotje genoemd (HK). Ian 
Miles en Philip John presenteren Caroline 819in 
de avond en nachtelijke uren. Op 6215 in de 
nachtelijke uren een relais van 819 i.p.v. 558, 
zoals de laatste tijd gebruikelijk. di 6 JUNI 
Radio 819 als gisteren met slechts één 
nieuwsbulletin 011 8 uur. Caroline geen 
wijzigingen. wo 7 JUNI: Radio 819 nu 5 
nieuwsbulletins 011 8,12,13,17 en 18 uur. De 
woensdagprogrammering van Viewpoint hadden 
we ook nog niet gehad: 19-19.30 Maasbach. 
19.30-20 Non stop, 20-21 Foundation of HUJIlan 
Understanding, 21-21.15 non stop, 21.15-21.45 
Dynamic Religion for Wonderful Life. 21-21.45 
Youthline Radio en voordat het programma start 
hoorden we enkele minuten lang non stop 
Viewpoint jingles. Op Caroline werd trouwens 
de melding gemaakt dat diegene die een gedrukt 
exemplaar van de top 1001 had aangevraagd wel 
enig??? geduld moet hebben gezien alle 

exemplaren gedrukt moeten worden!!!! 
do 8 JUNI: Car 558: 6-10 Mick Jackson. 13-17 
Chris Adams, 17-20 Coconut, 20-23 Mathew 
Bucannon. 23-2 Chris Adams. Caroline 819 23-05 
Philip John. Radio 819 tussen 11 en 12 eindelijk 
de beloofde Krijn Torringa tapes. vr 9 JUNI: 
Zijn er ook intense Carolineluisteraars die mee 
willen werken aan de logging van Nu, momen
teel zitten we in de problemen daar niet 
iedereen meer de gehele dag kan luisteren. Voor 
reakties gaarne schrijven naar Postbus 102 in 
Groningen. Viewpoint: we hadden het overzicht 
van de vrijdagen nog niet gehad: 19-19.30 Johan 
Maasbach, 19.30-20 non stop, 20-21 Roy 
Masters, 21-22 non stop, 22-22.30 Word for 
today en 22.30-23 New beginnings. za 10 JUNI: 
Caroline 558 nieuws deze dag met Mike, 6-10 
Coconut, 10-14 Chris,14-17 Harry Anderson 
ofwel Arie Swets. 17-21 Mathew, 21-24 Coconut 
en 24-03 Chris Adams. Radül 819 5-6.30 Arie, 7-
9 Ron, 9-11 Kees Nijssen, 11-12 Conny 
Vandenbos met als gast Wim Rijken. 12-12.20 
Ria. 12.20-13 non stop, 13-17 Erwin met de 
American Top 40, die nu 4 weken achter loopt. 
17-19 Disco met Ron en Colin, 23.15-24 Ron en 
Colin. Vandaag 3 nieuwsuitzendingen om 8,12 en 
13 uur. zo 11 JUNI: Radio 819 na de nachtuit
zendingen 5-8 Arie, 8-10 Dominees, 10-11 Vader 
Abraham 11-12 Wederom een herhaling van 
OenO Magazine van 23 april j.l., 12-12.2- Ria 
met een herhaling van vorige zondag, 12.20-17 
De zondagmiddaghits en dus een uur langer dan 
voorheen, presentatie Colin, 17-19 De Top Tien 
Popmagazine play list met Ron, dus een uur later 
geprogrammeerd dan voorheen. Zoals de laatste 
tijd gebruikelijk op de zondag geen nieuwsuit
zendingen. Op Carotine twee oude rakkers terug 
op de schuit. Dave Richards. die eerder in 1985 
al aktief was op de Ross en Nigel Harris. Nigel 
verklaarde onlanga nog in een verhaal, dat hij 
zelf geschreven had in een engels tijdschrift, 
dat Caroline verleden tijd was en hij nooit 
meer aan boord van Caroline zou komen. Tja, 
zoals de wind waait .... Toch goed helft terug te 
horen en 558 zag er als volgt uit: 6-9 Dave 
Richards, 9-13 Coconut, 13-16 Chris, 17-20 
Nigel, 20-23 Young Shwan (ook nieuw) en 23-02 
en 2 -5 Mathew Bucannon. Chris Adams. Op 
maandag 12 JUNI geen wijziging op 558. Op 
Radio 819 programma als vorige maandag. De 
middagexpress (16-17) wordt ook deze week 
Lp.v. Jan Veldkamp door Ron gepresenteerd. 
Vandaag en morgen doet Arie het koffietijdpro
gramma live en heeft Ria Valk Lisa Lux te gast. 
Onder het motto 'Wat is er aan de hand in 
Nederland' uitgaanstips in de live uren, zo'n 15 
minuten voor het hele uur. 
De nieuwsuitzendingen op het hele uur als 
vorige week maar nu ook korte bulletins om 
7.30,~.30.12.30.16.30.17.30 en 18.30. di 13 JUNI: 
Er wordt regelmatig een spotje gedraaid waarin 
wordt gesteld dat op 21 juni vele platen met 
betrekking tot de zomer zullen worden gedraaid 
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in de live progra .... ering van Radio 819. wo 14 
JUNI: Om 11 uur gaan beide zenders uit de 
ether voor onderhoud en kOllen niet terug. Er 
wordt nu aan de mas~ gewerkt door de lieden 
aan boord daar het bedrijf dat de mast zou 
afbouwen maar niet kOllt opdraven. do 15 JUNI: 
Krijn weer te beluisteren op 819.Caroline 558 
Oave nu van 6-10, 10-14 Chris Adams, 14-17 
Neil Gates. 17-20 Nigel Harris, 20-23 Shawn, 
23-01 Chris en 01-05 Matthew. Op Caroline 819 
nog steeds Philip Joho in zijn eentje.vr 16 
JUNI: Elly van Amstel een herhaling van vorige 
week vrijdag. za 17 JUNI: De laatste dag van 
deze lange aflevering en op radio 819 Lp.v. 
Kees Nijssen tussen 9 en 11 Colin live. 011 
kwart voor één wordt het programma onderbro
ken (non stop) waarna de groeten wordt gedaan 
aan alle aanwezigen tijdens de te houden 
zeezenderdaK en tevens wordt een ieder, die 
nog wenst te gaan. verzocht zich naar de 
Speerstraat te begeven. The Revenge tussen 17 
en 19 door Ron, de rest van de programmering 
hetzelfde als vorige week. In de Veronicagids 
nu de nieuwe programmering opgenomen. Dan de 
zeezenderdag in de Speerstraat: zeer tegen de 
verwachting in trof ik bij mijn aankomst om 11 
uur al zo'n 60 fanatieke aanhangers aan. 
Vanwege het warme tot zeer warme weer had ik 
op niet meer dan 40 gerekend en uiteindelijk 
zouden zo'n 120 belangstellenden die de hitte 
binnen verkozen boven die van b.v. op het 
strand. Gevolg was wel dat het in het zaaltje 
bijna niet was uit te houden en het rumoeriger 
was dan andere keren. Het programma bood als 
eerste een fil. van een trip naar d Ross 
voordat deze als zendschip werd gebruikt. 
Vervolgens 1 SPY for the OTI, één van de 
nieuwe EAP video's, een zeer lange zit bij de 
fila 25 jaar Carollne, die bijna 2 uur in beslag 
na. en waarbij de videorecorder oververhit
tingsproblemen kreeg. Het beeld begon steeds 
meer te rollen en we besloten derhalve maar 
eerst een uur het apparaat uit te zetten voor 
koeling en ondertussen Hans Knot met Ad 
Roberts te laten praten over zijn lange 
carrière. Een amusant gesprek mede daar Ad 
zich nooit eerder op een zeezenderdag had 
vertoond. Vervolgens was het de beurt aan 
Walter Simons om met Hans bij te praten over 
Radio 819 en het Ross gebeuren en voor de 
vragen uit de zaal, zoals al tijd weer uiterst 
amusant om aan te horen. Daarna kwamen nog 3 
video's; allereerst een impressie van de 
Olautocht die georganiseerd was ter gelegenheid 
van het 25 jarig bestaan van Caroline. een 
leuke impressie van Kees de Bakker. Ad Roberts 
ging daarna, met commentaar, zijn uitstekende 
video laten zien en uiteindelijk zagen we nog 
een deel van de Charlie Wolfe video. Al met al 
een geslaagde, maar deze keer wel vermoeiende, 
bijeenkomst. Graag allen tot ziens in waar
schijnlijk januari 1990. Dan tot slot de nodige 
geruchten, nieuwtjes etc. Uit Engeland horen 
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we dat de Mi AJIligo, zoals de Nannell is 
herdoopt, weer teruggekeerd is naar de haven 
in Santander . Dat zou vorige zaterdag al zijn 
gebeurd. De mast begon gevaarlijk te zwiepen 
en er werd vervolgens weer enig herstelwerk 
uitgevoerd. Intussen doen er allerlei geruchten 
de ronde inzake het schip, maar die houden we 
even voor ons. Hopelijk in het komende 
numller, nadat we heben gecontroleerd waar het 
schip is, meer. Vandaag hoorde ik, bij thuis
komst, dat een vertegenwoordiger van de 
eigenaars van de Communicator met een oude 
bekende komende dinsdag naar Engeland zal 
afreizen voor een bezoek aan een andere 
bekende. Nee, namen noellen we niet. Doel is 
het terugkopen van de voormalige FM zender 
van Radio Paradijs, die na aankoop naar de 
Communicator verscheept dient te worden. Er 
zou de afgelopen week veel geld van investeer
ders in Amerika Zijn losgepraat en de toekomst 
ziet er dus voor het voormalige Laserschip weer 
goed uit. Vanuit Spanje vernamen we dat er 
niet veel post binnenkomt voor Radio 819 en 
Caroline. Het zouden slechts een paar brieven 
per dag zijn. Op Caroline werd trouwens een 
opmerking geplaatst dat het niet de bedoeling 
was 'verboden spul' mee te sturen daar er geen 
gebruikers aan boord zitten. Steve Conway, tot 
en met de Pasen programmaleider bij Caroline, 
heeft zich inmiddels verloofd en zal zich nu 
gaan bezighouden met het schrijven van zijn 
verhaal over Caroline. Hebben we meer gehoord. 
Paul Rushling, die deze week mij een nieuw 
hoofdstuk stuurde voor het boek Caroline 
Memories deel 2, is nu de officiële uitgever van 
een krant: Hal tellprice Harald. Dan de 
geruchten uit de Nieuwe Revue waarin vandaag 
een artikel over de Nannell en de Co •• unica
tor. Er werd een heleboel onzin in verteld en 
tevens plannen tot het overzetten van Cable 
One via de middengolf. Den Oraayer zou al 
bezoek hebben gehad van leveranciers. Op de 
terugweg van Amsterdam naar Groningen SMC 
Audiocassette 37 afgeluisterd. waarbij deze keer 
vooral veel aandacht voor Caroline met 
ondermeer Cherrie Marshall. lan Mack met de 
resultaten van de wedstrijd ter gelegenheid van 
het 25 jarig bestaan. de tekenwedstrijd Ross 
Revenge, die volgens Walter trouwens bin
nenkort een nieuw verfje krijgt: Zwart. Info 
over de nieuwe competitie Caroline's most 
dedicated listener: Anti Hendrik van Nellestein 
comité, een prachtige Driemaster die langs de 
Ross kwam, Radio Chaos met Brad Glastenbury 
jr. Een pracht show, die laatste. Trouwens de 
cassette gaat over de periode april en het 
eerste deel van mei en is weer de moeite van 
het bestellen waard. Voor info zie de adverten
ties van SMC. Aan deze Nu werkten ondermeer 
mee: Maria Depuydt, Tom de Munck, Jack 
Duyser. Henk Kortschot, Paul de Haan en Jan 
de Zwart. Samenstelling Hans Knot. tot over 4 
weken. 



