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Beste lezers.
De vak~ntieperiode is voorbij en vanaf
heden zal Freewave weer normaal om de
drie weken verschijnen.
Driewekelijks
De afgelopen weken is er heel wat gebeurd:
EXPLOITATIE: Internationale Club
de Ross Revengc werd vereerd r,let een bevan Radio Vrienden.
zoek van Nederlandse en Engelse gezagdragers én Cable One heeft van de Raad van
HOOFDREDAKTEUR: Hans Knot
State te horen gekregen dat ze niet
EINDREDAKTEUR: Ton van Draanen
meer
mogen worden doorgegeven door Neder, VASTE MEDEWERKERS:
landse kabelnetten. Het hoogste rechtsPaul Jan de Haan, Tom de Munck, Jac Zom,
college in Nederland vernietigde het bePaul S. Hansen, Jelle Knot, Marcel Poelsluit van het Commissariaat voor de Media
man, Patrick Bekaert, Maria Depuydt,
dat Cable One als een buitenlandse zender
Jack Duyzer, Ate Harsta en Howard G.Rose.
beschouwde. Als dezelfde redenering wordt
gevolgd . ten aanzien van TV10 en Veronique
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER NEDERLAND:
lopen ook zij het risico niet op de kabel
Ton van Draanen, Postbus 383, Hoofddorp.
te worden toegelaten. Afwachten maar.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER BELG IE:
Als ik jou was, zou ik de kranten maar
F. Jorus, Halmrodelaan 4, 2510 Mortsel.
goed in de gaten houden!
LEDENADMINISTRATIE:
Wat staat er in deze Freewave1
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel, België.
We
beginnen met een uitgebreid verslag
CORRESPONDENTIE-ADRES:
over
de invallen in Radio 819-studio's
Hans Knot, Postbus 102, 9700 ·AC Groningen.
en
op
het zendschip Ross Revenge.
ILLUSTRATIES: John van Draanen.
Oe
bedoeling
was .dat we foto's van deze
DRUKWERK: Offset C. Decoene, Mortsel.
akties zouden plaatsen, maar die kwamen
LIDMAATSCHAP:
niet op tijd op de redaktie binnen.
· Per half jaar: f19,--/325Bfr • 8 nrs.
Wél kregen we op het laatste moment en!per
jaar: f35,SO/600Bfr .16 nrs.
kele foto's van de werkzaamheden op de
Nannell. In dit nummer zie je drie van
TRANSAKT' ES :
die foto's waarop de zendmast wordt geVoo"r Be I g i ~ ASLK- reken i ng 001/0590423/60
plaatst.
tnv Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel. "
Zeezenders Nu behandelt de periode van
Voor Nederland Postgiro 3083666
9 jul i t/m 10 augustus. Maria Depuydt
tnv Ton van Draanen, Postbus ' 383 f
verzame I de weer het n'od i ge nieuws u i t
2130 AJ Hoofddorp.
Belgi~ en Howard G. Rose verzamelde het
VERZENDING:
nieuws uit Engeland. Hij informeert je
Eventuele klachten over onregelmatige
o.a. uitgebreid over de langegolfzender
ontvangst van Freewave sturen naar:
Radio Atlantic 252. Toen . hij dat artikel
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel.
schreef wist hij nog niet dat good-old
Charlie Wolfe sinds 1 september van 5 tot
ADVERTENTIE TARIEVE~:
8
's avonds op werkdagen en zaterdag's
Eénmalige plaatsing.
van
9 tot 12 's morgens een programma
1/1 pagina: f150,-- of 2250 Bfr.
presenteert.
t pagina: f 75,-- of 1125 Bfr.
Na het zoveelste deel in de serie
pagina: f 40,-- of 600 Bfr.
over NOS Teletekst, lees je NewsNewsNews
Kleinere advertenties zijn niet mogelijk.
' Elke auteur en adverteerder is verantwoor- van Paul S. Hansen en Jelle Knot. ,
Vervolgens Satelliet Nieuws, Nieuws uit
de 1 ijk voor zij n i gen pub I i cat ie.
Amerika en een bespreking van Hans Knot
Zonder schriftelijke toestemming van de
over de Jingle CD van David Arnold Musie
redaktie is gehele of gedeeltelijke overin Engeland. Tot besluit het Radio&TV
name uit deze Freewave niet toegestaan.
Logboek van 19 juli t/m 20 augustus. ·
VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT:
Veel leesplezier en tot over drie
is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt weken.
Ton van Draanen.
verzocht binnen 1 ~ek j~ abonnement te verlengen.
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Is je LAATSTE nummer, indien je
niet tijdig hebt verlengd. Wij
verzoeken je het alsnog met SPOED
te doen, a I s je Freewave wi I t '·b 1 i jv~n ont-

~angen.
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IS HANS WENNEKES DE GROTE MAN ACHTER DE ilLEGALE ZEEZENDERS?
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Op 16 augustus werden op 27 verschillende , meldde dat tevens een onderzoek had plaats
plaatsen in Nederland (20) en Belgi~ (7)
gevonden bij de man achter de schermen
invallen gedaan door de Rijkspolitie in
van Radio Monique, waarvan men vermoedt
opdracht van de Officier van Justitie in
dat deze ook betrokken is bij Radio 819.
Amsterdam. Deze handelde in opdracht van
De Wereldzending Johan Maasbach, gevestigd
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
in Den Haag kreeg tevens bezoek evenals
De aktie werd anderhalf jaar lang voorbereid
de man achter het religieuze station WMR,
en had als doel de aktiviteiten van Radio
dat via de 6215 kHz programma's verzorgde.
819 bloot te leggen. Allerlei personen,
Reden van de aktie was dat men in gezamendie op enerlei wijze betrokken zouden
lijk overleg met de Britse en Belgische
zijn bij het zeezenderprojekt werden bezocht
autoriteiten besloten heeft de aktiviteiten
om belastende bewijsstukken te kunnen
van Radio 819 lam te leggen om op die
vinden. Ondermeer werd in Loosdrecht Hans
manier een einde te maken aan de zeezender.
W, de vriend van Ria · Valk bezocht
Men heeft hiertoe besloten daar er klachten
terwijl ook het pand van Kroon Music Media
waren binnengekomen vanuit Hongarije,
werd aangedaan. De politie van Rotterdam
Zweden, Frankrijk en Engeland als zou het
ging met de rechter-commissaris ondermeer
station storen op maritieme nood frequennaar het pand van Europoort Radio en daar
ties. Hans Wmeldde echter aan een landelijk
werd Nico F ondervraagd. Men heeft daar
dagblad dat hij niets te maken heeft met
programma tapes meegenomen van Ger Lammens
de aktiviteiten van Kroon Music Media en
(Gert v.d. Zee) die reeds waren opgenomen
dat hij alleen incidenteel prijzen verstuurd
voor programmering via allerlei lokale
aan mensen die iets gewonnen hebben via
sta tions in het kader van de cas set teservice
de programma's van de cassetteservice.
van Kroon Music. Daar deze tapes ook aan
Hij stelde dat hij het druk genoeg heeft
boord van de Ross worden uitgezonden was
met zijn bedrijven Riva (Ria Valk) produkdit reden genoeg om ze mee te nemen. De
ties en Weva produkties. Ondermeer is hij
politie arresteerde geen verdachten maar
spelprogramma's aan het voorbereiden voor
een woordvoerder van Justitie meldde dat
de TROS en VOO met daarbij softsponsering. Eén van de programma's zal de Ad en
men wel 4 hoofdverdachten in de ga ten
Arie (lees Atari) gaan heten en zal een
houdt en men binnenkort tot arrestatie
zal overgaan. De woordvoerder van Justitie
computerspelprogramma gaan worden. Bij
3

hem is een lijst met adressen van luisteraars meegenomen door Justitie. Het totale
onderzoek werd verricht onder leiding van
dhr Dijkstra van de Hoofddirektie van Telecom
en Post. Perswoördvoerder van Justitie,
Mijnsen, meldde dat er door de Nederlandse
overheid zeker geen aktie zou worden
ondernomen tegen het schip de Ross Revenge,
daar men niet voor de tweede keer een
zelfde fout wenste te begaan als in 1980
met het schip van Radio Paradijs. 17 AUGUSTUS: In het Algemeen Dagblad was het eerste
bericht te lezen over de inval waarna op
het nieuwsoverzicht op Europoort Radio,
één van de panden waar inval werd gedaan,
werd gemeld dat men niets te maken heeft
met Radio 819. In een offici~le verklaring van voorzitter Ronaid Coene (voorheen
Ron West van Radio Monique) meldde deze
nog eens dat alles op een misverstand
berustte en men alleen bepaalde programma' s op cassette van Kroon Music Media
afneemt, zoals dit ook door vele lokale
stations in Belgiä gebeurt. Ger Lanmens
herhaalde nog eens via Radio Rijnmond (de
regionale omroep) dat hij niets met zeezenders te maken heeft. Ook via de Lokale
Stads TV in Rotterdam verklaarde hij dit.
Vanui t Engeland hoorden we dat ook invallen
in dit land zijn te verwachten. Door een
woordvoerder van Kroon Music Media werd
gemeld dat inmiddels onderhandelingen met
Justitie waren geweest inzake teruggave
van de legale programma tapes en dat zowel
Ria Valk als Krijn Torringa de komende
weken weer normaal de programma's zullen
gaan opnemen. Het gegeven al s zou Radio
819 storen is natuurlijk onzin. Dergelijke
verklaringen zijn al sinds 1960 door de
diverse overheden als reden gegeven van
akties tegen de zeezenders. Reeds in 1960
werd gesteld dat Veronica zou storen op
de kustwacht. Metingen verricht door onze
technische medewerker in het verleden op
de uitzendingen van Radio Monique - toen
men nog met 30 kW de programma' s verzorgdeen recentelijk op het laagvermogen programma van Radio 819 hebben uitgewezen dat
zowel op de dubbel frequentie (1638 kHz)
als de driedubbele totaal geen storing is
van het station.
Aannemelijker is dat de uitzendingen van
WMR via de 6 MHz band storingen veroorzaken op de maritieme golflengten. Eerder
al werd gesteld dat de Noorse regering
plannen had een stoorzender in te zetten
op de frequentie van WMR. Van verschillende kanten heeft de Carolineorganisatie
waarschuwingen gekregen een andere frequentie te zoeken daar 6215 kHz storingen
opleverde. Binnen de wereld van de illegale
kortegolfstations is zelfs vaak gesteld
dat men het onbegrijpelijk vond dat een
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gerenomeerde organisatie als Caroline met
een uitstekende zendertechnicus als Peter
Chicago zo eigenwijs was geen andere
frequentie te kiezen. Diezelfde 17e augustus
was in de loop van de dag andermaal een
boot van de Britse kustwacht in de buurt
van de Ros s Revenge gekomen en om 23.15
werd door de dienstdoende deejay gemeld dat
verzoeken waren binnengekomen van de
bemanning van het betreffende schip om
aan boord van de Ros s Revenge te mogen
komen. Dit werd geweigerd. De volgende
morgen werden de uitzendingen van Radio
819, die van Caroline en WMR hervat
en uit opmerkingen van de Carolinedeejays
kon worden opgemaakt dat men een verzoek
had gekregen de zenders uit te zetten
daar anders maatregelen waren te verwachten.
Op Radio 819 werd rond 11.30 het programma
Koffietijd afgebroken en draaide,Arie Swets
tot 12 uur steeds dezelfde plaat 'Ring
Ring', van de formatie Abba. Reden genoeg
om aan te nemen dat hij de organisatie
verzocht kontakt op te nemen met het
zendschip. Om 12 uur vertelde hij tevens
dat de zee glad was en de weersomstandigheden uitstekend. Duidelijk is dat hij
assistentie vroeg van Nederlandse zijde.
Nadat de Ria Valk tape was gestart ging
de normale progranmering door en om 13.20,
midden in de new-beat versie van de Vogeltjesdans werd het stil op Radio 819. Om
13.30 werd het programma door Caroline
overgenomen en rond 13.38 nam Arie Swets
afscheid van de luisteraars. Hij stelde
dat door een 'behoorlijk' technisch mankement in de 819 studio het onmogelijk was
de uitzendingen voort te zetten. Derhalve
was op de 819 voor de rest van de dag
Caroline 558 te ho~en. De kortegolf uitzendingen van WMR waren als normaal in de
ether. In het nieuws van 2 uur werd gemeld
dat de boot van de DTI langszij was geweest
en dat de kapitein van deze verzocht had
andermaal aan boord te mogen komen. Ook
deze keer werd geweigerd en gesteld dat
onder geen voorwaarde men aan boord van
de Ross mocht komen. In de daarop volgende
nieuwsuitzendingen werden de luisteraars
op de hoogte gehouden van de aktiviteiten
op zee. In één van de nieuwsbulletins
werd gemeld dat namens de Carolineorganisatie één van de bemanningsleden, aangenomen
wordt de kapitein, aan boord van de boot
van de DTI is gegaan, om te onderhandelen
over de toekomst van het zendschip. In de
avond was er andermaal de Viewpoint programmering te horen. Rond 23 uur meldde Colin
Mueslibar dat de boot vàn de DTI gezelschap
had gekregen van de Volant, een schip van
de Nederlandse Rijkswaterstaat. Deze boot
heeft als thuishaven Scheveningen en werd
in mei 1971 ingezet bij de bluswerkzaamheden

van de Mebo 11 van Radio Noordzee. Aan boord
zouden zich ambtenaren van de Rijkspolitie ter Water en van de Dienst Opsporing
Illegale Zenders van de Hoofddirektie
Post en Tele Communicatie bevinden. De
ochtend van de 1ge augustus was Radio
819 opnieuw te beluisteren. Om 5 uur
herstartten de programma's. Eddy de Kok
vertelde da t de problemen die men had
gehad met de generator waren opgelost.
Om 11 uur werd de koffietijd met Krijn
uitgezonden, een programma dat normaal
nooit op de zaterdag is te horen. Om 13
uur begon de herhaling van vorige week
van de American Top 40. Niet veel later
namen de Carolinedeejays onder leiding
van Dave Richards en Nigel Harris het
programma over. Op Caroline werd inmiddels
gesteld dat de luisteraars massaal de
kustwacht
moesten
bellen
voor
SOS
ondersteuning. Het bleek inmiddels een
zeer ernstige situatie te zijn. Aan boord
van de Ross wist men inmiddels dat door
een gezamenlijke aktie van de DTI en de
Opsporingsdienst een einde zou worden
gemaakt aan de aktiviteiten van de zeezenders. Men stelde in het programma, tijdens
een dramatisch afscheid, na het draaien
van de Tony Allen jingle 'Lovings Awereness
is free' of het handelen wel zo vrij was
en dat Engeland inmiddels geen vrije staat
meer is. Tevens zei men dat er gelukkig

