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2

FREEWAVE NUMMER 183
VERSCHIJNT OP 10 SEPTEMBER
1989 •

AMERICAN TOP 40 OP CD.
Op 4 juli, wanneer het Watermark Syndicate
programma American top 40 haar 1ge ve rjaardag
viert. zal deze show . voor het eerst worden
verstuurd naar de geabonneerde stations op een
CD, in plaats van op diverse LP's. Er zal niets
meer op tape worden gedaan, dus ook niet
meer het draaien van jingles en spots. Alles
wordt van cd afgespeeld, dus ook b.v. de
jingles;dit tijdens de wekelijkse opnamesessie
van het programma.
NIEUWE VAKORGANISATIE OPGERICIIT.
35 van de belangrijkste eigenaren van
radiostations in de VS, die gezamenlijk
meer dan 300 stations in Amerika vertegenwoordigen, hebben
in mei een nationale vakvereniging onder de naam 'Radio Operators
Caucus' opgericht. Ze kunnen gezien worden als
opvolger van de National Radio Broadcasters
Ass, die in 1986 ter ziele ging en ruim 25 jaar
lang bestond. Naast deze organisatie bestaat er
in Amerika tevens de National Ass. of Broadcasters. Binnen deze organisatie is destijds de
NRB opgegaan.
Men hoopt binnen de Caucus 5
tot 6 JDaal per jaar bij elkaar te komen Olft te
praten over de belangrijkste ontwikkelingen en
problemen binnen de radioindustrie.
RADIOFILMS IN HET THEATER.
Gedurende het afgelopen jaar zijn in meer
dan 15 van de top radio markten vele aktiefilmpjes gedraaid in bioscopen waaronder de
naam 'Radio Cops' uiteindelijk reklame wordt
gemaakt voor de diverse radiostations. Het idee
van de spotjes is afkomstig van het produktiebedrijf Radio Works/Radio Films dat de
spotjes speciaal maakt voor die stations die
gericht zijn op de top 40 format, het oldies
format en het rockformat. Er is inmiddels een
andere firma die op basis van meer romantische
filmpjes promo's maakt voor radiostations met
het format AC en Top 40, onder de titel
'Chances'. In de begin 70'er jaren werd voor
het laatst in de bioscopen op grote schaal
reklame gemaakt voor de stations en men stelt
door het invoeren een grote nieuwe luisterschare te hebben 'terug'gewonnen. In New Vork
b.v. gebruikt Z100 Radio Cops, terwijl concurrent WPIJ Changes gebruikt.
GEEN SUCCES VOOR SERIES OVER RADIO
De diverse series over radio via de televisie
in Amerika zijn niet zo'n succes gebleken.

Gedurende het afgelopen seizoen
werd een
aantal van deze series opgestart. waarbij
slechts 'Midnight Caller' , een serie over een
voormalige politieagent die op een radiostation
een praatprogramma met de luisteraar heeft.
volgend jaar zal terugkeren op de tv. Ongetwijfeld herinner je je nog de populaire tv serie
WKRP in Cincinnati. die eind 70'er en begin
SO'er jaren 4 seizoenen lang werd vertoond in
en buiten Amerika. Series als Almost Grown.
M' dnight en FM bereikten het afgelopen seizoen
geen top kijkcijfers en zullen het komende jaar
derhalve ook niet terugkeren op het scherm in
de VS.
Jan Hendrik Kruidenie

PRESCOTT

ARIZONA
TOEVAL IS ENORM GROOT,

Zoals regelmatig gebeurd las ik weer in de
nodige Amerikaanse vakbladen inzake de vele
wi jzigingen van eigenaar van de diverse radiostat i ons, de wijzigingen in format en de
. transfers van deejays. Een vrijwel dagelijkse
zaak in de Amerikaanse radioindustrie. Voor de
zoveelste maal gingen mijn ogen over de vele
cailletters. Eén van de grootste liefhebbers van
de Amer ikaanse radio in Nederland is wel
Meindert DikbooII. Deze heeft jarenlang zijn
vakantie telkens in de States doorgebracht met
als doel zoveellllogelijk radiostations af te
luisteren en eventueel te bezoeken. Dat éne
station waren we echter nooit tegengekomen.
Afgelopen november hadden we het er weer
over en Meindert vertelde me dat hij een
handig boekje op de kop had getikt waarin het
merendeel van de Aaerikaanse stations was
opgenomen. Laat nu juist die éne er ook in
. staan. Als zetelplaats had het Prescott in de
staat Arizona en het maakte gebruik van een
AM en FM outlet. Zoals zo vaak, besloot ik ook
dit station te benaderen inzake de nodige
documentatie voor mijn archief. Dit keer niet
het standaard briefje
aan
de programme
director maar een brief waarin iets meer over
mijn eigen persoon stond vermeld. Maanden
gingen voorbij zonder dat ik iets hoorde. Eind
april besloot ik nogmaals te schrijven, met in
de gedachten dat het station misschien wel in
andere handen en misschien ook wel andere
caliletters had gekregen. Op de le juni kreeg
ik antwoord van de Office Manager, die tevens
Traffic director bleek te Zijn voor het station.
Haar naam Tricia Williams. Zij schreef me dat
mijn brief haar persoonlijk meer dan normaal
geinteresseerd had gezien het feit dat haar
eerste echtgenoot een Nederlander was en ze
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jarenlang in respektievelijk Leiderdorp en
Sta.proy had gewoond. Ze vertelde in de brief
dat haar eerste radioervaring in de 60 f er jaren
was geweest toen ze gast deejay was in het
progr8JUla van de zeezender Radio Veronica,
om precies te zijn in één van de Gerard de
Vries shows. Ze was in 1984 nogmaals op
bezoek geweest in Nederland en had zich op de
hoogte gesteld van de huidige radio situatie. Met
veel plezier stuurde ze lDe stickers van het
station en een tape met jingles, waar ik naar
had gevraagd.
Met de hoop op veelwldig
kontakt sloot ze de brief op het briefpapier van
het radiostation; de naaa van het station
KNO T.
Hans Knot.

BETAAL TELEVISIE IN RUSLAND.
Volgens het Aaerikaanse blad Variety ziet
de toekomst voor de Sovjet Televisie er erg
goed uit en zal er volgend jaar een soort van
pay TV van start pan waarbij men tegen
betaling speeltll.s kan KaaIl zien. In eerste
instantie zal alleen in Moskou het progr8JU\a
kunnen worden ontvangen lliddels een decoder
Jlaar in een later stadiUII zullen de progr8llaais ook via kabel en satelliet worden verspreid
over de gehele Sovjet Unie.
ADVENTIST WORLD RADIO MET DX.
Zondags is het DX prograJIll8 van Adventist
World Radio nu te beluisteren tussen 5.30 en
6.00 UTC en tussen 9.30 en 10.00 UTC. Dit
alles via de 72757 kHz.
KORTERE PROGRAMMAS RADIO NORWAY.
Sinds eind lIei duren de diverse progrumais van Radio Norway International niet 45
Via
drie verschillende
maar 30 minuten.
frequenties worden tegelijkertijd drie verschillende progru.als uitgezonden. Het wekelijkse 5
minuten durende prograaaa in het Spaans is
wegens budgettaire problemen tijdelijk stopgezet
KANTOOR PREE EUROPE IN HONGARIJE.
De leiding van Radio Free Europe zal een
kantoor vestigen van haar station in Hongarije.
De regering van het land heeft gesteld geen
bezwaar tegen een dergelijke vestiging te
hebben. Reden hiervoor is dat DIen geen enkel
verschil wil maken tussen RFE en andere persbureaux in de geest van de paragraaf over de
arbeidsomstandigheden van journalisten in de
slotverklaring van de CVSE, eerder dit jaar
gehouden in Wenen.
VERANDERINGEN IN POLEN.
De politieke veranderingen binnen Polen
hebben zo ook hun invloed op de media in het
land. Steeds meer wordt er oppositie gepleegd
tegen de monopoliepositie van de Staatsomroep.
Inmiddels is er een wetsontwerp ingediend
waardoor het onde~eer mogelijk kan worden
dat organisaties als Solidariteit zendtijd
kunnen krijgen en organisaties als vakbonden
hebben duidelijk gesteld ook diezelfde mogelijkheid te willen hebben om hun leden te kunnen

4

informeren. Tevens ligt het in de bedoeling dat
vertegenwoordigers van dergelijke organisaties
gaan meewerken binnen de staats radio en tv.
Na een nog nader te bepalen periode zal het
zelfs mogelijk kunnen worden dat een landelijk
radio- zowel als televisienet geheel zal worden
overgedragen aan de organisaties.
BRITISH AMATEUR TV CLUB.
De Britse Amateur TV Club bestaat reeds
meer dan 40 jaar en heeft als hoofddoel het
redden van oude televisietoestellen en test
onderdelen van alle demoexemplaren , waar ook
ter wereld gemaakt. Over de verzamelwoede heeft
de club vorig jaar een documentaire gemaakt
die via een aantal tv stations ter wereld
inmiddels is uitgezonden. Een opvolger van de
documentaire heeft men ook al in gedachten I de
geschiedenis van· het testbeeld . .
UITBREIDING IN ZIMBABWE.
Het Afrikaanse land Zimbabwe zal voor de
staatsomroep ZBC miljoenen dollars beschikbaar
stellen voor de uitbreiding van haar omroepcentrum in Borrowdale. Er zal ondermeer een
kompleet nieuw' gebouw worden geplaatst tussen
de huidige radio en de huidige tv studio. In dit
gebouw worden naast de algemene radio en tv
studio's ook speciale nieuwsstudio's gepland.
Op de begane grond wordt tevens ruimte gecreeärd
voor archief, bibliotheek en discotheek. Zimbabwe
is één van de weinige Afrikaanse landen die
haar omroep opbouwt zonder financille steun
van andere landen.
VOORSTEL TWEEDE TV KANAAL KENIA.
Als de regering de voorstellen goedkeurt
dan zal Kenia een landelijk radio en televisie
net erbij krijgen. Alvorens men zal overgaan
tot de invoering zal er een diepgaand onderzoek
tussen 1990 en 1993 worden gedaan om na te
gaan wat eventuele mogelijkheden voor een
dergelijk net kunnen zijn. Ook zal men het
bestaande net verbeteren en de studio's moderniseren.
KONTRAKT TUSSEN GABON EN FRAHD.IJK.