WETENSCHAPSSERIE HEET CONCEPT. 
Zoals we al enkele nummers geleden gemeld 

komt de NCRV de komende winter met een 
serie wetenschapsprogramma's, een serie die op 
8 oktober a.s. van start zal gaan onder de naam 
'Concept'. Om zoveel en zo goed mogelijk te 
kunnen informeren over de wetenschap heeft 
men een samenwerking opgezet met de 
universiteiten van Nederland evenals met het 
TNO en de ECN. 
DE KORTE VOOR HD TV. 

Minister de Korte van Econimische Zaken 
heeft in de VS mede namens de Nederlandse 
regering opgeroepen de Amerikaanse tv in de 
toekomst af te stemmen op het nieuw in te 
voeren Europese High definition system. Ook 
werd door hem een beroep op samenwerking tot 
het verdere ontwikkelen van HDTV, zowel op 
ontspannings- als militair gebied. Zoals eerder 
gemeld heeft men in Japan reeds gekozen voor 
HDTV en wordt er verwacht dat tijdens de 
vergadering van het IRCC, volgend jaar in 
Zwitserland, mondiaal voor dit standaard zal 
worden gekozen. 
AVRO WIL MET GEPROFILEERDE OMROEP. 

Op korte termijn hoopt de AVRO tot 
verregaande onderhandelingen te komen met de 
geprofileerde omroepen NCRV, KRO en VARA. 

Het initiatief is uitgegaan van de laatste drie 
omroepen en het bestuur van de AVRO heeft 
besloten gehoor te geven aan de uitnodiging 
tot een gesprek met als doel de eigen poSitities 
binnen het omroepbestel te versterken. Volgens 
de AVRO is het belangrijk dat die omroepen die 
totaal geen bindingen hebben met de op te 
starten satellietstations zich sterk gaan maken 
o. het wegvloeien van de STERinkomsten te 
voorkomen. 
TROS MET HENNIE HUYSMAN. 

Door het samenwerkingsverband tussen TV 
10' en de TROS zal in de maand september en 
oktober vier afleveringen van de Mini Playback 
Show met Hennie Huisman te zien zijn bij de 
TROS. Na 28 oktober, de startdatum van TV 10, 
volgt de rest van de serie van 16 shows via TV 
10. Ook werkt TV 10 samen met VTM, de 
Vlaamse Televisie Maatschappij. Gezamenlijk 
wordt Wedden Dat met ~os Brink uitgezonden 
mede vanwege het feit dat VTM niet in 
Nederland op de kabel is te ontvangen en 
omgekeerd ook TV 10 niet in België. Toen het 
programma nog op de AVRO kwam keken 
miljoenen in Vlaanderen naar Wedden Dat. 
CONAMUS VOOR DE REGIONALE OMROEPEN. 

Twee uren per dag wil de Stichting 
Conamus vanuit een eigen studio programma's 
gaan verzorgen voor de regionale omroepen in 
Nederland. Men stel t da~ op twee na alle 
regionale omroepen dit programma zullen gaan 
ui tzenden. Men behoeft alleen mee te be~alen 
aan de kos~en van het maken van het program
ma. Doel is het Neder lands produkt meer kans 
te geven. Het doorgeven van de programma's zal 
wettelijk geen problemen geven daar men verder 
geen omroepaktiviteiten bij Conamus ontplooi~ 

WE!lRE MOVING~~~~~~~ 

~~ 

We've got a job to do and we do it weil! 
vanaf 15 juni 1989 op ons ~ieuwe adres: 

RIETSCHANS 72 (DE BAANDERIJ) 
2352 BB LEIDERDORP HOLLAND 

TELEFOON: (31) 071-415797 
TELEFAX: (31) 071-410934 

I@ e: lw haghefi.m soundstudios * rtv-commercials * radiojingles * postproductions 
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NOB HELPT TV 10. 
Voor enkele miljoenen een levering en 

installatie van apparatuur in de reeds bestaande 
en de nieuwe, in aanbouw zijnde, studio van TV 
10. Dat is de opdracht die het NOB heeft 
gekregen. De apparatuur is irua1ddels besteld bij 
Sony BV in Badhoevedorp. In de nieuwbouw zijn 
ondenaeer twee presentatiestudio's, twee 
montage studio's en een volledig geautomati
seerde straat geprojekteerd. Zonder personeel 
kunnen in deze 'straat' progru.a's gedurende 
een lange periode worden uitgezonden, nadat de 
apparatuur van te voren is geprograaaeerd. 
LOKALE OMROEP REEPT RECHT OP REK-
LAME. 

. Het invoeren van reklue bij de lokale 
oaroep in Neder land is zonder.eer noodzaak en 
dient op korte terlllijn realiteit te worden. Dit 
staat in een nota ge.aakt door de Olon, het 
overkoepelende orpan van de lokale o.roepen. 
Men vindt dat men dezelfde rechten heeft als 
de andere media en derhalve reklue een 
onderdeel moet zijn van de inkomstenbron. Ook 
dient een deel van de financierinK tot stand te 
ko.en via de oaroepbijdrage en het uitgeven 
van een o.roepblad. Het rapport van de Olon is 
inadddels naar het ministerie van WVC gestuurd. 
OVERSTAP VAN SKY NAAR SUPER. 

Malcol. Tallantire is sinds kort in dienst 
ptreden bij Super Channel alwaar hij nu 
werkzau is als ManagÏDg Director. Hij werkte 
hiervoor bij Sky Channel waar hij verantwoor
delijke was voor de Europese ontwikkeling van 
Sky. Hij was derhalve overbodig geworden bij 
Sky .aar kon wel een andere baan krijgen 
binnen het bedrijf. Gezien hij de· toeko.st in 
Pan Europese Satelliet Televisie ziet besloot 
hij naar Super over te stappen. 
RADIO RADIO TERUG NAAR EIGEN HOME 

Meldden we enkele nuaaers geleden dat de 
studio's van Radio Radio van hun eigen 
onderkoaen in Molinme (London) waren 
verhuisd naar die van County Sound, .dit keer 
is de weg omgekeerd. Men Jlaakt geen gebruik ' 
meer van de studio's van het ILR station en 
heeft besloten het eigen onderkomen beter te 
benutten. . . 

SAMENWERKING VARA. KRO EN NCRV. 
De VARA, NCRV en KRO hebben een 

kontrakt afgesloten met de particuliere 
leverancier van televisiefaciliteiten, Video 
HilversWl BV. Men zal voor een langdurige 
periode faciliteiten aan deze o.roepen ter 
beschikking stellen. Voorlopig is een kontrakt 
getekend voor een periode van 5 jaar en nadien 
zal over verlenging worden gesproken. Het 
kontrakt betreft het percentage van 25% dat de 
o.roepen buiten het NOB aanmogen wenden aan 
tacili taire mogelijkheden. 
U1TZBNDINGEN NIET BEVESTIGD. 

Officeel worden ze door · de autoriteiten 
aangegeven als 'niet bestaand' en toch worden 
ze door diezelfde autoriteiten dagelijks 2 keer 
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een uur verzorgd, in de ochtend om 6 uur en in 
de avond om 6 uur lokale tijd. Op een 
frequentie van 7290 k~. We hebben het over 
de progruJla's die de autoriteiten van Hong 
Kong verzorgen. gericht op de inwoners van 
Noord en Zuid Vietnam. Er worden dan ook 
geen officiële stationcalls gehoord, alleen een 
mixage van Britse en Amerikaanse popmuziek, 
afgewisseld met berichtgeving waarin wordt 
verteld dat het een onnodige zaak is voor de 
vluchteling o. naar Hong Kong te vertrekken 
gezien er geen vluchtelingen meer worden 
toegelaten. 
TERUG NAAR AP VOOR SLRC. 

Geen toch weinig invloed door AJaerikaanse 
series, en meer Aziatische prograa.a's. Dat is 
het doel voor de toekomst van het nationale 
televisiestation op Sri Lanka, SLRC. Het 
station, qat meer kijkers in India heeft dan op 
het eiland zelf, zal in de toeko.st veel .eer 
progralUla's gaan uitzenden die gemaakt zijn in 
b.v. India en Japan. Dynasty zal voorlopig toch 
nog een week of 30 te zien zijn gezien men een 
langlopend kontrakt tot afnue van de populaire 
serie had getekend. Toch heeft lIen, gezien het 
Britse verleden. besloten niet alle kontakten 
Jlet de Westerse tv produktie.aatschappijen te 
breken want lIen heeft ondenleer nog een 
kontrakt getekend et Granada tv voor de 
uitzendrechten van de serie . The lost Eltpires. 
GEEN TWEEDS TV KANAAL IN ZAMBIA. 

Ondanks de plannen tot introduktie van een 
tweede tv kanaal in Zubia heeft de regering 
onlangs bekend gemaakt dat de eerder gelan
ceerde plannen . niet JlogeUjk zijn gezien de 
nodige financieen niet aanwezig zijn. Ook voor 
het eerste nationale net staat het er zeer 
slecht voor. De studio's beschikken over zwaar 
verouderde apparatuur en .en prograa.eert 
slechts 3 uur per week. 
COMMERCIELE TELEVISIE IN IERLAND. 

Het eerste co •• erciële teleVisiestation 
in Ierland zal het ko.end voorjaar van start 
gaan onder de naaa TV 3 en de totale 
opzetkosten zijn geraa.d op ruim 700 miljoen 
gulden. De licentiehouder is de Wintt.ill Lane 
Consortiu. geworden nadat .edelicentiehouder 
Alselloro Group zich had teruggetrokken. Het 
nieuwe station zal 75 uur per week progra •• a's 
gaan uitzenden waarbij het merendeel van het 
aanbod gemaakt zal worden door onafhankelijke 
Ierse filJaproducers en .akers. Ook zal het 
station een eigen nieuws en aktualiteiten 
progruaa dagelijks gaan verzorgen. Inatiddels 
heeft de nieuwe onderneming een aa.en
werkingsverband gesloten aet Ulster TV inzake 
het uitwisselen van technische zaken. 
INPOSHEET VERKRIJGBAAR OVER BONAIRE. 

Bij Radio Nederland is gratis een nieuwe 
brochure leverbaaar waarin aandacht voor het 
relaisstation van Radio Neder land op Bonaire. 
het station dat dit jaar het feit viert dat aen 
20 jaar onafgebroken in de ether is. 



RADIO IN MIDDEN AMERIKA EN HET CARIBISCH 
GEBIED. (deel 2) 

Bestaande ui t een aantal kleine 
staatjes met vele omroepbestellen waarvan 
1, het land Belize wat voorheen bekend 
stond als Brits Honduras, een land met 
slechts 124.000 inwoners. De eerste alge
mene radiouitzending in het land werd via 
de kortegolf uitgezonden in 1937 . . Een 
middengolfzender werd in 1952 toegevoegd 
aan het zenderpark. Deze laatste werd 
echter in 1960 door een wervelstorm kom
pleet verwoest. 

Radio Belize werkt nu met 1 korte
golfzender van 5 kW en met 3 middengolf
zenders van 20 kW en 1 kW. Men zendt een 
programma uit welke 119 uur per week in 
de lucht is. 92 hiervan zijn in de Engelse 
en 27 uur in de Spaanse taal. Ze bestaan 
uit kultuur (76), nieuws en informatie 
(22), uitzendingen voor speciale groepen 
(12,5), onderwijs (3), amusement (2 uur). 
80% van de programma's zijn eigen produk
ten. Radio Belize is een regeringsstation 
welke op semi-commerciële basis werkt, 
hetgeen inhoudt dat 80% van de exploita~ 
tiekosten worden gedekt door de reklames. 
Het I and heeft geen e i gen te I ev i s i eS.erv i ce. 