meer schepen waren dan de Ros s Revenge
(verondersteld wordt dat men bevreesd was
dat ook de Ross in beslag zou worden
genomen). Uiteindelijk zei men: Caroline
we love you to much to say goodbye forever.
Daarna werden de zenders uit de ether
gehaald. Door de ambtenaren van de opsporingsdienst werden in snel tempo de zenders
ontmanteld. De eindtrappen werden eruit
gehaald voor transport naar land; tevens
werden alle studio' s totaal ontmanteld.
Toen het in de ogen van de Carolinedeejays
te wild toe ging heeft men meegeholpen om
zo weinig mogelijk schade te veroorzaken.
Ook alle jingles, commercials, CD's en de
gehele platencollectie aan boord van het
schip werden meegenomen evenals alle
programmatapes van Radio 819, Viewpoint en
WMR. Ook de optimod verdween op de Volant.
Volgens de woordvoerder van de Opsporingsdienst, Dijkstra , ging het in totaal om
30 kubieke meter aan apparatuur en platen.Rond 10 uur die avond, nadat de ambtenaren 3 uur lang hadden geborreld met de
mensen aan boord van de Ross Revenge,
vertrok de Volant richting Scheveningen.
Aan boord waren Arie Swets en Eddie de
Kok. Beiden gingen vrijwillig mee nadat
men hen had beloofd dat geen arrestatie
zou volgen bij aankomst in Nederland.
Vervolg op pagina 23.

ZeezendersNtt

zo 9 JULI: Een aflevering van Nu die we
allereerst beginnen met het nieuws uit
het Midden Oosten, ons aangeleverd door
AUK uit Blackpool en gedateerd op 3 juli.
Op 26 juni j.l. presenteerde Offer Naschon
zijn laatste programma en nadien draaide
Kenny Page in zijn programma een speciale
plaat voor Offer 'You won't find another
fool like me for him for $160 a month.'
De daarop volgende nacht verdween men uit
de lucht wegens een tekort aan deejays.
Het vertrek van Offer betekent dat hij
precies 6 maanden lang programma' s voor
de Voice of Peace heeft gepresenteerd. Op
vrijdag 30 juni, gedurende Richard West
zijn show, arriveerde de tender om hem van
boord te halen. Zijn programma werd overgenomen door Rikki Harks, die met de tender
mee was gekomen. Met hem kwam ook Paul
Fraser, na enige tijd van afwezigheid
weer terug. De programmering van zondag
de 2e juli luidde als volgt: 00 John
McDonald, 03 paul. 06 Kenny, 09 John. 11
Rikki, 14 Kenny, 15 Steve Richards 17 Kenny,
18 Paul, 19.30 Rikki en 22 Steve. Eerdaags
zal nog een nieuwe deejay uit Engeland
aan boord komen met de dee jaynaam Steve
Lain. Verder worden er in de programma's
spotjes gedraaid waarin het station vraagt
naar nieuw personeel, waaronder een sek~
retaresse, een kok, matrozen en een nieuwe
zendertechnicus. Zin in een half jaartje
zon en werken op de VOP? Caroline 558:
Nadat Coconut en Neil Gates gisteren aan
boord van de Ross kwamen en beiden een
programma presenteerden zijn ze vandaag
niet meer gehoord. Aangenomen mag worden
dat ze met de tender mee zijn gekomen en
ook weer terug zijn gegaan naar het vaste
land. Tussen 14 en 18 hoorden we nieuwkomer
Andy Pie en zeer verrassend was Steve
Conway te horen met het nieuws om 12 uur
in de middag. Hij beloofde de luisteraars
da t komende za terdag een speciale show
van hem en Steve Masters zal worden uitgezonden "tussen 22 en 24 uur. Vanuit Belgiä
vernemen we dat Vuylsteke aan bekenden
heeft verteld dat hij overweegt weer een
zeezender te beginnen onder de naam Extra
FM. Vanuit Engeland vernemen we dat de
Communicator, nu nog voor Duinkerken.
spoedig naar een zuidelijk land zal vertrekken voor groot onderhoud en mastopbouw.
Op de Ross, ZO vertelt één van de mensen
die vandaag een bezoekje heeft gebracht,
heerst onvrede onder de Britten wegens
het gewijzigde prcig-rammabeleid van Nigel
Harris. Tevens is ë~ een drastisch tekort
aan water en voedsel. De Nederlandse
organisatie, die verantwoordelijk is voor
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de bevoorrading. kan geen gebruik maken
van de normale tender daar deze wordt
ingezet voor duikwerkz~amheden voor de
Portugese kust. Men probeert nu een nieuwe
tender te huren op korte termijn. AJ
Beirens, vorig jaar onder.meer benaderd
door de Carolineorganisa tie voor het ontwerp
van de nieuwe zendmast zou nu ook de
lieden achter de Nannell zijn benaderd
voor de nieuwe mast, die de in zee gevallen
mast dient te vervangen. ma 10 JULI:
Caroline zou nu definitief besloten hebben
om de voormalige FM zender van Radio
Paradijs (35 kW) te gaan kopen. Ook zou men
overwegen Peter Philips weer te strikken
om de touwtjes in handen te nemen daar
de luistercijfers van de laatste maanden
te drastisch zouden zijn gedaald. Tja,
wat voor beloftes hebben we zo de afgelopen
jaren wel niet meer gehoord? Radio 819:
Live programma's als vorige week. Smoking
Top 3 een herhaling van oktober 1988. Ria
Valk is ziek en Ger Lammens doet derhalve
deze week haar programma's. Eigenwijs als
hij is gaf hij het antwoord op de vragen
zelf. Hoe zou het reukklimaat in de studio
aan land zi jn? De nieuwsvoorziening aan
boord is deze week ook minimaal en zeer
opvallend is dat men totaal niets doet
aan de berichtgeving inzake de Nederlandse
successen in de Tour de France. WMR neemt
via de 6215 kHz om 23.40 het signaal van
Caroline 558 over. De programmering voor
558 als volgt: 6-10 Rob Harrisson, 10-14
Colin Peters, 14-18 Chris Adams, 18-22
Andy Parker met Rob voor de extra nieuwtjes,
22-02 Hax Buchannon, waarna closedown
voor onderhoud.
Info van personen die
gisteren de Ross hebben bezocht leert ons
dat de beide nieuwe masten nu een gelijke
hoogte hebben en dat men de noodmast dient
af te breken om verder te kunnen met de
opbouw. Het verfwerk is gereed en de
buitenkant van het schip heeft tot aan de
waterlijn een mooie nieuwe rode kleur
gekregen. De railing is zwart met creme
geworden en ook binnen het schip is hard "
met de kwasten gewerkt en ziet het geheel
er weer veel beter uit als de laatste tijd.
Caroline 819 tussen 23 en 02 Rob Harrisson
waarna closedown voor onderhoud. di 11
JULI: Radio 819 Koffietijd met van Amstel
voor de rest van de week een herhaling
van de programma s van vorige week. Caroline
558: Weer 24 uur met van 02-06 Chris. Ook"
Caroline 819 weer tot 5 en wel met tussen
2 en 5 nieuwkomer Joss Stick. wo 12 JULI:
Tijdens sommige nieuwsuitzendingen hoor
je iemand in de Radio 819 programma's met
een hamer op een stuk staal slaan alsof
er hard wordt gewerkt. Wie weet? 5 jaar
geleden is het vandaag dat Caroline voor
het eerst testte met de 2e zender en wel
via de 594 kHz. Trouwens mooi weer vandaag
t

op de Noordzee getuige het feit dat ' er
over de zwempartijen werd gerept in de
programma's. do 13 JULI: Ellie van Amstel
is een herhaling van 7 - 7, 22-6 en 29-6.
Hoe vaak horen we dit onaardige programma
nog 1 vr 14 JULI: De geluidsbarrière met
Erwin v. d. Bliek is een herhaling van 7
juli . .W'al ter Simons is doodmoe en daarom
doet Colin Peters het eerste uur van 'Met
de kop in de wind' tussen 17 en 18 uur.
Bij Caroline 558 Neil Gates en Tony Kirk
terug aan boord. Derhalve Colip terug
naar Radio 819 en de progranunering als
volgt: 6 Chris, 10 Max, 14 Neil, 18 Andy,
22 Tonyen closedown om 2 uur. Caroline
819 na Viewpoint een carrier tot 23.35 en
daarna excuses van Rob die zich had verslapen. Vanaf 1 tot 2 Joss en daarna tevens
closedown. za 15 JULI: Radio 819 Colin
Peters is van boord gegaan want hij wordt
niet meer gehoord. Programma's als volgt:
5-6.30 W'alter, 7-9 Erik, 9-11 Ger met een
herhaling van vorige zaterdag , 11-12 i. p. v.
Connie Vandenbosch Walter live. 13-17
Texas top 40 een herhaling van vorige
week. 17-19 Mir jam Verhoef . De party op
Radio 819 begint alom 22.45 en wordt
gepresenteerd door het onafscheidelijke
duo Mir jam en Wal ter. De beloofde shows

VANAF DE NOORDZEE

Radio
819
819
MIDDENGOLF
~

van Steve Masters en Steve Conway op
Caroline 558 worden niet uitgezonden.
Reden onbekend. zo 16 JULI: Radio 819
live programmering: 5-8 Erik Beekman, 1011 Mir jam i. p . v. Vader Abraham, die nog
steeds op vakantie blijkt te zijn 12.2014 . 30 Walter, 14.30-17 Mirjam en 17-19
Erik. Viewpoint heeft een wijziging ondergaan en wel iedere maandag tus sen 23.15
en 23.30 R025 is verdwenen. Nieuw is zo
tussen 21.00 en 21.15 Letter from California
met Ms. Potok. Het aantal Viewpoint programma's blijft daarmee op 32 staan. Om 7.26
in de WMR programma' s opeens het geluid
van de BBC. Aangenomen wordt dat men de
programma's van de BBC World Service aan
had staan en een microfoon had vergeten
dicht te zetten. ma 17 JULI: Het is net
de Nederlandse televisie bij Radio 819:
Veel herhalingen deze week. 5-6.30 wordt
erbij genomen door Walter, 7-9 Erik en
12.20-14 Mir jam en 17 -19 W'al ter wa t betreft
de live progranunering. Elly is een herhaling
van 10 juli en Kri jn één van 3 juli. Smoking
top drie stamt uit de periode van september/oktober vorig jaar. Artiestenkwis is
een herhaling van vorige week en dat geldt

