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Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
name uit deze Freewave niet toegestaan. 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

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

D Is je LAAT~TE nummer, indien je 
niet tjjd~9 hebt verlengd. Wij 
verzoeken -je het alsnog met SPOED 

te doen, als je Freewave wilt'bl ijven ont
vangen. 

Beste lezers. 
Maandag 2 oktober 198~, de verschijn ings 
datum van deze Freewave, is RTL-Veronique 
officieel begonnen. 

Commerciële televisie in Neder~and 

is een feit! Vanaf deze plaats wensen 
wij Lex Harding en de zijnen veel sukses 
met de zender. 

Wat staat er in deze Freewave . 
Op de voorplaat en middenpagina1s foto ls 
die werden gemaakt tijdens de aktie op 
de Ross Revenge op 19 augustus j. 1. 

De eerste negen pagina1s hebben wij 
gereserveerd voor Zeezenders Nu. 
Daarbij een foto van de zendmast die op 
de Nannell is geplaatst. 
In Rondje Regio gaat Hans Knot uitgebrei d 
in op het zwijgen van Radio Atlantis Rot 
terdam en het vertrek van Wim Ramaker 
bij Radio Noord in Groningen. 

Na NewsNewsNews een kanttekening van 
Hans Knot over de akties tegen Radio Ca
roline en Cable Dne. 

Na twee pagina's allerlei nieuws, lees 
je het Radio & TV Logboek van 21 augustus 
t/M 18 september. 

Vervolgens het laatste deel over NOS 
Teletekst en enkele laatste nieuwtjes. 

Dan nog even het v 1gende: 
Nog steeds gebeurt het dat leden te laat 
betalen om hun abonnement te verlengen 
en vergeten zij op de girokaart te 
vermelden dat het om een verlenging gaat. 

Dat geeft bij ons een hoop rompslomp ! 
Daarom vragen wij met klem om je verlen
ging op tijd te betalen en op de giro
kaart te zetten dat het om een verlenging 
gaat. Namens de administratie, dank voor 
de medewerking. Ton van Draanen. 
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ZeezefttiersNtf 
ma 14 AUGUSTUS: Een gedenkwaardige dag, 
in Groot Brittanni~ werd vandaag 22 jaar 
geleden een anti zeezenderwet ommiddernacht 
van kracht. Nu 22 jaar la ter is Radio 
Caroline er nog steeds . Dat slechts enkele 
dagen later zou worden ingegrepen kon 
niemand verwachten. De Carolineorgani sa tie 
maakt bekend dat men van de leiding van 
Radio 819 heeft vernomen dat wannee r het 
vermogen niet snel omhoog gaat men zich 
van de Ross zal terug trekken. Tom Anderson, 
voorn~lig Caroline deejay, werkt nu samen 
met Robin Ross voor het satellietradiopro
jekt Radio Radio. De Voice of Peace is op 
zoek naar ervaren deejays en zendertech
n~c~. Komend weekend zal Abe Na than in 
London zijn om sollicitatie gesprekken te 
voeren. Tevens wordt veronderste ld dat hij 
Ronan O'Rahilly zal ontmoeten om te praten 
over een 'tijdelijke' uitleen van zender
technici. In afwachting van de definitieve 
start van Atlantic 242 is Susan Charles 
tijdelijk te horen via Contact 94 in 
Frankrijk. Zij heeft er ondermeer gezelschap 
van Mark Mathews. Binnenkort zijn op het 
station oud Carolinedeejays Simon Baret 
en Steve Conway te verwachten. Super Gold, 
de onlangs van start gegane satellietradio, 
krijgt waarschijnlijk als presentator 
Alen West. Coast AM heeft een nieuwe 
programmaleider in de persoon van Roger 
Day, die voorheen dezelfde job had op 
Invicta FM. Liefhebbers van Johnny Walker 
kunnen hem nu door de week dagelijks 
beluisteren tussen 9.30 en 12 uur Britse 
tijd gezien hij een andere show heeft 

' gekregen dan voorheen op Grea ter London 
Radio. Howard G Rose, onze corre spondent 
in Engeland, meldt dat 8 miljoen dollar 
zou zijn geinvesteerd in een nieuw op 
te starten zeezenderprojekt. Het zou 
ondermeer gaan om een onderneming, Trans 
Ex Europe SA, geregis treerd in Panama . 
Deze maatschappij heeft een zendschip in 
eigendom, de Mercury 2. Men wil het schip 
gaan verhuren aan de onderneming Sounds of 
Europe Inc. die het 1000 ton metende schip 
willen gaan inzetten voor de programma's 
van Power 531. Men wil 24 uur per dag 
met 2x50 kW AM zenders Engeland bestrijken 
als wel een groot deel van West Europa. 
De zenders zouden van de fabriek Continental 
Electronics zijn . Financiers zouden onder
me e r een belangrijk AM station uit New 
York en één van de voornaamste syndi ca te
fi rma ' s uit de VS zi jn. Het gaat om één 
van de syndi cators di e weke lijks een t op 
40 programma verspreiden . Men stelt niet 

p zoek te zijn naar be kende namen uit de 

Britse zeezender wereld en geheel te gaan 
werken met Amerikaanse deejays en verdere 
werknemers om op die manier geheel legaal 
te kunnen functioneren en niet in overtre
ding te komen met de MOA. Een woordvoerde r 
van de organisa tie , Don Arnold jr . , vertelde 
Rose dat het schip voor anker zal gaan in 
inte rnationale wateren voor de Essex dan 
wel de Suffolk kust en dat de bevoorrading 
zal , gebeuren vanuit een niet EG land. Men 
stelt een bedrag van 8 miljoen dollar te 
hebben hetgeen genoeg moet zijn om de eerste 
twee jaren zonder commercials te draaien. 
Pas nadat de leeftijdsgroep 15-24 geheel 
gewend is geraakt aan het nieuwe station 
zal men op zoek gaan naar adverteerders . 
Hij stelde tevens dat in het verleden de 
zeezenders altijd de grote fout hebben 
begaan eerst commercieel te denken en 
dan pas aan de luisteraars, hetgeen Power 
531 niet zal overkomen. We wachten, zoals 
altijd met de vele geruchten , maar weer 
rustig af. 
Programmering Ra'dio 819: Arie Swets doet 
nog steeds samen met Eddy de Kok alle 
live programma's. 5-6.30 non stop, 7-9, 
12.20-14 en 17-19 Arie. Geen Smoking top 
3, geen nieuws en zelfs geen weerbericht 
gezien de 'telex' het begeven zou hebben. 
De tapeprogramma's zijn herhalingen. Ria's 
artiestenkwis werd b.v. drie week geleden 
al gedraaid, de geluidsbarrière was eerder 
op 24 juni te horen en tussen 18 en 19 
uur werden enkele oude Radio London jingles 
gedraaid ter herinnering aan Black Monday, 
14 augustus 1967, toen de anti zee zenderwet 
in Groot BrittanniÈ! van kracht werd. Vandaag 
hoorden we vanuit Engeland dat een ambtenaar 
van de DTI een bezoek heeft gebracht aan 
het Carolinekantoor in London. Men heeft 
de aan~ezigen gewaarschuwd de zenders aan 
boord van de Ross uit te zetten en tevens 
verteld da t een overval op het schip te 
verwachten was . Er werd aan toegevoegd 
dat het misschien wel eens op Black Monday 
gebeuren kon. Vanuit het kantoor werd 
toen een bericht doorgegeven aan de persoon 
die de kontakten tussen land en schip en 
v.v. onderhoudt maar het bericht is helaas 
niet doorgegeven aan boord. Caroline 558 
programmering 6-10 Dave Richards , 10-12 
Nigel Harris, 12-15 Neil Gates, 15-17 
Caroline Martin, 17-20 Dave Asher, 20-22 
Chris Kennedy, 22-02 Tony Kirk, waarna 
closedown. Caroline 819 Chris Kennedy en 
Collin Mueslibar. di 15 AUGUSTUS: Ondanks 
dat er volgens Arie Swets alleen nog maar 
kip aan boord is blijft hij de programma 's 
enthousia st pre senteren . Op Caroline 819 
tussen 3 en 5 in de nacht een nieuwe 
vrouwel ijke deej ay: Me l anie McCarthur . 
We l, direkt met de volgende t ender maar 
wee r mee naar land is ons voorstel. Aller-
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eerst praat ze zeer verward, zit te ver 
van de microfoon, heeft geen verstand van 
muziek, laat staan van radiopresentatie. 
Ik kan me niet herinneren ooit zo hard te 
zijn geweest over een nieuwe aanwinst. 
Via de post ontvingen we aflevering 40 
van de Audio cas set te service van SMC. 
Ondermeer uit juni 1989 met verplaatsing 
819 programma's naar andere studio, info 
op 819 over de zeezenderdag van SMC en 
Freewave, de eerste fantastische show van 
Little Shawn, start zomerprogrammering en 
de terugkeer - na lange tijd - van Oave 
Richards. wo 16 AUGUSTUS: Caroline 558 
nu als volgt: 02-06 Bruce Monroe (nieuw), 
06-10 Dave Richards, 10-12 Nigel, 12-14 
Neil, 14-16 Caroline. 16-20 Dave Asher, 
20-22 Chris, 22-02 Tony. Op 819 nu en dan 
een weerbericht in het programma dat 
duidelijk wordt overgenomen van de Neder
landse Teletekst. Om 2 uur worden alle 
zenders aan boord van de Ross Revenge 
uitgezet, inclusief de generatoren. Men 
gaat gezamenlijk aan dek genieten van de 
algehele maansverduistering die deze nacht 
plaatsvindt. Op 27 plaatsen in Nederland 
en Belgil:! zijn vandaag invallen gedaan 
door de autoriteiten. (zie vorige Freewave) 
We hebben inmiddels meer info en uiteraard 
krijg je de nieuwe info, zoals gebruikelijk 
op een rijtje. De invallen in Belgil:! werden 
vroegtijdig bekend waardoor een aantal 
mensen schoon schip kon maken voordat 
de BOB op bezoek kwam. Zo werd ondermeer 
één van de bevoorraders bezocht. Ook de 
diverse mensen achter het Nannell (Radio 
Mi Amigo) projekt werden bezocht, waaruit 
blijkt dat Justitie zeer goed op de hoogte 
was van de nieuwste ontwikkelingen. In 
Spanje zou een inval zijn geweest bij 
Bokkenbroek. hoewel we dit niet bevestigd 
kunnen krijgen. Bij de eigenaar van Texas 
Tabaksprodukten zou de gehele administratie 
in beslag zijn genomen. In het Algemeen 
Dagblad wordt melding gemaakt op do 17 
AUGUSTUS van de invallen. Ook de inval 
bij Europoort Radio wordt uitgebreid gemeld. 
IR een verklaring op Europoort Radio meldt 
Ger Lanunens da t al deze geruchten onzin 
zijn. Tevens stel t hij da t men wel weet 
dat men bepaalde pr ogramma's draait (van 
MMI), die ook via de zeezender te beluiste
ren zijn, maar men weet niet hoe men er aan 
komt. Hij schuift het op de moderne techniek 
van DAT cas set tes e. d. In het Journaal 
van Stads TV Rotterdam dezelfde avond 
andermaal aandacht voor Europoort Radio 
waarin Ger andermaal een dergelijke verkla
ring geeft. Tussen de beelden van Europoort 
Radio door zijn foto' s te zien van de 
Ros s Revenge en worden twee brieyen getoond 
waarin beschuldigingen zijn te ezen als 
zou Radio Europoort betrokken zi jn bij 
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Radio 819. Ondermeer word t gesteld da t 
Colin Peters van Europoort op de Ross 
Revenge als nieuwslezer werkte, in een 
periode dat hij ook voor Europoort werkzaam 
was. Van wie de brief afkomstig is is niet 
duidelijk, vermoedt wordt van de Stichting 
Lokale Omroep Rotterdam. Als verwijzing 
wordt in de brief het mediablad Freewave 
genoemd. vr 18 AUGUSTUS: In de vroege ochtend 
op Radio Rijnmond andermaal aandacht inzake 
de betrokkenheid van Europoort Radio bij 
Radio 819. Dit maal wordt ondergetekende 
geinterviewd en volgt meer uitleg omtrent 
de aktiviteiten van Kroon Music Media, 
waarbij uiteraard de nadruk op de cassette 
service voor de lokale stations. Op Caroline 
meldt om 20 min voor 12 Chris Kennedy in 
het programma via platen dat er iets aan 
de hand is: '1magine' - 'Lady in red' en 
een track van de LP van de formatie Loving 
Awareness. Chris ging door tot 15 na 12 
waarna Neil het overnam en het station 
aankondigde als Caroline i.p.v. Caroline 
558. In het nieuws van 2 uur die middag 
meldde Oave Asher dat de bemanning van de 
Ross Revenge om 15 na 10 die ochtend was 
benaderd door ambtenaren van de OT1 en 
vertegenwoordigers van de Nederlandse 
regering. Men was op de hoogte gesteld 
van een internationale aktie om Caroline 
en de andere stations tot zwijgen te 
brengen. Permissie om aan boord te komen 
werd geweigerd. za 19 AUGUSTUS: Ook deze 
info is uiteraard aanvullend bij datgene 
wa t U eerder las in de vorige Freewave . 
De Zwolse Courant is de enige krant die 
vandaag melding maakt omtrent de akties 
tegen Radio 819. Er wordt gesteld dat met 
gerichte akties de justitie poogt een 
einde te maken aan de uitzendingen van 
Radio 819 . Het justiti~le optreden zou 
ondermeer worden gedaan gezien de geruchten 
dat nieuwe zendschepen naar internationale 
wateren opstomen. In het bericht meldt 
perswoordervoerder van Justitie, Mijnsen 