Bermuda, een eiland zeer afgelegen 
in het Caribisch gebied kan je qua grootte 
vergelijken met ons eiland Texel. Liefst 
54.000 mensen wonen op dit eiland en er 
gebeurt nogal wat op dit toeristenoord. 
In 1943 werd de Bermuda Broadcasting 
Company opgericht en het station wordt 
sinds enkele jaren financieel gesteund 
door de regering. Verder komen de finan
ciën uit publieksfondsen en reklameinkom
sten. Het station werkt met een midden
golf- en een FM stereozender. Het zendt 
2 programma's uit. Een 24 uur's service 
in het Engels, ook bestaat er een program
ma voor ethnische minderheden in het Por
tugees (5,5 uur per dag). Ruim 60% van de 
uitzendingen wordt in het land zelf ge
maakt. Op het eiland bestaat ook nog een 
station welke werkt onder de naam CBC 
(Capital Broadcasting Co-orporation), 
welke werd opgericht in 1961. CBC runt 24 
uur per dag een FM- en middengolfzender. 
De programma's zijn verdeeld in blokken 
van 3 uren voor speciale groepen der be
volking en tussen 15.00 en 18.00 uur wor
den kinderprogramma ' s uitgezonden. Er 
worden geen omroepbijdragen geheven op 
Bermuda . Januari 1958 was een heugelijke 
maand voor het lan d . De eerste TV-uitzen
ding werd uitgestraald en hedentendage is 
er ruim 10 uur per dag een uitzending van 
BBC TV. 40 Uur per week wordt er in kleur 

uitgezonden (NSTC systeem). 
Programma's worden regelmátig uitge

wisseld met CBS in Amerika en de Engelse 
BBC. Ook de CBC zendt haar eigen TV pro
gramma's uit en wel s i nds 1965 en dat 
gedurende 80 uren per week. Beide stations 
gebruiken het 525 lijnen systeem en zijn 
lid van de ' NAB (The National Association 
of Broadcasters in Amerika). 

De Canal Zone, vlakbij Panama, 80% 
van de inwoners (45.000) zijn Amerikanen. 
Grotendeels zijn deze gelegerd op dit 
eilandje en worden muzikaal beziggehouden 
door uitzendingen van AFN met een 5 kW 
middengolfzender wèlke 24 uur per dag in 
de lucht is. Er bestaat natuurlijk ook 
de gelegenheid om luisterrijk in ~~ 

schakelen op de Panamese radio. In Fort 
Clayton staat naast de radio- ook een 
televisiezender die 10 uur per dag in de 
lucht is. Hetzelfde wat voor de radio 
geldt, de Panamese TV is er ook duidelijk 
te ontvangen. De Canal Zone heeft dus geen 
eigen omroepsysteem. 

De Cayman eilanden, een stipje op 
iedere landkaart van Midden Amerika. 
10.000 inwoners, 6.000 ' radioontvangers. 
Geen enkel radio of televisiestation. 
Alleen ontvangstmogelijkheden van nabu
rige landen. 

Tot slot van deze 2e aflevering 
Costa Rica, een land welke qua aantal in
woners de grootste is in deze aflevering 
met 1.840.000 inwoners. Er worden liefst 
12 verschillende kranten uitgegeven. 
Echter er zijn slechts 250.000 radio's en 
maar 125.000 televisietoestellen in het 
land aanwezig. Algemene supervisie is in 
handen van een regeringsministerie maar 
alle stations zijn commercieel en worden 
gerund door 23 organisaties, uitgezonderd 
een station welke op kulturele basis werkt 
en 2 stations welke religieus als stempel 
meekrijgen. De meeste stations zenden 24 
uur per dag uit via de middengolf. Een 
uitzondering is b.v. Fero del Caribe een 
religieus station welke zowel via de FM, 
AM als SW uitzendt. Dit om zoveel mogelijk 
luisteraars te kunnen bereiken in Costa 
Rfca en haar buurlanden. De omroepwet in 
het land verplicht alle stations minimaal 
30 minuten per week aandacht te besteden 
aan nationale kultuur. Televisieuitzen
dingen begonnen in het land via een commer
cieel station (Televisorara Costa Rica), 
welke werd opgericht in 1960. In 1962 
begon men met de uitzendingen. Er zijn nu 
4 stations welke allen gesitueerd zijn in 
de hoofdstad San José. Steunzenders zorgen 
voor ontvangst in het gehele land en de 
buurlanden Nicaraqua en Panama. De omroep
wet bepaalt dat 20 % van de programma's 
door de stations zelf dient te worden ge-
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maakt, gevolg hiervan is dat ruim 75% van 
de programma's uit het buitenland wordt 
gehaald. Het 525 lijnen systeem wordt door 
alle vier TV stations gebruikt. 2 hiervan 
zenden in kleur uit. 

r 

GEEN SCHOTELONTVANGST IN SINGAPORE. 
o. te voorkomen dat er een overvloed aan 

buitenlandse programmals kan worden ontvangen 
overweegt de regering van Singapore de verkoop 
van satellietschotels in het land stil te zetten 
en tevens een verbod tot installatie van een 
schotel in te stellen. De regering is al jaren 
ontevreden dat lands stations hevig hebben te 
lijden van de sterke concurrentie die Men 
ondervindt aan stations die zonder schotel 
kunnen worden ontvangen. lIede uit Indonesië 
en Maleisië. 
TDPl SATELLIET IN VERKOOP? 

De Wes~ Duitser Leo Kirsch en Berlusconi 
hebben gezuenlijk de 5 kanalen van het 
nieuwste Franse DBS satellietprojekt TDF1 
overgekocht. Men heeft zelfs al een kOllplete 
programmering gereed liggen waarbij het eerste 
kanaal ~bruikt zal gaan worden voor een 
co.plete relais van het !PI prograJIllla voor 
geheel Europa. Het tweede kanaal zal als ' 
gecodeerd filmkanaal naoeten ga8:D dienen, het 
derde zou een fuiliekanaal moeten worden, het 
'~rierde een soort van Europees entertainment 
net en tenslotte het vijfde een nieuws net. De 
overname zal vooral druk gaan uitoefenen op de 
industrie o. vaart te gaan zetten op de 
produktie van eenvoudige ontvangstschotels. 
waardoor de aankoopprijzen kunnen gaan zakken 
waardoor er steeds Jleer schotels kunnen 
worden afgezet. 
ARTS CHANNEL KOMT NIET TERUG. 

Nadat de belangrijkste aandeelhouders zich 
hadden teruggetrokken verdween begin mei The 
Arts Channel, dat via de nachtelijke uren op 
Sky Television werd uitgezonden, de satelliet 
ether. United Cabie, de organisatie achter Arts 
Channel, heeft bekend gemaakt dat er geen 
toekOMst meer is voor het net gezien de 
onvoldoende financiële garanties die men heeft. 
Wel zal de organisatie voorlopig blijven bestaan 
OM de mogelijkheden te bekijken of er nieuwe 
financiële bronnen kunnen worden aangeboord. 
SATELLIET WINKELEN MET SKY. 

Sinds kort worden in de korte onderbrekin
gen tussen de diverse films op Sky Movies in 
het kader van ISatellite Shopping' allerlei 
aanbiedingen gebracht die voor de kijkers van 
Sky Movies exclusief geprijst zijn en direkt 
zijn te bestellen. Met de uitzendingen probeert 
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men deze vorm van verkopen net zo populair te 
maken als in de VS. 
TVNZ AANDEELHOUDER SKY TELEVISION. 

25% Van de aandelen van Sky Television 
Southern Region is aangekocht door Television 
New Zealand. Men zal onder de naaJI Sky 
Television dus nu ook gericht op Nieuw Zealand 
en Australië gaan uitzenden met 3 netten. te 
weten Sky News, 24 uur per dag internationaal 
nieuws, Sky Sport met 12' uur per dag sport en 
Sky Light. waarin 5 films per week, een aantal 
miniseries, muziek en kinderprogramma's. In 
eerste instantie zullen de programma's verspreid 
worden in Auckland, Waikota en Bay of Plenty. 
Later zullen andere kabelnetten worden ingezet. 
Men hoop~ rond eind 1990 geheel Nieuw Zealand 
te kunnen bereiken. waarna Australië het 
volgende doelgebied is. 
OLYMPUS VAN START GEGAAN. 

Op 22 Juni j.l. is door Arianspace de DBS 
satelliet Olympus met succes gelanceerd. De 
lancering gebeurde in opdracht van de ESA. De 
satelliet, die 2 kanalig is, was in eerste 
instantie bedoeld als eigen satelliet voor het te 
vroeg gestrande Europa TV projekt. De BBC 
heeft een optie genollen op één van de kanalen 
ten bate van een meertalig progralllJlla, terwijl 
met een Italiaanse onderneming inzake het 
tweede kanaal wordt onderhandeld. 
VASTE LAND ZONDER SKY CHANNEL. 

Tegen het einde van dit jaar zullen de 
kijkers op het vaste land van Europa niet raeer 
kunnen kijken via de diverse kabelne~en naar 
de prograJUla's van Sky Television. De leiding 
van het bedrijf heeft beslo~en dat de prograa
ma's dan alleen nog maar in Groot Brittannië en 
Ierland te zien zullen zijn. De meeste kabelnet
ten overwegen vanaf 1 uur in de middag reeds 
het opengevallen gat te vullen met progr8Jftaa's 
van Eurosport, een satellietstation dat nu al 
vanaf 18 uur te zien is. 
EUROSPORT TEGEN BERICHTGEVING R1V. 

Via een persbericht heeft de leiding van 
Eurosport, het gezamenlijke sportprojekt van 
14 EBU leden, zich afgezet tegen de verklaring 
van Lex Harding als zou RTV in de toekomst 
toegang hebben to~ de beelden van sporteve
nementen en nieuwsscharing van de EBU. Men 
zegt dat wel RTL, medeeigenaar van RTV, vrij 
toegang heeft als ESU lid maar dat deze 
onderneming de beelden niet mag doorgeven aan 
RTV. Willell van der Berg, hoofd sportdivisie 
van de EBU, heeft het bericht van Eurosport 
illJliddels bevestigd. 
NIEUWE ASTRASATELLIET IN 1990. 

De tweede Astrasatelliet zal in oktober 
1990 gelanceerd worden onder de naam Astra 
lB. Er is in.iddels een contract getekend .et 
de GE Astro Space Division en Cri.son 
Satelitte Ass. voor de levering van een GE 5000 
Type satelliet. De Astra 1 b zal in eenzelfde 
baan worden geplaatst (19.2 graden oost). 
Hierdoor kan de nieuwe satelliet dienst doen ter 
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versterking van de la satelliet en tevens 
ruimte bieden aan andere stations. 
AANWAS REKLAMEBESTEDING. 

De Bond van Adverteerders en de Vereni
ging van erkende reklame adviesbureaus 
verwachten binnen een jaar een verdubbeling 
van de reklame besteding via het medium 
televisie, dit als gevolg van de kO.Sl: van de 
satellietstations RTV en TV 10, die het ko.ende 
najaar van start zullen gaan. Men verwacht dan 
een totale omzet van rond de 900 miljoen 
gulden. Men verwacht de trend van RTV vooral 
te kunnen slijten bij de adverteerders die zich 
richten op de twintigers. TV 10 verwacht lIen 
te slijten bij de. dertigers terwijl de veertigers 
en de ouderen zullen blijven kiezen voor de 
bestaande omroepen in Nederland. Vooral de 
manier van kunnen adverteren via RTV slaat 
aan, gezien de hoogst efficiënte manier van 
mogelijkheid tot adverteren. 