voor alle programma's van de komende week.
Erwin's show hoorden we al eerder tussen
14 en 16 uur op 3 en 10 juli. 'Caroline
558: 6-10 Rob, 10-14 Andy, 14-18 Neil,
18-22 Chris, 22-02 Max en 02-05 Max.
Caroline 819 23-02 Rob en 02-05 Joss. Op
Caroline de jaarlijks terugkerende spot
voor het Reading Rock Festival, dit jaar
te houden in het laatste weekend van
augus tus. di 18 JULI: Er ik Beekman gaa t
door tot 10 uur op Radio 819 waarna de
zender uit de ether gaat om om 12.27 terug
te komen. Erwin van der Bliek een herhaling
van 11 juli en de plaat 'Windy' komt ook
weer regelmatig langs in de programmering.
Caroline 558 ook om dézelfde tijd off air
hetgeen kan duiden op 'werken aan de
antenneinstallatie' . De Voice of Peace
zou vandaag voor een dokbeurt en bunkering
uit de ether vertrekken en richting Ashdod
varen. Vanwege te ruw weer ging het niet
door. Ook zijn er duidelijke problemen
met de nieuwsvoorziening bij de VOPo Zoals
bekend neemt men altijd het nieuws van
Kol Isra~l over maar op de één of andere
manier blijkt dit niet storingsloos te
kunnen. Programmering VOP voor vandaag:
00 Rikki, 03 Steve, 06 Kenny, 09 Richard
West, 12 non stop, 13 Richard, 14 Rikki,
15 Steve Lain, 17 Kenny, 18 Paul Fraser,
19.30 Steve en 21 Paul. John McDonald dus
terug naar de wal. wo 19 JULI: Radio 819
Elly van Amstel een herhaling van 15,21
en 28 juni. Krijn een herhaling van 5 en
12 juli. Erwin tenslotte een herhaling
van 12 juli. Bij Caroline 819 een wijziging
en wel tussen Ol en 02 Neil Gates en daarna
Joss tot 05. do 20 JULI: Radio 819 Ellie,
tja het wordt stront vervelend een herhaling
van 7, 22 en 29 juni en van 13 juli. Krijn
een herhaling van 6 en 13 juli. Erwin van
13 juli. Jan Veldkamp nu ook in de herhaling
en wel van 13 juli. Opvallend is dat er
vandaag alleen maar reklame werd gehoord
voor de huisprodukten Texas en Smoking.
Het gaat dus erg slecht! Caroline 819
Vandaag tussen Ol en 03 andermaal een
Colin Ward tape en tussen 3 en 5 Joss.
Dit gaat zo door t/m komende vrijdag.vr
21 JULI: Elly een herhaling op Radio 819
van 7 juli. Caroline 819 tussen 23.30 en
Ol vandaag Neil Gates. za 22 JULI: Radio
819 Rond 6.30 pas in de ether. Vanuit
Ijmuiden is het uiteindelijk gelukt te
bevoorraden en Walter, Mirjam en Erik
worden afgelost door Arie Swets en Kok
Eddy the Eagle. De live programma's (7-9,
11-12, 17-19 en 23.15-24) worden allemaal
door Arie gepresenteerd. 9-11 Wordt door
Ger Lammens gepresenteerd. Connie is nog '
steeds afwezig. De artiestenkwis is een
herhaling van 15 juli en de Texas top 40
is een nieuwe aflevering hoewel de Ameri-
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kaanse top 40 nu liefst 5 weken achterloopt
op de realiteit. Caroline 558 zou volgens
de dee jays tot 6 uur doorgaan maar toch
was er om 2 uur een closedown met Tony
Kirk en om 6 uur, dus al zondagmorgen,
opende Chris Adams de nieuwe prograuunering.
Opvallend in de programma' s was dat Rob
Harrisson voor het eerst sinds lange tijd
weer nummers voor las voor de organisatie.
Zo 23 JULI: Radio 819 5-8 Eddy, 8-10
Dominees, 10-11 Vader Abraham terug, 1112 Erwin en OenO Magazine, 12-13 Arie
hoewel zonder artiestenkwis, 13-17 Onder
het motto Noodradio 819 zo goed als non
stop met Eddy. Wel op het hele uur het
weerbericht en gesteld dient te worden
dat het technisch bij lange na niet goed
loopt. 17-19 Arie met de top 10 Playlist.
Coca Cola is terug op het station met een
nieuwe commercial. Caroline vandaag slechts
kort gehoord en wel via de 558 met van
18-22 Andy en 22-02 Tony. Caroline 819
23-01 Neil en Ol-OS Rob H en Dave Richards.
Leroy Jenkins, één van de Viewpoint dominees, meldt dat hij naar Engeland komt
voor een bezoek en in zijn brief maakt
hij tevens reklame voor zijn programma's
op Caroline. Zie bijgaande advertentie.
Ook zal Roy Masters van 24 t/m 29 augustus
in Frankrijk vertoeven. In WMR goes DX
vandaag nieuwtjes voorgelezen uit Offshore
Echoes. ma 24 JULI: Radio 819 Live programmering 5-6.30 non stop met Eddy, 7-9,
12.20-14 en 17-19 met Arie. Smoking top ~
een herhaling van 26 juni hetgeen toen
f
een herhaling was van sept / okt 88. Carl
Kingston. voormalig Caroline en VOP deejay
en tevens werkzaam geweest bij ondermeer
een Amerikaans station en Radio Air. is
nu werkzaam bij de satellietradio Radio
Radio. Trouwens Andy Archer is benoemd
tot Head of Music bij Radio Orwell èn
steeds minder zelf te beluisteren op het
station.
Zoals bekend is Nigel Harris
benoemd tot de nieuwe programmaleider bij
Caroline. Doel is minder praten en beter
aan programma schema houden, m.a.w. minder
personality om de luistercijfers weer op
te krikken. Lang niet alle deejays zijn
hier tevreden mee. De Schotse kapitein
van de Nannell was te beluisteren in
kontakt en met land via de VHF en uit dit
gesprek bleek dat naast de schade met de
mast de zenders ook geleden hebben van
een zware storm. Een nieuwe mast zou op
zee op het schip moeten worden gebouwd en
hij zei dat het lang zou duren alvorens
het station in de ether zou komen. Op de
Communicator vordert het werk wel. Nieuwe
navigatieapparatuur is aangebracht, waaronder een nieuwe radar. De cabines zijn
van een nieuwe verflaag voorzien, evenals
de kombuis die ook opnieuw is ingericht.

8

Aan de studio en de zenderkamer is praktisch
nog niets gebeurd en de bedrading, die
stuk is, is ook nog niet opnieuw gelegd.
Caroline 558: 02 Tony, . 06 Rob, 10 Andy,
14 Neil, 18 Chris en 22 Max. Spotje op
Caroline voor het Beach festival dat op 6
augustus a. s. in de Panne in Belgiä zal
worden gehouden met o.a. Joe Cocker, Duran
Duran en Aswad. di 25 JULI: Radio 819
Door omstandighed~n kan de band van Johan
Maasbach niet uitgezonden worden. Excuses
worden aangeboden. In de plaats van Maasbach
horen we non stop muziek. Tony Blackburn
bekend van Radio London, Radio Caroline,
BBC Radio One. BBC Local Radio London,
Sky Television en Greater London Radio
viert vandaag zijn 25 jarig deejay jubileum.
Van Harte Tonyll Caroline 819 vandaag
tussen 1 en 3 andermaal Neil Gates. De
religieuse organisatie Calway Chapel heeft
van de BBC een brief gekregen waarin staat
vermeld dat men het maar vreemd vindt dat
een religieuse organisatie met haar programma (Word for Today) op een piratenzender
(Viewpoint) is te beluisteren. De leiding
van Calway was scherp en reageerde met
het verzoek tot zendtijd bij de BBC. Toen
dit werd afgewezen schreef men andermaal
een brief dat men toch op de Carolinezender
te beluisteren zou blijven. De religieuse
organisatie heeft ook programma' s op legale
stations in het Midden Oosten en Amerika.
wo 26 JULI: Radio 819 Tussen 10 en 18.27
evenals Caroline 558 uit de ether wegens
werkzaamheden aan de antenneihstallatie.
Caroline terug om 18.18 met Chris, daar~a
om 22 uur Max en 02 Tony. do 27 JULI:
Vanaf 10.04 beide zenders uit de ether om
om 19 uur terug te keren met resp. Viewpoint
en Chris Adams. Reden was andermaal antennewerkzaamheden.
Mooi tijd voor enkele verschuivingen!
Alen West, eens werkend voor ondermeer
Radio 390, Radio London, Radio 270, Radio
Northsea Interna tional en the Voice of
Peace, en de laatste jaren aktief als
stationmanager bij het commerci~le station
Riviera 104, heeft besloten Frankrijk de
rug toe te keren en zijn geluk weer te
gaan zoeken in de radioindustrie in Engeland. Waar en wanneer hij daar weer aan
de bak komt is nog niet bekend. Bi j Ri viera
is inmiddels Neil McLeod in dienst getreden,
die ooit enkele dagen op de Ross Revenge
aktief was. Recentelijk werkte hij bij
BBC Local Radio op de Kanaaleilanden.
Robin Ross, de ontdekking in 1983 op
Caroline, is benoemd tot Head of Music
bij het satellietprojekt Radio Radio.
Zoals nu bekend is geworden werd vorige week
zondag een tender van de Radio 819/Caroline organisatie aangehouden door een
boot van de Britse autoriteiten. Een

ambtenaar van het ministerie van Trade
and Industry (DTI) vertelde de kapitein
dat het beter was de bevoorrading van het
zendschip te stoppen daar hij in overtreding
was met gemeenschappelijke West Europese
wetgevingen. Er werd geen proces verbaal
aangetekend toen de kapitein toch doorging
met bevoorraden. Wel werden er video opnamen
van het gebeuren gemaakt.
vr 28 JULI: Radio 819 vanaf 10.03 uit de
ether wegens werkzaamheden aan de antenneinstallati e om vervolgens met Viewpoint om
19 uur terug te keren . Hetzelfde gebeurde
gedurende het Caroline 558 programma van
Rob Harrisson, die na de breakfastshow
met Chris Adams te horen was. Om 5 minuten
voor 19 uur kwam een testtoon in de ether,
waarna om 19 uur Chris er weer was. Vervolgens was men de gehele avond en nacht te
beluisteren. Vandaag vierde Ian Davidson
zijn 25 jarig deejay/presentator jubileum.
Hij begon zijn carriere bij 2RG in Australi~
om vervolgens als Ian Damon bij Radio
London aan de slag te gaan. Hedentendage
werkt hij bij AM Gold (County Sound) en
heeft tevens een Jazz programma op County
Sound FM. Op 819 in de nacht 2 shows op
tape van Colin Ward. za 29 JULI: Radio
819; 5-6.30 Non stop door Eddy de Eagle
6.30-7 Maasbach, 7-9 Arie, 9-11 Ger Lammens
en om 11.03 verdween de zender uit de
ether voor andermaal werkzaamheden aan de
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antenneinstallaties . Om 19.02 terug met
Viewpoint. De nachtuitzending live met
van 23.15-24 Arie Swets. Na Chri.s Adams
met de Breakfastshow op Caroline 558
vervolgens om 10 uur Rob die meldde niet
te weten hoe lang hij zijn programma mocht
doen; na ruim een uur verdween de Caroline
zender dan ook uit de lucht. Om 5 voor 7
in de avond terug met draággolf en vervolgens kwam Andy Parker tot 11 uur in de
avond. Daarna tot 2 uur Tonyen Max vanaf
4 uur . zo 30 JULI:KNBC is de naam van één
van de vele laagvermogen stations die er
bij komen in Engeland. Dit station is
eigendom van Howard Rose, alias Jay Jackson
en Chrispian St. John. Voor dit station
zal Alen West in de toekomst de ontbijtshow
gaan presenteren. Nu we het toch over
voormaligezeezenderdeejayshebben:Luister
eens in de nacht van zaterdag op zondag
naar BBC Radio 2: van 2 tot 5 Colin Berry
(ex Caroline), 5-7 David Allen (ex Radio
390 en Radio 355) en van 7-8 Ray Terret
(ex Caroline North). Trouwens ook in de
middagprogrammering is regelmatig Adrian
Love te beluisteren, bekend van zijn werk
op Radio Ci ty. Onze regelma tige 819 logger,
Martin v.d. Maden, geniet van een welver-·
diende vakantie in Frankrijk en gezien we
zelf geen 819 programma's kunnen ontvangen
weinig tot geen nieuws van dit station.
Caroline 558: 2 Chris Adams, 4 Max, 6

NIEUW BIJ SMC: "Best of American Radio from the Sixties". Deel 1 en deel 2 op
cassette. Per deel: f 16,--. Per 2 delen: f 25,--.
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"Offshore Radio 1958 - 1978", was bestemd voor een driedubbel LP. Nu bij SMC
verkrijgbaar op 3 cassettes voor f 30,--.
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LASER FOTOBOEK: import uit Engeland. Reeds beschreven in Freewave.
Werd het Carol ine fotoboek door de dj 's van Carol ine als "toi letpapier" omschreven, dit f9toboek komt er beter vanaf. f 35,--.
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Te n slo t te : Her i nne r je · Rad i 0 Par a dij s. De e i ge na a r van de zen de r bra ch t ve r led en
jaar met SMC en Kees Borrell nog een bzoekje aan het schip. Toevallig hadden zij
een videocamera bij zich. Die videoband is te koop voor f35,--.
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LINNEN DRAAGTAS: 25 Jaar Radio Caroline. Gemaakt in samenwerking met Freewave.
Bestel hem nu voordat het definitief is uitverkocht. f 5,--.
NIEUW: SMC Audio Magazine delen 36, 37, 38, 39, 40. Bestrijkt het . tijdvak maart
t/m augustus 1989. Per stuk f 11,--. 5 delen voor f 41,--.
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gate, die dit programma ook op zondag 6
Chris, 10 Neil, 14 Max, 18 Andy en 22
AUGUSTUS vulde. Caroline 819 23.30 Caroline
Tony. ma 31 JULI: We horen dat Arie Swets
Martin met een eenmalig programma. Ma 7
de gehele live programmering voor zijn
AUGUSTUS was er andermaal ~en verandering
rekening neemt en dat de vermoeidheid bij
van
de ploeg daar we de terugkeer zagen van
hem duidelijk toeneemt, hetgeen in de
Chris Kennedy die 011 20 uur stond geprogralilprogramma's is te merken. Tussen 15 en 18
meerd. Om 22 uur andermaal een verandering
uur zowel 819 als Caroline uit de ether
met de nieuwe deejay Bruce Monro. In de
voor onderhoud aan de mast. di 1 Augustus:
programma's vandaag en morgen commercials
8 jaar geleden werd door de marine, in
tegen aids en voor gebruik condooms; dit wat
opdracht van Justitie, de Magda Maria van
betreft Caroline 558. Vanaf vandaag weer alleen
Radio Paradijs in beslag genomen op volle
Chris en Colin op Caroline 819. di 8 Augustus
om 1 uur in de nacht uit de ether waarna Dave
zee en uiteindelijk naar de haven van
Richards om 6 uur weer bet station opende.
Amsterdam gesleept. wo 2 AUGUSTUS: Tussen
Bruce was die avond tussen 22 en 24 uur te
10.03 en 11 en vanaf 20 uur uit de ether
beluisteren,
waarna Caroline Martin tot 1 uur
voor onderhoud. Men had het op Caroline
present was Oll daarna afscheid namens het hele
over zenderonderhoud maar de volgende
teall te nemen daar men uit de ether ging voor
ochtend bleek het dat de tender langszij
onderhoud. wo 9 Augustus was er enigszins
had gelegen en de complete Carolinedeejayonrus t aan boord door een tekort aan water en
ploeg had vervangen. De technicus van
men draaide hoofdzakelijk non stop muziek. Ook
Viewpoint was echter niet op de hoogte
werden er geen nieuwsui tzendingen verzorgd en
de verkeersinfo werd zo kort mogelijk
van de closedown want hij startte de
gehouden. De reden van dit alles verder op bij
Maasbachtape om 19 uur en reeds 3 minuten
de algemene info. Om 18 uur vertelde Chris dat
later verdween men uit . de ether. do 3
morgen de programmering normaal zou worden
AUGUSTUS: Caroline 558: 6 Dave Richards,
. gevolgd en reeds om 22 uur deed Tony' Kirk
10 Nigel Harris • 14 Neil (wel gebleven)
zijn programIla alsof er niets aan de hand was.
18 Dave Asher en 22 Caroline Martin. Vandaag
De programmering voor do 10 AUGUSTUS: 04
werd bekend dat ex RNI nieuwslezer en
Bruce, 06 Dave, 10 Nigel, 12 Neil, 15 caroline,
deejay en hedentendage eindredakteur AVRO
17 Dave, 20 Chris en 22 Tony.
Radio Journaal gaat werken als eindredakteur
Van SMC ontvingen we andermaal een audiocasTROS Aktua TV. We hebben het natuurlijk
sette en wel nummer 39 waarin ondermeer de
over Nico Steenbergen.
anti LA spot, teruggevonden oude LA spots die
vr 4 AUGUSTUS: Vandaag is het 6 jaar heringevoerd zijn bij Caroline, Schommelen op
de Noordzee of wel zeer slecht weer met
geleden dat de Ross Revenge Santander verliet
ondermeer stormtapes. Terugkeer zomerprogramop weg naar de Theellsllonding om daar dienfIt
mering t verhalen over streaken aan boord en
te gaan doen als zendschip voor Radio Caroline.
he t rakelings voorbij varen van ~ên der Olau
Op Caro1itie 819' was Col in Muealibar vandaag
boten. Info op 020-6621141 na 19 uur. Abe
weer te beluisteren na een verlofperiode en wel
Nathan van de Voice of Pea~e is in grote nood
Oll 23 uur waarna Dave Fisher om 3 uur was te
horen. Verder geen wIj zigingen voor deze dag en overweegt zijn station te sluiten indien niet
spoedig een nieuwe zendertechnicus word t
en derhalve door naar za 5 AUGUSTUS: Op
gevonden. David Lee Stone is sinds enkele
Radio Noord nam Rob van Da., ook bekend als
Marc Jacobs, afscheid van zijn luisteraars. In ' weken weer te beluisteren op Radio Luxemburg
een feestelijk programIla wera hij geeArd voo en binnenkort met hem een interview in FRSH
bulletin. Tom Hardy, voormalig Carolinedeejay,
zijn vele aktiviteiten voor het regionale station,
is weer terug en wel als breakfast presentator
waarbij tevens werd stil gestaan bij zijn lange
op FOX FM, bet station dat rond deze tijd van
carritlre bij ondermeer Mi A.igo en Caroline.
start gaa t. Tom werk te voorheen ook een k.orte
Caroline 558 Ol Een zeer korte show voor Dave
periode voor Abe Nathan. Nadat zijn zoon in
Fisher , die na 10 minuten zijn programIla al
over gaf aan Dave Richard daar eers tgenoemde Amerika is hersteld overweegt Bob Stewart weer
zich niet lekker voelde. Eerder die avond aan de bak te komen in Europa. Deze voorhoorden we tussen 18 en 22 uur Andy Brand- malige Caroline North en Luxembourg deejay i s
haastig op zoek naar werk in Engeland. Johnny
Lewis presenteert nu alleen nog de tl[eek.end
programma's op Invicta. Door de week is hij te
FOTOSET PARADIJS OP DE SLOOP.
beluisteren op Continental FM in Bologne
In de recente Freewave's hebben jullie
Frankrijk, een zusterstation van Invicta.
diverse foto's gezien inzake de sloop van
Eerder hadden we het al even over het tekort
aan water aan boord van de Ross Revenge.
de Magda Maria, het voormalige zendschip
Reden is dat er tijdens de bevoorrading een
van Radio Paradijs. Uiteraard zijn deze
fout is gemaakt. Tijdens het overladen van de
foto' s origineel in .kleur. Speciaal voor
olie heeft men de slang in de verkeerde tank
de lezers van Freewave zijn nu setjes van
gedaan waardoor olie in het water ls gekomen.
10 foto' s op het formaat 10x15 cm leverbaar
Men merkte het spoedig maar het was al te
voor de pri j s van BFr 300, te bestellen
laa t. Ondanks vele waarschuwingen heeft een
bij Joris de Bruycker, Em. Lossystraat 64
viertal deejays het water toch als consumptieB 9110 Gent in Belgiä.
middel gebruikt waardoor men ernstige vorm
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van huiduitslag en vergiftigingsverschijnselen
kreeg; men werd met spoed van boord gehaald.
dank aan Rob Ol thof, Mart in v. d. Maden, Maria
Depuydt, AUK, Paul de Haan, Jack Duyzer,
Henk Kortschot e.a. Redaktie Hans Knot.