"Er is gewoon nu een punt gekomen dat 
we tegen deze zenders gaan optreden t voora l 
nu klachten uit Zweden, Honga r ije en 
Engeland zijn binnengek men over storingen 
op de noodfrequenties voor de scheepvaar . 
De aktie wordt ook beoogd om anderen de 
moed te ontnemen." Dan terug naar de 
gebeurtenissen aan boord. Allereerst ie t s 
over de verwondingen. De kapitein is bij 
het gebeuren licht gewond geraakt, terwij l 
een schermutseling tussen een Rijkspolitie
agent en Peter Chicago plaatsvond. Toen 
laatst genoemde de scheepspapieren ni et 
kon tonen ( registra tie ) klom e nagent 
aan boord. Peter wenste hem niet toe t e 
la ten en begon te trappen, waarb i j de 
agent een trap in zijn edele delen kr eeg. 
De agent raakte even bui ten westen maa r 



toen hij weer bij was gekomen bedacht hij 
zich niet en gaf Chicago een enorme klap 
op zijn gezicht. Tevens meldde hij Peter 
dat het weinig had gescheeld want anders 
had hij zijn pistool getrokken. Een van de 
Carolinedeejays, die Peter kwam helpen 
werd door 1 agent van de Rijkspoli tie bedreigd 
met de woorden: 'I' 11 shoot your fuckin' 
head offl' Daarna zocht men snel een weg 
naar de zenderkamer en studio's om de 
gehele inventaris te vernietigen. Gelukkig 
is het één en ander gespaard gebleven. Zo 
werd de grote generator aangezien voor de 
scheepsgenerator en ongemoeid gelaten. 
Geruchten doen de ronde dat men niet op 
de hoogte was van het bestaan van een 
vierde studio aan boord, waardoor deze 
totaal intact zou zijn gebleven. Ook nieuwe 
hoogspannings meting apparatuur I die achter 
de zenders stond opgesteld, is bewaard 
gebleven. Deze apparatuur was al aan boord 
voor de installatie van een nieuwe sterke 
zender, die al besteld was in de VS en klaar 
stond voor transport naar Europa. 18.000 
LP's en singles werden in beslag genomen. 
Slechts één single is bewaard gebleven, 
de nieuwste van Kylie Minogue. Tevens is, 
en da t is wel weer typerend, de LP van 
Loving Awereness, door de OCD over het 
hoofd gezien. Men schijnt behoorlijk tekeer 
te zijn gegaan want men wilde b.v. in 
eerste instantie de grote nieuwe insulators 
voor de nieuwe masten overhevelen op de 
Volans. Toen men zag dat dit de Caroline 

deejays opviel zou men als wilden met 
voorhamers op de isolatoren ZlJn gaan 
inslaan. Wat betreft de zendmasten kan 
gesteld worden dat alleen de noodmast is 
neergehaald en da t de nieuwe, nog niet 
komplete masten, zijn gespaard gebleven. 
In eerste instantie was men nog wel van 
plan deze neer te halen. Ook stond men op 
het punt de ankerketting te kappen en 
wilde men het schip vervolgens verslepen 
naar Rotterdam. Op dat moment kvlam er een 
tender aan met daarop vele persmensen . 
Dat was voor de DTI het moment om de 
Nederlanders te sommeren te stoppen met de 
aktie. 'Enough is enough', werd er gesteld 
en men werd gesommeerd zich terug te trekken. 
Een woordvoerder van de DTI stelde later 
op de dag dat men aan boord van de Ross was 
gegaan nadat men zag dat er gewonden vielen 
en de Nederlanders, buiten de afspraken 
om, te grof te keer gingen. Tevens werd 
een groot aantal van de Caroline deejays 
verhoord door de ambtenaren van de DTI en 
net toen men met Peter Chicago zou beginnen 
werd besloten zich terug te trekken daar 
de té grote belangstelling van de zijde 
van de media. Diegene die ondervraagd is 
moest, zo mogelijk, zich legitimeren en 
anders geboortedatum, plaats en naam noemen. 
Of hier ui t nog gevolgen komen is niet 
duideli jk. Eerder stelde men da t men zonder 
problemen aan land kon gaan, hetgeen door 
2 van de Carolinemensen dan ook werd gedaan. 
Tijdens de 'raid' had een journalist 

Topsektie van de mast die op de Nannell werd geplaatst. 5 



radiokontakt met de Ross Revenge en kreeg 
een gesprek met een ambtenaar van de OCD. 
Toen hem gemeld werd dat de Britten gesteld 
hadden da t de DTI niet aktief bezig was 
bij de raid, stelde de ambtenaar: Wat 
denk je dan dat ze aan boord van dit schip 
doen? Duidelijk kan gesteld worden dat de 
komst van de tender de redding is geweest 
voor het zendschip zelf. Ui teraard waren 
als snel alle media op de hoogte.Toen de 
Landward, het schip van de OT!, in de 
avonduren terugkeerde in de haven van 
Ramsgate, werd het door de douane onder
zoch t. Di t ge beurde op aandrang van de 
Carolineorganisatie, die de douane had 
verzocht te onderzoeken of bij aankomst 
de Landward ook apparatuur of andere zaken 
van de Ross Revenge zou hebben meegeno
men. Het onderzoek wees uit dat niets was 
meegenomen van de Ross, hetgeen voor de 
Carolineorganisatie reden genoeg is aan 
te nemen dat alleen de Nederlanders de 
veroorzakers kunnen zijn geweest van al 
het geweld. Wel bleek dat op de loglijst 
van de ' Landward diverse DT! ambtenaren 
stonden vermeld, waaronder de persoon die 
ook door de Carolinedeejays werd genoemd, 
Jim Murphy. In Nederland was de berichtgev
ing in de avond Journaals van Freewave 
Magazine, evenals deels die in het NOS 
programma 'Oog op Horgen ' . Daarnaast hebben 
een 15 tal lokale, regionale en landelijke 
omroeporganisaties in Belgi~ en Nederlanq 
vandaag ge bruik gemaakt van de Freewave 
redaktie t.b.v. accurate berichtgeving. 
zo 20 AUGUSTUS: Zoals gemeld kwam de Volans 
tegen 7 uur in de ochtend in de haven van 
Scheveningen aan. Aan boord werden door 
de cameramensen van het NOS Journaal 
ontzettend veel opnamen gemaakt want men 
was tus sen 7 en 11 uur bezig. Ondermeer 
werd Arie Swets geinterviewd. Precies 2 
minuten van het materiaal werd uitgezon
den. Johnny Lewis, ex Caroline en hedenten
dage bij Invicta, verklaarde erg bang te 
zi jn da t, indien Caroline ooit zal terugke
ren, er andermaal akties als deze zullen 
worden ondernomen. Andermaal was op ver
schillende radiostations weer info te 
horen over de overval. In de Britse ochtend
bladen op deze zondag slechts in kleine 
berichtjes aandacht voor de overval waarbij 
telkens weer gemeld werd dat de DTI zich 
distantieerde van het gebeurde. Ook is 
vandaag duidelijk geworden dat de Caroline
organisatie in de afgelopen maanden diverse 
malen kontakt heeft opgenomen met de DTI 
inzake vermeende klachten over storingen 
maar geen enkele keer kwam vanuit de OTI 
een antwoord. Kontakten tussen Chicago en 
een Britse journalist waren er vandaag en 
Peter meldde onde rmeer : 'We gaan zondermeer 
weer van start. We geven het niet op. Het 
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hèeft ons alleen nog maar meer overtuigd 
van het feit dat we sterk moeten terugkomen. 
De enige manier om de ove~inning te behalen 
is terug te keren met Caroline. We verwach
ten niet. da t men weer een dergelijke overva l 
op ons schip zal plegen, maar wanneer ze 
wel terugkeren weten we wat ons te wachten 
staat. Hoewel we zelf totaal geen geweld 
zullen veroorzaken zullen we tegenstand 
bieden en ons eventueel open stellen 
aan verwondingen door de tegenstander. 
Ronan O'Rahilly maakte heden bekend dat 
hij de Nederlandse Staat voor het Interna
tionale Gerechtshof van Den Haag zal slepen 
en dat dit ook zal gebeuren met individuen 
die aan de aktie hebben deelgenomen. 
Adviseurs van Caroline bij Lloyds in Londen 
zouden hem gesteld hebben dat alle aktie 
door de autoriteiten gepleegd in overtreding 
zijn met de internationale wetten van de 
zee, gezien de Ros s Revenge zich in interna
tionale wateren bevond. Inmiddels heeft 
SMC 2 speciale audiocassettes uitgebracht 
, I\I~I'" 'H111\1I4 YKLI\ a\R"" . 
)NVERWACHT DE POUTI~ OP RI=7nl:II 
angere. Aie 'Z nder stelde Anfenn .. en gen.ndOl'~ 
'alk kreeg eeze _ • tw. ~ __ • 

on ge ~eek laatste tijd niet, /»ensen aeh·'re~· Sea ral-d 
rik ven veel meer voor Qpgero/d - . 

)e laats. ~nd-;O: ;eZ~~.scupper: te p n.ets te verbe 
:;::.-;~ .. " lraat ge 4. ~ . ni'!lte' DJ 
nvaI hij Caroline 'Nederland en En~el~nd~ 

tste radlop"a 0 ool1l 
moet piraten in hal-:o~~ze. uit de luc. ~ ..... .;"~ 

r.. op _ .... ---.~~~~~ 
spe alschrikken I =:.=:.:.~ :,:.::.~o-;~~':S-"'--:"'; 
met daarop de fragmenten van de gebeurtenis
sen van de laatste dag op 819 en 558: C60 
voor f 11. - p.s. Info bij SMC 020-6621141 
(na 18 uur). Jan Zwart, Ruigenhoek 6, ' 
3085 EN in Rotterdam, heeft het laatste 
uur via de 819 in zijn geheel opgenomen 
en bied t het voor een tient j e aan aan 
geinteresseerden. ma 21 AUGUSTUS: In de 
meeste dagbladen uitgebreid aandacht aan 
de overval op het zendschip middels een 
lang ANP bericht met daarbij foto' s van 
de ravage op de Volans. Slechts enkele 
kranten voegen daarbij eigen info. Trouw 
brengt een achtergrond verhaal over de 
geschiedenis van Caroline, terwijl NRC 
dit ook doet. Het Algemeen Dagblad brengt , 
met straatlengte voorsprong, uitgebreide 
up-to-date info. Op Radio Rijnmond, Radio 
West en Radio Noord worden vandaag nabe
schouwingen gehouden over het voorval en 
deels vooruit gepraat over de toekomst 
van Caroline en andere pro jekten . d i 22 
AUGUSTUS: In de Telegraaf andermaal aandacht 
aan de overval waarin de Nederlanders 
bedankt worden voor het staaltje zeeman
schap, waarbij de nazaten van Tromp en de 
Ruyter onverschrokken hun enterhaken 
slingerden over de verschansing van d 



Ross Revenge . Het stukje eindigt heel 
f ijntjes: 'Eindelijk is het zwijgen opgelegd 
aan de schuimers van Radio Caroline, die 
slechts uit waren op geldelijk gewin. 
Onze Engelse, Zweedse en Hongaarse vrienden 
hadden aangedrongen op act ie, omda t hun 
ether onveilig werd gemaakt door Caroline. 
Zojuist is in Boedapest een commerciële 
zender gestart: de Staten wensen Hongarije 
geluk met deze ontwikkeling naar een grotere 
vrijheid' " Achteraf blijkt de aktie- mee r 
dan 18 maanden geleden gepland. Men heeft 
eerder bij Justitie om financien voor de 
aktie gevraagd maar de minister vond aktie 
n"et nodig daar er andere zaken waren die 
een hogere priori teit verdienden . Pas 3 
maanden geleden heeft de leidinggevende 
man toestemming gekregen. Een verzoek tot 
arresta tie van Ronan 0' Rahilly door de 
Britse autoriteiten werd door deze laatste 
van de hand gewezen. Men had het station 
al t e lang gedoogd" Ronan zou gearres t eerd 
moeten worden gezien hij de verhuurder 
was van de zender aan Radio 819. Tevens 
heeft men geprobeerd de Franse en Belgische 
autoriteiten te overtuigen van het nut 
van de afsnijding van alle bevoorradings
lijnen. Controles in havens zou hiervoor 
moeten worden ingesteld. Ook dit werd te 
duur bevonden. Uiteindelijk heeft men 
daarom voor de overval op de landlokaties 
en op het zendschip verkozen. In een brief 
aan onze redaktie, geschreven op de achter
kant van drie mooie foto's schrijft Hugo 
van Wieringen: Als je i n Nederland woont 
en je sport is voetbal dan wordt er van 
je verwacht dat je elke week één of meerdere 
treinstellen sloopt. Maar als je liefhebbe
rij hebt in het luisteren naar de zeezenders 
Caroline en Radio 819, dan wordt je be
schouwd als een zware misdadiger. Het is 
treurig dat ze het afgelopen weekend weer 
niet van 'mijn/onze' spullen konden afblij
ven (Zaterdag 19 augustus 1989, zaterdag 
1 augustus 1980). De verzinsels over 
storingen lap ik aan mijn laars. Alles 
jatten ze weg en dat in internationale 
wateren. En dan nog die huiszoekingen 
(27). Luisteren ze soms de telefoon af? 
wo 23 AUGUSTUS: De Carolineorganisatie 
hoopt zo snel mogelijk met een laagvermogen 
signaal terug te zijn om in ieder geval 
de 558 kHz te kunnen behouden. Men is 
bang dat de BBC dan bij nieuw te starten 
zeezenderprojekten de frequentie zich 
zal toe eisen. Inmiddels heeft men van 
diverse voormalige Ierse stations zenders 
en apparatuur aangeboden gekregen. Deze 
staan opgeslagen in diverse pakhuizen 
nadat met ingang van 1 januari j .1. de 
wet tegen de illegale zenders in Ierland 
van kracht werd. Ook is veel financiele 
steun toegewezen door luisteraars van 