Tijdens een bijeenkomst van regeringsvertegenwoordigers uit Frankrijk en Gabon is een
overeenkomst getekend waarbij Gabon iets meer
dan een kwart miljoen dollar aan financil!le
steun krijgt voor het Canal France International, het station dat internationaal franstalige programma's vanuit Gabon verzorgd. Het
betreft hier televisieprogramma's. die naar
andere Afrikaanse landen zullen worden uitgezonden, waaronder Senegal en Ivoorkust.
TANZANIA EN JAPAN VERXER SAMEN.

Ook is er een overeenkomst gekomen tussen
Tanzania en Japan waarbij Japan zal meewerken aan de inrichting van een nieuw radiostation in Mtwara. Hierdoor kunnen de luisteraars
in het zuidelijk gedeelte eindelijk luisteren
naar de staatsradio. Voorheen waren ze altijd
afhankelijk van programma's van zuidelijke
buurlanden.
RULAME OP TV IN CHINA.
Tot vorig jaar werd Beijng TV geheel gefinancierd door de Chinese regering. Vorig jaar
kreeg men toestemming tot invoering van reklame
en reeds 77% van de inkomsten kwamen vorig
jaar al uit de reklame. Vanwege het grote succes
is nu besloten de tarieven met 10 tot 15% te
verhogen om nog meer geld uit deze bron te halen.

SAHENWERXING DENEMARKEN NOORVEGEN •
Er is een samenwerkingscontract getekend
tus sen Radio Norway en Radio Denmark, waarin
ondermeer is vastgelegd da~ Radio Denmark 50%
van de zendtijd van Radio Norway zal gaan huren.
Reden is dat Denmark op deze manier beter bij
de luisteraars te ontvangen zal zijn. Het
kontrakt wordt 1 september a . s . van krach .
JAMHING I N PANAMA.
De reg erin~ van Panama heeft be sloten
st oorzenders in te ze t ten tegen de berichtgeving van de Amerikanen over het land. Zo worden
de programma's van CNN die in het land zijn te
ontvangen tijdens de berichtgeving over. Panama
gestoord door een zwart beeld. De programma ' s
van AFRTS TV worden tijdens het nieuws konstant
gestoord. Gelukkig zijn er ook in Panama al
mensen die een satellietschotel hebben en dus
vrij kunnen beschikken over vrije nieuwsgaring.
VOICE OF ARAB EGYPT STOPT.
De uitzendingen van the Voice of Arab Egypt,
die haar programma' s verzorgt via de 567 en
783 kHz, zal haar anti Egyptische programma' s
binnenkort stopzetten. Dit besluit is genomen
door de regering van Syri~ nadat onlangs een
verbroedering tussen beide landen heeft plaats
gevonden.
_
SATELLIET TV VIA RELAIS OP CYPRUS.
Op Cyprus is men van plan de sa telliettelevisie programma's van enkele Duitse, Amerikaanse en Franse stations via relais te gaan
verspreiden via de kabelnetten. Ook zou er
onderhandeling zijn met de Sovjet regering om
toestemming te krijgen één van de Sovjetprogramma's deels over te nemen.

STORING OP RIAS BERLIN.
RIAS Berlin ondervindt problemen door een
stoorzender die wordt ingezet door de Iranese
regering op de zender van Radio Irak via de
6005 kHz. -RIAS ondervindt ook storing daar er
liefst een vermogen van 500 kW op de stoorzender wordt gezet.
ICR NIEUW KORTE GOLF STATION.
Een i euw Christelijk Korte Golf station,
onder de naam International Christian Radio,
zal vanaf midden 1990 van start gaan vanuit
Zuid Afrika met een prog aroma in 9 verschillende talen, gericht op het gehele Afrikaanse
kontinent. Men zal een zender van 250 kW gaan
gebruiken, waarbij naast de engelse taal tevens
programma' 8 zullen worden uitg ezonden in het
Frans, Portuge s, Arabisch en in de inlandse
talen Venda, Afrikaans, Sotho, Zoeloe en Swahili.

ZeezendersNtI

zo 18 JUNI: Eerst andermaal een cassette afgeluist erd van de Audiocassettes van SMC, Dit
keer nummer 38, die de periode mei behandeld .
Meer de aan en uit periode voor onderhoud en
technische mankementen. Wat heel leuk is is de
Tha tcher persoonlijke top 5 op Caroline 819 ,
die werd ui tgezonden door de boys ter gelegenheid
van het regeringsjubileum van de ijzeren dame.
Om niet politiek te klinken draaide men ook de
top 5 van de oppositieleider en die van de
koningin van Engeland. Op nwmner 1 het nationale
volkslied maar helaas •••• de plaat was niet in

NIEUW BIJ SMC: Linnen draagtas, met het opschrift: "25 jaar Radio Caroline
1964 - 1989". Gemaakt in samenwerking met Freewave. f 5,--.
NIEUW: Laser fotoboek, import uit Engeland. Met fraaie foto's. Vooral van
de vrouwelijke discjockey's. f 35,--.
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HISTORISCH: zojuist ontvangen de originele Radio Noordzee stickers!
3 stuks voor f 5,--.
HISTORISCH: Enige originele Delmare boekjes uit 1979. 2 stuks: f 5,--.
SMC AUDIO MAGAZINE: delen 3~ en 35 met 25 jaar Radio Caróline: f 20,--.
Laserjingles, periode 84 t/m 87 nu op één cassette voor maar f 15,--.
OFFSHORE RADIO 1958 - 1978: 3 cassettes voor -f 30,--. (Het was de bedoeling
dat de geluidsbanden op een driedubbel-lp geperst zou gaan worden, maar
het is er nooit van gekomen!).
NIEUW: SMC AUDIO MAGAZrt~E: delen 36, , 37 en 38. Per stuk f 11,-.
Per drie stuks: f 29,--.
BOOTTOCHTEN: Diverse mensen hebben ons gebeld en gevraagd hoe het nu staat
met de boottochten. Welnu: door de werkzaamheden aan boord van de Ross
Revenge was het onmogelijk het schip te bezoeken. Op dit moment wordt er
naarstig gezocht naar een mogelijkheid om dit jaar alsnog te varen.
Zodra Laser terug is uit Marokko, hopen wij een tocht te organiseren.
Tenslotte: VIDEO: 25 JAAR ZEEZENDERS, 70 minuten: f 65,--.
5 JAAR ROSS REVENGE, gefilmd door Ad Roberts. 2 delen: f 125,--.

Stichting Media Communicatie
Postbus 53121, 1007 RC ' Amsterdam. Postgiro 4065700. Bankrekening 98.80.40.301.
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de discotheek te vinden. Wat mij zelf ook erg
trof was het uitstekende overzicht van de helaas
te weinig op Caroline gehoorde dee jay Colin Ward.
Ook deze keer weer veel aandacht voor Caroline.
Een uitstekende zaak. Info bij SMC (zie advertenties in Freewave). Bekend wordt dat een
aantal ex zeezendermedewerkers bij de satellietzender TV Veronique terecht komt. Wat te denken
van Leo den Later, voormalig nieuwslezer bij
Caroline en Veronica. Via Wereldomroep en ANP
kwam hij bij NOS 'Oog op morgen' terecht. Hij
zal bij het nieuwsteam komen van Veronique,
eveneens als Jan de Hoop, die nieuws gaa t ,
verzorgen in het Ontbijtprogramma. Jan werkte
onder de naam Frank van der Mast bij Mi Amigo.
Zijn maatje daar, Marc Jacobs, zal samen met
Katherine Keyl, centrale presentatie verzorgen
van de Ontbijtshow. De 3S jarige Jacobs werkte
voor Mi Amigo en Caroline om vervolgens in
Groningen bij de regionale omroep Radio Noord
een glanzende carrière te maken. Als êên het
eerder had verdiend was het Marc wel. Ruud
Hendriks heeft hem overgehaald naar de televisie
te komen, hetgeen niet gemakkelijk is geweest
daar Jacobs een radioman in hart en nieren is.
Eerder dit jaar kreeg hij een mooi aanbod om
bij Radio 10 in dienst te treden, hetgeen hij
afwees. Jos Kuyer, bekend van zijn werk voor
Radio Noordzee, zal eindredakteur Sport worden
voor Veronique. Het bericht van Ron O'Quinn in
de vorige Preewave dient snel tot vergeten te
worden beschouwd. Ron blijkt helemaal niet in
Engeland te zijn geweest. Een super freak heeft
zich als hem voorgedaan en opgedrongen aan
Howard G Rose, die erin geloofde en het bericht
aan ons leverde. Van Rob Chapman, die aan de
universiteit van Leeds onderzoek doet naar de
geachiedenil van de popradio, hoorden we inmid-,
dels dat Ron 0 'Quinn enige tijd geleden ia
omgekomen bij een autoongeluk in de vs. Wel is
bekend wat Paul '24 hours a day' Hay, aliaa
Paul Dane (ex RHI en ex Laser 558) voor de
kost doet. Hij werkt ala technicua op onderzoeks achepen , die eigendom zi jn van de NASA,
Amerika's ruimte onderzoek instituut. Steve
Gordon, hij werkte ondermeer voor Caroline en
Voice of Peace, werkt sinds kort dagelijks in
een middagprograama op Radio Kri stiansad in
Noorwegen. BUZZ FM is tenslotte één van de
vele aanvragera van een licentie voor lokale
radio in Engeland. In de oprichtingsvergadering
werden de namen bekend gemaakt van de Raad van
Beheer en in die Raad zit ondermeer ene Lindsay
Reid, bij ons beter bekend als Mike Lindsay
van RNI.We gaan nog even door met de transferlijst. Op 16 juli a.s. gaat Breeze AH in de
ether, een afscheiding van Essex Radio, dat
zelf via de FM beluisterbaar zal zijn. Breeze
AH krijgt in het presentatieteam o.a. Nick
Williams (voorheen Caroline en Invicta Radio):
het station zal als programmaleider Keith Rodgers
krijgen (voorheen Dave Rodgers van RNI en
Atlantis) programmaleider bij Ealex FM zal
Terry Davis worden (eveneens ex RNI en Atlantis) •
Terry heeft tevens een eigen produktiemaatschappij onder de naam' Flemish Giant' . Geruchten
uit Vlaanderen leren ons dat het er steeds
meer op lijkt dat Danny Vulsteke, na het mislukken van zijn projekt in Noord Frankrijk,
weer zin heeft in een nieuw pro jekt. Het FM
signaal zou niet reikend genoeg zijn om Engeland '
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te bereiken als het schip voor de Nederlandse
kust zou komen te liggen. We hebben het dan
over de Communicator. Zie je het verband?
Caroline 558 voor deze zondag:
6-10 Max, 10-14 Shaun, 14-18 Philip, 18-22
Dave, 22-2 Neil en 2-6 Chris. Caroline 819
Shaun en Philip. Wat betreft de nieuwe deejays
is het ons duidelijk dat het format ook enigszins
is aangepast. Het is allemaal wat vrijer en
positiever wat je hoort en vooral Shaun is een
uitstekende nieuwe aanwinst. In de progranmering
van Caroline 819 is een aantal nieuwe items
ingevoerd. Naast de persoonlijke top 5 nu ook
'Featured album' en 'Ross Recipe'. Men kondigt
zichzelf regelmatig aan als 'Frequency Radio
819'. World Hission Radio in de ether en het
lijkt erop dat er steeds meer religieuze programma's zijn te beluisteren via de 6215 kHz.
Geen DX programma en we hebben gehoord dat
wanneer dit programma terugkeert het slechts
op 1 zondag per maand zal geschieden. Hopelijk
wordt het dan wel een echt DX programma. Vanuit
Isra!l korte info inzake de line up van 14
juni j .,1.: 00 John MacDonald 03 David Lee
(zijn laatste beurt aan boord, waarna hij terug
naar Engeland zal gaan) 06 Kenny Page. 09
John, 12 non stop, 13 Ricky Harks, 14 Kenny,
15 Abie Nathan, 16 Richard We"s t, 17 Kenny, 18
David, 19.30 Ricky en 21 Richard. ma 19 JUNI:
Radio 819 liye programmering als vorige week.
De tapes zijn meestal herhalingen en die van
Krijn en Jan zijn nog steeds niet gearriveerd.
Ellie een herhaling van 12.6; Smoking top 3
van 16.5.' Daar de 'vraag' eruit was geknipt
was niet na te gaan van welke datum de Ria
Valk tape was. In plaats van Erwin was Arie
Swets tussen 14 en 16 te beluisteren. Caroline
558 6-10 Dave, 22-2 Chris. di 20 JUNI: Caroline
558 2-6 Max, 6-10 Dave, 17-20 Philip, 20-23
Shaun, 23-2 Chris. Radio 819 9-11 herhaling
van 6 juni en tussen 14 en 16 Erwin met herhaling
van 13 juni. wo 21 JUNI: 9-11 herhaling van 15
juni !rwin is een progrllJDlD8 dat 14 juni had
moeten worden uitgezonden maar dat toen niet werd
uitgezonden daar men uit de lucht was. Vanwege
de zomers tart in de live progr.ammering de hits
en tips alleen maar zomerse titels.
Caroline terugkeer van Rob Harrison , die tussen
18 en 22 uur is geprogrammeerd. Vandaag bij de
VOO de laatste Tineke show, daar ze vertrekt
naar TV 10. Tineke was de langst dienende bij
Veronica. Ze kwam op 31 augustus 1960 in dienst.
Te gast ondermeer Joost den Draayer en Jan van
Veen. Mocht Tineke het niet naar haar zin hebben
bij TV 10, aldus Joost, dan kan ze zo bij Cable
One in dienst treden. De reis naar Engeland
van Bode en de man achter de Communicator is
niet doorgegaan. Tekort aan financiën zou een
rol hebben gespeeld.
do 22 JUNI: Allereerst de geruchten
vanuitdeCarolineorganisatiezelf.Zonderverdere
mededelingen stelt men dat een FM zender voor
Caroline 'dichter bij is dan ooit tevoren'.
Wat betreft de' Nannell wil men in Engeland
geloven dat het schip is opgebracht door de
Spaanse marine daar men de haven had verlaten
zonder geldige papieren. Toch wist men de
marineboot te ontglippen om later in internationale wateren voor Belgi! voor anker te gaan.
Wie gelooft dit onzinnige verhaal?
Vanuit Florida kreeg ik een ansichtkaart van
t