OPVOERING REKLAME.
Sinds de komst van VTM zijn de reklamegelden gestegen in ons land. Het totale
budget voor tv, radio en gedrukte pers is
met 28% gestegen, aldus een onderzoek van
de Belgische Kamer van Reklame Adviesbureau' s. Direkt bi j het begin van de ui tzendingen boekte VTM al 22 miljoen aan inkomsten. Dagbladen zagen een stijging van 2 en
gezinsbladen van 4%. Vrouwenbladen zagen
hun inkomsten dalen met 23%. Ook de inkomsten voor de vrije radio daalden met liefst
19%, waarbij blijkt dat de adverteerder
duidelijk meer ziet in visuele dan audioreklame.
VTM IN ZEE HET SPORTSHOW.
VTM heeft haar aktiviteiten uitgebreid
met sport. Vanaf 1 januari 1990 zal iedere
week een magazine van 30 minuten worden
gebracht, dat iedere donderdag tussen
22.30 en 23 uur zal worden uitgezonden.
DE BECKER WEG BIJ BRT.
Actueel eindredakteur de Becker zal
per 1 oktober zijn werk voor de BRT neerleg-

gen en zal voor de periode van 2 jaar
worden geplaatst bij de Taalunie in Den
Haag. Hij zal daar beleidsvoorbereidend
en besluitvormend werk gaan verrichten.
NIEUWE ERKENNING LOKALE RADIOS.
De Vlaamse regering heeft beslist dat
de minister voor RTT voor 30 september
met een realistisch plan moet komen voor
de verdeling van de frequenties tussen de
102.1 en 108 MHz, dit op basis van de
erkenningsvoorstellen voor lokale- en
agglomeratie radio's door de Raad van
Advies voor Niet Openbare Radio's. Na
toezending van het verdeel plan zal de
regering binnen 75 dagen met een definitieve
verdeelsleutel komen.
SCHOTELANTENNES VOOR PARTICULIEREN.
PTT minister Calla heeft beslist het
gebruik voor particulieren van schotelantennes vrij te geven. Tot nu toe was het
officieelniettoegestaanvoorparticulieren
een schotelantenne te plaatsen .. Dit
voorrecht, ten bate van ontvangst van tv
signalen, was alleen weggelegd voor kabeldistributienetten,
hotels,
ziekenhuizen
e.d. Het Koninklijk Besluit ter zake is
aangepast en zo kan een ieder die nu
vergunning tot plaatsing aanvraagt een
dergelijke schotel laten plaatsen. Men
dient wel aan de RTT te melden dat men
een dergelijke schotel heeft aangekocht
dan wel heeft gehuurd. Dit voor de techni-

sche dienst om de installaties te kunnen
keuren en eventuele storingen te kunnen
verhelpen. Hiervoor dient men 1200 Bfr
aan de RTT per jaar te betalen. Schotelantennes buiten de EGlanden gemaakt dienen
zelfs voor plaatsing door de RTT gekeurd
te worden.
GRATIS PRODUKTIES VOOR VRIJE RADIO'S.
Andermaal bestaat er de mogelijkheid
voor de Vrije Radio's in Vlaanderen gratis
produkties ter beschikking te krijgen die
worden geproduceerd door 'Eigentijdse
Jeugd' Gekoppeld aan de aktie 'Kijk naar
de zon' levert de organisa tie voor het
komende seizoen 52 minidocumentaires met
als thema 'op de adem van de vriendschap',
die elk 5 minuten duren. Geinteresseerde
stations kunnen schrijven naar: Eigentijdse
Jeugd, H. Placestraat 44, 1720 Dilbeek in
Belgiä.
SAMENWERKING MET 'BONG KONG.

tiezendtijd. Deze organisatie verzorgt de
verkoop van zendtijd voor liefst 3500
verschillende stations in de VS en is de
grootste in haar soort in de wereld. Vooral
in de Britse radiowereld is dit laatste met
een schok ontvangen daar men nu Atlantic
helemaal als een geduchte concurrent gaat
zien. Men heeft besloten met de RAB in
zee te gaan daar men geen toestemming
kreeg de advertentie verkoop onder te
brengen bij de Radio Marketing Bureau in
London daar men de onderneming Atlantic
als een gevaar zag voor de Britse mediawereld.
SUPERGOLD CONCURRENTIE CAP I TAL GOLD?

Capital Gold wil gaan concurreren
met het onlangs gestarte satellietprojekt
Super Gold door haar nachtprogrammering
tussen 00 en 06 uur aan te gaan bieden
aan ILR stations en de kleinere lokale
stations. Super Gold doet ditzefde vanaf
11 uur in de avond. Men verwacht dat Capital .
Coditel. de Belgische teledistributieonde strijd zal gaan winnen gezien zij een
derneming zal in Hong Jeong de plaatenorme naam heeft opgebouwd als één van
selijke kabelmaatschappij adviseren en
de meest konstante ILR stations in de
assisteren bij de aanleg van een kabelnet
afgelopen 15 jaren.
en de Amerikaanse onderneming US West
LBC WORDT VERDEELD.
is vooral betrokken vanwege haar kennis
Met ingang van oktober zal London
op het gebied van de telecommunicatie.
Broadcasting haar sta tion opdelen in 2
nieuwe stations te weten: LBC Newstalk op
de FM en LBC Talkback via de middengolf.
BENOEMINGEN ATLANTIC 252.
KEY 103 NU AL GEREORGANISEERD.
Andermaal hebben belangrijke benoemingen
Piccadilly's Key 103, dat vorig jaar
plaatsgevonden bij Atlantic 252. Pau~
november van start ging, zal nu al geheel
Kavanagh is benoemd tot Bead of Music en . gereorganiseerd worden daar de nieuwe
Dave Atkey tot promotion coordinator.
opzet geen succes is gebleken en het station
. Dave komt van BBC 1 waar hi j programma
bij lange na niet de luisteraars bereikt
producer was en tevens verantwoordelijk
die men had verwacht. De leiding denkt
was voor een deel van de promotieafdeling.
dat de grootste fout is gemaakt door het
Ondermeer stonden de Roadshow, The Disco
station een andere naam te geven dan het
Roadshow en Live Aid onder zijn supervisie.
zo populaire Piccadilly.
Hij verliet de BBC in 1988 om zijn eigen
TRANSVORLD RADIO WIL ZENDTIJD.
promotieonderne~ng
op te zetten. Paul
Transworld Radio is bij de BBC en de
Kavanagh komt van de landpiraat Sunshine
ILR met een voorstel gekomen een religieus
101 alwaar hij als presentator begon om
programma te gaan aanleveren aan de lokale
vervolgens zich bezig te houden met produkBBC en de lokale commerciäle stations.
tie, promotie, nieuws en tevens head of
Men denkt aan dagelijkse avondprogramma's
music werd. Paul is slechts 22 jaar en
met muziek, onderwijs, informatie en
begon zijn carriere reeds op zijn 12e
geloofsbelijding. Ook kan een station een
jaar. Inmiddels zijn begin augustus de
dagelijks 1 uur durend programma afnemen
regelmatige testuitzendingen van start
dat overdag kan worden uitgezonden. Men
gegaan en heeft men enige namen van het
heeft met verschillende stations inmiddels
toekomstige deejay team bekend gemaakt:
overleg gepleegd maar er zijn nog geen
Tony West, Gary King en Susan Charles.
kontrakten afgesloten daar de IBA, het
Men heeft inmiddels ook een kontrakt
overkoepelende orgaan van de lokale commergetekend met RTL nieuws voor de nieuwsserciele radio eerst toestemming zal moeten
vice op het station • . Deze dienst van Radio
verlenen tot het eventueel uitzenden van
Luxembourg verzorgd ook de nieuws service
de programma's.
op de engelse service van 208. Dit gebeurt
PROBLEMEN MET TIJDSVERAHDERING.
vanuit de nieuws studio in de Londense
De plannen van de Britse regering
Hertfordstreet. Met. de Radio Advertising
door de klok in het land met 1 uur vooruit
Bureau in New York is een kontrakt gesloten
te zetten zodat men gelijk komt te staan
voor het promoten tot verkoop van adve~tenmet de Centraal Europese tijd heeft protest-
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en in de radiowereld opgeroepen daar men
van mening is dat in streken als Schotland
en Noord Wales in het najaar en de winter
het nog donker zal zijn rond 9 uur in de
ochtend en vele stations daardoor slechter
zullen zijn te ontvangen op tijden dat
vooral de adverteerder, die tijdens de
ochtendspits, gebrand is op goede ontvangst.
DERDE SERVICE VOOR COUNTY SOUND.

Komende herfst zal County Sound een
derde service openen, dit gericht op Surrey.
Men zal voor het nog niet bi j name genoemde
sta tion ge bruik gaan maken van ' een FM
zender die een populatie van 30.000 mensen
moet bereiken in Haslemere en omgeving.
Gedacht wordt aan 12 uur lokale programma' s
per etmaal, terwijl de County Sound programmering voor de rest van de dag zal worden
overgenomen. Terry Mann zal de verantwoordelijke programmaleider worden voor het
nieuwe station.
SUPERGOLD VAB START.

Het voor 1 juli j .1. aangekondigde
satellietradiostation Super Gold is op 31
juli j .1. van start gegaan mie t programma' s tussen 11 in de avond en 7 in de
ochtend. De programma's bevatten onder.meer
jingles geproduceerd door Alfa Sound van
Steve England . In de overige uren wordt
voorlopig non stop muziek, voornamelijk
country, uitgezonden en het ligt in de
bedoeling tegen het einde van dit jaar
met het eerste Europese Country station
van start te gaan.
HARDERE AANPAK PIRATEN.

De Britse regering heeft middels
minister Douglas Hurd verscherpte maatregelen aangekondigd tegen de leiding van
illegale radiosta tions die blijven ui tzenden. Zo zal de wet aangepast worden zodat
ook diegene die adverteert op een dergelijk
station strafbaar gesteld kunnen worden
en kunnen firma' s , die goederen leveren
aan een dergelijk station ook worden
vervolgd. Niet alleen de zenders kunnen
in de toekomst verbeurd verklaard worden
maar ook de gehele studio inventaris
inclusief de bijbehorende platencollectie.
Straffen tot maximaal 2 jaar gevangenisstraf
voor alle medewerkers van een station die
gepakt worden moeten de kansen op afname
van illegale radio doen toenemen.
NACHTTELEVISIE VOOR DE BBC.