Caroline en hebben diverse personen zichzelf 
aangeboden het station weer te willen 
opbouwen. Caroline zelf stelt dat de DT1 
he t station met rust zal laten indien er 
geen Nederlandse service komt en er inder
daad een vlag zal worden gedragen. Duidel ijk 
wordt in ieder geval da t het nieuwe projekt 
met de Communicator doorgang zal vinden. 
In een Portugese haven wordt hard gewerkt 
aan het schip en een Zwitsers consortium 
zou achter het projekt zitten . Op de 
Wereldomroep vandaag weer aandacht aan de 
overval en di t in het programma van Jona than 
Marks. Drie van de vier hoofdverdachten 
inzake het Radio 819 gebeuren hebben via 
hun advokaat, van de Kroft in Amsterdam, 
een brief opgesteld aan Justitie waar in 
men al le medewerking toezegt bij het onder
zoek naar de aktiviteiten inzake Radio 
819 en men stelt dat men schuldig is. 
De andere drie verdachten zijn Nico Folkers , 
Gert Jan Smit (van beroep Natuurgenees
kundige en Iriscopist) en de secretaresse 
van Smit, Thea Penterman. In het Algemeen 
Dagblad van vr 25 AUGUSTUS: doen de vier 
uit de doeken waarom men Radio 819 had, 
hoe men geschrokken is van de publiciteit 
en dat men het jammer vindt als misdadigers 
te zijn afgeschilderd terwijl men eenvoudige 
hobbyisten was die gek zijn van radio 
maken. Men stelt de openheid te zoeken 
daar zij niets te verbergen hebben. Ook 
medeverdachte Ravelli van Texas Tabaks
produkt en heeft steun verleend aan het 
naar buiten treden van het drietal. Hij 
is op reis in de VS maar zal tevens spoedig 
naar Nederland terugkeren. Folkers vindt 
dat men zo snel mogelijk weer moet terugke
ren van de olifant naar de mug. Men neemt 
aan da t men ondermeer is aangepakt daar 
Justitie eerst alle ruis wil wegnemen 
(kleine grut oppakken) voordat het grote 
commerciele geweld er aan komt. Ook stelt 
men geen nut meer t e hebben gezien in het 
AM radio gebeuren, terwijl dit in de VS 
en Engeland juist steeds populairder wordt. 
Men hoopt tevens da t er geen dwangmaa t
regelen worden genomen gezien men graag 
door wil gaan met andere legale aktivitei
ten. Folkers is o . a. betrokken bij het 
lokale radiostation Europoort Radio en 
Smit bij Baccara in de Vlaamse grensstreek. 
Zoals in het voorwoord van het vorige 
nummer al gemeld is the Sea Wolfe al weer 
terug op de radio in Europa. Atlantic 252 
bracht vandaag een 5 pagina's persbericht 
uit waarin uitgebreid werd gemeld inzake 
de terugkeer van Charlie Wolfe. Vier jaar 
lang probeerde Wolfe terug te keren t hetgeen 
hem nu gelukt is. Atlantic 252 stelt in 
het bericht, nadat men uitgebreid is 
ingegaan op alle aktiviteiten van Charlie 
op Laser en tijdens de DT1 blokkade, dat 
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men Charlie wel enkele disciplines op wil 
leggen: 
1 Dat problemen met het management persoon
lijk moeten worden uitgesproken en niet 
via de ether, zoals eerder via Laser 
gebeurde. 
2 Dat hij zich strikt zal houden aan de 
90 seconden limiet voor spraak tussen de 
platen door. 
3 Da t hi j zich in zi jn programma niet 
grappig en laagdunkend zal uitlaten over 
de Britse autoriteiten. Charlie is inmiddels ' 
op de 252 te horen in de Lange golf. 
Een woordvoerder van de Laserorganisatie 
heeft inmiddels bekend gemaakt door te 
gaan met de voorbereidingen het zendschip 
gereed te maken voor haar taak. Men verwacht 
begin van de herfst met uitzendingen te 
kunnen beginnen. 
ma 28 AUGUSTUS: Eerst vandaag maar weer 
eens één van de vele nieuwe cassettes van 
SMC beluisterd. Nummer 41 over de maanden 
juni en juli met ondermeer verslag van de 
waterschade op vakantieradio 819. Een 
eigen wild wa ter baan had zich door het 
dak heengewerkt en de studioapparatuur. 
dusdanig nat gemaakt dat men uit moest 
wijken naar de Viewpoint studio. Verder 
de terugkoms t van oudgedienden Dave Richards 
en Nigel Harris op Caroline, Mir jam Verhoef 
op 819 en aandacht aan één jaar Radio 
558/819. Zoals meestal hèt geval een C60. 
Te bestellen bij SMC (zie advertenties). 
Op de redakties van de diverse dagbladen 
ligt een ' persmededeling van advocaat van 
de Kroft uit Amsterdam waarin 'Wordt gesteld 
da t de hoofdverdachten achter Radio 819 
geen schuldbekentenis aan Justitie hebben 
afgelegd, zoals in enkele kranten werd 
gemeld. Begrijp jij er nog iets van? Wel 
stelt men dat er een briefwisseling tussen 
Justitie en de 819 organisatie gaande is. 
Andermaal, zo hoorden we vandaag . is een 
protestdemonstratie naar de Nederlandse 
ambassade in London tegen het onrechtmatig 
optreden van de overheid tegen Caroline niet 
doorgegaan. Men wil eerst via de mediabladen 
nog meer mensen benaderen mee te doen aan 
de toch t. Half september is de planning 
nu voor de demonstratie. De Caroline 
Movement meldt via haar t elefoonservice 

-- -
Ik ben in het bezit van oude nummers van 
het Free Radio Magazine, jaargangen 1977 
tlm 1979. Wie heeft belangstelling voor 
deze oude nummers tegen ruiling van b.v. 
oude Freewaves of oude opnamen/berichten 
over zeezenders vanaf j anuari 1970 , evenals 
boeken. pla ten, bandopnamen en jingles . 
Ik ben dus een echte zeezenderfreak . 
Reageren kun je naar : Paul Kokkeel , Beuken
laan 4 4751 JA Oud Gastel . 
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dat het Carolineschip waarschijnlijk naar 
een haven zal worden gesleept voor inspektie 
waarna besloten zal worden om al dan niet 
verder te gaan. Dit oericht geloven we 
zondermeer niet want het zou het stomste 
kunn:en zi jn wa t men kan doen. Wa t te denken 
van beslaglegging door schuldeisers . De 
inhoud van het persbericht en de persoon
lijke informatie aan mij verstrekt t.b . v . 
berichtgeving aan kranten tijdens de da g 
van de raid trek ik toch wel enigszins 
in twijfel en dan doel ik s pecifiek op de 
informatie vanuit het Carolinekantoor in 
London . Bij informatie van de Nederlandse 
mensen die van boord zijn gekomen bli jkt 
dat de Carolinedeejays gevraagd hebben 
aan de bemanning van de Volans of ze ook 
wat te drinken hadden. Men heeft toen een 
aantal 'biertjes' meegenomen aan boord 
van de Ross en is gezamenlijk na afloop 
van de • raid' gaan eten en drinken. Ook . 
de zenders z~Jn niet totaal vernield, 
zoals het Carolineverhaal wil. Slechts de 
eindtrappen en de kristallen zijn meegeno
men . Alle persoonlijke eigendommen van de 
deejays mochten naar de hutten worden 
overgebracht en werden voorzien van special e 
stickers. Je kunt dan natuurlijk gaan 
doordenken : zijndeNederlandersvoorzichtig 
met de te geven inf o vanwege het feit dat 
men met de Volans is eruggekomen en een 
soort van vrijgeleide heeft gekregen of 
spreekt men 100% de waarheid. Laten we de 
waarheid in het midden laten en aannemen 
dat van beide verhalen zondermeer iets 
waar zal zijn. Wel is duidelijk dat reeds 
op de vrijdag voor de raid de ambtenaren 
van de OTI de lieden aan boord van de Ross 
Revenge bang hebben gemaakt door te stellen 
da t alle mensen van de organisatie aan 
land waren gearresteerd en men de opdracht 
van de overheid had alle mensen betrokken 
bij de Carolineàrganisatie waar ook ter 
wereld te arresteren. Nu komen ook alle 
andere verhalen los ui t de afgelopen t i j d . 
Zoals je misschien wel hebt gehoord op 
819 viel de Opt i mod regelmatig uit. De 
fabrikant stelde dat het een fabr i eksfout 
was in het betreffende model en dat bij 
inruiling een nieuw model zou worden 
geleverd. De i nruil vond nooit plaat s 
daar de rekening niet was betaald . Zoal s 
nu ook blijkt is halverwege j uli een 
marineboot uit Frankrijk langdurig l angszi j 
geweest om vele foto's en ui t gebre i d 
videoopnamen te maken . He t schip lag s lechts 
op 5 me t er afstand van de Ross. Een helikop
ter, de herkomst i s niet bekend , hing 
ruim een ha l f uur boven he t dek en r egelma
tig waren er st r aaljagers die vlak over 
het schip heen scheerden. Dui delijk was 
toen al voor de bemanning da t het deze 
keer echt meni s zou zijn . Een woordvoerde r 



van de OCD meldde op de dag van de boarding 
expliciet aan Bruce Monro dat wanneer de 
Nederlanders er nie t waren geweest met 
Radio 819 het Carolineschip met rust zou 
zijn gelaten. Tevens werd bekend dat de 
DTI totaal geen belang had bij een snel 
ingrijpen gez i en men op de hoogte was van 
plannen van de Bri tse regering om de Marine 
Offences Act van 1967 te wijzigen, waa rdoor 
het moeilijker zou worden vanaf een zend
schip uit te zenden. Deze wijziging . die 
nog dit jaar ingevoerd zou moeten worden, 
past in de totale wijziging van de Britse 
wetgeving inzake he t omroepge beuren. I n 
de afgelopen week heeft de Nederlandse 
ambassade tientallen brieven ontvangen 
van ve le ontstemde Britse luisteraars van 
Radio Caroline. De demonstratie in London 
is nu definitief gepland op 17 september 
a.s .. Om 11 uur worden demonstranten, 
voorzien van demonstratie borden, doeken 
en allerlei andere atributen ve rwacht bij 
het gebouw van de DTI aan het Waterloo 
Bridge House. Men verzoekt tevens allerlei 
donaties over te maken voor de goede 
Carolinezaak, te duiken in de persoonlijke 
platencollectie zodat men giften kan geven 
aan de jongens op het Carolineschip. Ook 
zal de bril van de DT1 ambtenaar JimMurphy 
worden overhandigd, die hij vergeten heeft 
op de Ross Revenge. Hem zal dan gevraagd 
worden de apparatuur, die door hem en 
zijn Nederlandse collega' s van de Ross 
Revenge is gehaald te retourneren. Men 
hoopt tijdens de protestmars door London 
ook het Caroline Movement schip, de MV 
Galexy, tegen te komen in de buurt van het 
Parlements gebouw. Aan boord van dit schip 
zullen bekende figuren uit de Caroline 
geschiedenis zich bevinden. Nadat de Galexy 
er enige uren heeft gelegen en men de 
vele giften van goederen en geld in ont
vangst heeft genomen zal men het anker 
opheffen en vertrekken. met de originele 
bemanning en passagiers in Oostelijke 
richting. Duidelijk is dat de goederen 
daarna plechtig zullen worden afgeleverd 
bij de Ross Revenge. Een vertegenwoordiger 
van de DTI heeft inmiddels bekend gemaakt 
dat men niet bevreesd hoeft te zijn voor 
akties van DT1 zijde gezien de Ross Revenge 
een trawler is en geen funktie meer heeft 
als radioschip. Ook de Nederlandse ambas
sade in Nieuw Zeeland heeft zelfs een 
ontstemde brief gehad van een korte golf 
luisteraar van Caroline. Naast de demon
stratie zal er zeer binnenkort een grote 
party worden georganiseerd voor alle in 
het verleden bij Caroline betrokken mensen. 
Diegene die in Nederland betrokken zi jn 
geweest kunnen zich opgeven door een brief 
te schrijven naar Postbus 102 te Groningen, 
vanwaar we vervolgens de organisatoren 

van de Party op de hoogte zullen stellen. 
Hoe gaat het trouwens met de andere projek
ten. De Nannell, zo horen we van ingewijden, 
nadert ras de vol tooiïng. De nieuwe mast 
is bijna gereed, maar het schip zelf ziet 
er uit als een oude roestbak. Zodra men 
klaar is wil men de 10 kW zender aan zetten 
om daar het via een satellietschotel te 
ontvangen signaal van Cable One op te 
zetten. Er wordt gesproken van de 1404 of 
de 576 kHz. Bij Cable One was men niet op 
de hoogte van de plannen. Ook de voorbe
reidingen van de Communica t or vorderen. 
Men wil het schip echt geheel opnieuw 
uitrusten alvorens uit te varen en men 
wil doorgaan , ondanks de eerdere maatrege
len van de Nederlandse overheid tegen de 
Ross, gezien men de Communicato r wel heeft 
geregistreerd en zonder meer de vlag zal 
voeren van het land waar men de registratie 
heeft laten plaatsvinden. In het meest 
recente register van Lloyds in London 
staat de Ross Revenge trouwens wel geregi 
streerd maar de vraag is of de halfjaar 
lijkse bijdrage wel betaald is. Informatie 
hierover kon niet aan ons worden gegeven. 
Het DX Magazine (Postbus 1413, 5004 BK 
in Tilburg) komt met haar nieuwste nummer 
uit, waarbij een aantal extra losse pagina' s 
met een eerste reaktie op het overvallen 
van de Ross Revenge. Men doet dit via een 
redaktioneel artikel. Ook komt he~ Duitsta
lige Radio von Unten uit waarin de raid 
deels wordt belicht en verder wordt ingegaan 
op de diverse storingsklachten die er 
zouden zi jn op de door de Ros s zenders 
gebruikte frequenties. do 31 AUGUSTUS: 
Vandaag is het 15 jaar geleden dat we de 
gehele dag zaten op te nemen met diverse 
recorders om vooral niets te missen van 
de laatste klanken van Veronica, Noordzee 
en Atlantis. Waar blijft de tijd? Tja en 
dan gaat het jaren goed en grijpt men 15 
jaar later in tegen Caroline. Bedroevend, 
waar is de democratie van het vrije luiste 
ren gebleven. Wel moeten we liefst 10 gulden 
per jaar meer betalen aan omroepgeld gezien 
de bijdrage aan de regionale radio, waar 
velen van ons nooit naar luisteren. Het 
Algemeen Dagblad komt andermaal met nieuws 
over Caroline. De inval en inbeslagname 
op de Ross zou volgens de Carolineorganisa
tie een schadepost van 1,7 miljoen gulden 
kosten. Om de zender weer in de ether te 
krijgen zou er minimaal een nieuwe genera
tor, drie zenders, gereedschap en een 
complete, in 25 jaar opgebouwde collectie 
van platen en CD' s, moeten worden vervangen. 
Van de zenders moeten echter alleen de 
onderdelen worden vervangen. De platencol
lectie is slechts van de afgelopen 6 jaren 
(de Ross periode) want die andere collectie 
ging mee naar de bodem van de Knock Deep, 
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toen de Mi Amigo in 1980 zonk. Kijk, dat 
bedoelde ik nu met het goede vertrouwen 
die de Carolineorganisatie in bepaalde 
mensen heeft. Nu ze in nood zijn wordt 
misbruik gemaakt. De grootste zorg, volgens 
de Carolineorganisatie, is dat men nu eerst 
water, voedsel en olie naar het schip 
moet zien te krijgen zodat de achtkoppige 
bemanning niet in nood kom.t. Voorheen 
werd de tendering door de 819 organisatie 