~IElJW~ UIT ~EffiIË 
BERISPING VTM 

Mïnister Dewael van Cultuur heeft de VTM 
op de vingers getikt omdat men films en 
showprogramma's onderbreekt voor het 
uitzenden van reklamespots. Zoals bekend is de 
wetgeving voor commerciële televisie zo 
gemaakt dat het brengen van commercials alleen 
is toegestaan tussen 2 programmaonderdelen 
in. Indien men deze wet blijft overt reden dan 
zal het probleem worden voorgelegd aan de 
Raad voor de Handelspubliciteit. De VTM is het 
niet geheel eens daar men ook niet de regels 
inzake de openbare ' radio's op reklamegebied 

naleeft. Met andere woorden. men laat het op 
een onderzoek aankomen. 
NIEUWE OMROEPERS BIJ DE BRT. 

Vanaf 1 september a.s. zullen ze in beeld 
te zien zijn maar voor die tijd mogen ze 
buiten beeld proefdraaien, de nieuwe omroepers 
en omroepsters van de BRT. De nieuwe 
gezichten zijn: Gert Verhulst, Johan Verstreken, 
llse van den Broeck en Andrea Kolenbergs. 

RADIO AWARD WERPT VRUCIf1'EN. 
Na het behalen van één der Sony Radio 

Awards in april, die van de verslaggever van 
het jaar, is winnaar John Allcock uit het 
radio circuit vertrokken. Hij werkte bij het 
Independant Radio News en is inmiddels 
werkzaa. bij het zelfde bedrijf binnen de 
televisie sektie. 
LONDON GREEK RADIO IN DB PRIJZEN. 

Tot vorig jaar nog aktief op illegaal 
gebied en nu reeds licentiehouder voor één van 
de vele laagvermogen frequenties voor Groot 
London. Men zal de licentie moeten delen met 
een andere organisatie, WNK Radio, hetgeen 
inhoudt dat men de uitzenddagen zal moeten 
verdelen. London Greek Radio was en is er voor 
de grote Griekse gemeenschap in London. Het 
vreemde in de toewijzing van de licentie aan 
de Grieken is dat lIen in de program.ering 
tevens een Turks programma moet opnelllen, 
zodat de verstandhouding tussen beide groepen 
binnen London verbeterd kan worden. Hij, die 
op de hoogte is van de politieke situatie, 
begrijpt dat dit een zeer vreemd besluit is van 
de lBA. Het gaat o. 2 uur zendtijd per dag. 
Een woordvoerder van het station zei desge
vraagd dat dit niet alleen een verbroedering 
tussen de beide groepen kan inhouden maar 
tevens een verslechtering binnen de Griekse 
samenleving. 
NIEUW PLAN V AH DB REGERING. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
heeft bekend gemaakt dat er plannen zijn van 
de regering tot een invoering van een regeling 
waardoor het reeds in 1991 mogelijk wordt dat 
honderden lokale stations met een maximale 
reikwijdte van 10 kilometer en een maximaal 
vermogen van 100 W kunnen gaan uitzenden. 
Men is met het idee ge kOllen daar er ontzet
tend veel aanvragen zijn binnengekomen bij de 
Radio Authority voor het opstarten van zgn. 
'buurtradio' . 
NIEUW BBC LOCAL STATION 

BBC Radio Dorset is gepland van start te 
gaan in de lente van 1991, hetgeen de BBC rond 
de 6 miljoen gulden gaat kosten voor de opzet 
en inrichting. Een geheel nieuw studiocomplex 
zal worden gebouwd op de plaats waar nu nog 
een school staat. De stafleden voor het nieuwe 
lokale station zijn al benoemd en uiteindelijk 
zullen er 24 mensen aan het werk kunnen. Men 
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zal de concurrentie moeten aangaan .et het 
coa .. erciële station 2CR, dat op 6 .ijl afstand 
aktief is. 
HOB KRIJG JE MEER S~S? 

Radio Aire heeft een Jlerkwaardige deejay 
in dienst, zijn nan James Whale. Uit onte
vredenheid over de apparatuur in de studio's, 
waarover hij al vaak had geklaagd bij de leiding 
van het station, liep hij Jlidden in zijn 
progra.aa Jlopperend de studio uit. In het 
progr8llma had hij de luisteraars uitgebreid op 
de hoogte gebracht van de slechte konditie van 
de studio's. Inmiddels is Whale weer in dienst 
nadat aen het een eenmalig bedrag van liefst 
30.000 pond bood o. zijn programma weer te 
gaan presenteren. 
LUISTERONDERZOEK ATLANTIC 242. 

Zodra Atlantic 242, het superstation dat 
via de lange golf dit najaar van start gaat, 
haar programma's is begonnen zal ook een 16 
weken durend luisteronderzoek gaan beginnen. 
Men zal intensief een groep van 1000 wil
lekeurige personen per week ondervragen inzake 
hun luistergedrag. Men heeft verzocht ook deel 
te kunnen ne.en in het landelijke luisteron
derzoek in Groot Brittannië maar gezien RTL, 
dat mede financier is van Atlantic, gebannen is 
van deelname van het Jicraronderzoek geldt dit 
tevens voor Atlantic. 

is 
~,--,--,,~,[;J 

Ook ik wens in te gaan op de kanttekening van 
To. de Munck over het al dan niet nood
zakelijk zijn voor Radio Caroline o. Nu te 
stoppen .et haar progra..a's. Laten we eerst 
even vast stellen dat we nu in 1989 leven en 
niet Jleer in 1964. In 1964 bestond er geen 
satellietradio, waren er uper stations die de 
hele dag lIuziek uitzonden, de bekendste top 
hits werden een uurtje per week gebracht door 
Heraan Stok (Tijd voor Teenagers) en later 
door Jas Brink (Tussen 10+ en 20-), Voor de 
Niet Braaf iets Generatie onder de lezers haast 
onvoorstelbaar. Uitsluitend Radio Luxe.bourg 
zond in de avonduren de top hits uit. In de 
ochtenduren had je er Nederlandstalige 
progru.a's en haast niet te ontvangen 
duitstalige prograaaa's in de Jliddag, die 
bovendien niet waren te prui.en. In die tijd 
en onder die omstandigheden kwaa Radio 
Caroline in de lucht. Veronica was er al Illaar 
was behalve dat het bijna niet te ontvangen 
was ook nauwelijks te pruillen. Tegenwoordig 
zijn we verwend met FM en zouden we 
nauwelijks meer naar de middengolf luisteren. 
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Vreemd dat toch de middengolf nog vol met 
zenders zit. 
De Munck heeft gelijk als ~j stelt dat de boot 
er s.erig uit ziet. De Munck heeft gelijk als 
hij stelt dat Caroline geen zeven miljoen 
luisteraars meer heeft. want de concurrentie is 
groter geworden. Elk gehuch heeft tegenwoor
dig een eigen zender. Ik vind wel dat er nog 
toekomst is voor Caroline en andere zeezenders 
en wel door ondermeer het pluggen van platen, 
tegen betaling, van de zgn.Independant Labels. 
Caroline heeft de platenmaatschappijen en 
artiesten als Moody Blues en Beatles mede groot 
gellaakt: haar kracht ligt nu in het pro.oten 
van artiesten die nu bij de bekende maatschap
pijen niet meer aan de bak komen o.dat de 
moderne .aatschappijen niets nieuws meer 
durven uitbrengen. Nog steeds is Radio Caroline 
de broedbak van goede deejays. Ook de periode 
van 1983 tot heden heeft veel nieuwe namen 
opgeleverd, denk alleen maar aan b.v. Peter 
Philips en Dixie Peach. Caroline, ik wens je nog 
een goede tijd toe. Blijf luisteren. Rob Olthof. 

I ms 
teleleksl 

DE ONTWIKKELING VAN TELETEKST. 
Teletekst heeft in de jaren tachtig een 
behoor lijke groei doorgemaakt. Het aantal 
pagina's nam toe van 50 tijdens het expe
riment in 1979 naar 100 in 1980 en zo'n 300 in 
1983. De personeelssterkte steeg van 3 in 1979 
naar ca. 40 in 1989. Daarnaast is gespreid over 
de verschillende omroeporganisaties een 
twintigtal mensen bij de totstandkoming van de 
Teletekst informatie betrokken. Oorsponkelijk 
was het informatieaanbod verdeeld in vijf ru
brieken: 
-de nieuwsrubriek met o.m aktueel binnen- en 
buitenlands nieuws, sociaal-economische 
informatie, persoverzichten ~n kultureel 
nieuws. 

-de konsumentenrubriek met o.m. info over 
musea, concerten, theater, tuintips,vakatures. 
menu's beurskoersen, hypotheektarieven etc. 

-de weer- en verkeersrubriek met o.m. binnen
landse en buitenlandse weers rapporten, 
Schip olinfo matie, waterstanden, verkeers
informatie etc. 



-de sportrubrieken met o.m aktueel nieuws. 
uitslagen. denksport en lotto en toto. 

-de omroeprubriek met o.m. informatie door de 
omroeporganisaties. 

In de loop der jaren is niet alleen het aantal 
pagina's uitgebreid, ook de inhoud van het 
aanbod is meer divers geworden. ne informatie 
is deels bedoeld voor een groot algemeen pu
bIl k n deels voor meer specifieke gebruikers. 
Nu. in 1989, bestaat het aanbod uit de volgende 
rubrieken: 
- de nieuwsrubriek met O.m binnen- en buiten
lands nieuws. economisch nieuws en persover
zichten. 

- de RTV programmarubriek met tv program-
maschema's, programmatoelichtingen en 
kijkcijfers. 

-de omroeprubriek met gevarieerd aanbod (o.m. 
nieuws) samengesteld door de omroeporganisa
ties. 

-de vrije tijdrubriek met o.m. agenda's, homo
informatie, bloemen en tuintips. 

-de konsumentenrubriek met o.m. menu's, lote
rijen, voorlichting, vrijwilligers info. 

-de financiële rubriek met o.a. aktuele koersen, 
valuta,beursoverzichten. 

-de sportrubriek met o.m. nieuws, uitslagen en 
standen. 

-de weer- en verkeersrubriek met o.m. aktuele 
info terzake binnen- en buitenland. 

-de landbouwrubriek met o.m. info over prijzen, 
produkten en veilingen. 

-de regionale rubriek met o.m. regionaal 
nieuws. regionaal weer en verkeer, vakatures 
en programma's van le regionale omroepen. 

Naast de verzorging van dit aanbod wordt door 
Teletekst een groot aantal Nederlandstalige tv 
programma's voorzien van titels speciaal 
bedoeld om deze ook door dove mensen te 
kunnen volgen. Zo worden bijvoorbeeld dagelijks 
de voor doven zo belangrijke programma' s als 
het Journaal en het Jeugdjournaal live onder
titeld. 
De centrale Teletekst-redaktie bestaat uit drie 
hoofdredakties nl: 
-de titelredaktie. die Nederlandstalige program

ma's t.b.v. doven ondertitelt. 
-de serviceredaktie. die zich voornamelijk 
bezighoudt met de rubrieken VrIje tijd, 
konsument, landbouw, financiën, weer en 
verkeer en 
de nieuwsredaktie, m.n. voor het algemeen 
nieuws. sport en regio. 

