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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

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

D Is je LAATSTE nummer, indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

te- doen, als je Freewave wi I t b I i Jven ont
vangen. 

Beste lezers. 
Omdat ik in januari 1990 een andere baan 
krijg, kan ik niet mee~ aan Freewave 
meewerken. Daarom zijn wij op zoek naar 
iemand die mijn taak kan overnemen: 
het bijhouden van een deel van de admi
nistratie en "het in elkaar plakken" van 
de layout-pagina's. Iemand met enige 
ervaring in de reklame is welkom. 
Voel jij je geroepen om mijn taak over 
te nemen, schrijf dan even een brief 
naar: Hans Knot, Postbus 102, 9700 AC 
Groningen. 

Wat staat er in deze Freewave1 
Om te beginnen News from England door 
Howard G. Rose, gevolgd door Zeezenders 
Nu. Maria Depuydt verzamelde weer het 
nieuws uit Belgi~. 

Over de grens werd geschreven door 
Jac Zom. Hij .was eind augustus op bezoek 
bij Radio Danubius in Hongarije. 

Na NewsNewsNews aandacht voor deel 2 
van "Radio Carol ine Memories ll

• Een boek 
dat door Hans Knot werd samengesteld. 

In "Allerlei" weer het nodige nieuws 
en Paul Jan de Haan schreef de Kantte
keningen. In de serie "Zeezenders Toen" 
haalt Roger Mathews herinneringen op 
en we sluiten met het Radio&TV Logboek 
van 19 september t/m 7 oktober. 

Tot slot nog even het volgende. 
Begin oktober is in Nederland de Belan
genvereniging Televisiekijkers opgerièht. 
De BVT heeft als voornaamste doelstelling 
ervoor te zorgen dat de kijker en luis
teraar mee kunnen praten over wat zij 
willen horen en zien. Want, zo vindt de 
BVT, dat kan de mediaconsument zelf wel 
uitmaken, zonder dure processen en zon
der inmenging van de ov~rheid. 

Voor meer informatie over de BVT: 
Hemweg 1, 1068 HL Wijdenes. 

Ton van Dr.aanen. 
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NIEUW ADRES NOV RADIO. 
Howard G Rose, de eindredakteur van 

Now Radio, heeft de exploitatie van zijn 
wekel i jks radio blad uit handen gegeven. 
Wel zal hij het redakt i eteam blijven le i den. 
Het nieuwe adres voor betaling e.d. is nu 
All Med ia Communicati ons Group Ltd., 21/ 23 
Wal t on "Road , Frinton on Sea, CO 13 OAA 
England . Een bekend adres daar ook East 
Anglia Pr oductions hier is gevestigd. Ook 
zal Howard de berichtgeving voor Freewave 
vanuit Engeland als normaal blijven voort
zetten. 
NIEUWE LEIDER RADIO AUTHORITY. 

De minister van Binnenlandse Zaken 
heeft Lord Chalfont benoemd tot voorzit
ter van de Radio Authority, een orgaan 
da t zich moet gaan bezig houden met de 
regulatie van alle niet BBC radiostations 
in Groot Brittanni~, zodra de nieuwe 
mediawet van kracht is geworden. Dit houdt 
in dat naast de ILR stations men zich ook 
dient bezig te houden met de laag vermogen 
sta tions, die op grote schaal van start 
gaan. 
CENTURY RADIO VAN START GEGAAN. 

Niet als gepland voor de start van 
Atlantic 252 maar nadien is het eerste 
commerci~le station in Ierland van start 
gegaan. Het betreft hier Century Radio. 
In de leiding zitten ondermeer Terry Wogan 
en zanger Chris de Burgh. 
LBC OPGESPLITST. 