[!JRADIO CAROLINE~ 
~ SOUNDS FROM THE NORDSEA 

• FOOl Ir YOU THINK IT f 5 OVER -
geregeld en vanuit Engeland z1Jn bijna 
geen bootjes te regelen, laat staan met 
bulk voorraden water en olie. Men stelt 
van vele kanten toezeggingen voor financi~le 
hulp en mankracht te hebben gekregen. 
Voorlopig zal het geld in een steunfonds 
worden gestort waaruit de juridische akties 
kunnen worden betaald. De advocaten hebben 
de afgelopen dagen verklaringen van ' de 
bemanningsleden opgenomen. Volgens woord
voerder Dijkstra , van de CCD, zal het 
onderzoek naar de illegale aktiviteiten 
van Radio 819 zeker nog enkele maanden in 
beslag nemen, aldus het AD. vr 1 SEPTEMBER: 
Wie kent nog Paul McKenna, in 1983 vanuit 
het niets bij Caroline aan de bak gekomen. 
Nieuw is zijn wekelijkse CD show op Capital 
Radio, een programma dat voor liefst 250.000 
Ponden gesponsord wordt door Muswell's 
Café Bars. Iedere vrijdagavond vanaf half 
negen Nederlandse tijd te beluisteren. 
Dan brengt Now Radio redakteur Howard G 
Rose wel twee heel vreemde 'berichten in 
zi jn Now Radio. die we op za 2 SEPTEM
BER: ontvingen. Allereerst meldt hij over 
geruchten als zou het illegale Ierse station 
Sunshine Radio binnenkort terug in de 
ether komen en wel vanaf een zendschip. 
Robbie Robinson (Robbie Dale uit de Caro
linedagen) zou het niet langer kunnen 
verkroppen dat hij geen licentie heeft 
gekregen voor een legaal commercieel 
station. Tevens brengt Howard het ber i ch t 
dat de twee nieuwe zendmasten aan boord 
van de Ross zijn neergehaald zodat men 
met de Ross richting een haven kan varen. 
Laten we stellen dat dit een deel van een 
rookgordi j n is rond andere aktiviteiten. 
ma 4 SEPTEMBER: Informatie door ons ingewon
nen .bij het Panamese registratie kantoor 
in New York leert ons dat de Ross Revenge 
al enkele jaren niet meer geregistreerd 
is in di t land. Gezien de naam van het 
land nog steeds achter op de Rass staat 
geregis treerd mag worden aangenomen da t 
ook gee n ande r land het schip heeft geregi
streerd . De reden van de intrekking van 
de registratie wor # aangegeven als: ' Onder 
druk van enkele West Europese Staten' . 
Alen We s t, zoal s bekend al weer enkele 
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weken in Engeland na zijn langdurig verblijf 
in Frankrijk, is de laatste tijd aardig 
aan het free la?cen en z~ werd hij afgelopen 
week gehoord V1a Essex FM. Piccadilly 1152 
heeft deze week Mike Ahearn in de vroege 
ochtenduren. Ook dit is tijdelijk daar 
één van de deejays ziek was. Zoals bekend 
is Mike ingehuurd om het station te reor 
ganiseren. De VOP is dit weekend uit de 
ether verdwenen daar men het niet langer 
verantwoord vond de programma's voort te 
zetten zonder het in dienst hebben van 
een goede zendertechni cus. Al maanden i s 
eigenaar Nathan op zoek naar een gekwalifi 
ceerde technicus. Op het Carolinekantoor 
is een grote kartonnen doos binnengekomen 
met daarin een brief waarin veel succes 
wordt gewenst met de wederopbouw van het 
station. Verdere inhoud: lege cartridge 
cassettes en afzender: een ILR station . 
Vanuit Londense kontakten vernemen we dat 
Chicago momenteel bezig is de KG zender, 
die deels beschadigd is, om te bouwen tot 
AM zender (origineel was het ook een 5 kW 
AM zender) om daarna met laag vermogen 
de 558 kHz te bezet ten. Tevens is Mike 
Barrington weer bereid gevonden voor 
Caroline te gaan werken. Mike is specialist 
in het ouderwets oppeppen van signalen 
via compressie. Nu er geen Optimod voorhan
den meer is dient Mike deze funktie te 
'compresseren'. Uit Portugal vernemen we 
dat deze week een 30 kW FM zender verwacht 
wordt om ingebouwd te worden en tevens 
dat een sterke KG zender is besteld t.b.v. 
religieuze programma's. THE SHOESTRING 
PlRATE, was de titel van een geweldig 
boek over de geschiedenis van de zeezender 
Hauraki, een boek dat in 1974 uitkwam en 
een collector's item is geworden daar er 
in Europa niet zo veel exemplaren van 
leverbaar waren. Nog dit jaar zal een 
nieuwe versie van het boek uitkomen, 
waarnaast de eerdere verhalen nieuwe 
anecdotes uit de zeeperiode naar voren 
zullen komen en tevens wordt verteld wat 
er verder me t de hoofdrolspelers David 
Gape s, Derek Lowe en Chris Parkinson i s 
gebeurd. Zodra he~ boek is verschenen 
zullen we dit aan U melden. di 5 SEPTEMBER: 
inmiddel s is he t a l ~-leer twee dagen geleden 
dat v i a Radio Dr ie i n Driespoor werd gemeld 
da t Hans Knot , de zeezenderfan uit Groning
en, 40 j aar is geworden. Vanuit allerlei 
uithoeken moch t ik telefonisch en schrifte
lijke feli ci taties ontvangen van onz e 
leden, waar oor hartelijk dank. Tevens 
krijgen we dagel i jks ve l e brieven waarin 
nog s teeds me t afg rijz i ng wordt gesproken 
over de democratie i n ons land aangez ien 
zowe l Caroline a l s Cable One om zeep worden 
geho lpen door de regering. Eén v'an onz e 
Belgische le z ers, Jo ri s de Bruycke r , 



schrijft dat we het niet moeten nalaten 
niet op die k .... zakken te stemmen van 
de regerende partijen op 6 september a.s. 
en een andere Belg schrijft dat het wel 
lijkt of we in een Communistisch land 
wonen, waarin we opgedragen worden naar 
die zenders te luisteren die door de 
regering worden voorgeschreven. Algemene 
tendens in de brieven is da t men er nu 
van overtuigd is dat het voorbij is met 
de zeezenders. Wel, laten we ' de moed erin 
houden. Hans Marijs, eens in de huid van 
Ronan gekropen, heeft een eigen program
ma bij de lokale omroep in Dordrecht en 
draait telkens in zijn prograIIUllS. een plaat, 
opgedragen aan Caroline. Tot nu toe draaide 
hij: I miss you van Badfinger en Love on 
the airwaves van Night. Hij heeft zich 
voorgenomen dit vol te houden totdat 
Caroline terug is. In de haven, alwaar de 
Communicator is afgemeerd, lopen sinds 
enkele dagen twee Nederlanders rond die 
alle aktiviteiten van de medewerkers aan 
het nieuwe toekomstige zendschip volgen. 
Wel het schip vordert gestaag en we wachten 
maar af. Een verklaring van de DTI zijde 
wijst ons op het feit dat de reden van de 
inbeslagname van de Caroline 558 zender 
het volgende is: Radio 819 heeft eerder 
onder de naam 558 gewerkt hetgeen reden 
was om de zender leeg te roven. Tevens is 
het zo da t de korte golf zender alleen 
maar zeer beperkt is ontruimd gezien men 
deze wel uit de ether wenste te hebben. 
Dan wo 6 SEPTEMBER: Opletten geblazen op 
Jongbloed en Joosten bij de TROS. Eén van 
de komende weken een speciale documentaire 
over de TROS met daarbij ook aandacht aan 
het REM eiland. Vandaag zijn we benaderd 
voor medewerking. Zo zal de eerste omroep
ster Marianne Bierenbroodspot andermaal 
naar het voormalige Remeiland gaan, gebracht 
door een helikopter van Rijkswaterstaat. 
Van de VOP kregen we vandaag de programme
ring door van 25 augustus j.l.: 00 John 
McDonald, 03 Paul Fraser , 06 Kenny Page, 
09 John, 12 Kenny, 13 Steve Lane, 14 Kenny, 
15 Steve, 17 Kenny, 18 Steve en 22 Paul. 
Een duidelijk gebrek aan deejays en boven
dien is men op zoek naar een kok en een 
chauffeur voor de bestelwagen van de Voice 
of Peace. He b je zin 1 Bel dan even met 
Tel Aviv 245560. 
zo 10 SEPTEMBER: Er zijn nu daadwerkelijk 
andermaal problemen rond de Nannell, het 
tot Mi Amigo omgedoopt~ zendschip, dat 
voor de kust van Belgi~ i.igt verankerd. 
De eigenaren van het schip, de Harvey 
Brothers ui t Si tingbourne, zi jn ontevreden 
over de betalingen door de huurders en 
men overweegt, indien de huurpenningen 
uit blijven , he t schip weer naar Santander 
t e va ren . Mocht onverwachts Ca r oline 

belangstelling tonen tot het huren van de 
Nannell totdat de Ross Revenge weer optimaal 
is ingericht dan zijn de Harvey's bereid 
te onderhandelen met C 'Rahillyen de zijnen . 
wo 13 SEPTEMBER: De Communicator ligt nog 
steeds in de haven van Lissabon en draagt 
nu als vlag die van Honduras. De zendmasten , 
die nu grotendeels gelast zijn, worden 
zeer binnenkort geplaatst waarna het schip 
weer naar open zee z.al gaan. Men heef t 
besloten de inrichting van de studio' s 
verder op volle zee te verrichten gezien 
de spionage van de CCD in Lissabon. Ken 
je nog Andy Anderson, de man naast Steve 
England op Radio Atlantis en later de man 
die als BBC technicus bij Laser aktiviteiten 
verrichtte? Wel hij is één van de vele 
licentieaanvragers voor laagvermogen zenders 
in ' Engeland. De aanvraag is voor de vlieg
velden van Heathrow en Gatwiek, alwaar men 
een eigen radiostation voor de vele toeris
ten en zakenlieden wil oprichten. Een andere 
bekende, Dennis Manz, beter bekend onder 
de naam Dennis King of Dennis Koning 
(Caroline), was tot voor kort program
maleider bij RIAS Berlin en houdt zich nu 
bezig met de oprichting van een privé 
zender in het West Duitse Lauer. 
za 16 SEPTEMBER: Een woordvoerder van de 
Labour partij, Roger Scott, heeft vragen 
gesteld in een brief gericht aan the 
Department of Trade and Industry. Hij 
vraagt daarin om duidelijke uitleg inzake 
de rol van de DTI tijdens de overval op 
het Carolineschip. Ondermeer wordt duide
lijkheid gevraagd naar het gedrag van één 
der DT! mensen die zich zgn. voordeed als 
politieambtenaar en stelde dat wanneer de 
mensen aan boord van de Ross Revenge hun 
namen niet zouden geven ze zouden worden 
gearresteerd. Tevens wordt duidelijkheid 
gevraagd omtrent het gestelde aan de 
bemanning van de Ros s Revenge da tal ie 
mensen aan land van de Carolineorganisatie 
reeds waren gearresteerd en men niet meer 
terug zou kunnen. Inmiddels zitten er nog 
steeds 8 mensen aan boord van de Ross 
Revenge en men is met een grote schoonmaak 
bezig. Er zijn in Engeland diverse gerucht en 
dat het station morgen, op zeer laag 
vermogen, terug in de ether zal zijn vanwege 
de grote demons tra tie die in Londen za l 
worden gehouden tegen het gedrag van de 
DTI en hun Nederlandse 'vrienden'. 
Tot zover deze lange aflevering van NU: 
Dank aan velen, waaronder Tom de Munck, 
Martin van de Maden, Maria Depuydt, Jack 
Duyser, Paul Jan de Haan, Chris Edwards. 
Samenstelling Hans Knot. 
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Technische randgoederen aan dek van de "Volans". 

De "Volans" vaart de haven van Scheveningen binnen. (foto's: Leen Vingerling) 



RONDJE REGIO 
RADIO ATLANTIS ROTTERDAM ZWIJGT. 