Het ministerie voor Binnenlandse Zaken
heeft bekend gemaakt dat op korte termijn
de BBC via één van haar kanalen nacht televisie mag gaan verzorgen en wel op een
dergelijke manier dat ook het kijkersaantal
aanzienlijk zal zijn. Derhalve dient een
gedegen programmering ingevoerd te worden.
CAPITAL IN IERLAND VAN START.

Het eerste legale counnerciele FM station
in Ierland is van start gegaan onder de

naam Capital 104.4 FM. Dit is het eerste
legale station nadat sinds 1 januari j.l.
een wet van kracht werd waardoor illegale
radio in Ierland werd verboden. Op donderdag
20 juli om 8 uur in de morgen ging het
station van start met als presentator
Colm Hayes. Het station verzorgt haar
programma's vanuit een groot winkelcentrum
in Dublin en heeft ondermeer als deejays
Dave Kelly (voorheen Q 102), Gerry Wilson
(2FM) , Liam Coburn(Q102), Chris Barrie
(Riviera 104), Ross Allen (geen ervaring),
Jason Maine (Q102) , Mark Costigan (RTE Radio
1) en Joyce Jackson (nieuwslezer en afkomstig van Millenium Radio) in dienst genomen.

tiJ,"

Ielelekst

DE FUNKTIES VAN TELETEKST.

Vanaf het prille begin is Teletekst uitvoerig
door onze afdeling met onderzoek begeleid. Het
onderzoek 'had en heeft in het algemeen een
toetsend, evaluerend en verkennend karakter,
en droeg als zodanig bij aan de vorm, samenstelling en ontwikkeling van het medium. Zoals
in de vorige aflevering aangegeven werd echter
niet altijd op het onderzoekskompas gevaren.
Momenteel beschikt ongeveer één op de drie
Nederlanders over Teletekst. dit zijn een
kleine 5 miljoen mensen in een kleine twee
miljoen huishoudens. Op basis van de jaarlijkse groeicijfers mag verwacht worden dat in het
midden van de negentiger jaren ongeveer de
helft van de bevolking thuis Teletekst-informatie kan raadplegen. Globaal kan het Teletekstpubliek in drieën worden gedeeld:
-de meer of minder geïnteresseerde gebruikers
(meerderheid)
-de beroepsmatige,
zakelijke gebruikers
(minderheid)
-de doven (minderheid).
De motieven om tot aanschaf van een Teletekst-toestel over te gaan hangen vanzelfsprekend samen met het nut dat kopers verwachten:
bekend is echter dat een deel van de kopers
van het eerste uur overging tot aanschaf omdat
men graag het nieuwste van het nieuwste had
zonder altijd precies te beseffen wat men
kocht. Een andere kategorie nam (neemt?) Teletekst qp de koop toe bij de vervanging van het
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vormen het hart van Teletekst; informatie uit
deze drie rubrieken wordt het meest frekwent
opgeroepen. Beroepshalve wordt vooral gebruik
gemaakt van de financiële. weer- en landbouwrubrieken. Dit zijn enkele gegevens uit de
onderzoeken die jaarlijks door de NOS-KLO dan
wel Intomart onder Teletekstbezitters worden
gehouden. De resultaten duiden in het algemeen
op een grote mate van tevredenheid met het
info-systeem. Toch wordt niet in elk
huishouden ~ebruik gemaakt van het medium;
volgens het onderzoek van 1987 werd in ruim
10% van de huishoudens nauwelijks ' of niet
gekeken.
Circa 25% van de potentiële
gebruikers maakt er zeer weinig gebruik van.
Beschikken over Teletekst staat dus niet i n
alle gevallen gelijk aan gebruiken. ' Het
Teletekstpubliek bestaat naar verhouding vaak
uit mannen, jeugdigen (tot 35 jaar) kijken
vaker dan ouderen en niet werkenden vaker dan
werkenden.
Sterke punten van Teletekst zijn volgens het
publiek:
-gebruik niet aan tijd gebonden
-snel op de hoogte
-aktueel
-gemakkelijk in gebruik
De belangrijkste zwakke punten:
-wachttijden
-weinig informatie op een pagina
-roulerende pagina's
Hoewel Teletekst en televisiekijken vaak
samengaan, wordt het televisietoestel door de
meeste kijkers tevens bij tijd en wijle uitsluitend en alleen voor Teletekstinformatie
ingeschakeld.
NOS Dienst Kijk- en Luisteronderzoek c 1989.
(wordt vervolgd).

NAAMSVERANDERIaG VOORMALIG BIRMA.
Met de naamsverandering van het land
Birma in Myanma heeft het militaire regime
in het land besloten ook de naam van de
staatsradio te veranderen en wel in the
Voice of Myanma.
ARRESTATIE IN PANAMA VAN AMERIKAAN.
Medio juli is een Amerikaan gearresteerd door de P~namese autoriteiten, die
verdacht wordt van het illegaal verzorgen
van radioprogramma's onder de naam Voice
of Liberty in de Panamese hoofdstad. Het
ging om pro Amerikaanse programma' s en
de autoriteiten maakten bekend dat op 7
verschillende lokaties voor in totaal
350.000 Dollar aan apparatuur in beslag
is genomen.
TE LAAT KOMEN WORDT BEKEND GEHAAKT.
Op de Philipijnen heeft men een manier
gevonden om een einde te maken aan het
eindeloos te laat komen van werknemers in
fabrieken, op kantoren etc. Dagelijks

worden in de vroege ochtenduren de namen
van alle te laat komers voorgelezen in de
radioprogramma's van het pro regeringsstation DXLL. Binnen 5 dagen na het begin
van dit speciale programma werd de lijst
tot een minimum aan namen teruggebracht.
SOLIDARITEIT TE BELUISTEREN.
De eerder door ons aangekondigde
wetswijzigingwaartoehetondermeermogelijk
werd dat de vakbond Solidariteit in Polen
officiele zendtijd zou kunnen krijgen is
in dienst getreden en sinds enkele weken
worden de programma's van Solidariteit
uitgezonden via het le en
net van de
Poolse Staatsradio.
PARTICULIERE TELEVISIE IN HONGARIJE.
Nog dit jaar worden uitgebreide plannen
bekend gemaakt waaruit zal bli jken da t
particuliere televisie in Hongarije groen
licht zal krijgen. Geruchten doen de ronde
dat het West Duitse Axel Springer Verlag
voor 40% . aan aandelen zal kopen in het
nieuwe projekt.
VOICE OF HOPE MET NIEUWE ZENDER.
The Voice of Hope, gerund door de
christelijke Amerikaanse organisatie High
Adventures Radio en ondermeer aktief in
Libi~,
stelt dat men nog voor het eind
van dit jaar een nieuwe krachtige zender,
gericht op Azi~~ in gebruik wil nemen.
KIJKDICHTHEID SOVJET TELEVISIE.
De rechtstreekse televisieverslagen
van de gehouden debatten in juni en juli
in het Congres van Volksafgevaardigden
werden in de Sovjet Unie met zoveel belangstelling gevolgd dat de industri~le produktie met liefst 20% in die uitzendperiode
is afgenomen. Besloten is nu de uitzendingen
niet meer rechtstreeks ui t te zenden en .
zullen hoogtepunten alleen nog getoond .
worden in de reguliere nieuwsprogramma's.
DIREKTEUR STAATSTELEVISIE VERMOORD.
Het hoofd van de staatstelevisie in
Sri Lanka, Thevis Guruge, is in juli door
Tamilstrijders in Colombo neergeschoten.
Aan de gevolgen van de aanslag is hij
overleden. Thevis was tevens voorzitter
van de censuurcommissie van het land.
STATION UITGESCHAKELD IN BOLIVIA.
Popular, een nationaal landelijk radioen televisienetwerk in Bolivia, is door
de regering het verbod opgelegd gedurende
het komende jaar programma's te verzorgen.
Reden hiertoe is da t e~n interview met
een belangrijke drugsdealer uit het land
via het station als schadelijk wordt gezien
voor de nationale belangen en het station
derhalve gestraft werd middels het gebruik
van de nationale veiligheids- en geweldswet .
KYOI VOOR EEN AANTAL MAANDEN OFF AIR.
KYOI, hedentendage eigendom van' Christian Scienc~ Monitor, is sinds begin juli
uit de lucht gezien een totaal nieuw
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zenderpark op de lokatie van de vorige
zal worden gebouwd. Het station zal medio
november haar programma' s op de gebruikelijke frequenties herstarten.
STOPZETTING TWR OP SRI LANKA.
In afwachting van onderhandelingen en
eventuele verlenging van een gebruikskontrakt heeft de leiding van Trans World
Radio besloten de relaisprogramma ' s via
het zenderpark van de Sri Lanka Broadcasting Corporation voor onbepaalde tijd
stop te zetten.
TWEEDE NET IN ALBANIE. .
Een tweede nationale zender is sinds
begin juli aktief in Albaniä. een van de
weinige landen die zichzelf geheel afsluit
van het bui tenland . De tweede zender is
te beluisteren via de middengolf 1458kHz.
BEZUINIGINGEN IN CANADA.
De regering van Canada heeft bekend
gemaakt dat het budget voor de Canadian
Broadcasting Corporation over de komende
5 jaar met 140 miljoen zal worden gekort.
De leiding van RCI, Radio Canada International. ziet de korting als een enorme bedreiging en heeft al gesteld dat er mogelijkheden
bestaan dat de internationale kortegolf
service wordt stopgezet.
GEZAMENLIJK PROJEKT WORLD 2000.
Vier protestante religieuze stations
hebben een overeenkomst ge's loten waarbij
het mogelijk moet worden de gehele aardbol
in het jaar 2000 te bereiken in de talen
van alle volkeren die men bereikt. Het
gaat om Trans World Radio. Far Eastern
Broadcasting Company. ELWA Liber1a en
HCJB Equador. Men heeft besloten in ieder
geval elk al een aantal nieuwe talen in
de programmering op te nemen zodat men nu
al bereikt kan worden in 124 verschillende
talen die minstens elk door 1 miljoen
mensen worden gesproken. HCJB heeft tevens
een kontrakt gesloten met de Far Eastern
Broadcasting Company voor de bouwen
inrichting van een nieuw zendstation in
Saipan.
FREQUENTIE 558 KBZ VOOR FINLAND.
Nadat velen dachten dat de 558 kHz
niet meer door de Finse staatsradio Yleis
werd gebruikt en dat de toekomst voor
Caroline op de 558kHz een gouden toekomst
zou tegemoet gaan komt nu de mededeling
dat een nieuwe zender in Helsinki is
geplaatst die de programma' s van Yleis,
die nu nog via de 1404 kHz worden ui tgezonden, zal overnemen. Rond de tijd dat deze
Freewave uitkomt zal de wisseling plaatsvinden. Paul S. Hansen.
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ONDERTITELING GEWENST DOOR DOVEN.
De Dovenraad heeft TV 10 en Véronique
verzocht om voor ondertiteling voor Doven
en Slechthorenden te zorgen wanneer de
programma's van deze beide commerci~le
satellietstations van start gaan. Men
heeft het verzoek in onderzoek genomen.
Tevens overweegt TV 10 met een eigen
Teletekst service te beginnen hoewel niet
bekend is of dit een geheel eigen service
dan wel één in samenwerking met de NOS
zal zijn. Veronique heeft bekend gemaakt
da t haar programma' s zullen worden ondertiteld zodra men is aangesloten op de Teletext
Service van de NOS.
NEDERLANDS COMMENTAAR BIJ EURO SPORT .
Eurosport stelt overstelpt te z~Jn
met reacties van mensen die hopen de eerst~
Nederlandse commentator te kunnen worden
op Eurosport . . Honderden belangstellenden
he bben gereageerd op de advertentie die
de leiding van het station geplaatst heeft.
De belangstellenden variären van ware
sportliefhebbers tot en met bekende sportpresentatoren. Tegen het einde van dit jaar
zullen de Nederlandse kijkers Eurosport
met Nederlands commentaar kunnen volgen.
Dit is mogelijk doordat de zender 4 geluidskanalen kan uitzenden met hetzelfde beeldsignaal.
SOCIETYRUBRIEK OP TV 10.
De nieuwsprogramma's op TV 10 krijgen
een afzonderlijke Society rubriek die
verzorgd zal gaan worden door Gert Jan
Dröge. Hij zal in de rubriek melding gaan
maken van nieuwtjes uit de show- en amusementswereld. Dröge was voorheen werkzaam
bij RUR (VOO) en de Haagse Post. Bij deze
laatste werkgever zal hij aktief blijven.
Tevens is de nieuwsrubriek uitgebreid met
Mar janne Wassink, die als algemeen verslaggeefster is aangesteld. Zij werkte voorheen
bij de NOS rubriek TV3.
CANAL PLUS VIL IN NEDERLAND OP KABEL.
Het Franse abonneetvnet Canal Plus
wil graag op de Nederlandse kabelnetten
en heeft als eerste het Amsterdamse kabelnet
KTA benaderd inzake doorgeving van de
signalen van Canal Plus. Men wil naast
speelfilms
ook
sportprogramma' s
gaan
uitzenden. Het ligt in de bedoeling voor
Nederlandse ondertiteling te gaan zorgdragen. Rond deze tijd zal een beslissing
worden genomen inzake het al dan niet
toelaten van Canal Plus op de Amsterdamse
kabel.