London Broadcasting, het allereerste 
ILR station dat in 1973 van start ging, 
is sinds 2 oktober opgesplitst in 2 ver
schillende stations. LBC Crown FM is een 
rond de klok nieuws s t a tion geworden gericht 
op de Londense Yuppies. In totaal worden 
48 nieuwsbulletins per dag gebracht ver
schillend in lengte van 15, 7 en 4 minuten 
elk. Men wil bij LBC Crown FM gaan concur
reren met het BBC Four programma 'Today'. 
Eén van de nieuwe programmamakers, die in 
dienst zijn getreden, is Alen Clark. In 
de 60'er jaren was hij ondermeer aktief 
bij Radio City en in de 70'er jaren bij 
Caroline en later bij de Wereldomroep. 
Gedurende de laatste jaren was hij bij 
diverse stations op free lance basis aktief. 
De nieuwe AM service heet London Talkback 
Radio met meer achtergrondinformatie en 
opinie programma's, een station dat zich 
richt op de vrouw boven de 40 jaar en de 
man boven de 50 jaar. De luisteraar zal 
bij dit station nauw worden betrokken. 
Men denkt bij dit station vooral luisteraars 
weg te tr ekken van BBC Radiu 2. 
NATIONALE PUB RADIO VAN START. 

Vol gend voorjaar zal het eerste nationa
l e commerci~le radi ostation van start 

gaan. Nu moe 1: je niet denken da t di t sta t ion 
op elke willekeurige r adio in Engeland is 
t e on t vangen . In de beginperiode zal di t 
s tat i on, GCN (Grand Central Ne twork) , 
al l een zijn te ontvangen in vele van de 
Brit se pubs . I n een la t er stadium word t 
ondermee r gedacht aan restaurants , super
markten en winkel centra . Het ge luid wordt 
via lijnen van de Brit se PTT toegevoerd 
aan de aange slo ten pub s . GCN claimt het 
eerste radiostat ion te zijn in Engeland dat 
reklame gaat maken voor s te r ke drank , 
iets wat b.v . bi j de I LR s ta tions i s 
verboden. Wayne Chadwick i s inmiddels 
benoemd tot managing director en zal zich 
binnenkort gaan bezig houden me t het zoeken 
naar een programmadirekteur en deejays. 
RADIO CITY GAAT OOK SPLITSEN. 

Radio City zal een nieuws, informatie 
en praatstation gaan starten voor de meer 
oudere luisteraar. De in Liverpool gesta
tioneerde City Talk zal via de AM gaan 
uitzenden gedurende 12 uur per dag, terwijl 
in de avond en nachtelijke uren de program
ma' s van City FM zullen worden overgenomen. 
RADIO PLAYLIST VOOR LOCAL RADIO. 

Het ligt in de bedoeling dat de BBC 
leiding binnenkort komt met een meer 
uniforme programmering voor haar diverse 
lokale stations waardoor meer herkenbaar
heid mogelijk is. Ondermeer wordt hierbij 
gedacht aan de invoering van een centrale 
playlist. Voordat men overgaat tot invoering 
zal nog uitvoerig overleg worden gepleegd 
met de programmaleiding van de diverse 
BBC Local stations. 
210 FM GIFT AAN ZIEKENHUIS. 

Via een aktie op 210 FM is geld binnen
gekomen voor het ter beschikking stellen 
van een uI tra moderne couveuse aan het 
ziekenhuis van Basingstoke. In totaal 
werd er rond de 30.000 gulden door de 
luisteraars gegeven voor dit goede doel. 
Dit was één van de vele snelle akties 
voor goede doelen op 210 FM daar in de 
afgelopen 5 jaar in totaal voor "zo'n 
800.000,-- is ingezameld door de luister
aars. 
SABOTAGE AAN ZENDMAST CLYDE. 

Aan de installatie van de drie zendmast
en van Clyde is onlangs dusdanig geknoeid 
dat er een schadepost is ontstaan van 
rond de half miljoen gulden. Alle tuidraden 
werden doorgeknipt waardoor delen van 
de masten als luciferstokjes afbraken. 
Niemand heeft zich verantwoordelijk gesteld 
voor de daad en Scotland Yard heeft de 
sabotage in onderzoek. Inmiddels zendt 
Radio Clyde op laag vermogen uit via een 
noodantenne. 
ATLANTIC PAST FORMAT AAN. 