Eén van de zendgemachtigden via de 
Lokale Radio in Rotterdam, Radio Atlantis, 
is haar zendtijd ontnomen. Het betreft 
hier het station van Rob Rotgans, beter 
bekend als Paul van Delft. In de eind 
70'er en begin SO'er jaren was hij enorm 
populair vanwege zijn illegale zender 
Atlantis. Dit station werd door de RCD 
etterlijke malen opgepakt maar vrijwel 
altijd kwam van Delft direkt weer terug 
in de ether. Beroemd waren zijn programma' s 
waarin hij telkens weer aandacht besteedde 
aan de aktiviteiten van de RCD. Toen het 
niet langer vol was te houden in Rotterdam 
besloot hij zijn aktiviteiten tijdelijk 
naar Belgi~ te verplaatsen. Desondanks 
was hij nog in een deel van Zuid West 
Nederland te beluisteren. Toen vorig jaar 
de lokale etherradio van start ging, 
geregeld binnen de Stichting Lokale Omroep 
Rotterdam, was van Delft er als één van 
de eersten bij om zendtijd aan te vragen. 
Vorig jaar zomer was hij razend enthousiast 
over zijn plannen met Atlantis, waarbij 
hij mij vertelde vooral op een iets oudere 
leeftijdsgroep te gokken en met iets 
speciaals te willen komen. Vrijwel direkt 
na de start van de lokale ether radio kon 
worden gesteld dat Atlantis weer als vanouds 
klonk, waarbij vooral de hoog pompende 
compressie en de alsmaar doorratelende 
van Delft, die toch iets speéiaals had in 
mijn radiooren, opvielen. Reklame was er 
plenty op Atlantis, waarbij mij vooral de 
commercial voor de Zuide~ Ster, een grote 
toonzaal voor meubelen in één der randge
meenten van Rotterdam, opviel. In zijn 
horoscoop programma werd volgens de Zuider 
Ster de toekomst voorgelezen. Tja, verkapt 
natuurlijk. Ook in zijn rubriek inzake 
vacatures klonk het ene na andere adres 
van diverse bedrijven, die maar graag wat 
geld wilden neertellen voor deze vorm van 
aandacht via de radio. Eerder dit jaar 
werd van Delft gewaarschuwd door de SLOR 
te stoppen met reklame. Paul wenste echter 
niet in te gaan op de waarschuwing en 
ging met veel geestdrift verder met zijn 
Atlantis. Uiteindelijk pakte de SLOR van 
Delft aan middels een lullig incident. In 
één van zijn programma's noemde van Delft 
een telefoonnwmner van een echtpaar dat aan 
de liefde geld verdient. Reklame, maar 
wie zegt de SLOR dat van Delft voor deze 
vorm van reklame door het echtpaar is 
betaald? Gevolgwas pnmiddellijkeintrekking 
van de zendmachtl.ging waardoor Atlantis 
uit de ether diende te verdwijnen. Vanaf 
18 Augustus j.l . werd de zendti jd van 
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Atlantis verdeeld over andere gemachtigden. 
Van Delft liet het er niet bij zitten en 
spande een kort geding aan bij de Rotter
damse rechtbank. Hij eis<te direkte teruggave 
van zijn zendtijd van de verhuurder (SLOR). 
Uiteindelijkbeslootde rechtbankpresident , 
mr. L ter Kuile, dat SLOR het gelijk aan 
haar zijde had gezien één van de onderver
huur.ders van de zendtijd (in dit geval 
Atlantis) diverse malen was gewaarschuwd 
geen reklame meer te maken via de radio 
en desondanks er mee was doorgegaan. 
Conclusie: Atlantis is stil via de lokale 
ether omroep. Of het voor eeuwig stil zal 
zijn met Paul van Delft is een tweede; 
hem persoonlijk kennende vergelijk ik hem 
maar met Ronan O'Rahilly: radio freak in 
hart en nieren, die maar niet van ophouden 
weet. Veel succes PaulII Hans Knot. 
RAMAKERS VERTROKKEN BIJ RADIO' NOORD. 

Wim Ramakers is sinds 1 oktober j.l. 
vertrokken als direkteur hoofdredakteur 
van Radio Noord. Hij is vier jaar in dienst 
geweest van de regionale omroep en gaat 
zich nu bezig houden met het opzetten van 
een landelijk cultureel projekt. Ramakers 
stel t niet bij Radio Noord te zijn weggegaan 
vanwege de grote tegenstand tegen zijn 
persoon maar puur daar hij in zijn loopbaan 
nooit ergens langer dan vier jaren heeft 
gewerkt. Volgens hem staan bij Radio Noord 
de zaken nu goed op de rails en is men er 
kwalitatief op vooruit gegaan en volgens 
hem waren de moeilijkheden tijdens zijn 
periode meer de moeilijkheden van anderen 
dan van hem. Ramaker wordt, totdat er 
'een nieuwe direkteur is benoemd, tijdelijk 
opgevolgd door adjunct directeur hoofd
redakteur Aize Bouma. 
OMROEP OP ZOEK NAAR SPONSORS. 

De regionale omroep Brabant is in 
onderhandeling met eventuele gegadigden 
voor sponsoring van het groter aantal 
uren aan programma's die per ingang van 1 
oktober a. s. moeten worden uitgezonden. 
Men is van mening dat softsponsoring van 
de programma' s de . enige mogelijkheid is 
om hoogwaardige programma's te blijven 
maken en derhalve de luisteraar een gegaran
deerd standaardpakket aan kan bieden. 
Inmiddels heeft het Commissariaat voor de 
Media besloten dat men zal onderzoeken of 
de door Omroep Brabant gekozen formule 
volgens de wettelijke voorschriften ver
loopt. 
5 JAAR LANDELIJKE BEDEKKING RADIO LOKAAL. 

De verwachting is da t binnen een periode 
van 5 jaar elke gemeente in Nederland 
haar eigen lokale omroep zal hebben waar bin
nen 200 tot 300 medewerkers een betaalde 
baan kunnen krijgen. Dit is de verwachting 
van de OLON in een plei tnota voor meer 
evenwichtig inkomstenbeleid voor de lokale 
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omroepen, hetgeen ondermeer zou moeten 
komen ui t de reklamegelden . Volgens de 
OLON is er in geheel Nederland voor de 
lokale omroepen op jaarbasis aan reklame
gelden 7 mil jard gulden te verkrijgen, 
waarbij vooral het midden- en kleinbedrijf 
staan te trappelen om te kunnen adverteren. 
Wel zal volgens de OLON tijdens de begin
periode van eventuele reklame via de lokale 
radio dit nadelig uitvallen voor de dag 
en weekblad pers, hoewel di t na een bepaalde 
periode weer veranderen zal in de posi tieve 
zin voor de gedrukte pers . Bi j de OLON 
zijn nu 200 lokale omroepen aangesloten 
waarvan 80 zowel radio- als televisieuit
zendingen verzorgen. 
ANNEKE BAKKER OPVOLGSTER ROB VAN DAM 

De 35 jarige Anneke Bakker is met 
ingang van 1 oktober benoemd als presenta
trice bij Radio Noord. Zij is geboren en 
woonachtig in de stad Groningen. Zij volgt 
bij de regionale omroep voor Groningen 
Rob van Dam op die naar RTVeronique is 
vertrokken alwaar hij medepresentator zal 
worden van de Ontbijtshow. 
Anneke heeft radio- zowel als televisie
ervaring via Teleac, Sprekershoek en de 
Radio Groep Groningen, een organisatie 
die voor een tiental zieken- en bejaar
dentehuizen in de stad Groningen de program
ma's verzorgt. Naast de aktualiteiten 
programma' s neemt Bakker ook de presentatie 
van het verzoekplatenprogramma van Rob 
van Dam over. 

WERELDWIJD VANUIT MACAO. 
De regering van het staatje Macao 

plant voor het jaar 1992 de start van 
internationale uitzendingen van Radio 
Macao via de korte golf. In 1999 zal het 
staatje, evenals Hong Kong, onder het 
Chinese regime komen te vallen. 
AMERIKAANSE IN DIENST BIJ TASS. 

Het officiele Sovjet Staats Pers Buro 
TASS heeft voor het eerst een Amerikaan
se in dienst genomen. De 28 jarige Irene 
Stevenson werkt voor de engelse afdeling 
van TASS. 
NIEUW STATION SOMALIE 

The Voice of Somali National Movement 
is regelmatig tussen 15 en 17 uur UTC 
aktief via de 6470 kHz . 
RADIO LIBERTAS KROATISCH. 

Het Kroatische Comi té voor de mensen
rechten maakt sinds kort programma's onder 
het motto 'Radio Libertas " die worden 
ui tgezonden via World Harvest Radio Interna
tional. Te beluisteren maandag tlm zaterdag 
17.00 UTC en zondags 0.00 UTC telkens via 
de 11 780 en 21 480 kHz. 

DRIE COMMERCIELE TV'S IN SPANJE. 
Drie van de vijf licentieaanvragers 

voor de te starten commerci~le televisie 
in Spanje hebben toestemming gekregen 
van de regering om per 1 februari a. s. 
van star t te gaan met hun uitzendingen: 
Telecinco, Canal Plus en Antenne 3. 
Telecinco beschikt over het grootste 
startkapitaal aarbij de belangrijkste 
investeerders Anaya (boekenuitgeverij), 
Once (blindenorganisatie) en Finvest 
(Berlusconi), zijn. Antenne 3 wordt mede 
gefinancierd door La Vanguardia een dagblad 
uit Barcelona, enkele banken en het Luxem
burgse RTL Plus. eanal Plus is een samen
werkingsverband tussen El Pais, de grootste 
dagbladuitgever in Spanje en de Franse 
onderneming eanal Plus, die ook in Frankrijk 
een station met die naam runt. eanal Plus 
zal een deel van haar progratmna' s gecodeerd 
uitzenden, die te ontvangen zijn tegen 
betaling. 
UITZENDRECHTEN OLYMPISCHE SPELEN. 

eBS heeft een bedrag van 300 miljoen 
dollar geboden voor de uitzendrechten van 
de Olympische Winterspelen in het Noorse 
Lillehammer (1994) en inmiddels het recht 
verkregen tot uitzending. Het bedrag is 
wel lager dan die van 309 miljoen dollar 
die ABC moest betalen voor de uitzendrech
ten van de Olympi s che Winterspelen van 
Calgary (1988). Eerder kocht CBS ook al 
de uitzendrechten voor de Winterspelen 
van Albertville in 1992. 
TV 2 DOORSLAAND SUCCES. 

TV 2 heeft een groot suc es met haar 
reklame in Denemarken. Volgens de jongste 
gegevens kijken er gemiddeld 1 miljoen 
mensen naar de 2 dagelijkse blokken van 
elk 5 minuten. Duizenden ki jkers heeft 
men inmiddels bij DR TV 1, de Deense 
staatstelevisie, weggesnoept. TV2 denkt 
in 1990 een omzet te zullen maken van 400 
miljoen DKr aan reklamegelden. Momenteel 
is er al voor 300 miljoen verkocht en men 
hoopt binnenkort totaal volgeboekt te 
zijn voor het komende jaar. 
SOLUHOJ DIREKTEUR SCAN SAT TV 3 • 

Na een 20 jarige carriere als direkteur 
generaal van Danmarks Radio TV en een 5 
jarige als Hoofd President van de Rechtbank 
t e Kopenhagen is Mr. Hans Soluhöj per 1 
september j.l. benoemd tot algemeen direk
teur van het satelliet tv projekt Scan 
Sat TV 3. Hij is zowel verantwoordelijk 
in Noorwegen., Zweden al s Denemarken. 
REKLAME OP DE RTBF. 

De Franstalige RTBF zendt sinds begin 
s ptember reklame uit, waarbij maximaal 8 
mi ut en per uur aandacht mag worden beste~d 
aan commercie mits dit niet de 10% van de 
totale zendtijd overschrijdt. Films mogen 
niet voor reklame worden onderbroken en 
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tevens zijn reklamespots voor en na kinder
programma's verboden. De inkomsten zullen 
worden aangewend om de inhoud van de 
programma's te kunnen verbeteren. Ook 
zijn er plannen bij de RTBF in de maak te 
komen tot middaguitzendingen en meer 
parlementaire verslaggeving. 
ONTVANGST IN FINLAND. 

Jukka Soini in Finland vraagt een 
oplossing van een ontvangstprobleem. 
Recentelijk heeft hij op de FM in Finland 
een Nederlandse landpiraat gehoord (17 
juni rond 10.11 Nederlandse tijd via de 
95 MHz. Het betrof een station met een 
naam Radio Grusa of iets dergelijks. Weet 
je om welk station het gaat meldt dit dan 
aan Jukka want hij wil graag een ontvangst
rapport sturen. Zijn adres is Jukka Soini. 
Box 12, SF 21490 Martilla in Finland. 

MAATREGELEN OVER DE RUG VAN DERDEN. 
De Nederlandse regering denkt binnen 

14 dagen besluiten te moeten nemen waardoor 
de uitvoering van de besluiten over de 
ruggen van derden moet verlopen. Allereerst 
werd op 19 augustus j .1. op een vreselijk'e 
manier huisgehouden door de dienst OCD en 
mensen van Rijkswaterstaat, bijgestaan 
door de Rijkspolitie. Nadat men eerder 
die week invallen had gedaan op verschil
lende plaatsen in Nederland en daarbuiten 
om de aktiviteiten van de zeezender Radio 
819 ' de mond te snoeren' dacht men het 
hele zendschip Ross Revenge te moeten 
leegroven. Het schip zou statenloos zijn 
en Radio 819 zou van dezelfde zenders 
gebruik maken als Caroline en WMR en ach, 
men was toch al aan het breken en dus was 
het heel gemakkelijk om het meer dan 25 
jaar oude en zeer geliefde Radio Caroline 
mee de afgrond in te nemen. Over de staten
loosheid van het schip maar te zwijgen. 
Woordvoerders van het registratiekantoor 
van de Panamese regering in New York weten 
duidelijk te stellen dat de registratie 
is ingetrokken onder druk van een tweetal 
West Europese landen. Gemakkelijker ingrij
pen is gewoon niet mogelijk. Maar nog 
steeds begrijp ik niet hoe het mogelijk 
is dat men over de rug van de eerste 'derde' 
kan heenlopen. Tweede voorbeeld. Raad van 
State beslist in geding door de NOS aange
spannen dat Cable One van de kabel dient 
te verdwijnen daar volgens de Nederlandse 
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wet Cable One geen buitenlands station is 
maar een Nederlands station daar haar 
aktiviteiten in Nederland ontplooit en 
gericht uitzendt op de N.ederlandse luister
aar, echter niet volgens de geldende regel s 
van de mediawet. Conclusie Cable One 
dient te verdwijnen. Nu dien ik wel eerst 
te stelle dat beide stations, dus zowel 
Radio Caroline als Cable One, veruit mijn 
favoriete stations waren. Caroline op 
plaats nununer 1 en Cable One, met stip 
op nummer 2. Na het verdwijnen van Caroline 
stond dus bij mij alleen nog Cable One 
op. Hoe denkt de Nederlandse Overheid nu 
Cable One te verdrijven? Met het sturen 
van de RCD en de totale studio te laten 
leeghalen? Met het verbreken van de satel
lietverbinding in Nederhorst ten Berg? 
Nee I Men dwingt de kabelexploitanten de 
ui tzendingen van Cable One niet langer 
door te geven. Ziekelijk overheidsgedrag 
middels derden uit te vechten. Tja eigenlijk 
net zo ziek als al die mensen die een 
tientje per jaar moeten betalen aan de 
financiering van hun regionale omroep 
waar ze nooit naar luisteren. En dan die 
berichtgeving via de radio, televisie en 
de dagbladpers inzake de uitspraak van de 
Raad van State inzake Cable One. Meteen 
haalt iedereen de aktiviteiten van Radio 
en Televisie Veronique en TV 10 naar voren 
en hun eventuele kansen na deze uitspraak. 
Nergens hoor of zie, laat staan lees, ik 
een uitspraak van een Cable One medewerk
er. Het hele verhaal werd weer eens uit 
zijn verband gerukt. Was het niet immers 
zo da t Radio 10 en Sky Radio via een 
buitenlandse onderneming het signaal 
opstralen. Radio 10 vanuit Brussel en met 
een FM zender in Milaan en Sky Radio via 
British Telecom vanuit London nadat het 
signaal per landlijn uit Bussum is gekomen? 