NIEUW OCHTENDPROGRAMMA VOOR SUPER CHANNEL.
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Tegen het einde van dit jaar zal Super
Channel in de vroege ochtend met het
programma Business Report starten, waartoe
nu reeds een kontrakt is gesloten met de
Britse krant Financial Times. Het betreft
een zaken- en financieel nieuwsbulletin
da t zich zal richten op de Europese zakenman
en -vrouw. Telkens zal het programma 5
minuten gaan duren met daarin ondermeer
een overzic ht van de interna tionale beurzen
en het laatste financiele nieuws. Het
Business Report wordt onderdeel van Daybreak, het nieuwsprogramma dat van maandag
tot en met vrijdag tussen 7 en 8 uur in de
ochtend zal worden uitgezonden.
. BEZWAREN TEGEN UITBREIDING TV 10.
Meer dan 200 inwoners van de gemeente

Aalsmeerhebbeneenbezwaarschriftingediend
tegen de uitbreiding van het studiocomplex
van Joop van den Ende in verband met zijn
aktiviteiten voor TV 10. De gemeente zou
onder.meer onzorgvuldig hebben gehandeld
bij de afgifte van de vergunningen. Bovendien vrezen de inwoners voor schade aan
het aanzien van het oude deel der gemeente
bij de eventuele uitbreiding. De bouwaanvraag behelst naast de uitbreiding van de
studiofaciliteiten een aantal kantoren en
56 woningen. Volgens een woordvoerder van
de gemeente is de aanvraag dermate aangepast
dat er geen bezwaren meer kunnen zijn
voor vrijgeving van de vergunning tot bouw.
TOCH EUROPEES PROGRAMMA SKY CHANNEL.
Anders dan eerder gemelde plannen zal
Sky Channel tegen het einde van dit jaar
niet van het scherm verdwijnen op het
vaste land van Europa. Om 13 uur in de
middag zal Eurosport met haar programma's beginnen en t ot die tijd zullen
dagelijks Sky Channel programma's vertoond
worden. Deze bevatt en voornamelijk kinderprogramma's en zakennieuws. Wel zal Sky
Television, zoals wij dit zien, van naam
gaan veranderen in Sky One. Daarnaast
komt begin 1990 Sky News en Sky Movies.
Tevens is een grootscheepse campagne
aangekondigd in Engeland tot de verkoop
van schotelantennes tegen afbraakprijzen.
Voor 35 miljoen gulden zal een uitgebreide
~ampagne worden gestart ter promotie van
de verkoop. Dit is noodzakelijk daar in
Engeland slechts 300. 000 huishoudens via
de kabel kunnen kijken naar de Sky programma' s.
BETALEN PER BEKEKEN PROGRAMMA.

Esselte is met het idee gekomen om in
de toekomst de kijker alleen te laten
betalen voor de programma's waarnaar men
heeft gekeken en niet te lat.en betalen
voor alle programma' s in het pakket van
Filmnet. Men zal dit eerst gaan toepassen
op Pay TV het nieuwe Esselte net dat in

de uren dat TV 10 niet in de ether is, te
zien zal zijn. TV Plus zal enkele maanden
later dan TV 10 van start gaan om de. kijkers
te kunnen laten wennen aan TV 10 daar men
anders de kijkers te veel zou overladen
met nieuwe programma's. Men denkt bij TV
10 in de toekomst zowel Filmnet als Pay
TV te gaan promoten in de programma' s .
Gedacht wordt ondermeer aan het weggeven
van abonnementen in de diverse quizzprogramma's. Pay TV zal in de toekomst tussen 23
uur in de avond en 15 uur in de middag
gaanuitzenden,waarbijdeabonnementsgelden
tussen de 10 en 15 gulden per maand zullen
gaan bedragen. Voor FilmNet, wat een 24 uurs
service is wordt per maand een abonnementsgeld van 50 gulden ' gevraagd. Men dient
wel een speciale decoder voor Pay TV aan
te schaffen indien men nog niet in het
bezit is van een FilmNet decoder.
t

10 MILJOEN HUISHOUDENS VOOR ASTRA.

Zes maanden na de start van de Astra
satellietprogramma's kunnen de signalen
van Astra reeds in 10 miljoen huishoudens
in Europa worden gezien. Eind juli maakte
de leiding van Astra bekend dat het totaal
aantal op 10.016.455 stond. Nederland en
Belgi~ nemen een groot deel van dit aantal
voor hun rekening met 4.460. 739 huishoudens.
West Duitsland volgt met 1.402.541 huishoudens. Daarnaast worden de programma's
door kabelnetten in Denemarken, Finland,
Frankrijk, Griekenland,Hongarije, Ierland,
Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Groot
Brittanni~ doorgestuurd.
TDS OOK VIA ASTRA?
De TDS, de TUrkish Deutsche Satelliten Fernseh GmbH zal mogelijk spoedig
via de Astra satelliet gaan uitzenden en
zal daarmee de eerste Duitse organisatie
worden die via de Astra programma's gaat
verzorgen. Eerder zou men alleen via de
Kopernikus gaan ui tzenden maar daar er
meer financieen zijn ontvangen uit de VS
en er duidelijke problemen waren met de
eerder genoemde satelliet heeft men besloten
kontakt op te nemen met Astra tot doorgeving
van de TDS programma's. Eerdaags zal een
eventueel kontrakt worden getekend.
BBC OP OLYMPUS SATELLIET.
De BBC zal van de DBS satelliet Olympus
gaan gebruik maken voor de uitzending van
een nieuw programma onder de noemer BBC
Olympus. De programma's zullen dagelijks
via één van de transponders worden uitgezonden tus sen 17 uur in de middag en 1
uur in de nacht. Het gaat om overname van
zowel BBC 1 al s BBC 2 programma' s , die
puur eigen produkties behelzen. Een ander
kanaal van de Olympus zal verhuurd worden
aan de Italiaanse staatstelevisie RAl,
die la ter bekend zal maken hoe het programma
zal worden ingevuld.
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SCREENSPORT OOK IN HET SPAANS.
Naast de Engelse, Franse en Duitse
taal zal er in de toekomst ook een Spaanse
v.e rsie komen van Screensport , zodat dit
in Spanje ook gemakkelijker zal worden
bekeken dan tot nu toe het geval is.
POST~ WORDT OPGENOMEN IN HILVERSUM.
De TV 10 programma' s van ondermeer
Koos Postema worden in de NOB studio' s
te Hilversum opgenomen. De produktiemaatschappij van Jef Rademakers , die de programma's voor TV 10 maakt, heeft hiertoe een
huurkontrakt gesloten met het NOB. Voor
de periode van 3 jaar is hiervoor een
bedrag van 5 miljoen gulden gemoeid.

84 verspreidde hij via Z1Jn eigen onderneming 'Rock of the 80's' als programmaformat
succesvol over Amerika en Canada en bracht
het zelfs in Australie tot succes.. Vele
PD's van diverse stations stellen dat
zonder de invloed van Caroll groepen als
U2 en REM veel minder succes zouden hebben
gehad in Amerika. Caroll overleed aan de
gevolgen van een longontsteking.
Jan Hendrik Kruidenier.
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NIEUWE VOORZITTER FCC BENOEMD.
Alfred Sikes is benoemd tot de nieuwe
Chairman van de Federal Communication
Commission. Tot nu toe was hij het Hoofd
van de nationale telecommunicatie en
informatie dienst. De van huis uit zijnde
Republikein heeft zijn benoeming bevestigd
gezien door de Senaat.
RICK CAROLL OVERLEDEN.
Andermaal is er een pionier van de
Amerikaanseradiooverleden.Ditmaalbetreft
het de slechts 42 jarige Riek Caroll. Hij
creerde destijds het fameuse 'Rock of the
80's' format, het moderne rockformat dat
hij eerst tot succes bracht bij KROQ in
Los Angeles. Hij prograumeerde het station
achtereenvolgens tussen 1979 en 1983 en
tussen 1985 en 1988. In de periode dat
hij niet de programmaleider van het station
was werd hij benoemd tot adviseur. In mei
j .1. was hij andermaal als adviseur benoemd.
Toen hij in 1979 bij het station kwam te
werken verkeerde men in hevige financiele
en juridische problemen en had men totaal
geen plaats in de wekelijkse ratings
(luistercijfers ). Riek voerde een eigen
soort van top 40 format in waarbij songs
als 'Sex Dwarf' van Soft Cell en 'Teenage
Enema Nurses in Bandages' even regelmatig
werden gedraaid als de normale top 40
werkjes. Reden genoeg voor de luisteraars
om zeer regelmatig op dat programmatisch
afwijkend top 40 station af te stemmen.
In no time werd het station zeer populair
met dit rock 40 format. In de period'e 8318
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JINGLE CD VAN DAVID ARNOLD.
Van de firma David Arnold Music in
Engeland kregen we een jingle CD toegestuurd
met daarop een overzicht van de jinglepakketten die men kan leveren aan stations
in Europa. Het betreffen produkties gemaakt
in samenwerking met Century 21 Programming
Inc. Dallas Texa8. Voorkomende pakketten
zijn ondermeer: Lander & 93Q, Proton, All
Hit Kit, Steam Roller, Highway 21, Pro
Basics , Double Power, Miami' s Waxy, Classic
Oldies, Talk Radio WABC 89 en een pakket
met Spaanse jingles. Daarnaast heeft men
een aantal voorbeelden gegeven van hun
library's waaronder Laser lightning en CD
Production Lightning. Het geheel komt zeer
positief over en kan naast Alfa Sound
gezien worden als een zeer professionele
onderneming voor Groot Brittannie en het
vaste land van Europa. De CD is voor de
verzamelaar ook leverbaar voor 8 Engelse ·
Ponden, over te maken naar David Arnold
Music, 8 ELM Walk, Gidea Park, Essex,
RM2 5NR in Engeland.
Hans Knot.
SCAN SAT TV 3 GAAT SLECHT.
Het gaat erg slecht met het satellietprojekt Scan Sat TV3. De zaken staan
er mede slecht voor daar de kijkers bij
lange na niet in die hoeveelheid kijken
als verwacht was, hetgeen inhoudt dat de
reklameinkomsten ook zeer slecht z1Jn.
Vooral voor de Deense versie van het pro jekt
is dit een regelrechte ramp. De direkteur
van de Deense vestiging, Klaus Fog. is
inmiddels benoemd tot direkteur van het
hoofdkwartier in Stockholm. Zijn eerste
taak aldaar was het ontslaan van de vier
belangrijkste medewerkers van het kantoor
in Kopenhagen. Daar werken nu nog slechts
2 medewerkers en de vraag is hoe de financiele situatie voor de eigenaren Kinnevik/Finnvik Ltd er voorstaat, zeker met het
oog op de ook nog te starten vorm van
betaaltelevisie, TV 1000.

19 JULI: De Veronica progra~nals op R2
komen rechtstreeks vanuit Oldenzaal. In
de Ame r i kaanse ve rkoop, in Wi 11 wil we I ,
brengt de bühne-kleding van Peter Koelewijn, die hij droeg bij de optredens met
Mc Miker G en Deejay Sven, f 300,~ op ++
In Terug in de Tijd de hits uit de Top 40
van 22 november 1969. Nummer 1 stond toen
Oh Weil, part 1 van Fleetwood Mac ++ Bij
Veronica op Ned.2 wordt tussen 17 en 24
uu r liVe ron i ca IS Muz i ekdag ll u i tgezonden.
Het programma komt vanuit de Countdownstudio en wordt gepresenteerd door Erik
de Zwart, Jeroen van Inkel, Rob Stenders
en (voor het laatst bij Veronica op de
buis) Wessel van Diepen. Live treden o.a.
Living in a Box, Zeon Jones
Double Trouble en
Richenel op. Verder
zijn de Simple Minds
te zien en een interview van Wessel
van Diepen met Don
Johnson. Na het 8 uur
journaal wordt de fi lm
The Girl Can't help it
uitgezonden, zien we een
schitterende special over
Queen en wordt voor de zoveelste keer het concert van Eric Clapton
en Dire Straits, dat vorig jaar op 11 juni werd gegeven t.g.v. de 70-ste verjaardag van Nelson Mandela, uitgezonden ++
In het Podium van de Nederlandse lichte
muziek, van 22 tot 23 uur bij de NOS op
R1/2, wordt Het Podium van Freek de Jonge
herhaald. Eerder uitgezonden op 6 juli 88
+++ 20 JULI: Hans Hogendoorn viert ' zijn
42-ste verjaardag en Robin Albers zijn
33-ste. Van harte ++ Johan Sponse1ee,
presentator/verslaggever van de EO, gaat
ook naar Radio Télê Veronique ++ De Europese Commissie daagt Nederland voor het
Europese Hof in Luxemburg wegens het weren van commerciële tv. De commissie, het
dagelijks bestuur van de EG, heeft hiervoor de procedure in gang gezet. Het ministerie van WVC is volledig verrast door
Je aktie. Oegin juli heeft het departement conform de regels schriftelijk gereageerd op het verzoek van de EG tekst en
uitleg te geven over de gewraakte artikelen 61 en 66 in de mediawet. Artikel 61
betreft het NOB en artikel 66 behelst
ondermeer de eisen voor toelating van
buitenlandse programma's en de toegestane
hoeveelheid reklame. Beide artikelen zijn