t
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onze correspondent in de VS, Rene Burcksen.
Hij schreef ondermeer dat hij tussen 10 en 12
in de avond (VS tijd) en dat is tussen 4 en 6
in de ochtend bij ons, kan luisteren naar
Caroline via de korte golf. 'what a thrill'.
Caroline 558: 02 Neil Ga tes, 04 Chris Adams,
06 Dave Richards, 10 Nigel Harris, 14 Neil, 18
Rob Harrisson, 22 Chris. Tussen 6.04 en 6.17
was er regelmatig zenderuitval door water dat
op de isolatoren terecht kwam. Caroline 819
23-02 Rob en 2-6 Dave. Radio 819 Vanaf 5.20 in
de lucht vanuit de Car 819 studio. Dit daar de
eigen studio flinke schade had opgelopen bij de
storm van hedennacht. Patrijspoort laten open
staan? Vandaag derhalve geen nieuws, weer,
verkeersinfo en uitgaanstips. 9-11 een herhaling
van 7 juni en 14-16 een herhaling van 15 juni.
vr 23 JUNI: Radio 819 vanaf 9 uur terug in
eigen studio. De actualiteiten komen langzaam
weer op gang. 9-11 een herhaling van 9 juni en
14-16 een herhaling van 9 juni. Caroline 558
wijziging vanaf 22 Chris en van 2 tot 6 Dave
Fisher met een van zijn zeldzame programma's.
en dan zitten we al op za 24 JUNI: Radio 819
live programma's als vorige week zaterdag.
I.p.v. Kees Nijsse tussen 9 en 11 Colin live. De
rest van de getapte programma' s zijn vandaag
geen herhalingen, ,uitgezonderd die van Ria
Valk. Colin Peters presenteert het late avond
programma tussen 23.15 en 24. Bij Radio Hofstad
in Den Haag horen we vandaag en ook andere
dagen voormalig Caroline, Mi Amigo en Monique
dee jay Dick Verheul. Caroline 558: ran Mack,
al langer aan boord, vandaag vanaf 6 tot 10 op