. TV 10 en RTV zullen met een Luxemburgse 
vergunning gaan opstralen vanuit Luxemburg. 
Totaal anders dan Cable One. Die heeft 
een studio in Hilversum en voert het signaal 
via landlijn en de PTT naar Nederhorst 
ten Berg waar het de satelliet wordt 
opgestraald. Dus geheel in Nederland. 
Alleen een werkmaatschappij in London 
stond ter dekking. Daar ligt de juridische 
fout en nergens anders. Waar lees je dit 
terug: Precies: alleen in Freewave Media 
Magazine. Alle andere media verloochenen 
de waarheid en draaien om de zoete koek 
heen. Ik hoop dat Ronan O'Rahilly en de 
zijnen en het tweetal Willem van Kooten 
en Tom Mulder en de zijnen zondermeer de 
sterksten zullen zijn en de verloederde 
strijd om het behoud van de zieke Nederland
se omroep bestel zullen gaan winnen. 

Hans Knot. 



DIGITALE RADIO BIJ CASEMA. 
De kabelexploitant Casema uit Rijswijk 

gaat digitale radio doorgeven waarbij de 
kwal iteit te vergelijken is met die van 
CD 's. Zoals bekend heeft de Casema vel e 
netten in Nederland onder beheer en zo 
zal als eerste net in Nederland die van 
Arnhem gebruik gaan maken van een digitaal 
radiopakket. De bedoeling is dat het 
geluidssignaal, dat vanuit een studio 
wordt uitgezonden, niet wordt verstoord 
tijdens het transport en derhalve verstuurt 
men het signaal via de satelliet om het 
vervolgens digitaal via de kabel door te 
sturen naar de abonnees. Bij die abonnees 
die een speciale digitale radio ontvanger 
aansluiten op de kabelaansluitdoos dient 
dan het signaal vlekkeloos binnen te komen. 
Digiradio, zoal s deze vorm van radio verkort 
wordt genoemd, is ontwikkeld in West 
Duitsland en de eerste programma' s die 
worden doorgestuurd zijn afkomstig van de 
satelliet Kopernikus. Volgens de kabelex
ploitant zullen het komende jaar digitale 
radioontvangers op grote schaal worden 
geproduceerd. 
EETCULTUUR. VANUIT AMERIKA. 

Nadat de AVRO eerder een serie program
ma's toonde over de eetgewoonten in China 
zal een nieuwe serie door de produktiemaat
schappij De Levita worden aangeleverd 
onder de noemer de Amerikaanse Chef, waarin 
de eetgewoonte van de Amerikanen wordt 
belicht. Volgend jaar oktober zal de eerste 
van de 26 afleveringen van deze serie 
door de AVRO worden getoond. Het programma 
zal geheel op lokatie worden opgenomen en 
te lkens zal een andere kok zijn specialiteit 
tonen. 
DE ROOI NAAR DE AVRO. 

Per 15 novembe r a.s. zal Lex de Roo i 
gaan werken bij de AVRO als manager amuse
ment radio en televisie en volgt daarmee 
Kees Buurman op, die eerder dit voorjaar 
deze funktie neerlegde om zich te gaan 
richten op speciale radioprojecten bij de 
AVRO . De Rooi werkte van 1963 tot 1968 
als producer/regisseur aan verschillende 
programma ' s voor diverse ·omroepen. 
BENOEMING BIJ EUROSPORT. 

Willem van den Berg is benoemd tot 
Head of Operation bij Eurosport. Hij zal 
zich gaan bezig houden met de marketing 
van het station, in he t bijzonder m.b.t. 
kabeldis tributie en 'direct to home' 

ontvangst in geheel Europa. Hij zal ook 
de leiding gaan geven aan de invoering 
van Nederlands- en Duitstalig commentaar 
op Eurosport, welke later dit jaar vanuit 
Hilversum zal worden geeffectueerd. Als 
voormalig hoofd van de afdeling TV sportpro
gramma 's van de EBU in Geneve was van den 
Berg ook verantwoordelijkheid voor de 
oprichting van de afdeling sport van het 
Europa TV projekt. Daarvoor was hij hoofd 
Internationale Betrekkingen bij de NOS en 
wa s hi j werkzaam bi j de gemeen te Groningen . 
SKY RADIO MAG WEL UITZENDEN. 

De programma' s van Sky Radio mogen 
zonder problemen worden doorgegeven via 
de Nederlandse kabelnetten. Dit naar 
aanleiding van het onderzoek van het 
Commissariaat voor de Media waaruit blijkt 
dat men Sky Radio een buitenlands station 
blijft vinden. De programma's, die welis
waar in Bussum worden samengesteld, hebben 
een duidelijke band met het Engelse Sky 
Television en bovendien wordt het programma 
vanui t London naar de satelliet opges;.uurd. 
VANUIT DE KAMER NAAR COMMISSARIAAT. 

Voormalig CDA mediaspecialist in de 
Tweede Kamer, P van der Sanden, is lid 
geworden van het Commissariaat voor de 
Media als opvolger van J Reinaid, die om 
gezondheidsredenen . zijn funktie heeft 
neergelegd. Van der Sanden is altijd een 
tegenstander geweest van commerci~le radio 
en televisie. In de tijd dat de wet tegen 
de zeezenders diende te worden ingevoerd 
was hij één van de initiatiefnemers en 
ook tegen de komst van de commerci~le 
satelliet radio en televisie. heeft hij 
zich vaak afgezet. Verwacht mag dan ook 
worden dat hij de activiteiten van b.v. 
TV 10 en RTV fel zal aanvechten. 
HANS PRAKKE VERHUISD. 

Sinds 1 oktober is Hans Prakke toegetre
den tot de poli tieke redaktie van de rubr iek 
Den Haag Vandaag in het NOS programma 
'Met het Oog op Morgen'. Hij is in de 
plaats gekomen van Job Frieszo die naar 
TV 10 is vertrokken. Prakke was bij de 
Haagse rubriek van het NOS Journaal werk
zaam. 
PLANNEN OM 'WIBO VOLLEDIG TE WIPPEN. 

Juristen van de AVRO buigen zich 
over de mogelijkheden om Wibo van de Linde 
vroegtijdig bij de omroep te laten vertrek
ken. In eerste instantie zou de voormalige 
direkteur een aantal programma's gaan 
maken over de komende eenheid in Europa. 
He t plan i s gekomen na de benoeming van 
Boudewijn Klap als direkteur bij de AVRO. 
Klap vertrok eerde r bij de AVRO als tegen
stander van de komst van van de Linde als 
direkteur. 
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EEN VAN DE ACHT VAN AVRO NAAR TV 10. 
De uitzendrechten van het spelpro

gramma Eén van de Acht, een programma dat 
het meest recent door de AVRO werd uitge
zonden en eerder door de VARA, zijn aan 
TV 10 verkocht. De rechten, die bij Mies 
Bouwman lagen, zullen begin 1990 effektief 
worden wanneer de show via TV 10 op het 
scherm zal worden gebracht. Het is niet 
bekend wie de show zal gaan presenteren. 
Zoals bekend is Mies Bouwman al geruime 
tijd ziek en heeft zij zelf nog geen plannen 
voor de toekomst bekend gemaakt. 
OP DE BRES TEGEN LEUKEMIE IN BELGIE. 

VTM en RTL, de twee commerci~le stations 
in Belgi~, zullen in maart volgend jaar 
samen een actie op touw gaan zetten ter 
bestrijding van de leukemie. Beide stations 
zullen elk op hun eigen manier actie gaan 
voeren maar een aantal onderdelen zullen 
wel gezamenlijk wordengerealiseerd.Hierbij 
moet gedacht worden aan het drukken van 
de promotiematerialen en de persvoorlich
ting. In de diverse programma's zal tevens 
worden verwezen naar de programma' s van 
de concurrentie. Hoogtepunt van de actie 
moeten 2 shows worden die op dezelfde 
avond, maar niet op hetzelfde tijdstip, 
door de VTM en RTL worden uitgezonden. 
OFFICIELE KLACHTEN EUROPEES HOF. 

De Europese COIIUllissie heeft bij het 
Europese Hof officiäle klachten ingediend 
tegen Nederland, Frankrijk en Belgi~ inzake 
de beperkingen waarmee deze landen na tionale 
zenders of omroepen willen beschermen 
tegen zgn buitenlandse televisieuitzending
en. Door de klachten wil de conunissie 
druk op de betreffende regeringen uitoefenen 
om een eind te maken aan de patstelling 
rond de wetgeving voor televisie zonder 
grenzen. Men hoopt dat, wanneer de ministers 
van de diverse Europese landen niet tot 
overeenstemming komen, het Europese Hof 
een besluit zal nemen. 
ADRES ONBEKEND IN TV VERSIE 

Han van der Meer is door de KRO uit
verkozen een televisie versie te gaan 
maken van het populaire radioprogramma 
'Adres Onbekend'. In dit programma, dat 
al sinds de begin 70' er jaren wekelijks 
te beluisteren is, worden 'verloren' 
vrienden, familieleden en kennissen opge
spoord. Vrijdag 2 februari a. s. zal de 
eerste uitzending van de tv versie op 
het KRO scherm komen en medewerking zal 
tevens worden verleend door Willibrord 
Frequin. Hij is ingehuurd om eventueel de 
gevonden personen met een snelle auto. 
dan wel helikopter, naar de studio te 
brengen voor de hereniging met de zoekers. 
VIM SCHIPPERS HET NIEUWE SERIE 

Wim T Schippers schrijft momenteel 
een nieuwe serie voor de VPRO TV die de 
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titel 'We z~Jn weer thuis' meekrijgt. Het 
verhaal draai t om vier personen ui t hetzelf -
de gezin en zal een aantal van de geliefde 
acteurs van Schippers op het scherm terug
brengen. Er zijn voorlopig 7 afleveringen 
gepland waarvan de eerste op 24 december 
a.s. zal worden uitgezonden. 
RAINBOW IN DE PROBLEMEN. 

De evangelische sti chting Rainbow, 
die ondermeer liep met plannen tot het 
starten van een eigen satellietradiostation 
en in latere instantie van een eigen 
satelliet tvstation, verkeerd in ernstige 
financi~le problemen. Een deel van de full 
time medewerkers zal worden ontslagen en 
tevens zal op korte termijn 3 ton moeten 
worden bijeengebracht om schulden te kunnen 
af betalen. De organisatie, onder leiding 
van de voormalige EO voorman Dorenbos , 
ging er vanuit bij de vele gelovigen in 
Nederland genoeg financien bi jeen te kunnen 
brengen voor haar diverse projekten. Alleen 
in het zeer christelijke Bunschotenl Spaken
burg werd geld ingezameld. 
NICO STEENBERGEN NAAR DE TROS. 

Eindredakteur AVRO's Radio Journaal. 
Nico Steenbergen, zal per 1 november a.s. 
in dienst treden van de TROS om dezelfde 
funktie te gaan bekleden bij TROS AKTUA 
TV. De 41 jarige Steenbergen heeft 15 
jaar voor de AVRO gewerkt. Daarvoor was 
hij ondermeer aktief bij de zeezender 
Radio Noordzee. 
FINANCIELE PROBLEMEN IN DUITSLAND. 

Vele lokale stations in Engeland zitten 
danig in de problemen nadat de grotere 
stations en de satellietstations meer 
luisteraars zijn gaan trekken. Vooral die 
stations die slechts een paar uur zendtijd 
per dag hebben, gezien ze een toegewezen 
frequentie met andere stations moeten 
delen. zitten in financi~le problemen. Een 
voorbeeld is Radio LR in Hamburg, dat 
werd gefinancierd door de Socialistische 
Partij, SPD. Het station had in haar 
aanloopperiode een verlies geleden van een 
half miljoen DM en nadat de SPD zich als 
geldschieter had teruggetrokken zat er 
niets anders op dan de knop dicht te 
draaien. 
BUITENLANDSE VERSIES ZEG EENS AAA. 

Nadat de serie Zeg eens AM reeds 
verkocht was aan Super Channel en een 
aantal sta tions in Canada en Australi~ 

wordt er momenteel in de Bavariastudio's 
in West Duitsland gewerkt aan een Duitse 
versie onder de noemer Sag mal AM. Ook 
is imiddels een akkoord bereikt met de 
Spaanse televisie tot heruitzending van 
de orig.inele serie. Ook wordt er nog met 
één van de commerci~le zenders in Engeland 
onderhandeld over een Engelse versie. 



· 21 AUGUSTUS: Bas Westerweel is met vakan
tie. Rick van Velthuysen vervangt hem in 
de Arbeidsvitaminen ++ Hollands Glorie, 
van 12 tot 14 uur op AVRO 3, komt vanuit 
Aalten ++ De mix in AVROls driemaal door
draai werd door Robin Albers zelf gemaakt 
en uitgezonden in Toppop Radio tussen 14 
en 16 uur op AVRO 3 ++ Ferry Maat is na 
een welverdiende vakantie weer terug. op 
Radio 10 +++ 
22 AUGUSTUS: Felix Meurders vie~t zijn 
43-ste verjaardag. Van harte ++ Door een 
schakelfout wordt het ANP-nieuws op R3 
maar half uitgezonden. Na een lange stil
te horen we de nieuwslezer middenin een 
bericht op de zender ++ 
Theo Joekes, kamerlid voor de VVD, is te 
gast in de Radiovereniging bij de VPRO op 
R2. De heer Joekes werkte na de oorlog bij 
de BBC ++ Bij de NCRV op Ned.1 zien 
we in Hier en Nu een reportage over Joris 
Voorhoeve, 1 ijsttrekker voor de VVD, tij
dens de opname van Het Weeshuis van de 
Hits van afgelopen zondag +++ 
23 AUGUSTUS: A 1 een op ----- ........ 