STRUKTUUROPBOUW VAN TELETEKST 
In de landen om ons heen worden de Teletekst
diensten in het algemeen door één centrale 
redaktie samengestel Teletekst in Nederland 
is welliswaar en ,os service, doch de op
dracht luidt dat ok de omroeporganisaties en 
andere zendgem chtig en an de totstandkoming 
en ' menstelling van r letekstinformatie deel
nemen. Dit i s een \(onsekwentie welke voort
vloeit uit het uito-an ;:;sp nt dat Teletekst een 

'pluriform' medium dient te zijn. Bij mijn 
weten wordt deze voorwaarde niet aan e 
services in de omringende landen gesteld. 
In de praktijk hebben naast de omroeporganisa
ties ook de IKON. Feduco. RVU, NOT en Teleac 
pagina's in Teletekst ter beschikking. Hetzelfde 
geldt overigens voor de regionale 
omroepen. ~aast de pluriformiteitseis dient de 
informatie-verzameling in Teletekst een geïn
tegreerd karakter te hebben, zo werd bij de 
aanvang besloten. 
Beide eisen- pluriformiteit en integratie
bleken ni t altijd zonder problemen te 
kombineren. Voor de strukturering van de 
diverse Teletekstinformatie is in de loop der 
jaren e n aantal modellen gebruikt. Deze 
modellen varieerden in de manier waarop 
pagina's met bepaalde soorten informatie 
geordend en ondergebracht werden, en ook b.V. 
in volgorde van hoofdrubrieken. Vrijwel alle 
modellen ook het huidige - hebben gemeen 
ni t volledig maar semi-geïntegreerd te zijn. 
Daarbij wordt de informatie waarvoor de 
centrale Teletekstredaktie van de NOS verant
woordelijk is in het algemeen geïntegreerd 
aangeboden. d.W.Z. nieuwspagina's vallen onder 
de nieuwsrubriek, sport onder de sportrubriek 
en financieel nieuws onder de financiële ru
briek. Daarentegen wordt de meeste informatie 
afkomstig van de omroeporganisaties doorgaans 
niet geïntegreerd, zoals hierboven aangegeven, 
maar geclusterd in één rubriek aangeboden. 
Nieuws- en serviceberichten van de omroeporga
nisaties maken deel uit van en zijn te vinden 
in de omroeprubriek. Tijdens het begin van de 
jaren 80 werd volop gediscussieerd over de 
vraag of Teletekst op deze wijze een publieks
vriendelijk medium is, gekenmerkt door eenvoud 
en duidelijk waar het het plaatsen en vinden 
van informatie betreft. Daarbij stelde een 
aantal omroeporganisaties zich op het stand
punt dat de gewenste pluriformiteit het best 
gerealiseerd kan worden door elke omroeporga
nisatie een aantal pagina's centraal in de om
roeprubriek te laten verzorgen met heterogene 
informatie op het gebied van nieuws en 
service. Konsekwentie hiervan is dat de Tele
tekst gebruiker nieuws niet alleen in de 
nieuwsrubriek maar tevens in de omroeprubriek 
kan antreffen, etzelfde geldt b.V. ook voo 
informatie over het weer. Teneinde een zo goed 
mogelijk besluit te kunnen nemen is in de 
jaren 1982 en 1983 geëxperimenteerd met een 
aantal modellen welke varieerde in de mate 
van integratie. De laatste twee in de serie van 
zeven varieerden het meest: model 23 was nog 
het meest geïntegreerd met nieuwspagina 's van 
de omroepen ondergebracht in de algemene 
nieuwsrubriek n konsumenteninformatie van de 
omroepen i n de konsumentenrubriek. In de (be
perkte) omroeprubriek werd vrijwel uitsluitend 
i nformatie over de omroep zelf vermeld. zoals 
verenigingsnieuws etc. (wordt vervolgd) 
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1 JUNI: Erik Boshuijzen heeft het NOS 
Journaal verlaten en begint vandaag aan 
zijn nieuwe baan: hoofd voorlichting 
van de provincie Flevoland ++ 11.000 
medewerkers van de Spaanse televisie 
eecinnen aan een staking van 24 uur ++ 
Het NCRV-radioprogramma Volgspot, van 
0.03 tot 1 uur op Rl/2, is geheel gewijd 
aan het verschijnsel reklame. Met name 
toen reklame zo'n 10 tot 15 jaar geleden 
nog een betrekkelijk nieuw verschijnsel 
was, richten veel cabaretiers en andere 
satirici hun pijlen op deze ontwikkeling. 
In een terugblik stelde Aart van Bergeijk 
een overzicht samen met fragmenten van 
o.a. Kees van Kooten, Wim de Bie, . Wim 
Kan, Luc Lutz, Sieto Hoving, Ivo de Wijs, 
Wim Sonneveld en Farce Majeur ++ Radio 
De Branding, de lokale omroep van Heem
stede en Bennebroek, is vanmorgen om 
half 8 gestart met uitzenden. Vanuit de 
radiostudio in de kelder van bejaarden
tehuis De Olijftak in Heemstede gaan de 
programma's de lucht in. De lokale omroep 
zendt van 7.30 tot 17.30 uur uit via de 
FM-band 106.2 Mhz. Over een week of zes 
zal De Branding ook via de kabel te be-
1 u i. s te ren zij n +++ 
2 JUNI: Fel icitaties aan de ja,rigen ,van 
vandaag: Hans Zoet, Theo Stokkink, Mart 
van der Stadt en Ben Holthuis ++ Jeroen 
van Inket is met vakantie. Rob Stenders 
vervangt hem tussen 6 en 9 uur bij Vero
nica op R3 ++ In Driespoor heeft 
Jeanne Kooijmans Frits Spits 
aan de telefoon. Frits gaat na
melijk naar TV10. Met ingang 
van het nieuwe tv-seizoen krijgt 
Frits een creatieve staffunktie. 
In zijn nieuwe funktie gaat hij 
nieuwe programma's ontwikkelen en bestaan
de rrogrammaformules begeleiden. Verder 
bestaat de mogelijkheid dat Frits Spits 
zelf als presentator aktief wordt op 
Radio 10 of TV10 ++ In Jongbloed en Joos
ten, om 22.05 bij de TROS op Ned.2, een 
gefilmd portret van Carl Huybrechts +++ 
3 JUNI: Birgit Ganzert viert haar 25-ste 
verjaardag. Van harte ++ Henk Mouwe is 
met vakantie. Harjo Thijs vervangt hem in 
Gospel Rock en Mart van der Stadt vervangt 
hem in LP Pop, bij de NCRV op R3 ++ Na 
een welverdiende vakantie is Linda de Mol 
weer op Cable One te horen ++ Carolien 
Tensen vervangt Jeroen van Inkel in de 
Top 40-uitzending bij Veronica op Ned.2 
++ Bij de VARA op R2 wordt stil gestaan 
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bij het feit dat The Beatles 25 jaar ge
leden in Nederland waren. In Spijkers met 
Koppen is een rechtstreeks verslag te 
horen van een rondvaarttocht die door 
de Amsterdamse grachten wordt gemaakt. 
In de rondvaartboot zitten o.a. Herman 
Stok, Berend Boudewijn en Letty Koster
man. Zij waren 25 jaar geleden nauw be
trokken bij het bezoek van The Beattes 
aan Nederland ++ In Met het oog op morgen 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
gespannen situatie in China. Na 12 uur 
gaat het programma zelfs door in de zend
tijd van de KRO op Rl/2 +++ 
4 JUNI: RoeI Koeners viert zijn 39-ste 
verjaardag. Van harte ++ In Tijd voor 
Toen de hits en het nieuws uit juni 1974 
++ Evenals vorig jaar komt de VPRO ook 
deze zomer met Zomergasten. Daarin zien 
we een aantal bekende Nederlanders in 
wiens leven televisie een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Vanavond is dat 
Prof, dr. Lou de Jong. Samen met program
mamaker Peter van Ingen heeft hij een 
aantal fragmenten uit tv-programma's 
gekozen waaruit zijn interesse en voor
keu r b I i j ken ++ Om 22.56 uur wordt b'i j 
de VARA op Ned.l aandacht besteed aan 
het concert van The Beatles 25 jaar ge
leden in Tres long in Hillegom. Tussen 

.de opnamen van 25 jaar geleden door, 
praat Jan Douwe Kroeske met Henk van 
Gelder over de goede oude tijd ++ In 
Veronica Sport, om 9 uur op Rl, ontvangt 
presentatrice Elsemieke Havenga de de
missionaire minister van financiën Onno 
Ruding +++ 
5 JUNI: Peter Teekamp is met vakantie. 
Tussen 9 en 11 uur presenteert Dani~l 
Dekker de Gouden Uren op TROS R2 ++ Hol
lands Glorie, van 12 tot 14 uur op AVRO 
R3, komt vanuit Hilvarenbeek ++ In Drie
spoor wordt deze week uitgebreid aandacht 
besteed aan de Internationale Mi lieuweek 
++ Het gebeurt niet vaak dat een omroep 
een serie laat maken om die vervolgens 
bijna vier jaar op de plank te laten 
liggen. Dat was het geval met de twaalf
delige jeugdserie Teufels Grossmutter, 
een co-produktie van de AVRO met het ZDF 
en de Zwitserse televisie. De serie werd 
in 1985 gemaakt en werd al twee keer in 
Zwitserland uitgezonden. Om 18.45 uur 
is dan eindelijk het eerste deel bij de 
AVRO op Ned.2 te zien +++ 
6 JUN I : Omdat The Beatles 25 jaar geleden 
in Nederland waren is het op CabJe One 



deze week 8eatte-week ++ Bij de VARA 
vandaag de hele dag Beatleplaten op ver
zoek. Luisteraars konden hun favoriete 
Beatle-plaat (A+B-kant) opschrijven en 
opsturen. Elk uur worden de twee nummers 
dan gedraaid. Om 17.30 uur draait Luc van 
Rooij de laatste serie: Love me dol PS 
PS I love you. Maar bI ijkbaar heeft hij 
gee n verstand van oude Beatles-platen, 
want i .p.v. PS I love you draait hij Ask 
me why zonder verder commentaar ++ Het 
leukste programma van Nederland 3, TV 3 
begint aan de laatste week uitzendingen. 
++ Henk Westbroek wordt in de ~ 
Popkran t, om 20 uur bij de VARA , - . -\ 
op R3, vervangen door Wi m Ri g- --= ~ 
ter ++ In Twee meter de lucht a -
in, om 14.45 uur, een I ive- ~ ~ 
sessie van Tim Finn die en- ... ~ 
ke I e weken ge I eden we rd op- N EDE R LA N 0 
genomen ++ De NOS gaat naar de Raad van 
State om er achter te komen of Radio 10 
juridisch aan te pakken is. Het Commissa-

riaat voor de Media heeft 
eerder al laten weten 
dat de constructie die 

Radio 10 heeft bedacht om 
aan de mediawet te voldoen, 

weliswaar in strijd is met 
de geest van de mediawet, 
maar niet verboden kan wor
den op basis van die wet. 