Caroline. Gedurende de afgelopen dagen presenteerde hi j geen programma' s maar hield zich
met het nieuwslezen en voorbereiden bezig.
Daarna tot 14 Rob, 14-18 Chris, 18-22 Dave en
22-2 Neil. Radio Caroline 819 23.30-02 Rob en
daarna Neil daar Dave zich niet lekker voelde.
zo 25 JUNI: Radio 819 live als vorige zondag.
Johan Maasbach een herhaling van 11 juni,
waarvoor excuses wordt aangeboden. Vader Abraham
tussen 10 en 11 een herhaling van 28 mei, OenO
Magazine een herhaling van 9 april en 28 mei.
Ook Ria in de herhaling. Een tender is bij de
Communicator geweest om diverse kisten met
technische apparatuur te brengen. Duidelijk is
ook geworden da t de masten er nog steeds in
segmenten op het dek liggen. Vanuit de redaktie
van Offshore Echoes weet men ons te vertellen
da t begin augustus de Communica tor naar een
zuidelijke haven zal vertrekken voor groot
onderhoud en ' de montage van de masten. In de
programma' s op Caroline en Radio 819 deze zondag
veel opmerkingen rond de opknapbeurt aan boord
van de Ross Revenge. Het schip krijgt een totale
nieuwe kleur . en als je de volgende keer op
bezoek gaat op· het schip hoef je geen kleurencamera mee te nemen gezien het schip een zwarte
kleur krijgt. Leuke 'opmerking trouwens in het
Carolineprogramm& was dat er op het dek van de
Ross meer 'kabeltroep' ligt dan waar ook op het
vaste land van Engeland. 558 programmering: 02
Neil, 04 Chris, 06 Dave, 10 Nigel, . 14 Neil, 18
Rob en 22 Chris. ma 26 JUNI: Caroline vanaf
12.40 midden in het programma van Nigel Harris
uit de ether voor onderhoud om niet eerder dan
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vanaf 5.0S in de ether. Daarna tot 6.30 Colin,
3 uur in de volgende nacht met Neil Gatas terug
6.30-7 Haasbach die tevens vandaag optreedt in
te keren. Radio 819: Arie Swets en Ron van der
het programma 'Op de rand van leven en dood'
Plas afgelost door Walter Simons, Erik Beekman
van Koos Postema bij de VOO, 7-9 Erik, 9-11
en Mirjam Verhoef, die eerder van 24 augustus
Ger Lammens op tape. Ger zat onder de naam Ger
tot 8 september vorig jaar aan boord zat. Colin
van der Zee op de Ross voor Radio Monique in
Peters aan boord geblevan. 5-6.30 Colin, 7-9
de periodes 9-8 tot 29-8 'SS, 19-9 tot 17-10
Erik, 9-11 Elly van Amstel ean herhaling van
1985 en 18-6 tot 5-7 'S6. 11-12 i.p.v. Connie '
5.6, 11-11.45 Krijn (vanaf vandaag ligt het in
Vandenbosch Walter en Colin live. 12-12.20
de bedoeling het programma op alle werkdagen
Ria, 12.20-13 non stop, 13-17 Erwin, 17-19
uit te zenden), 11.45-12 Smoking top 3 met een
Mirjam en 23-24 Boordploeg. zo 9 JULI: Na de
herhaling van oktober 1985, 12-12.20 Ria Valk,
nacht op S19 tussen 5 en 8 Erik, 10-11 i.p.v.
12.20 en 13.40 Mirjam, waarna ook de 819 voor
onderhoud de ether ' vèrlaa t. Nieuwe spots die . Vader Abraham Mir jam live, 11-12 Erwin met
we hoorden waren voor da 3a Singapore Airlines
OenO Magazine, 12-12.20 Ria, 12.20-17 Colin
met veel platen uit het afgelopen jaar gezien
rebus en de Rock Away drive in show ta houden
aan de Costa Brava tijdens de zomermaanden met
hat 1 jarig bestaan van Radio 558/S19 met
als deejays o.a. Ron van der Plas, Kees Nijssen,
natuurlijk veel jingles uit die periode en 17Erwin v.d. Bliek, Ad Roberts, Nico van der
19 Walter. Dan het overige nieuws: Vanuit
Stee en Bart van Leeuwen. Ons viel het tevens
Engeland horen we dat de Communicator in augustus
op dat de nieuwsuitzendingen nog minimaal zijn,
naar een war.mer land zal worden versleept voor
onderhoud en de opbouw van de masten. Het land
hoewel er wel 4 lieden aan boord zitten voor
van bestemming, zo horen we uit andere bronnen,
Radio 819. di 27 JUNI: Radio 819 5-6.30 wordt
zou Marokko zijn en het kan best al volgende week
vandaag gedaan door Walter, 9-11 een herhaling
zijn dat men zal vertrekken. Ook da ~ zender
van 6 en 20 juni. Vanaf vandaag op werkdagen
zou naar dat land getransporteerd worden voor
tussen 16 en 17 het prograDllUl Middagexpress
de inbouw. Waar is de Nannell? Tja een algemene
met Jan Veldkamp. Live voor de rest van deze
vraag. Niet in Spanje, niet in Nederland en
dag tussen 7 en 9 Erik, 12.20-i4 Mirjam (die
ook niet voor de Belgische kust. Oe verhalen
veel beter, hoewel nog wel lekker giechelend,
uit Engeland bevestigden ons reeds wat we eerder
klinkt als vorig jaar; een uitstekende stem
hoorden. ,Tijdens de tocht, nadat men in de
voor een antwoordapparaat - zo vriendelijk) en
haven al reeds de zendmast had verstevigd. zou
17-19 Walter. wo 28 JUNI: Radio 819 5-6.30
de zendmast deels en vermoedelijk geheel zijn
voor de rest van de week door Colin. Elly van
verdwenen. Volgens het scheepvaartregister is
Amstel een herhaling van 15 en 21 juni. Caroline
het zendschip op 10 juni vertrokken uit Santander
enigszins gewijzigd, zie daarvoor programmaovermet als bestemming YEU Island, een eilandje in
zicht van do 29 JUNI: 02 Neil, 04 Chris, 06
de Golf van Biskaje. Het register meldt dat
Dave, 10 Nigel, 14 Neil, 18 Rob 22 Chris. Op
daar het schip, dat inderdaad is herdoopt in
Radio S19 van ontbijt tot koffietijd tussen 9
MV Mi Amigo met als doel Radio Ship, niet is
en 11 een herhaling van 7 en 22 juni. vr 30
aangekomen. Huidige bestelDIDing onbekend. We
JUNI: 9-11 via Radio S19 anderma~l her~ling
wachten maar af. Vanuit de Vlaamse hoek wordt
en wel van 9,16 en 23 juni. Caroline geen
gemeld dat het schip voorbestemd zou zijn voor
progrUlD&tische veranderingen, hetgeen de gehele
een Nederlandstalig station voor de Nederlandse
komende week zo zal zijn. Hetzelfde geldt ook
kust met in ieder geval ook FM uitzendingen
voor Caroline 819. Een honkvaste presentatiestaf
(wedergeboorte Paradijs??). Ook zou er een
dus. Dan info over za 1 JULI: Radio 819 live
programmering 5-6.30 Colin, 7-9 Erik, 11-12
familiestation op komen met achter de schermen
i.p.v. Connie Vandenbosch·Walter Simons live,
voormalige Mi Amigo en Monique mensen. Eén
17-19 Mirjam en 23.15-24 ,' gehele boordploeg.
van de deejays zou een voormalige S19 deejay
Tussen 9 en 11 het ochtendprogramma andermaal
zijn die er tot nu toe niet in is geslaagd zijn
' met Kees Nijssen. dit na een afwezigheid van 2
voorbeeld te evenaren. Mike Dixon heeft inmiddels
weken. zo 2 JULI: Radio 819 live van 5-8 Erik,
bevestigd dat Radio 819 beslist niet van het
10-11 i.p.v. Vader AbrahAm Mirjam live, 12.20Carolineschip zal vertrekken daar de financiers
veel geld hebben geinvesteerd in onderhoud aan
17 Colin, 17-19 Wal ter en na 7 weken niets
het schip en de nieuwe zendmasten. Tenslotte
anders dan herhalingen te hebben gehoord van
nog een verhaal waarin Garey de Quincey de
het OenO Magazine eindelijk een verse aflevering
hoofdrol speelt. Hij heeft zijn naam veranderd
met Erwin v.d. Bliek, die derhalve nu per week
in John Walker. Deze Garey is al jarenlang aan
15 1/4 uur voor het ~tation preienteert. Ook
een rolstoel gekluisterd en is een enorme
hoorden we weer een aflevering van het DX
radiofreak. Hij heeft allerlei plannen en deze
programma via World Mission Radio, dit na lange
heeft hij aan een journalist verteld. Hat zou
afwezigheid. Waarschijnlijk zal het programma
gaan om een investering van 35.000 Ponden,
in de toekomst slechts 'én keer per maand worden
door hem en zi jn advokaa t gedaan voor de aankoop
gebracht. Nieuw adres: Box 141, Veenendaal in
van een schip, de AMOEBA 3, die ergens in
Nederland. Dit speciaal voor de Europese luisterRotterdam ligt afgemeerd (zo gaat h~t verhaal).
aars. ma 3 JULI: Radio 819 Hoera Hoera de gehele
Hij wil met die boot FM uitzendingen gaan doen
week geen herhalingen van getapte programma's.
via de 97.5 MHz onder de naam Radio Nordsee
Live deze week mat 5-6.30 Colin, 7-9 Erik,
International, 200 mijlen uit de Britse kust.
12.20-14 Mirjam, 17-19 Walter. Vandaag geen
Lachen dus want waarschijnlijk zendt hij dus voor
Smoking top 3. Krijn Torringa derhalve door
zichzelf uit. Leuk om een dergelijk gerucht in
tot 12 uur. Bij Ria Valk deze week Carla van
de wereld te brengen en op die manier in de
de formatie Alpenzusjes te gast en de nieuwsuitpubliciteit te komen. Diegenen die het wel
zendingen zijn nog steeds minimaal. vr 7 JULI:
verdienen om in de publiciteit te komen zijn
Vanaf 5.30 in de ether. za S JULI: Radio 819
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stellen staan in de huizen opgesteld. Een
totaal aan 151 zenders voor radio verzorgen de u i tzend i ngen. De sta t i ons', we I ke
onder supervisie staan en tevens onder
controle staan van de regering worden
door 90 commerciële instellingen gerund.
Het merendeel van de stations heeft
middengolfzenders met een vermogen van
·RADIO IN MIDDEN AMERIKA - DEEL 3.
1 kW of minder en zenden gemiddeld 18
Goed, de luchtige kleren weer aan,
uur
per dag uit.
met het vliegtuig in de . richting van Cuba,
38 stations hebben een FM zender
een land met 9 miljoen inwoners die kunnen
waarvan
~r 23 staan opgesteld in de
luisteren naar radioprogramma/s"welke
hoofdstad
Santa Domingo. Eén station,
onder verantwoorde I ijkheid vallen van het
Radio
Santa
Maria de la Vega , met een
Ministerie voor Communicatie, welke een
10
kW
middengolfzender
verzorgt hoofdzaspeciale afdeling hiervoor heeft opgericht,
kelijk
onderwijskundige
uitzendingen.
nl. Cuban Radio Broadcasting Institute.
Meer
dan
10.000
studenten
betalen jaarHet land heeft liefst 94 middengolfzenders
lijks
een
soort
.
van
belasting
waarmee dit
die het hele land bestrijken. De 3 meest
station gefinancierd wordt. De meeste
sterke netwerken zijn: Radio liberacion
stations brengen 4 uur per
commerciële
(8 zenders, waarvan 1 50 kW en 1 van 60 kW)
dag nieuws en informatie. Een commercieel
Radio Progresso (8 zenders waarvan 2 van
televisiestation begon in 1952 haar uit50 kW) en Radio Rebelde (met 11 zenders
zendingen.
Hedentendage zijn er 3 stations
waarvan één met een vermogen van liefst
waaronder
Radio
Television Dominicana die
150 kW). Deze zenders zijn in totaal 1672
zowel
door
Regeringsals door reklameuren per week in de lucht met uitzendingen
fondsen
worden
gefinancierd.
Dit televisie
van de volgende aard: Amusement (993),
station,
RTD,
is
in
90%
van
het
land te
nieuws en informatie (414), onderwijs (264)
ontvangen.
Men
werkt
met
een
hoofdzender
De uitzendingen zijn hoofdzakel ijk Cubaanin de hoofdstad en met 2 steunzenders in
se ' produkties. Eén station is ingericht
het
land.
als klassiek station, welke tevens kultuRahintel is het 2e televisiestation
rele programma's uitstraalt. Ook bestaat
er op Cuba een station welke hoofdzakelijk die in Santa Domingo en in Santiago een
zender heeft staan welke door 80% van de
uitzendingen verzorgd voor het buitenland
bevolking
kan worden ontvangen. Men gevia kortegolfzenders van 100 kW. Via deze
bruikt
er
het
525 lijne~ systeem en het
zenders worden er 40 uur per dag uitzenmerendeel
van
de
uitzendingen (217 uren)
dingen verzorgd in het Spaans, Portugees,
worden
geïmporteerd
uit de USA en de
Frans, Engels, Creools, Queckwaans en Aralatijns
Amerikaanse
landen. Nieuws wordt
bisch welke worden itgestraald naar Euroo.a. doorgespeeld door de persbureaux AP
pa, het Midden Oosten en Amerika.
en UP I .
De eerste t~levisieuitzendingen waren in
El Salvador bezit 61 midden-, 3 korte
de begin 50er jaren. Er zijn 2 nationale
en 5 FM zenders en in het land zijn een
netwerken met 19 stations welke gerund
half miljoen ontvangsttoestellen. Dan te
worden door. de Officina Televisi6n Naciobedenken dat het land liefst 35 miljoen
nal en de Cuban Broadcasting Institute.
inwoners telt. Er is één station welke in
De stations zijn 136 uur per week in de
eigendom is van de regering, Radio
lucht. Ook worden er via speciale zenders
Nacional, welke 1 middengolfzender (10 kW)
70 · uren per week onderwijsuitzendingen
2
kortegolfzenders (5 kW) en 1 FM zender
verzorgd waarvoor 10.000 toestellen speheeft
in San Salvador welke 18 uur per
.ciaal door de regering van Cuba zijn gedag
in
de lucht zijn. Uitgezonderd het
instal leerd op de middelbare scholen in
' religieuse station in Zacateleluca worden
,het 1and.
De Dominicaanse Republiek is een land alle andere (50) stations gerund op com- .
merciële basis. 20 stations hebben hun
waar ruim 4,5 miljoen inwoners zijn.
studio's in de hoofdstad. Men zendt allen
170.000 radio- en 150.000 televisietoeuit in de Spaanse taal en er worden in
het land geen omroepbijdragen geheven.
VRAAG EH AANBOD.
Ik ben op zoek naar een single uitvoering
Vele stations werken in coöperatie
of een LP uitvoering van 'On my way back home'
samen. Enkele overkoepelende organen zijn:
van the New Riders on the Purple Sage op het
Cadena Central, Circuito YSR en Cadena
CBS lable. Mocht iemand hem vinden ben ik bereid
USKl. Ook in El Salvador worden de teleer goed voor te betalen. Reakties naar Jean
visie uitzendingen uitgestraald via het
Wautier, Nijverseelstraat 102, B 1890 Opwijk
525
lijnen systeem. 3 stations zijn er,
in Belgiä.
de e~rste begon haar uitzendingen in
9
onze loggers: Martin van de Maden, Maria Depuydt,
Rob Olthof, Paul Jan de Haan, Jack Duyzer en
Menk Kortschot . Tot de volgende keer namens
samensteller Hans Knot.