~:~d~~b7! n:= ~:~5~:e~:5t l~X@M!QUE 
uitzending van Radio Têlê Veronique te 
zien. De proefuitzending werd uitgezonden 
vanuit Luxemburg via de Astra-satel1iet. 
Alles lijkt nu voor Veronique op rolle
tjes te gaan, na problemen met de Neder
landse Investeringsbank, die als aandeel
houder op het laatste moment voor de eer 
bedankte. Daarvoor on de plaats komt nu 
de Credit Lyonnais Bank ++ TV10 heeft 
door het afsluiten van een contract met 
de Luxemburgse Société Européenné des 
Satell ites (SES) een volstrekt legale 
positie op de Luxemburgse mediamarkt ver
worven ++ Peter Holland vervangt tussen 
9 en 12 uu r Hans Mondt als presentator 
van Muzi ek terwij l U werkt ++ Tussen 12 
en 17 uur word t door Veronica op R2 het 
Hollandse Hits Festival, vanuit Recreatie 
gebied Stroombroek in Braamt , uitgezonden. 
Optredende artiesten zijn o.a. Koos Al
berts , Corry, Benny Neyman, John Spencer, 
Jan ten Hoopen, Circus Custers , Oe Dijk, 
Normaal, Imca Marina en Gerard Cox ++ 
Om 22.30 uur wordt door Veronica op Ned.2 
de allerlaatste aflevering van China 
8each uitgezonden +++ 
24 AUGUSTUS: I n de Na ti ona 1 e H i tpa rade 
maa kt Peter Teekamp een paar aardige 
bl unders. Zo i s, volgens hem, het nummer 
Auto bahn een oude hit van Yello i.p.v 

Kraftwerk en begonnen de Roll ing Stones 
in 1963 hun karrière met de hit Itls all 
over now. Jammer, maar It's all over now 
was een hit in 1964 +++ 
25 AUGUSTUS: Frank Masmeijer van de NCRV 
viert zijn 28-ste verjaardag en Jeroen 
Kosterman van de KRO viert zijn 25-ste 
verjaardag. Van harte ++ Jos Bergenhene
gouwen presenteert voor het laatst het 
popjournaal in de Top 40 uitzending op 
R3. Ook hij gaat naar Padio Télê Veroni
que +++ 
26 AUGUSTUS: Jan van Veen en Chiel Mon
tagne worden 45 jaar, Peter van Bruggen 
wordt 41 jaar, Steve Wright wordt 35 
jaar en Hans Sleeuwenhoek wordt 50 jaar. 
Van harte allemaal ++ Henk Mouwe en Ad 
Everaars nemen vandaag afscheid als pre
sentator en producer van NeRVls Gospel 
Rock. Vanaf volgende week zaterdag wordt 
het programma overgenomen door de 25 ja
rige Harjo Thijs. Hij is afkomstig van 
Radio B'loemendaal ++ In TROS Kamerbreed 
beantwoordt Wim Kok," 1 ijsttrekker van de 
PvdA vragen van luisteraars +++ 
27 AUGUSTUS: In Tijd voor toen de hits 
en het n ieuws uit augustus 1983 +++ 
28 AUGUSTUS: Jan van Veen zit deze week 
precies 25 jaar in het radiovak. In de 
laatste week van augustus 1964 trad hij 
in dienst bij Radio Veronica 192 ++ 
De Arbeidsvitaminen, tussen 9 en 12 uur 
bij de AVRO op R3, wordt gepresenteerd 
door Carol ien van Maaren. Zij is o.a. 
muzieksamensteller voor de Minjonprogram
mals van de AVRO ++ Hollands Glorie komt 
tussen 12 en 14 uur vanaf de Vismarkt in 
Groningen ++ Robin Albers in Amerika, 
daarom presenteert Hans Schiffers Toppop 
Radio tussen 14 en 16 uur ++ Tot oktober 
zal Rick van Velthuysen het uur tussen 
23 en 24 uur op AVRO R3 presenteren i.p.v. 
Droomgeheimen van Ad Visser +++ 
29 AUGUSTUS: Gebak bij de EO vandaag, want 
Jan van den Bosch wordt 35 jaar en Tom 
Herlaar wordt 32 jaar. Van harte ++ 
Een Goede Morgen met ..•. , bij de TROS op 
R4, wordt gepresenteerd door D66 kamerlid 
Doeke Eisma ++ Wim Bemboom maakt om 16 
uur zijn debuut bij Veronica Nieuwsradio 
op Rl. Deze oud-NOS Journaal medewerker 
is de opvolger van Jaap van Meekren die 
naa r Rad io Télé Veronique gaat ++ Omdat 
Henk Westb roek ziek is , presenteert Jan 
Douwe Kroeske, tussen 12 en 14 uur, Jac k
pot en daarna zijn eigen programma Twee 
Meter de Lucht in. Hij is dus 4 uur achter 
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Jasper Faber (foto: NOS). 

elkaar op de radio +++ 
30 AUGUSTUS: De voorzitter van de KRO, · Ben 
Schmitz, viert zijn 57-ste verjaardag en 
John Peel wordt 50 jaar. Van harte ++ 
Aan het eind van Ook Goeiemorgen felici
teert Bart van Leeuwen nog even enkele 
jarigen, zoals: Vicky Leandros en Ernst 
Janz. Al leen jammer dat hij een week te 
laat is! ++ Vandaag is het de laatste 
lokatie-uitzending van Veronica op R2. 
Het programma komt vanui t Schagen. I n de 
Amerikaanse verkoop in Will wil wel worden 
een squashracket en een jasje van Gerard 
Jol ing geveild. Opbrengst: f 875,-- ++ 
In Terug in de tijd de Top 40 van 11 de-
cember 1976. Nummer 1 stond toen If you 
leave me now van Chicago ++ Arend Langen
berg begint met nieuws van 7 uur met: 
"Het is 6 uur, radionieuwsdienst ANP .... " 
++ Henk van Hoorn presenteert om 23 uur 
Met het oog op morgen, omdat Wim Bosboom 
niet op is komen dagen +++ 
31 AUGUSTUS: Dolf Brouwers wordt 77 jaar 
en Henk Terlingen 48 jaar. Van harte ++ 
Rob van Someren is met vakantie. Daniël 
Dekker vervangt hem in de Havermoutshow 
++ Omdat Peter Teekamp ziek is, presen
teert Karel van Cooten de Gouden Uren en 
doet Daniël Dekker twee uur van de Natio
nale Hitparade op TROS R3 +++ 
1 SEPTEMBER: In het Okura Hotel in Amster-
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dam wordt de Televizierring 1989 uitge
reikt, door Tineke de Nooij, aan Peter 
Jan Rens van de VARA ~+ De Raad van State 
doet vandaag uitspraak over Cable One. 
De Raad is van mening dat het station 
niet als een buitenlandse zender moet 
worden gezien en dat toegang tot de 
Nederlandse kabelnetten had moeten worden 
geweigerd. Wi llem van Kooten reageerde 
verbijsterd over de uitspraak: "De Raad 
is afgegaan op gegevens van een jaar ge
leden die volkomen zijn achterhaald". 
+++ 2 S~PTEMBER: Tussen 9 en 10 uur pre
senteert Harjo Thijs voor het eerst Gos
pel Rock bij de NCRV op R3 ++ De rest van 
de NCRV programmals komt rechtstreeks 
vanuit Zeewolde waar de jaarlijkse ANWB/ 
NCRV Jongeren surfdag wordt gehouden. 
Uiteraard treden er veel artiesten op, 
zoals René Shuman + Band, Kadanz en de 
Sisters. Het was de bedoeling dat Lois 
Lane tussen 14.30 en 14.45 uur zou op
treden, maar de groep kwam niet opdagen 
++ om 17 uur presenteren Atie Dijckmees
ter en Klaas Drupsteen, bij de NCRV op 
Ned.l, de eerste aflevering van het 
licht informatieve programma Passage ++ 
Om 20.19 uur wordt de laatste Puzzel 
Favoriet met Peter Plaisier uitgezonden. 
Winnaar wordt Bob de Vries uit Groningen 
++ Ruud Lubbers is gast in Kamerbreed, 
om 11 uur op TROS Rl, om vragen van 
luisteraars te beantwoorden +++ 
3 SEPTEMBER: Adam Curry viert zijn 25-st 
verjaardag. Van harte ++ Ruud Lubbers is 
gast van Peter van Bruggen in Het Wees
huis van de Hits, van 13 tot 15 uur bij 
de KRO op R3 ++ In Tijd voor Toen de 
hits en het nieuws uit september 1975 
++ Rocky Tuhuteru presenteert al leen 
Radio Thuisland, omdat Gulnaz met vakan
tie is ++ In Op slag van Maandag besteedt 
Hubert van Hoof uitgebreid aandacht aan 
Lowell George. Het is dit jaar precies 
10 jaar geleden dat Lowell overleed +++ 
4 SEPTEMBER: Bij wijze van proef, mag 
Mirjam Verhoef vandaag de Arbeidsvita
minen presenteren tussen 9 en 12 uur op 
AVRO 3 ++ Hollands Glorie komt vanuit 
Zundert ++ Tussen 16 en 18 uur presen
teert Rick van Velthuysen de 150-ste Top
pop 20 ++ In Hi lversum wordt het nieuwe 
pand van Radio Télé Veronique geopend 
dopr Tina Turner. Zij is in Nederland 
i .v.m. opnamen voor Countdown ++ Een 
zenderstoring in Lopik zorgt ervoor dat 
de rechtstreekse uitzending van ~ 
Brandpunt Politiek Café, met 
daarin een toespraak van Hans 
Wiegel in mi ljoenen huiskamers 
abrupt werd afgebroken. De storing 
trof grote delen van West- en Midden Ne
derland alsmede de Flevopolders. Uitge-



rekend op het moment dat Hans Wiegel in 
Bleiswij k zijn rede voor een grote VVo
aanhang uitsprak, viel het beeld van 
Nede r land 1 weg +++ 
5 SEPTEMBER : Theo Gerritsen van de Rijks
polit ie in Driebergen en een van de mensen 
die de ve rkeersinformatie leest op de Ne
de rlandse radio, viert zijn 44-ste ver
j aa rdag . Van harte ++ Een goede klassieke 
mo rge n b ij de TROS op R4 wordt ge presen
t ee rd door Martin Gaus ++ Wi I lem Ekkel, 
be kend van het VPRO tv-programma Jonge 
He lden, presenteert Dubbellisjes bij de 
VARA op R3 ++ Marc de Brouwer vervang 
Angel ique Stein die met vakantie is ++ 
6 SEPTEMBER: Wi llibrord Frequin v rert 
zijn 48-ste verjaardag en Flip van den 
Enden van de VARA zijn 35-ste. Van harte 
++ De programma's van Veronica op R2 komen 
weer vanuit de studio's in het Veronica
gebouw. Nieuw is het programma tussen 11 
en 12 uur van Elsemieke Havenga ++ In 
terug in de tijd draait Bart van Leeuwen 
platen uit de Veronica Top 40 van 2 okto
ber 1965. Nummer 1 stond toen Satisfac
tion van The Rolling Stones ++ Herman 
Erbé van Circus Custers is het idool in 
Nederland Muziekland-radio ++ Vandaag 
kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. 
Nederland 3 en Radio 1/2 staan vanavond 
in het teken van deze verkiezingen ++ 
Om 18.25 uur presenteert Jasper Faber 
zijn a 1.1 ereers te Countdown bij Veron i ca 
op Ned.2. Jasper is de 23-jarige zoon 
van acteur Peter Faber. Aanvankelijk zou 
Rob Stenders Countdown presenteren, maar 
hij heeft vanaf het begin af aan gezegd 
dat hij het programma alleen wilde pre
senteren in het belang van Veronica. 
Echter, als er een andere kandidaat ge
vonden zou worden, zou hij daar onmiddel
lijk voor zijn ++ Cable One heeft 
vandaag een kort geding 
aangespannen tegen het 
Commissariaat van de 
edoa dat, na de uitspraak 

van de Ra ad van State, kabelnetten 
wi l gaan beboeten die Cable One na 15 sep
tembe r op he t net houden. "Wij laten ons 
n i et zomaar opknopen", a ldus \.I i J Iem van 
Kooten. I'W i j zu 11 en vech ten tot het einde. 
Uit het fe i t dat we een parlement hebben 
zou je kunne a fleiden dat dit een vrij 
land i s , wa arom i s er da n geen vr i jheid 
op de kabe I?" De Ve ren i gi ng van kabe 1-
exp lo i tanten, de Veca i , heef t haar leden 
gezegd dat nog n eet hoeft te worden ge
stopt met het doorge ven van CabJ e On~. 
Oe Veca i vindt ook dat de ka be l explOI
ta nten gewoon door moe ten gaan met de 
voo rbereid ingen voo r de komst van TV10 
en Radio Té lé Veronique ++ He t Ams ter-

___ -.~ __ ~. damse co 11 ege van B en W rIV) (, J heeft vanda~~ b:s loten 
TV10 voor VIJf Jaar toe 

.... te 1 aten op het hoofd
stedel ijk kabelnet. In rui 1 voor toela
ting op het kabelnet, zal TV10 de Am
sterdamse plannen voor commerciële lo
kale tv helpen verwezenlijken. Met ~adi o 
Télé Veronique onderhandelt de gemeente 
nog over toelating op het ka belne t +++ 
7 SEPTEMBER: Herman van Veen heeft een 
exclusief contract gesloten met de VARA 
televisie. Dat betekent dat niet a lleen 
zijn theatershows daar het komende tv
seizoen te zien zijn, maar ook de 52 de
I ige tekenfilmserie Alfred J. Kwak +++ 
8 SEPTEMBER: Omdat Erik de Zwart in Ame
rika is, presenteert Bart van Leeuwen de 