Rond deze tijd zal Atlantic 252 enigs
zins haar format hebben aangepast. Gedure!ld-:: 
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de afgelopen weken is gebleken dat de 
vele top 40 hits te vaak en te snel aan 
de luisteraars voorbij gingen waardoor 
irritatie ontstond. Men heeft besloten de 
playlist uit te breiden en ook meer gouwe 
ouwe in te voeren waardoor het luisteren 
aantrekkelijker wordt. Af en toe leek het 
station op een heuse zeezender toen regel
matig de verbinding tussen zender en studio 
uit viel. Of men had daarna alleen een 
draaggolf op de zender of men startte een 
testband waarin werd aangekondigd dat me~ 
a.s. vrijdag van start zou gaan, hetgeen 
enigszins amateuristisch overkwam. De 
testtapes werden gedraaid vanaf een casset
tedeck die stond opgesteld op de lokatie 
van de zender. 
UITBREIDING BBC MONITORING SERVICE. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
heeft toestemming gegeven voor uitbreid
ing van de Monitoring Service van de BBC 
in Caversham Park. 12 Nieuwe monitor 
plaatsen worden aangekocht en evenveel 
nieuwemedewerkerskunnenwordenaangesteld. 
Hoofddoel is de beluistering van het grotere 
aanbod aan programma's uit de Sovjet Unie 
en de andere Oostblok landen. Momenteel. 
zijn er 70 dergelijke monitorplaatsen 
aanwezig bi j de BBC, hetgeen volgens de 
leiding veel te weinig is om adekwaat 
alle programma's te kunnen beluisteren. 
SINCLAIR IN ZEE MET sn. 

Sir Clive Sinclair' s Cambridge Computer 
Ltd. heeft een kontrakt afgesloten met 
Rupert Murdoch's Sky Television voor het 
op de markt brengen van speciale satelliet
schotels voor DBS ontvangst. Sinclair 
verwacht in het eerste jaar meer dan 300. 000 
exemplaren af te zetten in Groot Brittanniä. 
Voorlopig worden 60cm schotels aangeleverd 
terwijl in de toekomst zal worden overgegaan 
tot levering van 45 cm, een schotel waarmee 
op dit moment wordt geexperimenteerd. De 
prijs van een dergelijke schotel ligt 
rond de 800 gulden en de eerste leveringen 
vinden rond deze tijd plaats. 