---------

--------

1956 en ze werken allen op commerciële
basis voor totaal 154 uren per week.
Naast deze stations bestaat er ook een
regeringsstation die wordt gerund door
het ministerie van onderwijs. Dit station
maakt gebruik van 2 kanalen.
Granada, een eilandengroep met
96.000 inwoners welke vroeger behoorde
tot het Verenigd Koninkrijk,heeft één
radiostation genaamd: Radio Grenada
(RGdA) welke eind 1971 haar uitzendingen
begon. Het wordt gerund door de regering
en zendt 16 uur per dag uit via 3 middengolfzenders van elk 0,8 kW die geplaatst
zijn in de plaatsen Marne Rouge, Sauteurs
en Carracau en via 2 kortegolfzenders
welke staan opgesteld in Marne Rouge. Men
kan op de eilanden niet naar eigen televisieprodukties kijken daar er geen eigen
televisiezenders zijn.

~A~~N ~O~K~ _ ~AMENWERKINq TV~.

Er is een toenadering gezocht door Kanalen
met TV2 in Denemarken om meer va t krijgen
op de regionale televisie in het land. V 2
heeft tot nu toe afwijzend gestaan op de
toenadering. ZoaJs bekend staat de positie van
Kanalen op zeer zwak.
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NIEUWE PAY TV IN AUGUSTU .

Op 11 augustus zal het door de Kinnevik
Groep in eigendom zijnde .Betaal TV onder de
naam TV 1000 van start gaan via de Astra
satelliet. Het is een Zweeds projekt dat in
Skandinavië zal gaan concurreren met FilmNet.
Sport, amusement, muziek n series zullen he
programma van TV ]000 gaan maken en via een
decoder en een maandelijkse be aling zal he
programma voor de tv bezitter zichtbaar kunnen
worden.

STAATS TV OOK BETAAL TV?
Inmidd Is zijn er st rke geruch en dat de
Zweedse reg ring c'n eigen ~etaal TV via e n
ze n 0 l' d n _ wj 1 gaan br ng n.
ni uw op
fficieel wil m n n eh ie s beve"tigen no h
ontkennen m ar m n zal op di
m nl r d
concurren ie w i] lell a lIgaall me
i 1mNe en ' V
1000.
OPN~EQW

pROBLEMEN RADIO VIBORG.

De nieuwe voorzitter van I<adio Viborg is
al weer de laan uitgestuurd gezien de problemen
die hij had met het personeel van Viborg. Het
station claimt nog steeds het grootste lokale
station van
Denemarken te
ZIJn maar in
werkelijkheid hebben zij minder luisteraars als
The Voice, dat 3 stations runt in resp.
Kopenhagen en voorsteden en dagelijks 4,5
miljoen luisteraars bereikt. Viborg heeft wel de
grootste luisterclub, een c lub waarvan men,
tegen betaling, lid kan worden.

REKLAME GEWEIGERD
TV 2, het

O~ TV2~

commerciële
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landelijke televi -

sienet. werd onlangs benaderd door een reklame
buro oa een cupagne
te starten. waarin
reklame wordt gemaakt voor een speciale show
die in september wordt gehouden en die zal
worden uitgezonden door DRTV. het eerste niet
commerciële tv net in Denemarken. Gezien TV2
een tegenstander is van OR TV heeft men het
aanbod en dus veel geld afgewezen. Nu worden
de spots afgezet aan 15 lokale stations over
geheel het land.
OUDE EN NIEUWE FINANCIERS KANALEN.
AEM Invest en
3AEM/HTV wensen niet
langer financieel betrokken te worden bij
Kanalen. Het station zit echter niet in de
problemen daar het maken van televisie mogelijk
blijft vanwege een financiele injektie die
gegeven zal worden door Esselte en andere
Skandinavische ondernemingen.
DB TV REKLAME IN NOORWEGEN.
Het Parlement heeft onlangs andermaal
ruimschoots gedebateerd over de mogelijkheid
tot invoering van reklame via de televisie. Men
was in eerste instantie van mening dat men
een gelijk systee. zou moeten gaan invoeren
als in Zweden. waarbij één net cOllmercieel en
één net niet cODURercieel is. De meerderheid,
de Conservatieven. heeft echter nee gezegd
tegen dit model. Men wil wel een onafhankelijke com.ercieel tv station, zoals in Denellarken JlBar geen staats tv liet reklaJIe. In de
herfst zal een nieuw voorstel aan het Parlellent
worden voorgelegd.
LOKALE RADIO IN FINLAND.
Onlangs is door de regering van Finland
besloten dat er minimaal 25 nieuwe licenties
zullen worden vrijgegeven voor lokale radio.
Vijf van deze licenties zullen bestemd zijn
voor niet commerci@le zenders. Daarnaast zijn
alle bestaande loka l e licenties vernieuwd
toegekend.
ONTBIJT TV IN PROBLEMEN .
Nordic Channel, dat in Skandinavi@ verantwoordelijk is voor ontbijttelevisie, verkeert
in ernstige problemen. Hoofdeigenaar, multi
miljonair Matts Carlsen, heeft derhalve besloten
alle aandelen over te kopen. Direkt daarna
besloot hij het onder te brengen in zijn onderneming Sanna Media Ltd~ Zijn voormalige medeeigenaars, Ake Wilhelmson en Mrs. Karl Stroakre
en tevens Ingmar Drogell zijn geheel niet
tevreden met de verkoop van de aandelen aan
Carlsen.· Het is ook onbekend of zij in de
toekomst nog verder zullen gaan met hun aktiviteiten voor Nordic Channel.
KANALEN IN HET ENGELS.
Tijdens de zomermaanden . verzorgt Kanalen
speciale programma' s die niet alleen voor de
potentiêle kijkers zijn bestemd maar ook voor
de buitenlandse gasten. Haar vroege ochtend
programma zal dagelijks worden uitgezonden
vanuit het Tivoli pretpark, waarin één van de
restaurants ' een' studio is ingericht. In, het
programma, da t maandag tot en met vrijdag tussen
half 8 en 9 uur wordt verzorgd, wordt ondermeer
nieuws en toeristeninformatie in het engels
gebracht.