' Top 40 tussen 15 en 16 uur bij Veronica 
op R3 ++ Tussen 22 en 24 uur wordt 
Countdown Café uitgezonden vanaf de 
Music & Harmony beurs in het Rotterdamse 
Ahoy'. Het programma wordt voor het 
laatst gepresenteerd door Kees Baars. 
Hij verlaat Veronica om hoofd promotie 
te worden bij platenmaatschappij Ariola 
+++ 9 SEPTEMBER: Jelles Bode van de 
Rijkspolitie in Driebergen viert zijn 
47-ste verjaardag en Simone Wal raven 
wordt vandaag 23 jaar. Van harte ++ De 
Evangelische Omroep bestaat vandaag pre
c i es 22· j a a r ++ Typ i sc h Ho I I a n d, bij de 
VARA op R2, komt vanuit Gorkum +++ 
10 SEPTEMBER: In Tijd voor Toen de hits 
en het nieuws uit september 1966 +++ 
11 S EPTEMB ER: Bas Wes te rwee 1 i s te rug 
van vakantie en weer te horen als pre
sentator van de Arbeidsvitaminen bij de 
AVRO op R3 ++ Hollands Glorie komt van
uit discotheek Alcasar in Puttershoek +++ 
12 SEPTEMBER: Tv-pionier Carl Enkelaar 
viert zijn 69-ste verjaardag. Van harte 
++ Omdat Jan Douwe Kroeske in Amerika is, 
presenteert Marc de Brouwer Twee meter 
de lucht i n, Poppodium en Tracks bij de 
VARA op R3 ++ Om 18.55 uur wordt de ee r
ste Mini Playback Show bij de TROS op 
Ned.2 uitgezonden. Totaal worden er 4 
afleveringen door de TROS uitgezonden +++ 
13 SEPTEMBER: Omdat Wil l Luik in ga met 
vakantie is, presenteert Rob Sten ders 

Will wil we l tussen 
12 en 14 uur bij Ve
ronica op R2 ++ In 
Terug in de tijd ver

telt Bart van Leeuwen dat Oom Bull Ver
wey deze week 80 jaar is geworden en 
laat h i j hits uit de Top 40 van 18 sep
tember 1971 horen o Nummer 1 s tond toen 
Bo rriqui to van Peret 
++ Tussen 22 en 23 uu r wordt bij de NOS 
op R1/2, in he t Podium van de Nederland se 
lichte muziek , e opname van a fgelopen 
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maandag in de Boerderij in Huizen uitge
zonden. Het podium was toen voor Margriet 
Eshuijs ++ Albert West is het idool in 
Nederland Muziekland-radio +++ 
14 SEPTEMBER: Marga van Praag viert haar 
43-ste verjaardag en Jas Maathof van TV1n 
zijn 34-ste. Van harte ++ Rob van Someren 
is terug van vakantie en weer te horen 
als presentator van de Havermoutshow bij 
de TROS op R3 ++ Wim van Putten is met 
vakantie. Karel van Coaten doet 50 Pop 
en de CD show ++ Met ingang van 29 okto
ber a.s. gaat TV10 de Fabeltjeskrant uit
zenden ++ Astrid Joosten is door de ruim 
100 leden van de Nederlandse vereniging 
van modejournalisten gekozen tot best 
geklede vrouw van het jaar. Bij de mannen 
staakten de stemmen zodat er tenslotte 
twee goed geklede mannen uit de bus kwa
men, Hans van der Togt en Arnold Vander
lijde ++ Nog voordat Radio 5 officieel 
begint, om half 7, zendt een vrolijke 
technicus platen van The Beatles en Henk 
Elsink uit. Na een stukje uit het eens 
zo populaire KRO-radioprogramma Cursief, 
wordt overgeschakeld naar Rl +++ 
15 SEPTEMBER: AVRO's Rick van Velthuysen 
viert zijn 28-ste verjaardag, Van harte 
++ Jeroen van InkeI is met vakantie. 
Daarom presenteert Rob Stenders Ook 
Goeiemorgen van 6 tot 9 uur R3 ++ Francis 
Oix is Kees Baars opgevolgd als medepre
sentator van Countdown Café, naast Alfred 
lagarde ++ Jan Roelands, eindredakteur ' 
van het NOS taaJprogramma Wat een taal, 
voorheen de TaaJshow, en chef van de af
deling gesproken woord van de NOS, is 
vanmorgen op 58 jarige leeftijd overleden 
++ De Amsterdamse rechter mr. Asscher 
heeft vanmiddag bepaald dat het Commissa
riaat van de Media het vol~te recht 
heeft kabelexploitanten die Cable One 
doorgeven, te beboeten met maximaal 
50.000 gulden per dag. Per 1 oktober zal 
het Commissariaat kabelexp10itanten gaan 
beboeten. Vijf kabel inrichtingen, in 
Leeuwarden, Enschede, Naaldwijk, Heerlen 
en Gouda, zeggen dat ze zich daar niets 
van zullen aantrekken ++ Bij de TROS op 
Ned.2 wordt het Schlagerfestival 1989 
uitgezonden. Het festival werd opgenomen 
in Kerkrade en gepresenteerd door Dennie 
Christian +++ 
16 SEPTEMBER: Typisch Hollands wordt op 
VARA R2 uitgezonden vanuit Utrecht ++ 
Nieuw bij de NCRV op R3 is Paperclip Live 
tussen 12 en 14 uur. Sjors Fröhl ich pre
senteert het programma vanuit De Kl aveet 
in Achterveld ++ Koploper is verdwenen 
van de zender. Hiervoor in de plaats 
wordt nu, t ussen 19 en 20 uur Pa pe rc l ip 
Radio uitgezonden ++ Midden-Neder land is 
een nieuwe radio-omroep rijker die uit-
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zendt vanuit Hilversum. Vandaag werd een 
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 
de Hilversumse ziekenomroep Rovoz en de 
lokale omroep 's Graveland, AROS. Daar
door kan de ziekenomroep dagelijks in 
bijna het hele Gooi- en het Vecht- en 
Plassengebied worden beluisterd +++ 
17 SEPTEMBER: Bassie van Bassie en Adriaan 
viert zijn 52-ste verjaardag. Van harte 
++ In Tijd voor Toen laat Tom Blomberg 
de hits en het nieuws uit september 1985 
horen ++ Brendan Croker is gast van 
Hubert van Hoof in Op slag van Maandag 
+++ 18 SEPTEMBER: Leoni Jansen viert haar 
34-ste verjaardag. Van harte ++ Hollands 
Glorie met Krijn Torringa komt vanuit 
Gorkum ++ Henk Terlingen keert terug bij 
de omroep. Hij gaat achter de schermen 
meewerken aan het sportprogramma van TV10 
++ De VARA onderzoekt of voormal ig Konsu
mentenman Frits Bom juridisch is aan te 
pakken nu hij de titel van zijn VARA pro
gramma gebruikt bij de exploitatie van de 
06-1 ijn die hij vandaag is begonnen ++ 
Radio Nederland Wereldomroep gaat samen 
met de BBC in Oost-Azië een zendstation 
bouwen om de ontvangst in dat deel van de 
wereld te verbeteren +++Volgende keer 
meer++++Ton van Draanenll I I I I I It' I I 1+++++ 

I.SS 
teletekst 

ALGEMEEN GEBRUIK EN OORDEEL. 
Er blijkt een verband te bestaan tussen Teletekst 
bezit en het gebruik van andere media: bezitters 
gebrUiken andere media, zoals VCR, dagblad en 
opinieblad naar verhouding intensief. Daarnaast 
fungeert Teletekst-informatie voor de meeste 
bezitters weleens als substituut voor het missen 
van radio of televisienieuws. Het gebruik van 
-eletekst blijft niet beperkt tot de kring van de 
ezitters ervan: ruim de helft zoekt wel eens op 

verzoek van anderen/niet bezitters informatie 
op, Hierbij gaat het vo ral om Schiphol 
i nfo rmatie , weer- n sportberichten. Dat het 
med'um naast i teressan e ook n tti e infor
matie biedt blijkt uit het volgende onderzo ks
r esultaat: bijna de helf van e k ' 'kers 

nderneemt n.a.v, T leteks informati ~"el eens 
1 s of 1 a juist ie s na. 



Het onde~zoek in 1987 Ie ~de t aktivite iten 
m.n. naar anlei ing van w .. ~- , v i je t i jd- n 
verkeersinfo~matie onde~nomen of nag 1 ten 
we den. Verder bleek uit een 1988 onderzoek 
dat ver~eweg de mee te kijkers doo aaans 
dezelfde pagina 's opzochten: e n eerdere p iling 
leerde da t het mestal bij maximaal een achttal 
pagina' blijft. Een konsekwent vrij beperkt 
gebr uik v n het totale aanbod re ulteert dan al 
sne t ot beperkte kennis van h t ysteem; da r 
staat t egenover dat men zich p deze wijze 
sn 1 kan informeren ov r da gene waar men 
echt in eïnte~ess e~d is. Jaar in jaar uit wordt 
e n hoge mate van tevredenheid geregis reerd 
met en over Teletekst; de meest recente 
resultaten dateren van november 1988: 
- 88% van de kijkers was tevr den over de 
gebruiksvriendelijkheid van het systeem,. 
voorts: 

- 1% over de overzichtelijkheid 
-82% ver de leesbaarheid 
-87% over het aanbod 
-85% over vorm en kleur 
-85% over objektiviteit. 
Over een ni t onbelangrijk aspekt bestond 
minder tevredenheid: eind 1988 sprak slechts 
66% tevredenheid uit over e snelheid waarmee 
nieuwsberichten op Teletekst verschijnen. 
Kennelijk wordt het medium juist op dit punt 
scherp gevolgd en beo rdeeld. Toch wordt 
Teletekst door e meeste aebruikers van belang 
geacht· voor 9% was het medium blijkens het 
onderzoek in 1988 zeer belangrijk. voor 34% 
heel belangrijk. voor 42% tamelijk belangrijk en 
voor 15% niet belangrijk. Het onderzoek leverde 
verder op dat 86% van de Teletekstbezitters 

)desgevraagd zei opnieuw een toestel met 
Teletekst te zullen aanschaffen. 11% zou dit 
niet opnieuw doen en 4% wist het (nog) niet. 

~OS Kijk.- en Luisteronderzoek C 1989. 

VAN DER LOUW VOORZITTER. SNPHDTV. 
André van der Louw is tot voorzitter 

gekozen van de de nieuwe Stichting Neder
lands Plat f orm Hoge Definitie Televisie, 
die all e aktiviteiten voor de invoering 
van HDTV in Nederland zal gaan coördineren. 
Bi j de Stichting zijn ondermeer betrokken: 
Ministe rie van Economische Zaken, WVC, 
Minis terie van Verkeer en Waterstaat, PTT 
Telecom, NOS t NOB en Philips. Voor be paalde 
s pec~f ieke onderdelen zal de Stichting 
a parte projektgroepen instellen waar bij 
ondermeer te denken valt aan de produktie 
van HD TV prog~amma's. mogel ijkheden voor 
het tel e conunun~Catieverkeer en de elektro-

nische dienstver l ening. De 3 eerder genoemde 
ministeries dragen elk 1 mil joen gulden 
bij aan de kosten van de Stichting. 
NIEUWE KOMEDIE BIJ DE VARA. 

Chiem van Houweninge en Alexander 
pola hebben van de VARA opdracht gekregen 
een nieuwe serie komedies te schrijven 
met als kernitem het Milieu. In deze serie 
kr ijgen twee opa ' s te samen met hun kleinzoon 
en kleindochter de hoofdrollen en in eerste 
instantie gaat het om 13 afleveringen. 
KRO CORRESPONDENTE IN VS. 

Tot bovenstaande funktie is de 31 
jarige Anna Nijsters benoemd waarbij zi j 
zich in Washington zal vestigen en als 
correspondent tevens de onderhandelingen 
namens Brandpunt zal voeren over items 
met networks als CNN t CBS, ABC en NBC. 
Tevens zal zij commentaar leveren omtrent 
diver se aktualiteiten vanuit de VS. Brand
punt zal het komende seizoen twee keer 
per week worden uitgezonden op maandag en 
vr ijdag. Nijsters kreeg haar opleiding 
aan de Utrechtse School voor Journalistiek 
en werkte sinds 1980 op de redakties van 
Kenmerk, het NOS Journaal en bij Veronica ' s 
Nieuwslijn, alwaar zij ook verslaggeefster 
was. 
VEEL TE VEEL AAN SPORTRECHTEN. 

De NOS vindt dat het rijk financieel 
moet gaan bijspringen om de gaten in de 
begroting ontstaan door de fors duurder 
uitgevallen uitzendrechten voor sportwed
strijden te dichten. Zo moet de NOS onder
meer 3 keer meer betalen aan de KNVB aan 
voetbalrechten dan in het afgelopen seizoen 
en dient men de komende 4 jaren twintig 
miljoen gulden meer te betalen aan de 
rechten van grote evenementen als de 
Olympische Spelen. Men is bij de NOS van 
mening dat wanneer de minister voor WVC 
serieus wil werken aan de bescherming 
van het publieke bestel zonder meer de 
geldbuidel van de regering ver open zal 
moeten gaan ter financiering van de verliez 
en bij de publieke omroepen. 
MEDIANETWORK DE KOMENDE WEKEN. 

Zoals met bepaa l de regelmaat U van 
ons gewend bent hierbij de programmering 
voor de komende weken van Jonathan Mark' s 
Medianetwork via Radio Nederland Wereldom
roep. 5 oktober aandacht voor commerci~le 
radio in India en zal Arthur Cushen onder
meer ingaan op de veranderingen bij Radio 
New Zealand International. 12 Oktobe r 
brengt de derde en tevens laatste aflevering 
van legerradio en wel over American Forces 
Radio ,Europe. 19 Oktober is ingeruimd 
voor n~euws en tevens zal aandacht besteed 
worden aan etnische radiostations in 
Nederland. Tenslot te zal op 26 oktober 
ingegaan worden op de veranderingen in West 
Europa met ondermeer de komst van TV 10. 
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