Volgens de NOS is Padio 10 geen buiten
landse omroepinstelling zoals in artikel 
66 van de Mediawet is bedoeld. De NOS 
heeft de Raad van State gevraagd de ~aak 
tegen Radio 10 te behandelen tijdens de 
zit ti ng van 1 5 jun i. In die zit ti ng komt 
ook In procedure aan de orde tegen Cable 
Dne ++ In It Escape Theater in Amsterdam 
lanceert Radio Télé Veronique vanmiddag 
haar plannen: Elke dag tenminste een 
speelfilm, elke dag een popshow, drie 
journaafs, vier keer per week een late 
praatshow en dagelijks een ontbijtshow. 
Tweemaal per week, op woensdagavond en 
donderdagnacht, wordt er een erotisch 
programma vertoond. De advertentieprijzen 
die in de ochtend f 690,- bedragen, zIJn 
dan het hoogst: + f 13.000,- per 30 se
conden, Rekla- ... :"-=-.~ -r*L.* 

~:~I~~~~nl~~~-~l~~~lll'QnE 
ger duren dan ': ~l\Ui.~~ 
drie minuten. 
De reklamezendtijd wordt verkocht door 
het bureau lP Nederland, waarvan Frank 
Eijken als direkteur i s aangetrokken. 
Veroniq ue verwacht op 2 oktober te begin
nen. De ·verwacht i ng i s dat de helft van 
de Nederlandse kabelnetten het programma 
in het pakket za l opnemen. In dat geval 
zouden 2 miljoen k ijkers worden bereikt 

+++ 7 JUN': I n De Te I eg raaf I ezen we da t 
Rob ~tenders de nieuwe presentator van 
Countdown wordt, omdat Wessel van Diepen 
naar Radio Télé Veronique vertrekt ++ 
In Terug in de tijd draait Bart van Leeu
wen platen uit de Top 40 van 11 september 
1982. Nummer 1 stond toen: Als je hui It 
van André· van Duin ++ Huub van der Lubbe 
van De Dijk is het idool in Nederland 
Muziekland-radio ++ I.v.m. het veronge
lukken van het SLM vliegtuig in Suriname, 
zendt de EO om 19.45 uur niet het geplan
de programma over de gloed
nieuwe Boeing 747 van de 
KLM, maar een programma 
over Max Tailleur uit 
++ Linda de Mol wordt 
door de luisteraars 
van Cable One gezien als 
de ideale stiefmoeder. 
M~t het succes van de film My Stepmother 
is an al ien in het achterhoofd, hield 
het station een wedstrijd waarbij Linda 
als eerste uit de bus rolde. Uit handen 
van de 11 jarige Mirko van MeerIant uit 
Warmenhuizen ontving Linda een 'Oscar l

• 

L i nda: 11 M i rko v i ndt mij een i dea I e 
stiefmoeder omdat ik lief ben voor kinde
ren en d i eren." +++ 
8 JUNI: Peter Teekamp is met vakantie. 
Daarom presenteert Daniël Dekker de Gou
den Uren en de eerste twee uur van de 
Nationale Hitparade bij de TROS op R3 
++ Rudi Carrell zal vanaf 30 oktober te 
zien zijn op TV10. In een serie van tien 
korte programma's biedt hij een overzicht 
van diverse hoogtepunten uit zijn uitge
breide en rijke privé-video-collectie. 
Vanaf 19 januari 1990 presenteert hij op 
TV10 verder een reeks van zes grote shows 
op vrijdagavond ++ Padio Télé Veronique 
heeft Patty Brard .aangtrokken om een pro
gramma, waarin mensen met een verborgen 
camera worden gefopt, te presenteren +++ 
9 JUNI: Wim van Putten viert zijn 37-ste 
verjaardag en Rocky Tuhuteru zijn 30-ste. 
Van harte ++ Jeanne Kooijmans is met 
vakantie. Tom Blomberg en Ton van Draanen 
ve rzo rgen de komende twee ~/eken he t NOS
R3-programma Driespoor ++ In Stenders en 
Van Inkel wordt afscheid genomen van pro
ducer Mario "de Pizzaman" van Zijl. Hij 
gaat andere dingen doen ++ In TROS Tele
archief, om 16 uur op Ned.2, wordt terug
gekeken naar de bouw van het REM-ei land, 
de start van TV-Noordzee, de uitreiking 
van de Televizierring in 1964 aan de 
acteurs van Stiefbeen en Zoon en worden 
korte scenes getoond van historisch 
beeldmateriaal met Ben Cramer, Vader 
Abraham, Martine Bijl en André van Duin 
+++ 10 JUNI: De TROS-programma's op Rl 
s taan vandaag i n het teken van de Euro-
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pese verkiezingen ++ Om 19.25 uur wordt 
bij de NOS op Nederland 3 de allerlaatste 
TV 3 uitgezonden. Carl Huy
brechts ontvangt Peter Faber 
en zijn zoon, die ook acteur 
wil worden. Ds Gremdaat 
houdt zijn laatste lezing 
en Ischa Meijer heeft een speciaal af
scheidsl ied geschreven dat wordt gezongen 
door De Gigant jes. Op het slotfeest je, na 
de uitzending, zei NOS-baas ' Van W sterloo 
"Als ik me in één ding heb vergist, is het 
TV3. Nadat e ind vorig jaar de besl issing 
om ermee te stopp n genomen was, dacht 
iedereen: nu gaat het als een nachtkaars 
uit. Maar in plaats daarvan werd het 
steeds beter. Maar toch denk ik dat we 
een goed besluit hebben genomen. Want ook 
het ni uwe programma NOS Laat zal een suk
ses worden. Mét mensen uit de TV3-redak
tie." Een redaktionele medewerker aan TV3 
klappert met zijn oren. Sissend van inge
houden woede: "zoiets heet dus een Juda s 
kus. Niemand, maar dan ook niemand van 
onze ploeg, is benaderd voor NOS Laat." 
Het is duidel ijk: de fustraties over het 
van hogerhand gevoerde beleid zijn groot. 
Logisch dat veel omroepmedewerkers bij 
TV 10 of Radio Télé Veronique willen gaan 
werken ++ Superchamps is een nieuw pro
gramma van Veronica dat vanmiddag om 17.50 
uur wordt uitgezonden. Een sportspektakel , 
waarbij vier teams van zes jongens en 
meisjes in de leeftijd van 8-13 jaar met 
elkaar in een fanatieke strijd verwikkeld 
zijn om de Superchamps Trophy 1989. 
Het zijn "De Rode Harten" onder aanvoering 
van Frank Schaafsma. "De Groene Draken" 
onder leiding van Erik de Zwart."De Blauwe 
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Duivels" met Nico Haak als aanvoerder en 
"De Gele Tijgers" met als captain Yorick 
van Wageningen. De produktie is in handen 
van René Stokvis en Geert 'Popma doet de 
reg ie. Dep re sen t a tie' i sin ha n den van 
Chiel van Praag en Ba~t de Graaff ++ Bij 
de NCRV op Ned.l wordt de laatste afleve
ring, van dit seizoen, van het praatpro
gramma Welles Nietes uitgezonden +++ 
11 JUNI: De KRO programmals op R3 komen 
van 10 tot 18 uur rechtstreeks vanuit 
DuinreIl in Wassenaar, alwaar de National 
Popfotodag wordt gehouden. Omdat Jeanne 
Kooijmans met vakantie is, wordt de Wakke 
re Wereld voor het eerst gepresenteerd 
door Jeroen Kosterman. Jeroen is een ni u
we medewerker van KRO R3 en is afkomsti g 
van de VLOH, de lokale omroep voor de 
Haarlemmermeer. Tijdens de Popfotodag 
treden o.a. Jack of Hearts, 
Zinatra, De Dijk, Nadieh, VOF de Kunst, 
Selena, André Hazes en Soulsister op ++ 
Om 14.45 uur wordt in een extra uitzen
ding op Ned.l de rouwdienst voor de 
slachtoffers van de vI iegramp in Surina
me, rechtstreeks vanuit de RAl in Aldam, 
uitgezonden. Tijdens de dienst wordt he t 
woord gevoerd door o.a. Burgemces er van 
Thijn van Amsterdam en Ruud Gul I it ++ 
Andrée van Es, fraktievoorzitter van de 
PSP in de Tweede Kamer, is te gast in 
Zomergasten bij de VPRO op Ned.2. Samen 
met presentator Peter van Ingen kijkt 
zij tv-fragmenten die zij zelf mocht 
uitzoeken. Haar keus viel op o.a. een 
fragment van het Simpl istisch Verbond, 
het gesprek van Albert Helman met de 
omstreden schrijver Salman Rushdie en 
een aflevering uit de serie Lotgevallen 
van Cherry Duyn +++ 
12 JUNI: NOB-technicus Herman Dales viert 
A~~'fW} zijn 31-ste verjaardag. 
~ Met onze hartel ijke fe-

1 icitaties ++ More than 
I can say van Justian en Mandy is vandaa s 
AVnO's Hollandse Nieuwe. Het duo komt 
om 9.30 uur even langs bij Bas Wester
weel om te vertellen dat ze daar heel 
bI ij mee zijn ++ Hollands Glorie, het 
AVRO-programma dat vanaf oktober niet 
meer wordt uitgezonden, komt vanuit Maars-
bergen ++ De Belgische tv is de ~ 
KRO te sI im af geweest . Nog 
voor de KRO vanavond kon begin- I 
nen aan de r ed s lang aangekon-
digde serie Deze man en deze vrouw 
heeft de BRT de eerste aflevering gauw 
op haar eigen scherm vertoond. Dat was 
voor de KRO reden om de serie uit te 
s tel I en. I n p I a a t s van des e r ie, t 00 n t de 
omroep vanavond de registratie van het 
circusfestival in t10naco. Deze man en 
deze vrouw zal de KRO gaan uitzenden als 



de BRT de serie in zijn geheel zal hebben 
vertoond +++ 
13 JUNI: Peter Holland heeft na 14 jaar 
de VARA verlàten om Wessel van Diepen 
bij Veronica op te volgen. Om 30 juni 
zal Peter, tussen 13 en 15 uur, voor het 
eer s t bij Veronica op R3 zijn te horen. 
Wessel gaat naar Radio Télé Veronique. 
Daarom wordt Holland wordt wakker, van 6 
t ot 9 uur, bij de VARA op R3 nu gepresen
teerd door Luc van Rooij. Jeroen Pauw 
wordt, voorlopig, de presentator van 
Dubbellisjes en Annette van Trigt neemt 
de nachtel ijke uren van Luc van Rooij, 
van 0'.02 tot 2 uur iedere woensdagnacht 
op Rl/2, over ++ De Steen en Beenshow 
wordt van 12 tot 14 uur rechtstreeks uit
gezonden vanaf Terschelling ++ 8ad to the 
Bone doet de I ive-sessie in Twee meter de 
lucht in van Jan Douwe Kroeske ++ Pete 
Felleman is deze, en volgende week, de 
gast in De Radiovereniging bij de VPRO 
op R2 ++ Rechtstreekse sportuitzendingen 
blijven voorlopig het monopol ie van de 
NOS. Daar verandert de komst van TV10 en 
Véronique de eerste tijd niets aan. Maar 
NOS-voorzitter van der Reijden laat een 
mogel ijkheid tot samenwerking open: "Het 
zou voor de NOS als zendgemachtigde wel 
eens gunstig kunnen zijn om tot afspraken 
te komen maar rechtstreekse uitzending 
geven wi j noo i t u i t handen .11 +++ 
14 JUNI: In Terug in de tijd draait Bart 
van Leeuwen platen uit de Nederlandse Top 
Veertig van 26 juli 1975. Hij maakt wel 
een pijnl ijke vergissing. I.p.v. Vino, 
draait hij Viva Espana van Imca Mariha. 
Viva Espana was een hit in april 1972 en 
niet in juli 1975. Nummer 1 stond toen 
Stand by your man van Tammy Wynette ++ 
Chiel van Praag is even met vakantie. 
Nederland Muziekland wordt daarom door 
Erik de Zwart gepresenteerd. Richenel is 
het idool in het programma +++ 
15 JUNI: Vandaag is het precies 65 jaar 
geleden dat Radio Bloemendaal met uitzen
den begon ++ Jack Duyzer, een van de log
gers van Zeezenders Nu, viert zijn 37-ste 
verjaardag en Jan Donkers wordt alweer 
46 jaar vandaag. Van harte ++ Oe Gouden 
Uren bij de TROS op R3, komen vanuit pret
park Wal ibi in België. Presentator Peter 
Teekamp is daar voor tv-opnamen. Ook pre
senteert hij zijn Nationale Hitparade
uren vanuit België ++ Veronica is weer op 
pad met de grote zomertruuk. Tussen 17 en 
19 uur presenteert Will Luikin9a het pro
gramma Hollandse hits vanuit Zwolle +++ 
16 JUNI: Erik de Zwart viert zijn 32-ste 
verjaardag. Van har te ++ Alfred Lagarde 
is bij een autoonge~ uk al zijn jingles 
van Countdown Café kwijtgeraakt. Zijn 
auto werd van ac hte ren aangereden door 