ATLANTIC 252 VAN START.
Sinds eind juni wordt er met een bepaalde
regelmaat getest door Atlantic 252 via de 254
kHz. Zoals gemeld zal dit station, een samenwerkingsverband tussen RTE en RTL, dit najaar
via de lange golf met offici@le uitzendingen
van start gaan.
EUROPEES COUNTRY DEEJAY VAN HET JAAR.
David Allen is door de lezers van verschillende country music magazines in 8 verschillende Europese landen uitgeroepen tot de beste
country music deejay.
AHOY ST. JOHN NAAR RADIO RADIO
Andy St John begon enkele jaren geleden
zijn carrière bij Top Shop in London. Daarna
kreeg hij een kontrakt bij BFBS en sinds enkele
weken is hij iedere nacht te horen via het
satellietradio station Radio Radio. Zijn naam
heeft hij wel veranderd en hij noemt zich nu
Andy Freeman.
KANAAL RADIO VERWACHT.
Bij Invicta Radio zijn er serieuze plannen
een aanvraag bij de IBA in te dienen voor het
in de toekomst mogen runnen van een radiostation dat zich zal gaan richten op de gebruikers
van de toekomstige tunnel tussen Frankrijk en
Engeland onder het Kanaal door. Invicta Radio,
niet op de zee maar onder de zee.
LASER FOTOBOEK OFFSHORE ECHOES.
Nadat eerder vorig jaar het Caroline fotoboek
uitkwam via Offshore Echoes is nu het Laser
fotoboek uitgekomen, die de periode van Laser
558 en Laser Hot Hits belicht. Na een voorwoord
van Chris Edwards, waarin de historie van de
Communicator tot mei 1989 in het kort wordt
beschreven, een duidelijk overzicht van alle
medewerkers en gebeurtenissen rondom dit historierijke station. Op niet genummerde pagina's
(75) zijn in totaal 136 foto's te zien. Allen
exclusieve foto's uit het OE archief. Een zeer
duidelijk overzicht waarbij het jammer is dat
een deel der foto' s enigszins dichttrekt doordat
ze niet optimaal gèrasterd zijn. Het boek bevat
twee bijlagen, het eerste met allerlei. persoonlijke wensen van Laser medewerkers aan de lezers
van Offshore Echoes en een lijst met artikelen
die in de loop der jaren door Offshore Echoes
zijn uitgebracht. Mag niet ontbreken in je
kollektie. Kosten 8.99 Engelse Ponden en te
bestellen via het nieuwe adres, ' PO Box 1514,
London W7 2IL England.
PAMS GAAT NIEUW KONTRAKT AAN.
Nadat eerder 21 Century de samenwerking
mèt PAMS in Europa verbrak heeft PAMS inmiddels
een nieuw samenwerkingsverband gesloten en wel
met Thompson Creative in Dallas. PAMS zal de
firma exclusief vertegenwoordigen in Engeland
en Ierland. De firma zal onde~eer een jinglepakket gaan leveren aan Atlantic, het station
van RTE en RTL.
INWONERS VOELEN ZICH IN HOERENBUURT.
Inwoners van Clarkestown in het Graafschap
Co Meath in Ierland voelen zich als in een
hoerenbuurt nu iedere avond op hoge snelheid
de lichtjes van de 848 feet hoge zendmast aan
en uit gaan en rood gekleurd zijn. De verlichting is uiteraard aangebracht vanwege veiligheidsvoorschriften. Inwoners . van het plaatsje en
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niet haar eigen programma' s uitzendt maar de
omliggende dorpen hebben inmiddels een protestdesatellietprogramma's opvangt en doorstuurt via
monstratie naar het zendstation gehouden en
haar zender. Men is bij Cable One inmiddels
hebben aangekondigd eventueel bij het Hoge
ook in onderhandeling met eën station in BarGerechtshof een rechtzaak aan te spannen om de
celona om de programma's door te sturen.
uitzendingen van Atlantic 252 te voorkomen.
DICK VAN DER GRAAF NAAR VERONIQUE.
TBDlATISCH VIA ONE WORLD CHANNEL.
Andermaal een transf er binnen de satellietVia One World Channel zijn momenteel in
wereld.
Dick van der Graaf, managing directo r
geheel Europa programma' s te zien die aangeBenelux van Super Channel, is in dienst getreden
leverd worden en geproduceerd zijn in Derde
van lP Nederland, de exploitatie maatschappij
Wereld Landen en die voor uitzending in het
van RTV. Hij is daar verantwoordelijk voor
engels zijn ondertiteld. De programma's worden
verkoopvoorbereiding, onderzoek, strategische
dagelijks 80 minuten lang uitgezonden via de
planning en marketing communicatie. Voordat
satelliettransponder waarvan qok TV5 en Worldnet
hij bij Super Channel werkte was hij in dienst
gebruik maken. Sommige kabelnetten zenden
van Music Box. Jenny Kovascek volgt van der
derhalve ongemerkt deze programma's ook uit in
Graaf bij Super Channel op en zal de dagelijkse
die uren da t TV 5 niet in de ether is. In
Skandinavi~ zijn de programma's wel gewenst op
leiding krijgen van het kantoor in Amsterdam.
de kabel gezet en zijn ze dagelijks te zien
VAH sn NAAR SUPER IN BELG IE.
Greet de Leenheer, tot voor kort werkzaam
tussen half tien en tien voor elf. Eigenaar
bij Sky Television in Belgil! , is door Super
van het satellietstation is All Europe Satellite
Channel aangenomen als managing director Belgil! .
in London. waarbij men voor de exploitatie
Zij had dezelfde taak bij Sky Television.
financiele steun krijgt van een aantal andere
organisaties die zich bezighoudt met ontwikkeAMERIKAANSE RADIO IN EUROPA.
lingshulp aan Derde Landen.
Via de PAS 1, die boven de Atlantische
. Oceaan is gestationeerd en waarvan reeds GalaGROT! TENTOONSTELLING EN CONFERENTIE.
Van 8 tot 11 april a.s. zal in London de
vision gebruik maakt, zullen vanaf I september
vierde internationale kabel- en satellietbeurs
a. s. ook programma' s worden vorzorgd via de
radiokanalen door de Amerikaanse maatschappij
en conferentie gaan plaats vinden onder de
Microspace Coorperation. Men wil programma' s
noemer Cable en Satellite 90. In het afgelopen
van commerci~le Amerikaanse stations gaan
jaar kwamen er liefst 69% meer bezoekers aan
dit jaarlijks gebeuren dan in 1987. Op verzoek
overnemen en eveneens achtergrond muziek provan de standhouders zal de beurs van het komende
gramma's van gespecialiseerde firma's. Deze
jaar geheel gericht zijn op de handel in het
laatste programma's zijn speciaal gericht voor
professionele vak. Het gebeuren zal worden
heruitzending in restaurants, ziekenhuizen,
gehouden in het Olympia in London. Voor geintehotels e.d.
resseerden is informatie te verkrijgen bij
ANTENNE 2 NU OOK OP SATELLIET.
Cable and Satellite 90, att. Alison Black, 11
Sinds eind juni worden de programma's van
Manchester Square London W1H SAB England.
het Franse televisiestation Antenne 2 uitgestraald via de Telecom I satelliet in het 12.5
r GHz
• Via deze satelliet zullen in de toekomst
tevens de programma's van M6, La Cinq en Canal
J in geheel Europa te ontvangen zijn.
PltEHIERE TEN EINDE.
Sinds
1 juli zijn er geen programma' s
meer te zien van het Britse Pay TV net Premiere.
Financieel was het projekt, dat meer dan 30
VAN LANGS DE LIJN NAAIt TV 10.
miljoen gulden verlies leed, niet meer haalbaar.
Jaap Hofmman, zeer gewaardeerd als eindAl s'Lel na de start bleek dat in Groot Brittannit!
redakteur van het NOS programma Langs de Lijn, . bij de kij~ers geen behoefte bestond aan deze
zal naar 13 jaar dienst de NOS verlaten.
dure vor.m van betaal televisie.
Hij heeft een meerjaren kontrakt gesloten met
VAN BREUKELEN IN SPORTKVIS BIJ RTV.
TV 10 en zijn taak zal zijn een sportredaktie
Een wekelijkse sportquiz op RTV zal vanaf
op te zetten voor een wekelijks sportprogramoktober gepresenteerd gaan worden door PSV
ma. In ieder geval zijn Arno Ve~eulen en Leo
doelman Hans van Breukelen. Het programma zal
Driessen kandidaat om bij dit programma te
iedere dinsdagavond om 7 uur worden uitgezongaan werken.
den.
SA.H::!NWERnNG CASL! ONE EH VER.OHIQUE.
SAMENWERKING COHMERCIELE OMROEPEN.
Middels gezamenlijke promotie via radio en
In BrUS8el is begin juli de AS8ociation of
televisie zullen de satellietomroepen Cable One
Commercial Television (ACT) opgericht met als
en RTV gaan samenwerken. Dit zal gebeuren door
doel een verregaande samenwerking tussen de
het gezamenlijk aanbieden van reklame
diverse commerciäle televisiemaat8chappijen.
zendtijd. In de toekomst zal verder gezocht
Als
leden staan reeds geregistreerd: ITV, TFI,
worden naar meer mogelijkheden tot samenwerking.
SAT1. RTL Plus en Finivest, de werkmaatschapCASLE ONE HAAR. DE 3 HILJOEH.
pij van Berlusconi. Voorzitter van de club is
Cable One heeft momenteel rutm 2.8 miljoen
hij ook en men wil gaan samenwerken bij het
aansluitingen binnen het Nederlandse kabelnet.
produceren van films en andere programma' s,
Eind september zal men rutmschoots de 3 miljoen
ui twis selen van programma' s, het gezamenlijk
aan8luitingen pas8eren wanneer er 470.000
gebruik maken van apparatut.lr en het gezamenbijkomen in Amstelveen en de bollenstreek .
lijk f inancieren van aktiviteiten. Dit alles met
Ook in Spanje is Cable One voor de toeristen
al s hoofddoel het 'vermaken van het publiek'.
te beluisteren in die uren dat Radio Benidorm
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28 JUNI: Peter de Mooij, producer van
TROS R3 viert zijn 43-ste verjaardag en
Aad vld Heuvel zijn 54-ste. Van harte ++
De Veronica R2-programma 1s komen vanuit
Barneveld. Tussen 12 en 14 uur presenteert
Will Luikinga zijn programma vanaf de
grote zomertruuk. In het programma wordt
een Amerikaanse verkoop gehouden. De opbrengst is voor de stichting Wereldkinderen. Iedere week zal een van de optredende artiesten iets beschikbaar stellen
voor de verkoop. Vandaag is dat de bolhoed van Vader Abraham. De opbrengst is
slechts f 110,- ++ Terug in de tijd wordt
door Bart van Leeuwen vanuit de studio in
Hilversum gepresenteerd. Vanmiddag. draait
hij platen uit de Top 40 van 23· maart 168 .
Nummer 1 stond toen: Kom uit de bedstee
van Egbert Douwe ++
Nederland Muziekland komt weer vanuit Barneveld ++
Veronica heeft voor
R2 een nieuw jinglepakket aangeschaft.
De slogan is:
IIDe gl imlach van
woensdag ll ++ In La Stampa, van
20 tot 22 uur bij de VPRO op R3, heèft
Fons Dellen een interview met Johnny
Rotten van PIL ++ Volgens mr. Geurtsen, .
voorzitter van het commissariaat voor de
Media, hoeven TV10 en Radio Télé Veronique zich geen mome nt zorgen te máken,
dat Den Haag een stokje steekt voor hun
optreden als commerciële tv-stations.
Volgens hem houdt geen enkele wijziging
in de Mediawet ze effectief tegen als er
al een sluitende definitie gevonden wordt,
hebben TV10 en Veronique zoveel wijsheid
in huis, dat ze zich snel aan de nieuwe
constructie aanpassen +++ '
29 JUNI: DonaId de Marcas viert zijn 56ste verjaardag. Van harte ++ TV10 heeft
de ploeg voor de nieuwsuitzendingen zo
goed als rond. Herman Wigbold wordt de
hoofdredakteur. Harmen Siezen, Hugo van
Rhijn, Ton El ias, Rolf Pagano, Jan Sand~
berg, Leo Driessen, Arno Vermeulen en
vele andere Hilversumse omroepmedewerkers
vertrekken naar TV10 ++ Met ingang van
28 augustus gaat Annette van Trigt voor
Studio Sport werken. lij wordt opgenomen
in het presentatieteam voor de zondagavond. Daarnaast bI ijft zij voor de VARA
werken waar zij iedere zaterdagmorgen
het programma Bal op het dak presenteert