volgens de Commissie in strijd met de
Europese bepal ingen zoals vastgelegd in
het Verdrag van Rome. Het EG-bestuur neemt
echter geen genoegen met het Nederlandse
antwoord. WVC vindt dit des te merkwaardiger omdat de voorgenomen wijziging van
de mediawet in kannen en kruiken is en
een dezer dagen wordt ondertekend door
Koningin Beatrix +++
21 JULI: Michae1 Pilarczyk van Radio 10
is bij Veronica in dienst getreden. Hij
zal beginnen met het inspreken van jingles en invalprogrammais. Carolien Tensen
werkt vandaag voor het laatst bij Radio
Veronica op R3. Ook zij gaat naar Radio
Télé Veronique ++ Bij de TROS op Ned.2
is de laatste aflevering van de zomerserie Te Land, ter Zee en in de Lucht
te zien ++ Krijn Torringa heeft een aanbieding van Joop van den Ende afgeslagen
om een soort Hollands Glorie op tv te
presenteren. Krijn blijft de AVRO trouw,
omdat hij daar in de toekomst ook een
tv-programma gaat presenteren +++
22 JULI: Jan Rietman presenteert Typisch
Hollands, bij de VARA op R2, vanuit Tilburg ++ Maart je van Weegen presenteert
haar allerlaatste 8 uur Journaal. Vanaf
2 oktober is zij de presentatrice van
NOS Laat op Ned.3 ++ Sjors Fröhlich is
met vakantie. Gerard Oonk presenteert de
komende weken Paperclip Radio tussen 12
en 14 uur bij de NCRV op R3 ++ Vanmiddag
is bij Veronica op Ned.2 de laatste aflevering van Superchamps te zien. Het team
van Erik de Zwart is de eindwinnaar ++
Nederland Muziekland, om 21.20 uur, werd
opgenomen in Blankenberge in België +++
23 JULI: Ad Valk, nieuwslezer bij de
radionieuwsdienst van het ANP, viert
zijn 34-ste verjaardag ++ Hubert van
Hoof is de komende weken de presentator
van Ti j d voo.r Toen bij de KRO op R3. De
hits en het nieuws komen vandaag uit juli
1964 ++ Greg Lemond wint de Tour de France van 1989. Dit betekent het einde van
enkele weken goede radio op Rl. Juist:
Radio Tour de France, met voor het laatst
Koos Postema als presentator +++
24 JULI: De AVRO heeft een nieuw item op
Radio 3. Het is de "One minute oldie",
ofwel een plaat die tot 1 minuut is ingekort door een NOB-technicus ++ Hollands
Glorie komt vanuit Harderwijk ++ Meta
is met vakantie. Bas Westen'/ee] neemt de
komende tij d 'haa r u ren t us sen 20 en 22
uur over op AVRO 3 ++ Nieuw in Driespoor
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van 15 juli 1978. Nummer 1 stond toeG
i s de 0\" ars 1 i gger. Een p 1a a t die de hel e
week door Jeanne Kooijmans wordt gedraaid. You'rc the one that I want van Olivia
Zij begon hier vorige week maandag al mee. Newton John en John Travolta ++ In Het
Podium van de Nederlands lichte muziek
De eerste dwarsligger was The want of rhc
je herhaling van Het Podium van Harrie
Nail van Todd Rundgren. Deze week heeft
Jekkers. Het programma werd eerdC'r uitzij gekozen voor Love and Money van René
gezond n op 16 n0vember 1988 +++
Shuman ++ De NOS komt de komende twee
77 JULI: Leonie Stolk-Sazias viert haar
weken elke dag (behalve zondag) met een
31-ste verjaardag. Van harte ++ Op BRT 2
serie over het leven van Robin Hood en
wordt om 22.45 uur een documentaire uitzijn bende. In deze Britse serie zien we
gezonden over de produktiemaatschappij
in de hoofdrollen Michael Pread als de
Handmade Fi lms van George Harrison +++
dappere Robin en Judi Trott als zijn
28 JULI: In het Veronica-programma Há di
gel iefde ++ Op BRT 2 wordt om 20 uur de
Holland! worden de Faxberichten nu voor0riezelFi lm Jaw c uit 1975 uitgezonden +++
gel ez end 00 r Mi c ha elP i 1() r c z y k . I n de z
25 JULI: Pictcr Jan Hagens presenteert
funktie is hij de opvolg r van C~rol i n
tussen 19 en 20 uur zijn eerste DubbelTensen ++ In Het Gebouw, om 13.10 uur bij
lisjes bij de VAR~ op R3. Het is niet zede VPRO 0 P R5, ce n I nar a t ho n - int e r v i e w me t
ker of hij het programma blijft presentede
S1I rin aamse s ch rij ve rAl be r t He 1mun +++
ren. Hij krijgt het, in het nieuwe winter29
JULI: Typisch Hollands, bij de VARA op
seizoen, nogal druk met tv-werk ++ In een
R2,
wordt door Jan Rietman gepresenteerd
van de slechtste programma's op de Nedervanuit
Roermond ++ Om 19 uur is bij Verolandse televisie, TROS Zomerparade, ontnica op Ned.2 de 100ste aflevering van
vangt Peter Teekamp Tambourine, Ivan HeyDe Hei lige Koe te zien. Dit dichtbekek n
len, VOF de Kunst en Paco. Ook deze vier~uto- en sportmagazine wordt gepresende aflevering werd opgenomen in recreatiepark Walibi in het Belgische Waver +++
teerd door Bob de Jong ++ Om 21.20 uur
26 JULI: De Veronica-programma's op R2
wordt de twaalfde en laatste aflevering
komen vandaag vanuit Valkenswaard. In Wil 1 van de talkshow met Koos Pos tema Op Leven
en Dood uitgezonden. Het is het laatste
wil wel wordt, tijdens de Amerikaanse
verkoop, een blouse en sjaal van René
programma dat Koos voor Veronica presenteert. Koos gaat naar TV10 +++
Shuman verkocht. De opbrengst is voor de
30 JULI: Will Luikinga vicrt zijn 46-ste
Stichting Wereldkinderen ++ Terug in de
verjaardag en Sybrand Verwer van het NOB
tijd ga?t vandaag teruq naar de Top 40
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presentatrice van de nieuwsshow, naast
viert zijn 33-ste verjaardag. Van harte
Jaap
Jongbloed. Vivian begon haar loop++ In Tijd voor Toen, bij de KRO op R3,
baan
als
omroepster bij Veronica +++
de hits en het nieuws uit juli 1977 ++
5
AUGUSTUS:
Peter Teekamp viert zijn 28Bij de VPRO op Ned.2 is vanaf 20.10 uur
ste
verjaardag.
Van harte ++ Typisch
de laatste aflevering van Fietsen door
Hollands
wordt
door
Jan Rietman gepresende jaren 180 te zien. Het programma is
teerd vanuit Uden en door de VARA om 14
geheel gewijd aan Belgi~. Voor de preuur op R2 uitgezonden ++ Ik ben geboren
sentatie heeft de VPRO het Vlaamse duo
om te zingen i s de t i te love r· he tIeven
Kamagurka en Herr Seele bereid gevonden
van Lex Goudsmit dat door de NCRV op Ned.l
+++ 31 JULI: Hollands Glorie wordt bij
wordt uitgezonden. De produktie is in
de AVRO op R3, uitgezonden vanuit Looshanden van Tom Manders jr. ++ Rob van Dam
broe k ++ In de Toppop 20 laat Rick van
neemt vandaag afscheid van Radio Noord.
Velt huysen e lke week een remix van één
Als Marc Jacobs gaat hij voor Veronique
van de platen horen. Vandaag niet, omdat
p rog ramma I 5 maken +++ --_.- ........
de mix n iet op tijd in de studio is +++
1 AUGUSTUS: In Twee Meter de
6 AUGUSTUS: Michiel de l~~@~!OUE
Ruyter van NOS Jazz,
1\
'l
lucht in laat Jan Douwe Kroeske
viert
zijn
62-ste
verjaardag
en
Ca~ry
een live-sessie van Intua
Tefsen viert haar 51-ste verjaardag. Van
Nua uit 1988 horen +++
harte ++ De komende vijf zondagen ont2 AUGUSTUS: Cees Brinkvangt Peter van Bruggen in Het Weeshuis
huizen van de KRO viert
van
de Hits de lijstaanvoerders van vijf
zijn 43-ste verjaardag.
grote politieke partijen. Vanmiddag ontVan harte ++ De Verovangt hij Ria Beckers van Groen links ++
nicaprogrammals op R2
In Tijd voor Toen de hits en het nieuws
komen vanuit Apeluit
augustus 1969 ++ In Op slag van Maandoo rn . I n Wi I 1 w i I
praat Hubert van Hoof met fotograaf
dag
wel wordt de beker
Anton
Corbijn die zijn favoriete plaatjes
die de Deurzakkers
1
aat
horen
+++
dit jaar kregen omdat
7
AUGUSTUS:
De AVRO begint om 20.30 uur
ze de beste carnavalskraker 189 hadden gevia
Ned.2,
met
de eerste van zes films
maakt; in de Amerikaanse verkoop voor
met
Mari
lyn
Monroe
in de hoofdrol.
f 310,-- verkocht ++ In Terug in de tijd
In
Bus
Stop
is
zij
een
gevoelig tweedede hits uit de Top 40 van 4 oktober 1980.
1
rangs zangeresje op zoek naar erkenning
Nummer 1 stond toen One dav 1 11 fly
en ware liefde +++
away van Randy Crawford ++ Om 18.35 uur
8 AUGUSTUS: Open O
l e t te r to a I and lord van
wordt bij Veronica op Ned.2 een Countr~J~ Living Colour is de 200-ste
down-special over U2 uitgezonden +++
Q 00 plaat die naar deo "Erelijst"
3 .l\UGUSTUS: Terry Wogan viert zijn 51van de NOS gaat. Dat betekent:een klein
ste verjaardag en Frans Nienhuis viert
feestje in Driespoor. Voor het eerst in
zijn 84-ste verjaar dag. Van harte ++
de geschiedenis van het Steunfonds gaat
Bij de TROS op R3 zijn
de plaat die daarna teruggestort wordt
~vanaf vandaag een partij
ook naar de ere I ijst. Kath leen van Roachnieuwe jingles te horen die in eigen
ford had er namelijk al zes dagen in gebeheer in de grote NCRV-studio werden
opgenomen. Er worden 3 á 4 pakketten door staan +++
9 AUGUSTUS: De Veronica R2-uitzendingen
e lkaar gebruikt +++
komen vanuit Gouda. In Wi 11 wi 1 wel
4 AU GUSTUS: Rie n Huizing, hoofd van de
ra d ionieuwsdienst van het ANP, viert zijn brengt een bri I van Lee Towers f 725,-58-ste verjaardag. Van harte ++ Door sto- , op ++ In Terug in de Tijd draait Bart
van Leeuwen platen uit de Top 40 van
ringen van de sa te lliet z ijn Cable One
30 mei 1970. Nummer 1 stond toen Up around
en Sky Radio zo nu e n dan niet te ontthe bend van Creedence Clearwater Revival
vangen ++ Veronique en de vereniging van
++ Het 50+programma De Duvel is oud, om
kabelexploitanten, Vecai, hebben een mo11 uur bij de TROS op R5, is aan zijn 200del contract met een looptijd van twee
ste
uitzending toe. Presentator en oudjaar afgesloten voor toelating op de
TROS-di
rekteur mr. Joop landré vindt dat
divers e Nederlandse kabelnetten. Veronivoldoende
aanleiding voor een feestje.
que be t aalt het eerste jaar f 1,-- per
Hij
ontvangt
daarom in de rechtstreekse
abon nee en het tweede jaar 50 cent aan
uitzending
vanuit
het TROS-restaurant,
de exp lo it anten die het Veronique signaal
bekende
tv-omroepsters
van weleer. Samen
vana f 2 ok tober uitzenden ++ In De Telerichten
zij
de
zgn.
Gouden
Meiden Club
gr aa f lezen we dat Vivian Boelen de KRO
wordt
een
tegenhanger
van de
op.
Dat
gaat overl a ten om bij TV10 in dienst te
Ouwe
Jongens
Club
van
mannelijke
oud-omtre den. Daar wordt zij, bij toerbeurt,
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vragen van luisteraars en lezers van TROS
Kompas. In de eerste uitzending staat
D66-aanvoerder Hans van Mierlo centraal
+++. 13 AUGUSTUS: Hans van Mierlo is gast
van Peter van Bruggen in Het Weeshuis
van de hits ++ In Tijd voor Toen de hits
en het nieuws uit augustus 1973 ++ Harry
Muskee, van Cuby and the Blizzards, laat
zijn favoriete muziek in Op slag van
maandag horen +++
14 AUGUSTUS: Hollands Glorie, van 12 tot
14 uur op AVRO R3, komt vanuit Almkerk ++
Meta de Vries is terug van vakantie en
':Iee r p re se n t tu s se n 20 en 22 uu r me t Muziek met Meta +++
15 AUGUSTUS: Jeroen Pauw van Radio Télé
het progranvna,
en Walter TieVeronique viert zijn 29-ste verjaardag ++
Mark de Brouwer vervangt Jan Douwe Kroesmessen wordt gepresenteerd, wordt o.a.
ke in Twee meter de lucht in bij de VARA
aandacht besteed aan het 100 jarig beop R3. In het programma treedt Fischer Z
staan van de KNVB en worden de prijzen
uitgereikt aan de VoetbaJler van het jaar, LIVE op in de R3-studio +++
(GeraJd Vanenburg) de voetbaJler van de
16 AUGUSTUS: Elsemieke Havenga (29) gaat
eeuw (Johan Cruyff), de topscorer van
vanaf 6 september a.s. op woensdag tussen
11 en 12 uur een praatprograrmla presende eeuw (Willy van der Kuylen) en de
voetbalclub van de eeuw (Ajax) +++
teren bij Veronica op R2. Hiermee volgt
zij Tineke de Nooy op. Elsemieke is geen
12 AUGUSTUS: NOB-technicus Paul Raaijman
onbekende voor Veronica. Drie jaar lang
viert zijn 38-ste verjaardag. Van harte
maakte zij deel uit van de redaktie van·
++ Typisch Hollands, van 14 tot 16 uur
het tv-programma Tineke en sinds 1 januabij de VARA op R2, komt vanuit Breda ++
ri j.1. presenteert zij Veronica Sport op
In het stadhuis van Heemstede trouwt
zondag op Rl. Hiermee stopt zij per 3
Jaap Jongbloed met Saskia Gaasterland.
september. Jaques de Krom zal dan de
~ij wensen het jonge paar veel geluk ++
presentatie van dit sportprogramma voor
Na een onderbreking van een maand is
Sjors Fr6hl ich weer terug bij de NCRV op'
zijn rekening nemen ++ De Veronica proR3 als presentator van Paperclip Radio.
g rarmla I s op R2 komen' vandaag vanu i t Be rVanaf dinsdag 17 oktober zal hij bij de
gen op Zoom. In Will wil . wel wordt in de
NCRV op tv ook een teleAmerikaanse verkoop een gitaar van Albert
v i s i evers i e van het pro- SWING MEE MET clon
West verkocht ++ In Terug in de tijd
. ..
EH CAILE ONE
gramma presenteren ++
platen uit de Top 40 van 22 juni 1974.
~ CMy ClIi,a h.it ... 1011 ZÎÎI
In het blad Story lezen
Nummer 1 stond toen De wilde boerndoch""~
we dat Kas van Iersel,
~ 0.
Crok, Clips Motown Show is
tere van Ivan Heylen ++ Madonna is vandaag
• zGlWdog Ie _ _ _ op
dagelijks, niet meer op
jarig
en te zien in een Countdownspecial
CobIe 0... ..... 16.00
18.00
Cable One is te horen.
bij Veronica op Ned.2 +++
rr.s..totot: Kas ..
17 AUGUSTUS: Willem Duys viert zijn 61Gelukkig blijft hij wel
~ CaOIe 0... is Ie 0fIMIIgtII M
ste verjaardag. Koos Postema viert zijn
de Croky Motown Show,
cIt kobel. Voor iMonIatit OVlt
cIt ON'.iq.IaOgJiijk.hedtft bel uw
57-ste verjaardag en Dick Klees wordt
iedere zaterdagmiddag
kobtIupIoitat of Klwijf noot.
alweer
42 jaar. Van harte ++
van 16 tot 18 uur preCaOIe One PosIIM 1402. 1200 BK
18 AUGUSTUS: Paul Witte van
senteren. Op Cable One
Radio 10 viert zijn 29-ste
heeft Buf van Puffelen
verjaardag en Hans van Willi(eens van Radio Centraal
genburg zijn 47-ste. Van harte
Den Haag) de opengevalTHE STATION OF THE STARS
++
In Goud van Oud is het legendarische
len zendtijd overgenomen
++ Har ro de Jon gei s
tOOD. 8~~~l:At.:MN GIOEN
Verontca 192-item 3-in-1 terug. Om 10.45
met vakant ie. Mart vld
OE SMAleN DIE JE WAT DOEN.
uur laat Bart van Leeuwen drie platen horen die iets met elkaar te maken hebben.
Stadt neemt zijn uren
bij de NCRV op R3 de komende weken over
Oplossingen sturen naar Veronica en je
++In TROS Kamerbreed, van 11 tot 12 uur
maakt kans op schitterende prijzen +++
op Rl, wordt de komende vier uitzendingen 19 AUGUSTUS: Gerard de Vries viert zijn
aandacht besteed aan de Tweede Kamerver56-ste verjaardag. Van harte ++ Gospelkiezingen van 6 september, onder het motrock wordt vandaag tussen 8 en 10 uur
to: Vraag het de lijsttrekker. De lijstuitgezonden vanuit de Flevohof in Dronten. Tijdens dit live-programma treedt
trekkers van de vier grootste partijen in
een groot aantal artiesten op ++ De uitde huidige Tweede Kamer zullen ingaan op
roepmedewerkers in Hi lversum +++
10 AUGUSTUS: Kees van Kooten van de VPRO
viert zijn 48-ste verjaardag. Van harte
+++ 11 AUGUSTUS: Erik de Zwart is met vakantie. Daarom is Bart van Leeuwen maar
liefst 6 uur bij Veronica op R3 te horen.
Naast Goud van Oud, presenteert hij namelijk ook de Top 40 ++ In
Countdown Café ontvangen Kees Baars
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zending voor Politieke Partijen kan niet
doorgaan omdat de band van de uitzending
van de Centrum Democraten zoek is ++ In
Met het oog op n~rgen heeft Berend Boudewijn o.a. een gesprek met Hans Knot
over het enteren van de Ross Revenge ++ .
In TROS Kamerbreed, op Rl, staat vanmorgen VVD Lijsttrekker Joris Voorhoeve centraal. Na 12 uur vertrekt hij naar de KRO
studio in de Emmastraat om met Peter van
Bruggen het Weeshuis van de hits, dat
morgen tussen 13 en 15 uur op R3 wordt
uitgezonden, op te nemen. Bij de opname
is een filmploeg van NCRV's Hier en Nu
aanwezig. De opname wordt a.s. dinsdag
op Ned.1 uitgezonden +++
20 AUGUSTUS: Jos Bergenhenegouwen viert
zijn 33-ste verjaardag. Van harte ++
o ja, gisteravond heeft Veronica alsnog
de allerlaatste aflevering van Beauty and
the Beast uitgezonden. Onder grote druk
van vele fans uit zowel Nederland, BeJ9i@ en Duitsland, is Veronica gezwicht
voor de welhaast smekende verzoeken om
de laatste aflevering "The rest is si lence" alsnog uit te zenden. Hierdoor
kwam de geplande aflevering van Miami
Vice te vervallen ++ In Tijd voor Toen
laat Hubert van Hoof de hits en het
nieuws uit augustus 1965 horen ++ In Op
slag van maandag is André Hazes de gast
van Hubert om zijn favoriete plaatjes te
laten horen ++++++Volgende keer meer+++++
++++Ton van Draanen+++11 111 I ' t+t 11I I 11 I 11
.",111,11 t 1",1111+,1,1,.,1111++++111111