een vrachtwagen die door het rode licht 
reed. De kofferbak, waarin alle carts 
lagen, werd ernstig beschadigd ++ In TROS 
Telearchief, om 16 uur op Ned.2, opnamen 
van Music All In. Het programma werd in 
1975 uitgezonden. Naast Pi~ Jacobs zien 
we V i ct 0 r B 0 r geen Gil beo r tOl S u I I i van ++ 
Jos Kuijer wordt chef sport bij Véronique. 
Hij begon zijn karrière als nieuwslezer 
bij Radio Noordzee. Vervolgens kwam hij 
in dienst van de AVRO en ging een paar 
jaar geleden naar de NOS. Daar was hij 
tot begin mei interim-chef bij Studio Sport. 
Vorige maand stapte hij, samen met Henny 
Budie, over naar CineVideo om daar een 
eigen produktiemaatschappij sportprojek-
ten op te zetten. Nu heeft Jos toch voor 
de commerciële omroep gekozen ++ Om 18 
uur is bij de TROS op Ned.2 de laatste 
aflevering, van dit seizoen, van Wondere 
Wereld te zien. Presentator Chriet Titu
lear laat o.a. zien hoe bij NKF-kabel een 
maatchip wordt toegepast. Deze chip ver
vult een funktie in het transporteren 
van telefoongesprekken in de vorm van 
I ichtsignalen via glasvezeltjes ++ De 
tJOS zend t om 1 3.45 uu r .een rech t st reeks 
verslag uit van de herbegrafenis van 
Imre Nagy op Ned.3: Nagy was premier van 
Hongarije tijdens d~ opstand in 1956. 
Hij kondigde toen aan dat Hongarije zich 
·zou terugtrekken uit het Warchaupact en 
een neutrale koers zou gaan varen. Hier-
op greep het Russische leger in en Nagy 
werd vervangen door premier Kadar. Twee 
jaar na zijn val werd hij gefusilleerd, 
nadat hij schu I di g was .bevonden aan 
samenzwering tegen de Hongaarde volks
democratie. Deze plechtige herbegrafenis 
is in feite een rehabilitatie van Nagy, 
die nu als het symbool wordt beschouwd 
van de Hongaarse hervormingen anno 1989 
17 JUNI: Vlaggen uit bij de NCRV, want 
Jaap de Groot viert zijn 44-ste verjaar-
dag ++ Het ongelofel ijke is gebeurd. Jan 
Rietman is de opvolger van Peter Holland 
als presentator van het R2-programma 
Typisch Hollands dat iedere zaterdag 
I i ve' vanu i t het I and wordt u i tgezonden. 
Ondanks dat Jan nu bij de VARA deze 
snabbel heeft, blijft hij, bij toerbeurt~ 

in de nacht van zaterdag op zondag een 
programma voor de KRO op R1/2 presente
ren ++ Het bestuur van de NOS wil dat de 
tv-programma's in Nederland zo snel 
mogel ijk worden voorzien van het zoge
naamde VPS-signaal. Met VPS is het moge
lijk videorecorders te laten opnemen op 
het exacte tijdstip waarop een programma 
begint. Invoering in Nederland kost ruim 
zes ton ++ De reklamewereld heeft massaal 
tv-zendtijd ingekocht bij TV10. Donder
dag om middernacht, bij sluiting van de 
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voor-intekenperiode, bleek een bedrag 
van 208 miljoen zendtijd te zijn aan
gevraagd. Joop van den Ende had op 125 
miljoen gerekend. De grootste belang
stelling ging uit naar de reklameblokken 
rond de programma's van André van Duin, 
Ron Brandsteder, Henny Huisman, Jos Brink 
en Sandra Reemer +++ 
18 JUNI: Aad Bos viert zijn S8-ste ver
jaardag en Henny Huisman zijn 38-ste. 
Van harte ++ In Tijd voor Toen de hits en 
het nieuws uit juni 1985 ++ In Op slag 
van Maandag laat Hubert van Hoof live
opnamen van Bonnie Raitt horen ++ De uit
slag van de Europese verkiezingen wordt 

11 .. _vanaf 21.30 uur, door de 
__ NOS gegeven i n een ' recht-

streekse uitzending van bijna 2t uur via 
Ned.3. Tevehs geven politici daarin hun 
commentaren op de u.itslag en wordt een 
analyse gemaakt van de eventuele poli
tieke verschuivingen binnen Europa ++ 
In Zomergasten, bij de ' VPRO op Ned.2 
ontvangt Peter van Ingen de pianist 
Lou is Andr i essen +++ . . 
19 JUNI: Jos Brink viert zijn 47-ste 
verjaardag, Fred aster zijn S3~ste en 
Rob Smaling zijn 42-ste. Van harte ++ 
Hollands Glorie komt vanuit Deurne ++ 
Na vorige week ruim aandacht te hebben 
besteed aan de nieuwe LP van Richenel, 
staat Driespoor deze week in het teken 
van de primeur van de nieuwe LP van 
Malcolm McLaren ++ Na 7 maanden bouwen, 
zijn -: twee radiostudio·s in het TROS 
gebouw klaar voor gebruik. Om 6 uur pre
senteert Ron Brandsteder het eerste pro
gramma vanuit de nieuwe studio·s. Om 
11.30 uur wordt de officiële opening ver
richt door Cees den Daas, directeur ra
dio en tv van de TROS en de heer Smits, 
directeur NOB divisie radio ++ In plaats 
van de Australische serie Deze man en 
deze vrouw, zendt de KRO de komende drie 
weken in even zoveel delen de speelfilm 
My Fair Lady uit. In de hoofdrollen zien 
we Rex Harrison en Audrey Hepburn ++ Carl 
Huybrechts zal bij de KRO het gat vullen 
dat ontstaan is door het vertrek van 
Henny Huisman naar TV10. Carl zal vanaf · 
november twaalf grote wekelijkse showpro
gramma's presenteren. Een aan dit program
ma verbonden loterij moet 30 miljoen gul
den opleveren voor projekten van Uni.cef, 
de stichting Oecumenische hulp en Mensen 
in Nood. De produktie is in handen van 
René Stokvis, die jaren geleden met 
TeleBingo het fenomeen loterij-show in 
Nederland introduceerde. Carl Huybrechts 
is plotseling een veel gevraagde tv-pre
sentator in Nederland. In de zomer werkt 
hij bij de VARA-tv mee aan het reispro
gramma Costa Hollandia. De NOS had hem 
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ook gevraagd voor de presentatie van een 
mediaprogramma samen met Leoni Jansen. 
Dat aanbod heeft hij eind vorige week af
geslagen +++ 
20 JUNI: Sjors Fröhl ich viert zijn 22-ste 
verjaardag. Van harte ++ De mini-lp in 

Twee meter de lucht in, is van Herman 
Schuurmans de organisator van Torhout/ 
Werchter. Uit de jaren 50 koos hij: Sweet 
sixteen van Chuck Berry. Uit de jaren 60: 
Fame Fatal van Velvet Underground. Uit de 
jaren 70: Psycho killer van Talking Heads 
en uit de jaren 80: Last great American 
Whale van Lou Reed ++ In VARA's Poppodium 
live-opnamen van REM ++ In De Radiovereni
ging, van 21 tot 22 uur bij de VPRO op 
R1/2, is Pet~ Felleman voor de tweede keer 
de gast van Wim Noordhoek +++ 
21 JUNI: Jan de Hoop is voor het laatst 
bij Veronica op R2 te horen in Ook Goeie
morgen. Ook hij vertrekt naar Radio Télé 
Veronique ++ Om 11 uur neemt 
Tineke de Nooij afscheid van 
Veronica. Als laatste plaat 
draait zij Expecting to fly 
van Buffalo Springfield. Het 
programma wordt afgesloten met 
een korte historie van Tineke 
bij Veronica. Zij heeft 29 jaar ... _-_ .... 
met een korte onderbreking in E)J\[)f()2 
1974, voor Veronica gewerkt ++~ ~ 
Wil I Luikinga "speelt" dat hij al op lokatie 
is met Will Wil wel. Het programma komt 
zogenaamd vanaf het marktplein in Scha
peren. Het publiek bestaat uit één man 
die alle prijzen in het postcodespel wint. 
Ook treden Nico Haak en Nancy Boyd op ++ 
In Terug in de tijd de hits uit de Top 40 
van 3 april 1965. Nummer 1 stond toen 
Let kiss van Gudrun Jankins ++ Door een 
staking van het openbaar vervoer in Enge
land, is het verkeer in Londen één grote 
puinhoop. Hierdoor is Simon Bates een half 
uur te laat in de studio. Daarom presen
teert hij dat half uur via de autotelefoon 
++ Na afloop van de première van de film 
Licence to kill, in het Amsterdamse Tu
schinski-theater, overlijdt Simon van Col
lem aan een hartaanval. De voorstelling 
was nauwelijks een half uur afgelopen 
toen de première-gasten zich met de glas 
in de hand in de ruimten van het theater 
opmaakten voor de traditionele party. 
Simon was met een camerateam in de VIP
room aan het werk, toen hij plotseling 
in elkaar zakte. Er werd onmiddellijk 
eerste hulp verleend, die echter niet 
meer mochten baten. Directeur Jan Bruin
stroop van het theater deelde het droevige 
nieuws aan zijn gasten mede en verzocht 
iedereen het theater te verlaten. 
Simon van Collem werd 69 jaar +++ 
22 JUNI: Leo Driessen van NOS Langs de 



Li jn viert zijn 34-ste ver j aarûag. Van 
ha rte ++ I.v.m. het over l ijden van Simon 
va n Collem, houdt Rob va n Someren het een 
~,~as~beetje so be r iA de Havermout