30 JUNI: Peter Holland maakt vandaag zijn
debuut bij Veron i ca op R3. Tussen .13 en .
15 uur presenteert hij Há, die Holland!
++ Boggle is de naam van het nieuwe spelletje dat Frank Kramer voor de KRO op
Ned.1 presenteert. Het spel is simpel
maar vereist van de kandidaten wel wat
woordinzicht. Zestien letters worden door
elkaar gehusseld en in een vierkant gelegd. Binnen 8 seconden moet een team een
zo lang mogelijk woord uit dat vierkant
halen. Het team dat het beste heeft gescoord gaat door naar de finaleronde.
Daarin kunnen prijzen tot f 5000,- worden
gewonnen, of ... helemaal niets +++
1 JULI; Wim T. Schippers viert zijn 47ste · verjaardag. Van harte ++ Jan Rietman
presenteert Typisch Hollands bij de VARA
op R2, vanuit Den Helder ++ De 76-ste
Tour de France gaat vandaag van start in
Luxemburg. Dat betekent tijd voor Radio
Tour de France via Rl
van 14 tot 17 uur. Presentatoren in Hilversum
zijn Klaas Samplonius,
Fe I i x Meu rders en .( voor
het laatst) Koos Postema .
Verslaggevers zijn Leo
Or i essen, Arno Vermeu I en TOUR DE fRftnCE
en Jorrit Jorritsma ++
Het VARA-programma Bal op het dak wordt
vandaag, en volgende week, vanuit de
Tourcaravaan uitgezonden ++ Bij de NOS
op Ned.3 wordt 5i uur vanuit een rijdende t re i n u i tge.zonden. Deze un i eke tv-gebeurtenis staat in het teken van het
150 jarig bestaan van de Nederlandse
Spoorwegen. De uitzending, waaraan honderden NS1'ers en NOSIers meewerken, begint
om 9.30 uur en eindigt om 15 uur ' +++
2 JULI: Bart van Leeuwen wordt alweer
35 jaar en' Bep van Houdt wordt alweer 60
jaar. Van harte ++ Omdat Jeanne Kooijmans
nog ziek i s', presenteert Pau I van der
Lugt de Wakkere Wereld, van 10 tot 12 uur
bij de KRO op R3 ++ In Tijd voor Toen de
hits en het nieuws uit juli 1967 ++ Om
16 uur maakt Jeroen Kosterman zijn debuut
als presentator van De Zalige Liefdeslijn
++ In Op slag van maandag heeft Hubert
van Hoof live-opnamen van de groep Texas
++ In Radio Tour de France treedt de groep
Amazing Stroopwafels I ive op ++ Fietsen
door de jaren tachtig: onder die noemer
worden in vijf uitzendingen de ontwikkelingen in het Nederlandse taalgebied tijdens het nu bijna afgelopen decennium in
13

kaart gebracht bij de VPRO op Ned.2.
Iedere week zal het programma door een
gast worden gepresenteerd. Vanavond is
het de Haagse dichter Bart Chabot +++
3 JULI: Hans Schiffers is met vakantie.
Daarom presenteert Bas Westerweel de uren
tussen 6 en 9 en doet Rick van Velthuysen
de Arbeidsvitaminen van 9 tot 12 uur bij
de AVRO op R3 ++ Hollands Glorie komt
vanuit Bergen ++ Jeanne Kooijmans is geheel hersteld en weer present in Driespoor
bij de NOS op R3 ++ De TROS programma's
op R2 zijn t/m 28 augustus veranderd.
Van 12 tot 13 uur geen Andrê van Duin,
maar Nederlandse artiesten parade. Nonstop muziek, afgewisseld met bekende
komische conferences. Van 13 tot 14 uur,
ongewijzigd, TROS Aktua, gevolgd door
Tijd voor Tetske. 14 tot 15 uur Muziek
uit Duizenden met Marco Bakker. Van 15
tot 16 uur In Concert. Eigen opnamen van
concerttoernees van diverse nationale en
internationale artiesten en groepen.
16 tot 17 uur Monterey Popfestival 1967.
Opnamen van di t le~
..
gend?rische festival
"'
~18?P~
dat I n de zome r van
~ ....
1967 in San Francisco
~
)
werd gehouden. Presen-~~~~~~~_~.~~
tatie is in handen van Jerney Kaagman
+++ 4 JULI: Ria Bremer viert haar 50-ste
verjaardag en David 'Kid' Jensen zijn 39stee Van harte ++ Luc van Rooij presenteert voor het laatst Holland wordt wak- '
ker van 6 tot 9 uur bij de VARA op R3.
Vanaf volgende week zal Paul de Leeuw de
uren vullen ++ Jack Spijkerman is twee
weken met vakantie en zeven weken bezig
met het schrijven van zijn nieuwe theater
programma. Daarom presenteert Henk Westbroek de komende negen weken Jackpot van
12 tot 14 ~ur bij de VARA op R3. Luisteraars moeten 5 vragen (d.m.v. geluidsfragmenten) beantwoorden. Alle 5 goed is
jackpot! De winnaar krijgt een leuke prijs
die door Marcel van Dam c.s beschikbaar
is gesteld . ++ In Twee meter de lucht in
een live-optreden van The Rainbirds ++
In Poppodium live-opnamen van Parkpop 89
++ In het casino van Knokke-Heist start
vandaag het Starfestival 1989. Teams uit
Engeland. België, Duitsland, Frankrijk en
Nederland strijden om de eerste plaats.
De finale is a.s. zaterdag ++ Om 20.30
Dresenteert Linda de Mol de eerste afle~ering van Dierenbingo. De bingo geldt
voor de Nederlandse ve ·reniging ter bescherming van dieren, dié 125 jaar bestaat ++
Om 17.40 uur zendt de NCRV op Ned.1 de
eerste aflevering uit van Kay O'Brien,
een serie die zich in het ziekenhuis a fspeelt. Hoofdpersoon is Kay O'Brien; .zij
is chirurg in een ziekenhuis in New Vork .
14
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Haar werk is haar leven en als enige
vrouw in een door mannen gedomineerde
wereld, moet zij zich e~tra waar maken
+++ 5 JULI: Veronica komt naar je toe
vanui t Goes. In Wi 11 wi 1 we 1 wor.dt de
originele tekst van Waarom fluister ik
je naam nog van Eenny Neyman d.m.v. een
Amerikaanse verkoop verkocht+ De opb rengs t (f 1305, -) i s bes temd voo r de
Stichting We reldkinderen ++ In Te rug in
de tijd de hits uit de Top 40 van 23 no~
vember 1968. Nummer 1 stond toen Lea van
The Cats ++ In Het podium van de Nederlandse lichte muziek heeft Jaques Klöters
d pia ist/componist Martin van Dijk als
gast ++ Om 21.45 uur zendt Veronica op
Ned.2 de verkiezing van Miss Uni verse
1989 uit. Deze werd op 23 mei in het
Mexicaanse Cancun gehouden. De Nederlandse Angela Visser sleepte het felbegeerde
kroontje in de wacht +++
6 JULI: Alan Freeman viert zijn 62-ste
verjaardag en Skip Voogd zijn 56-ste.
Van harte ++ Martijn Krabbé is een maand
met vakantie. Daniël Dekker presenteert
daarom de Nationale Hitparade van 16 tot
18 uur en Rob van Someren presenteert
Dance Trax van 19 tot 21 uur bij de TROS
op R3 ++ Onvoltooid verleden tijd is de
titel van een nieuw NCRV programma dat
van 11 tot 12 uur dertien weken op R2
wordt uitgezonden. In de eerste uitzending wordt teruggekeken op het jaar
1975. Het toenmalige kinderzangertje
Hein Simons kreeg dat jaar
een Edison en Peter Flik
maakte een radiodocumentaire over sabotage in het leger. Deze uitzending kwam de VPRO op een officiële
berisping te staan. De redaktie van OVT
bestaat uit Hijlco Span (presentatie),
Regina te Grotenhuis en Govert van Brakel
++ Music Masters is de titel van een
AVRO programma dat 13 donderdagen van
19 tot 19.50 uur op Ned.2 wordt uitgezonden. Ad Visser presenteert deze muziekkwis waarin het vooral gaat om herkennen
van fragmenten van popprodukties +++
7 JULI: Felicitaties aan Jeroen van Inkel
die z.ijn 28-ste verjaardag viert ++ In
het Utrechtse Oude Rijn ziekenhuis wordt
Chris Larraine Westbroek geboren. De gelukkige ouders zijn Henk Westbroek en
zijn Engelse vriendin Julia ++ Omdat
Bart van L~euwen met vakantie is, presenteert Erik de Zwart Goud van Oud, van 9
tot 12 uur op R3. Dit betekent dat hij
maar liefst 6 uur lang bij Veronica op de
zender is. Hij doet namelijk ook de Top
Veertig tussen 15 en 18 uur ++ De komende
vi e r vri jdagen geen NOS Driespoor tussen
18 en 19 uur, maar een extra uurtje Veron ica. Wessel van Diepen presenteert Rock

NCRV

ballads +++
8 JULI: Henk Bouwman viert zIJn 47-ste
verjaardag, Niek Montanus zijn 24-ste en
Linda de Mol haar 25-ste verjaardag. Van
harte ++ Jan Rietman presenteert Typisch
Hollands, tussen 14 en 16 uur bij de VARA
op R2, vanuit Rosmalen. Het programma begint acht minuten te laat, omdat de stroom
was uitgevallen ++ Om 21 uur wordt op
BRTl de fina1e van het derde Starfestival
in Knokke uitgezonden. Grote "winnaar is
de Nederlandse ploeg o. I.v. Marjol Flore.
Montezuma's Revenge krijgt ook nóg de
pe rs p rij s +++
9 JULI: Raymond 8alsink viert zijn 25-ste
verjaardag. Van harte ++ Fietsen door de
jaren 80, bij de VPRO op Ned.2 wordt dit
keer gepresenteerd door Rowan Moore", exzangeres van Centerfold. Daarna de film
Stop making sense van The Talking Heads
++ Peter van Bruggen vervangt Wilfried
Povel tussen 9 en 10 uur bij de KRO op
R3 ++ In Tijd voor Toen de hits en het
nieuws uit juli 1978 +++
10. JULI: De programmals van AVRO 3 komen
tot 18 uur vanuit Zeeland. Hollands Glorie
komt vanuit de Concertzaal in Zierikzee
en de andere programma's komen live vanaf de boot Stad Zierikzee ++ De NOS zal
de komende dagen de tv-serie Floris herhalen. Iedere dag, behalve zondag, zien
we een aflevering van de twaalfdelige serie. Floris neemt een bijzondere plaats
In in de Nederlandse tv-geschiedenis.
Met deze serie begonnen namelijk de karri~res van acteur Rutger Hauer, regisseur
Paul Verhoeven en scenarioschrijver Gerard
teman. Het verhaal speelt zich af in
de Middeleeuwen en heeft als rode draad
de strijd tussen Kar e l " van Gelre en Phillip de Schone van Bourgondie ++ Uit angst
dat Minister Brinkman zal ingrijpen, is
TV10 van plan om Nederland te verlaten.
Bij de verhuizing naar het buitenland
gaat het onder meer om de direktie, produktie, samenstelling van programmais,
technische afwerking van tv-programma~s
en programma-inkoop. Drs. A. Overste, med i ad i recteu r bij TV1 0: "Het is hee I s i mpel. Het gaat om te grote investeringen
en om te grote belangen van adverteerders
om enig risico te lopen. Wij hebben geen"
zin in jarenlang touwtrekken. Je kunt
geen bedrijf beginnen met allerlei procedures aan je broek. 1I +++
11 JULI: Herman Stok viert zijn 62-ste
verjaardag. Van harte ++ Van 6 tot 9 uur
is Paul de Leeuw voor het eerst bij de
VARA op R3 te horen. Janmer ++ I n de "
tweemeter-sessie bij Jan Douwe Kroeske
vanmiddag The Urban Heroes ++ Om 19.25
uur wordt bij de NCRV op Ned.l de 250-ste
aflevering van Zo vader, zo zoon uitge-