mariniers uit Engeland. Belgi~, Frankrijk
en Nederland een overval was gedaan op de
Ross, waarbij 2 bemanningsleden
de
kapitein en zendertechnicus Chicago - gewond
waren geraakt. Tevens werd gesteld dat de
beide vrouwen aan boord bewerkt waren
met knuppels.Ook stelde men dat een arts
onderweg zou zijn voor behandeling van de
gewonden. La ter werd in een pers bericht
gemeld dat de arts ten bate van de justitie
een medische verklaring heeft opgemaakt
inzake de gewonden. Ook stond hier in
vermeld dat de ambtenaren van de Opsporingsdienst behoorlijk hadden gedronken en dat
ti jdens de sloopwerkzaamheden men bleef
drinken. Flessen, achtergelaten door de
ambtenaren zijn meegenomen door de Carolinemensen gezien men via vingerafdrukken wil
bewijzen dat men niet nuchter aan het
karwei is begonnen. Ook heeft men aan
boord (de deejays) uitgebreid videoopnamen
gemaakt van de overval. Ronan 0' Rahilly
verklaarde, mede naar aanleiding van de
verklaring van de DTI dat men niets met
de overval te maken had en er alleen maar
met een boot in de buurt was ter observatie,
dat deze gruwelijke daad van de Britse
overheid lijkt op 'the case of NUrnberg',
met andere woorden we weten van niets.
Hij stelde tevens dat het een trieste
zaak was, dat men zeer bedroefd was binnen
de Caroline organisatie dat er na ruim 25
jaar pas werd opgetreden en dat het een
onbegrijpelijke zaak is dat men al die
jaren wel gedoogd was. Ook meldde hij dat
de Canadese financiers zeer geschokt waren
en maandag via de advokaten een rechtzaak
zouden aanspannen tegen de Nederlandse en
vervolg van pagina 5 ~ritse staat. Later op de avond meldde de
Vanui t de Radio 819 organisatie meldde
Carolineorganisatie dat er door de deejays
men dat de aktie eigenlijk een week te
en bemanningsleden uitgebreid foto's waren
vroeg was gekomen daar men sowieso had
genomen van de aktievoerende ambtenaren
besloten de uitzendingen stop te zetten ' en dat het leidinggevende persoon van de
daar het een te dure hobby werd voor de
Opsporingsdienst, dhr. M.R. betrof. Namens
financiers. Inmiddels werden er verschilde DT! was ene J .M. de leiding gevende
lende
verklaringen afgegeven.
Vanuit
persoon. Men stelde tevens dat tegen deze
Justitie werd gemeld dat de aktie was
beide ambtenaren de volgende dag. zondag
ondernomen door de Ri jkspoli tie . en de
20 september, bij resp. de Essex River
OpsporingsdienstgezienerklachtengedurenPolice en de Rijkspolitie ter Water in
de het laatste jaar waren binnengekomen
Scheveningen klachten zouden worden ingevan Radio 819 wegens storing op de maritieme
diend wegens mishandeling. opsluiting.
frequenties van Hongarije (1111). Zweden,
geweld en diefstal. Deze verklaring was
Frankrijk en Enge l and. Teletext meldde
reeds deels in het Half Elf Journaal te
da t he t ANP had bekend gemaakt da t de
horen. Een woordvoerder van de Opsporingsdienst, dhr Dijkstra, was samen met Hans
Ros s naar een Nederlandse haven werd
ge sl eept en via een correspondent in Londen
Knot te horen in het programma 'Met het
wist de TROS te melden dat de zendmasten
Oog op Morgen'. Hij stelde dat de aktie
ook zouden worden neergehaald. Dit laatste
kon worden ondernomen daar de Ross Revenge
statenloos was. De registratie van de
is niet gebeurd gezien men de toestand op
vlag van Panama zou derhalve niet verlengd
ze e hi ertoe niet geschikt achtte. Wel
zijn de an~ennedraden verbroken en meegenozijn. Hierdoor was het mogelijk op zee op
men . Vanul. t de Caro1ineorganisa tie werd
te treden gezien er twee Nederlanders
meegedeeld da t er door een team van 30
aanwezig waren. Tevens werd er in het
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programma gepraat over de toekomst van
de zeezenders. Dhr. Dijkstra stelde dat
door deze inval een einde aan de periode
van de zeezenders zou komen. Hans stelde,
gezien plannen met andere projekte.n, er
t och nog toekomst was en dat de CarolJ.neoroanisatie stelde spoedig terug te zijn.
Een termijn van 1 week was door de Carolineorganisa tie gemeld, hoewel Hans zei dat
it zeer zeker niet zo snel zou kunnen.
Hij bleef hoop houden op de toekoms~ en
verwacht Caroline binnen een half Jaar
terug in de ether. Ook werd nog ingegaan
op het nut van de zeezender Caroline,
b.v. de invloed die het station heeft
gehad op de verandering in de pop en de
commerciäle radio in West Europa. Navraag
bij de Carolineorganisatie wees uit dat
de woordvoerder stelde dat het schip wel
geregistreerd was in Panama. Terwijl hij
di t via de telefoon meldde werd op de
achtergrond door anderen ingefluisterd
dat dit niet juist was en dat het in een
ander land was. Het juiste land werd niet
genoemd. Aangenomen mag dan ook worden
dat de fout duidelijk ligt bij de registratie van het schip of misschien beter
gesteld, de niet registratie van het schip.
Een woordvoerder van Justitie t persofficier
Mijnssen, zei dat vooral de geruchten
over de komst van de 2 nieuwe projekten
een belangrijke rol hebben gespeeld in de
versnelde aktie. In gesprekken met journalisten heeft dhr. Dijkstra van de Opsporingsdienst tevens gemeld da t de aktie
beslist niet tegen Caroline was gericht
en dat Caroline slechts een zaak voor de
Britse autoriteiten was. Duidelijk is wel
dat, wanneer men het verzoek van de ambtenaren om de korte golf zender uit te zetten
aan boord van de Ross Revenge en tevens de
programma' s van Radio 819 te staken er
veel minder schade was ontstaan aan boord
van het Caroline zendschip. Zondag 20
augustus om 7.10 kwam de Volant aan in
de haven van Scheveningen. Arie Swets
vertelde dat men het gemoedelijk had
opgenomen en er geen verzet was gepleegd,
uitgezonderd door Chicago. Nadat hij zowel
door de ambtenaren als de collegas van
Caroline gemaand was geen verzet te plegen
werd hij rustig. De in beslag genomen
apparatuur en platen zijn inmiddels opgeslagen in de magazijnen van de Domeinen in
Scheveningen. In hetzelfde gebouw heeft
jaren de apparatuur van het REM eiland
gestaan. Hoe de toekomst er uit zal gaan
zien voor Caroline is onduidelijk. Ronan
kennnende zal hij de strijd nooit staken
en zullen we Caroline, wanneer dan ook • .
zeker terug horen via de AM. Op de dag
van de entering was het precies 6 jaren
geleden dat Radio Caroline terugkeerde· in
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de ether vanaf de Ross Revenge en op de
dag precies 9,5 jaar geleden dat het vorige
Caroline zendschip, de MV Mi Amigo, zonk
in een ziedende storm. Laten we hopen dat
over een half jaar, 19 maart, Radio Caroline
terug is in de ether.
Dank aan Ate Harsta, Paul de Haan, Jelle
Boonstra, Henk Langerak.
Hans Knot.

tots ot.......

NIEUW ADRES FRS HOLLAND.

Na diverse problemen met de eigenaar
van de vorige postbusnummer houder in
Dedemsvaart heeft de leiding van FRS Holland
besloten in de toekomst gebruik te maken
van een nieuw postbusnummer. Voor alle
aangelegenheden inzake FRSH kun je nu
schrijven naar Postbus 2727 6049 ZG in
Herten Nederland.

AKTIE RCD BLIJKT SUCCES.
De meest recente aktie van de Radio
Controle Dienst in samenwerking met een
aantal ministeries blijkt een succes te
worden. Nadat eerder in de Randstad 'op
grote schaal bedrijven, die adverteerden
op de vele illegale stations, waren aangeschreven en werden gemeld dat men strafbaar zou zi jn indien men door zou gaan
met adverteren, zijn nu ook de bedrijven
in de laatste kernen van de illegale
commerciäle zenders, die van Amersfoort
en Nijmegen, aangeschreven. Een groot
aantal bedrijven uit de regio Amersfoort
heeft inmiddels positief gereageerd op
het schrijven en toegezegd het adverteren
te stoppen. In Nijmegen blijft er voorlopig
nog enige tegenstand daar de adverteerders
stellen geen reklame geboekt te hebben
bij de illegale zender Keizerstad maar
bij een reklameburo dat zendtijd verkoopt
voor legale Belgische stations. Hoe de
reklame op Keizerstad komt zegt men niet
te weten. Vanuit de RCD zal met de betreffende adverteerders nogmaals een gesprek
worden gevoerd. Mochten de gesprekken
positief verlopen dan wor~t er definitief
een einde toegebracht aan de op grote
schaal voorkomende illegale radio in
Nederland die kleinschalig begon in de
mid-70'er jaren, na het verdwijnen van de
zeezenders Radio Noordzee en Radio Veronica.

THORNTON BENOEMD BIJ LBC.
Peter Thornton is benoemd tot de nieuwe
managing director van LBC en is vooral
bij de medewerkers van dit nieuwsstation
als welverdiende aanwinst ontvangen, mede
daar Thornton een redaktionele achtergrond
heeft.