~show. Items a ls: de eeuwige 
laatkomer en het bel-en-win-spel komen 
te vervallen ++ High under the moon van 
Tambourine ver hu is t vanavond naar de ere-
1 ijst van he t NOS Steunfonds. De groep 
zingt het nummer 1 ive in Driespoor. Tij
dens het optreden worden filmopnamen ge
maa kt die worden gebruikt in een clip van 
het nummer ++ Will Luikinga presenteert 
Hollandse Hits, tussen 17 en 19 uur bij 
Veronica op R2, vanuit Groningen ++ In 
de krant lezen we dat Jan Lenferink, on
danks hardnekkige geruchten, gewoon bij 
Veronica zijn RUR blijft presenteren ++ 
Een van de beleidsmedewerkers van minis
ter Brinkman van WVC, drs. A.M. Overste, 
is benoemd tot mediadirecteur bij TV10. 
Hij gaat zich bij TV10 en Radio 10 in 
eerste instantie bezighouden met omroep
politieke en juridische zaken. Bovendien 
gaat hij de mogel ijkheden bekijken om tot 
een verdere uitbouw van mediadiensten te 
komen ++ Uit goed ingelichte bron hebben 
wij vernomen dat de programma's van 
Radio 10 begin 1990 vanuit Aalsmeer zul
len worden uitgezonden. In het pand van 
Van den Ende komt een schitterende nieuwe 
radiostudio. Van daaruit worden de pro
gramma's rechtstreeks naar de satelliet 
opgestraald. Nu gaat dat via Brussel ++ 
De geruchtmakende hoofden-affaire krijgt 
voor de twee KRO-Brandpuntredakteuren Ton 
Verl ind en Willebrord Frequin geen straf
rechtel ijk staartje. Volgens de Amster
damse officier van justitie, mr. L. de 
Wit, is het algemeen belang niet gediend 
met vervolging van de twee wegens heling. 
23 JUNI: In het ANP-nieuws horen we dat 
Ir. Ad van Emmenes vorige week is over
leden. De bekende verslaggever en voet
balkenner bij uitstek, werd 91 jaar ++ 
Om 18 uur leest Hans Blankenstijn voor 
het laatst het ANP-nieuws. Hij heeft 31 
jaar voor de radionieuwsdienst gewerkt 
en maakt gebruik van VUT-regeling ++ Om 
13 uur is Wessel van Diepen voor het 
laatst bij Veronica op R3 te horen. Hij 
gaat naar Radio Têlé Veronique ++ In 
Countdown Café wordt de eerste voorronde 
van de Popkwis 1989 gespeeld. Ook treedt 
Londonbeat I ive in de R3-studio op +++ 
24 JUNI: He nk Mouwe is terug van vakantie 
en weer present bij de NCRV op R3 ++ Van 
16 tot 18 uu r voorl op ig geen sportshow 
bij de NCRV maar Mar t van der Stadt met 
Mu s ic Express ++ Nederl and Muziekland 
staat , om 21. 30 uur op Ned.2, in het 
teken van het 150 jarig bestaan van de 
Nederla ndse Spoo rwegen . Erik de Zwart pre-

senteert de show vanaf de stations in 
Soestdijk, Haarlem, Utrecht en Beekber
gen. Ook is hij in het vernieuwde Spoor
weg Museum in Utrecht ++ Nog even nieuws 
van onze vaka t urebank. Dieuwertje Blok, 
Jeroen Pauw , Marc VeIler, Catherine Keyl 
en Marc Jacbos gaan naar Radio Télé Vero
nique. Hugo van Rijn, Harmen Siezen en 
Herman Wigbold gaan naar TV10 om daar 
het nieuwsprogramma te gaan verzorgen en 
Anne Jean van Grinsven van de VARA gaat 
naar Veronica om Nieuwsl ijn te presen
teren ++ En dan krijg ik net een briefje 
op mijn buro waarin staat dat Paul de 
Leeuw vanaf dinsdag 11 jul i de uren tus
sen 6 en 9 uur bij de VARA op R3 gaat 
presenteren i .p.v. Luc van Rooij en dat 
Jaap van Meekren toch naar Veronique 
gaat als presentator van het nieuwspro
gramma +++ 
25 JUNI: De hele dag is bij de KRO op 
R3 reportages, door Jeroen Keers en 
Hubert van Hoof,vanaf Parkpop in Den Haag 
te horen ++ Jeanne Kooijmans is ziek te
rug gekomen van vakantie. Daarom presen
teert Jeroen Kosterman de Wakkere Wereld 
++ In Tijd voor toen de hits en het nieuws 
uit juni 1972 ++ Tussen 16 en 18 uur pre
senteren Erna en Titus · hun laatste lief-
desl ijn bij de KRO op R3. lij maken toch 
liever theater- i .p.v. radioprogramma's 
++Bij de VPRO op Ned.2 alweer de laatste 
aflevering van Zomergasten. Vanavond de 
favoriete programma's van Joop van Tijn 
+++ 26 JUNI: Kees Jansma viert zijn 42-
ste verjaardag. Van harte ++ I.v.m. de 
ziekte van Jeanne Kooijmans mogen Tom 
Blomberg en Ton van Draanen nog een week 
Driespoor maken bij de NOS op R3 ++ Hol
lands Glorie komt van Warvum ++ Rick 
van Velthuysen maakt een paar aardige 
blunders in de Toppop Twintig. Volgens 
hem is Gerry van· Gerry and the Pacemakers 
een ex-melkboer (nee, dat was Freddie 
van The Dreamers) en · is een etaleur een 
etalateur ++ Om 21.55 uur is bij de KRO 
op Ned.1 de eerste Politiek Café te zien. 
Het programma is tot de Tweede Kamerver
kiezingen, op 6 september, wekelijks op 
Ned.l te zien. Presentator is Fons de Poel 
en komt vanuit het Haagse etablissement 
Sc h I emme r +++ 
27 JUNI: Het ANP bestaat 54 jaar. Alexan
der Pola viert zijn 75-ste verjaardag en 
NOB-technicus Ferry Kesselaar viert zijn 
27-ste verjaardag. Van harte ++ De mini
lp in Twee meter de lucht in, van Jan Dou
we Kroeske, is die van Mart Smeets. Jaren 
50: The Wanderer - Dion. 60: Under my tumb 
van de Stones. 70: The Pretender - Jackson 
3rown. 80: Downtown Train - Tom Waits+++++ 
+++Volgende keer meer+++Ton van Draanen+++ 
-i-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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RONDJE REGIO 
LOKALE OMROEP REGELS GEWIJZIGD. 

Sinds 1 juli j.l. zijn de regels inzake 
nevenaktiviteiten voor de resionale en lokale 
oaroepen in Nederland enipzins pwijziad. Het 
ia nu voor de lokale o.roepen .oselijk 
pworden via allerlei aktie., binnen de 
veren1sr1npvor., plden aan te werven die weer 
pbruikt dienen te worden voor het .aken van 

. de prosr-a's. 
GEEN STADS TV MEER IN CAPELLE. 

Het CoMiaaariaat voor de Media heeft 
bekend puakt dat de Stads TV Rotterdu 
haar prosr-a'. niet _r .aa dooraturen op 
het kabelnet van Capelle aan de Ijaael daar ook 
Avondbladen TV Krant via dit net haar 
pro~'. verzorat. Stads TV i. zeer 
verontwaardild over dit beeluit en Hn zal in 
_nwerk1na _t Avondbladen TV Krant het 
bealuit pan aanvechten. Totdat bet protest ia 
behandeld zal Mn voorlopisr bet aipaal niet 
dooraturen. GIl aoplijke boetea te voorko.en. 
RADIO RIJNMOND VREEST STORINGEN. 

Voor de bouw van een kantoortoren aan de 
Schieatraat in Rotterdall dienen binnenkort 
heiwerkza.·beden te worden verricbt die van 
invloed kwmen zijn op de pro~'. van 
Radio Rijmaond. Dit heeft een vertepnwoor
dil8r van de Reponale OIIroep bekend p.aakt 
tijdens een zitt:lna van de p ... nteraada 
co •• ime voor ruiatelljke ordeDina. Volpns 
R.1jnIK)nd zullen de beiwerkzauheden. die ' 
direkt acbter de studio van de rea1oradi~ . pan 
plaat. vinden. bet o..-oplljk uken een 
storinpvrij afpaal naar de luisteraar te 
brenl8n.Er wordt nu.-a .. t de projektont
wikkelinPMBtschappij Coroco, die het kantoren 
co.plex _t bouwen. pzocbt naar een 
tijdelijk onclerkoMn van Radio RijDllOnà. De 
werkz ••• beden van de bouw ne.en in 
septaber een aanvana. Tijdena de verpderina . 
ontstond wel eniae hilariteit toen de woord
voerder van Coroco stelde dat het aanwezia zijn 
van Radio Rijnaond een lIOOie controle WH GIl 

na te pan of er inderdaad geheid werd door de 
aann8Hr. 
WERELDRECORD PLATENDRAAJEN. 

Volaena de sepvena van de 88 jarip Nico 
Kueraana uit Rotterdu beeft hij nu het 
officiële wereldrecord platen draaden in handen 
nadat bij vorip aaand in de discotheek eita 
2000 9'7 uur achterelkaar .uz1ek heeft pdraaid. 
Het wereldrecord zou eerder op 57 uur staan. 
Gedurende de 9'7 uur heeft hij slecbts 2 keer 
een halt uur palapen en van elk uur .ocht hij 
tevens '7 llinuten rusten. Bij afloop bleek dat 
bij in totaal 80 ruatainuten had overgeslagen. 
Per daa kwuen zo'n 200 .enaan kijken naar 
zijn aktiviteiten. De krasse deejay heeft al 
aanpkondigd in de toekoat zijn record tot 100 
uur te verbeteren. . 
24 ' 

tots ot ...... . 
JAARREKENING AFGEKBURD BIJ NOB. 

De jaarrekening over het vorig boekjaar 
van het NOB heeft niet de vereiste goedkeuring 
van de accountant gekregen daar het ad
adnistratief wanorderIijk gesteld is bij het 
bedrijf. Volgens de leidina van het NOB is dit 
terug te voeren aan de verzelfstandigina van 
het bedrijf die per 1 januari van 1988 een· teit 
werd. Uit de cijfers zou ondemeer gebleken 
zijn dat bij lanp na niet alle verleende 
diensten aan de diverse om-oepen in rekening 
zijn se bracht. Op de jaarreken1n8 stond bij 
een ollZet van 439 railjoen een verliespost van 
17 Ililjoen. Volpns de verwacht1na zal in het 
lopende boekjaar nos een verlies worden 
pleden van 7 IIiljoen. een bedras dat in de 
ko.ende drie jaar zal .oeten worden geredu
ceerd tot nul. 
MBDIANBTIfORK IR DB KOMENDB WBDR. 

In de ko.ende zo.erweken heeft bet tau 
van Jonathan Mark. bij de Wereldo.roep 
Neder land in het progr8lUla Medianetwork weer 
een aantal interessante onderwerpen. Op 27 
juli brengt .en de 2e afleverins uit de serie 
'Porces Radio', waarbij de BPBS wordt belicht. 
ut ondemeer de vraag wat .et de historische 
studio'. van BrBS in Keulen zal gebeuren. 
wanneer deze het ko.ande jaar worden 
paloten. Op 3 augustus staan ondenaeer het 
.ed1anieuwa uit de Pacific en Azië geproaru
.eerd terwijl JOM Cupbell de wereld van de 
clandestiene radio belicht. 10 aupatua ia het 
tijd voor Latijns Der~' én onder de noe.ar 
Sound of tbe Trapies vertelt Jonathan wat je 
zoal aan de stranden van Latijns AMrika op je 
ontvanpr kan pakken. Op 17 augustus ia het 
tijd voor het aandelijka nieuwaprograua 
terwijl op de 24e aulU8tua ruiJate ia inpricht 
voor de laatste aflevering van de serie over 
leprrad1o: de AFRTS, ofwel de Merikaanae 
radio in Buropa wordt bij deze gelegenheid 
belicht. 
BOS WBBR NAAR DB AVRO. 

Voonaalll hoofd jeusdprogralUla's van de 
VPRO. Burny 8os, is weer terugekeerd bij de 
AVRO, alwaar hij een wekelijks, 2 uur durend. 
jeugdprogr8JUla pat .aken. dat het ko.ende 
televisieseizoen voor de eerste .aal zal zijn te 
zien. Hij werkte in de periode 1975 en 1985 
eerder voor de AVRO en was ondenleer verant
woordelijk voor progra..a's als Ko de 
Boawachtershow, Radio Lawaai Papagaai en O.a 
Flodder. Zoals ge.eld verliet Bos de VPRO na 
een slepende ruzie. In 1984 werd hij voor zijn 
werk bekroond .et de jaarlijkse onderscheid
ing, de Zilveren Reiss microfoon. 