zonden. Het programma heeft een feestelijk
tin t je. - In de j ub i 1e uma f leve rin g k rij g t
het vaste panel (Wil1em Bol, Oick Passchier en Gerda Havertong) te maken met
de dochter van één van de vier ' spelers
uit Zeg Ins AAA: John Leddy, Sjoukje
Hooymaayer, Carry Tefsen en Herman Kortekaas. De dochter is die van John Leddy
+++ 12 JULI: Veronica op R2 komt vandaag
vanuit Franeker. Erik de Zwart vervangt
Bart van Leeuwen in Ook Goeiemorgen, omdat Bart met vakantie is. Hij is wel in
Terug in de tijd te horen, omdat dat programma vantevoren is opgenomen. Hij laat
platen uit de Top 40 van 21 augustus 1976
horen. Op nummer 1 stond toen Kiss and
say goodbye van The Manhattans ++ Jan de
Hoop doet voor het laatst de produktie
van Will wil wel. Als afscheid zingt Will
een Hoop-tekst op het aloude Ketelbinkie
++ In Will wil wel de Amerikaanse verkoop
van de Gouden LP Summer Fantasy van BZN.
De plaat brengt f 650,- op voor de Stichti ng Wereldki'nderen ++ Countdown wordt
voor de allerlaatste keer gepresenteerd
door Wessel van Diepen ++ TV10 gaat de
thuiswedstrijden van Ajax in het Uefacup
toernooi rechtstreeks uitzenden. Beide
partijen hebben hierover overeenstemming
bereikt. De NOS bet~eurt het besluit +++
13 JULI: Peter Teekamp presenteert de
Gouden Uren en zijn twee Nationale Hitparade uren rechtstreeks vanuit Walibi
in België. Hij is daar voor tv-opnamen
+++14 JULI: Edvard Niessing viert zijn
41-ste verjaardag. Van harte ++ Rob Stenders is ziek. Will LuJkinga presenteert
daarom Ol rob of d'ronder van 12 tot 13
uur bij Veronica R3 ++ Het bestuur van de
NOS wi I dat er een ei nde wordt gemaakt ,"
aan wat men noemt IIde oneerlijke concurrentie tussen de publieke omroep en de
pseudo-buitenlandse omroepinstelI ingen. 1I
Lees TV10 en Veronique. In een brief aan
aan de Tweede Kamervoorzi tter Do lman, .
vraagt NOS-voorzitter Joop van der Reijden de kamer om maatregelen die de gevestigde omroepen moeten beschermen ++ Op
Volle Toeren, om 20.30 uur bij de TROS
op Ned.2, werd opgenomen in Emmen. De
stad bestaat dit jaar 850 jaar. In het
programma is de finale te zien van De
Parade der Besten. Als winnaars kwamen
Miguel Wiels en Sandra Kater uit de bus
++ Om 21.55 uur wordt de laatste Jongbloed en Joosten van dit seizoen uitgezonden. In het programma praten Astrid en
Jaap met enkele collega's die naar TVl0
en Veronique gaan ++ De TROS weekendfilm,
om 22.25 uur, is Santa Fe Trail . uit 1940.
Oude filmglorie in een eigentijds jasje.
Het is namelijk een ingekleurde versie.
. Oe hoofdro 11en worden gespee I d door· Erro 1
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Flynn en RonaId Reagan +++
15 JULI: Jan Rietman presenteert 'VARA's
Typisch Hollands vanuit Neederweert ++
Als afsluiting , van hun Europeese tournee
geeft Pink Floyd een concert in Venetiä.
De tv-registratie wordt verzorgd door
IO-TV uit Amsterdam. Live wordt het om
21.30 uur door de BRT uitgezonden en om
23.30 uur door de VARA op Ned.l en de BBC
+++ 16 JULI: Stan Haag viert zijn 69-ste
verjaardag. Jacques K1Bters viert zijn
43-ste verjaardag en Adrian Juste zijn
35-ste. Van harte ++ Tom Blomberg is
5 weken met vakantie. Niek Montanus presenteert Tijd voor Toén en Hitweek. In
Tijd voor Toen de hits en het nieuws uit
juli 1982 ++ Omdat Rocky Tuhuteru naar
het North Sea Jazzfestival is, presenteert Niek Montanus, samen met Gulnaz,
Radio Thuisland ++ Om 21 uur de voorlopig laatste Krijsende Tafel van Marc · Stakenburg ++ In Op slag van maandag liveopnamen van de dame die vandaag verantwoordelijk is voor de Speciale Aanbieding
van de KRO: Maria McKee ++ In de derde
aflevering van Fietsen door de jaren 80
heeft Michel Vassalluei de presentatie.
Het programma wordt uitgezonden bij de
VPRO op Ned.2 ' +++
17 JULI: De AVRO-programma's op R3 komen
tussen 6 en 18 uur vanuit het Ajax-stadion in Amsterdam waar een Open Dag wordt
gehouden. De bedoeling was dat Hollands
Glorie vanuit een tent op een van de bijvelden zou worden uitgezonden. Maar helaas, even na het begfn valt het signaal
van de NOB-wagen, die het signaal naar
Hilversum moet zenden, helemaal weg.
In de tent gaat het programma gewoon
door, maar op R3 nemen Bas WestenHeel en
Riek van Velthuysen het programma over
++ In de Tour de France is het vandaag
een rustdag. In Radio Tour de France kunnen luisteraars vragen stellen aan Teun
van Vliet, Gert-Jan Theunisse, Steven
Rooks en Maarten Ducrot +++
18 JULI: Dave Cash viert zijn 47-ste
verjaardag. Van harte ++ Jeroen Pauw presenteert voor het laatst Dubbellisjes bij
de VARA op R3 tussen 19 en 20 uur. Ook
hij gaat naar Veronique. Vanaf volgende
week dinsdag zal Pieter Jan Hagens het
programma overnemen I liltVOLGENDE KEER
MEER+++++Ton van Draanenllll',1 I I i I I I ,.1
I I I I I I I I I I I t I I I I I I , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

ANDERMAAL Pl.OBLEMIR llI.JtM)RD.

Meldden we eerder de bouwproblemen die er
zijn onstaan in de omgeving van de studio van
Radio Rijnmond, nu zijn er andermaal problemen
met de huisvesting. He t gaat hier om het caf'.
van waaruit Radio Rijnmond een deel van haar
programma's verzorgd. D~ lokatie studio i n de
Delftsestraat is gevestigd in een café die van
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eigenaar dreigt te veranderen. Met de toekomstige
nieuwe eigenaar wenst de leiding van Rijnmond
echter niets te maken te hebben en nu wil men
proberen de verkoop te voorkomen. Indien de
huidige eigenaar alsnog vertrekt zal ook Radio
Rijnmond moeten gaan uitz i en naar een nieuw
onderkomen.
LOPEND VUUR OVER. DE MEDIA.
Met ingang van 5 oktober a.s . zal de NOS
aen wekelijks mediaprogramma gaan brengen via
de televisie onder de naam 'Lopend Vuur'. De
presentatie is in handen van Philip Freriks en
Leoni Jansen. Beiden blijven ook met hun andere
taken voor de NOS aktief. Het programma, dat
iedere donderdagavond vanaf 21.10 zal worden
uitgezonden zal alle ontwikkelingen op het
gebied van radio, televisie, kranten, opiniebladen en tijdschriften gaan volgen en tevens
zal er aandacht worden belteed aan nieuwe films,
boeken en theaterstukken.
GEEN WIJZIGING MEDIAWET.
Het kabinet zal voorlopig geen wijzigingen
op de Mediawet voorstellen aan de Tweede Kamer.
Dit heeft de demissionaire premier Lubbers
bekend gemaakt. Eerder werd gesteld dat de wet
zou worden aangepast met het oog op het verschijnen van de satelliet tv zenders TV 10 en
RTV. Een voorstel tot wijziging inzake grensoverschrijdende omroepen zou volgens Lubbers
geen meerderheid halen binnen de 2e Kamer. Om
dezelfde redenen zal er ook geen voorstel
ingediend worden tot uitbreiding van de reklamezendtijd via de STER. Pa. na een kabinetsformatie zal overwogen worden wijzigingsvoorstellen in te dienen. Dit betekent dat TV 10
en RTV in oktober rustig van start kunnen gaan.
4 MILJOEN AAIf RECHTER.

De uitzendrechten van de Olympische Spelen
in Barcelona (1992) zijn door de NOS verkregen
voor een bedrag van rond de 4 miljoen gulden.
Dit is bijna 2,5 miljoen meer dan men heeft
betaald voor da rechten van de Spelen in Seoul.
V or de Winterspelen die in Albertville worden
gehouden dient men l,S miljoen neer te tellen
hetgeen 3x zo veel il als voor de rechten van
de Spelen in Galgary. Wanneer de Spelen worden
gehouden in Lillehamer zal men in 1994 2 miljoen
moeten neertellen voor de rechten van deze
winterspelen.
COULISSEN GAAT VERDWIJHEH.
Na 14 Jaar lang op de radio te zijn geweest
heeft de leiding van de TROS besloten dat het
theaterprogramma Coulissen met ingang van
september a. s. zal gaan verdwijnen. Jan Kok,
destijds initiatiefnemer en huidige presentator,
begrijpt niet goed dat er binnen de leiding
van de TROS geen behoefte meer bestaat aan een
dergelijk programma mede daar de kijkcijfers
het afgelopen seizoen rond de 125.000 schommelden, terwijl het programma op de zaterdag
tussen 18 en 19 uur wordt uitgezonden.
ALS BET OK DE LIEFDE GAAT.
De liefde preken via de televisie is
voorlopig verleden tijd voor de Amerikaanse
pater Gene Jakubak die de daad bij het woord
voegde en minimaal 4 keer de liefde bedreef
me t één van zijn volgelingen. Van zijn orde
mag de J ezult voorlopig zich niet meer bezig
houden me t het pr eken over de liefde via de
televis i e maar zal zich geheel moeten gaan
richten op de 'hulpverlening'.