Zeez.entlersNH 
za 16 SEPTEMBER: Welkom bij een nieuwe 
aflevering van NU. Hoewel in de laatste 2 
Freewave's U uitgebreid bent geinformeerd 
omtrent alle ontwikkelingen in de Caroline 
zaak zal deze aflevering een van zeer 
klein formaat zijn gezien er niet al te 
veel nieuwe ontwikkelingen te verwachten 
zijn. Afgelopen donderdag, zo horen we 
vandaag, zou de Communicator de haven van 
Lissabon hebben verlaten. Ondermeer de 
aanwezigheid van ambtenaren van de OCD, 
die het toekomstige zendschip nauwlettend 
in de gaten zouden houden, zou de sn.elle 
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uitvaart hebben bevorderd. De studio's 
aan boord zijn nog niet gereed en volgens 
onze informant zouden de antennemasten 
wel zijn geplaatst, hoewel de antennedraad 
nog niet zou zijn opgehang'en. Deze werkzaam
heden zouden pas op de toekomstige ligplaats 
worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk 
of men nog steeds de origineel geplande 
ligplaats (voor de Nederlandse kust ter 
hoogte van Noordwijk) zal gaan kiezen. 
Aan boord zou in ieder geval een wa terkanon 
z~Jn aangebracht (let wel, zoulil) om 
eventuele ongenode gasten uit de weg te 
houden. Vanuit Isra~l ontvangen we bericht 
van de VOP dat rond 3 September het station 
regelmatig tussen 3 en 6 uur in de nacht 
uit de ether was vanwege een tekort aan 
deejays. De programmering rond die tijd 
was: 06 Kenny Page, 09 John McDonald, 11 
Steve Richards, 12 non stop, 13 Steve, 15 
Paul Fraser, 17 Kenny, 18 Steve, 21 Paul, 
24 John. Een nieuwe deejay, Mike Slob zou 
op 3 september al wel aan boord zijn gekomen 
maar tot op heden nog niet zijn gehoord. 
Channel Seven (spoedig foto' s van deze 
zeezender voor de Isra~lische kust) is 
dagelijks te beluisteren tussen 7 en 24 
uur via de 918 kHz. De twee deejays, die 
aan boord zitten, moeten liefst 6 maanden 
aan boord blijven gezien dit zo is omschre
ven in het kontrakt. De vele vrije tijd 
doodt men met het luisteren naar de Voice 
of Peace, gezien de deels religieuze 
programmering van Channel Seven in het 
Hebreeuws hun de neusgaten uitkomt. Het 
nieuws uit het Midden Oosten kwam altijd 
in Freewave via de samenwerking met AUK 
en gezien AUK het voor gezien heeft gehouden 
zullen we proberen rechtstreeks in kontakt 
te komen met de tipgevers van AUK in 
Israäl.zo 17 SEPTEMBER: vandaag vernemen 
we dat het helemaal niet zeker is dat de 
Communicator is uitgevaren. De lieden 
achter het projekt zouden de mededeling 
puur de wereld in hebben gestuurd om de 
zaak te misleiden. Wat nu precies de 
waarheid is is ons onbekend. Een ticket 
naar Lissabon is te duur om het uit te 
zoeken. Inmiddels is wel bekend geworden 
dat de financiers achter het MV Mi Amigo 
projekt zich definitief hebben teruggetrok
ken. Dit hebben ze, volgens de eigenaren 
van het schip - de Harvey Brothers, gedaan 
nadat de overheden van Engeland en Nederland 
de Ross Revenge hebben bestormd. Nadien 
heeft men uitgebreid bekeken wat de moge
lijkheden waren voor de toekomst en uitein
delijk besloten te stoppen. De Harveys 
Z1]n nu naarstig op zoek naar nieuwe 
financiers. Worden deze niet gevonden dan 
zal het schip andermaal naar Santander 
gaan. Nog steeds zijn er geruchten als 
zou het Sunshine Radio projekt in Ierland 



weer terugkeren en wel vanuit de Internatio
nale wa teren. Robbie Dale zou niet meer 
betrokken zijn daar hij niets voor derge
lijke plannen voelt. Men claimt een schip 
te hebben dat in Rotterdam zou worden 
uitgerust. DeBelgischeautoriteitenhebben, 
middels de kustwacht, aan de bemanning 
van de Mi Amigo bekend gemaakt da t het 
schip niet voldoet aan de registratie in 
Honduras. Op liefst 5 punten zou men aan 
te pakken z1Jn. Ondermeer zou er een 
kapi tein met de Hondurese na tionali tei t 
aan boord moeten zijn, hetgeen niet het 
geval is. Bij de vandaag gehouden demonstra
tie in London zijn ruim 1000 sympatisanten 
van Caroline komen opdagen. Men was groten
deels opgeroepen door de Caroline Movement . 
die de Anoraks ondermeer een persoonlijke 
brief stuurde waarin Peter Moore, één van 
de weinige mensen nog achter de schermen 
van Caroline, vanui t 'Cananda' iedereen 
opriep vooral geld te geven voor de donatie
pot ten ba te van de rechtzaak en tevens 
voedselpakketten en platen mee te nemen. 
Hij haalde nog eens de woorden van Johnny 
Walker aan van 14.8.67: "The Bri tish people 
will rally round. They send food, they 
send comfort and they send their love'. 
Ruim 2 Landrovers vol met voedsel en een 
bus vol met LP's was de opbrengst van de 
inzamelingsaktie. John Burch, organisator 

van de demonstratie, was niet op tijd 
aanwezig gezien hij midden in de nacht 
door de havenautoriteiten was opgebeld 
met de mededeling dat het schip, de Galexy, 
zou zijn vastgelopen in een sluis. Derhalve 
was het niet mogelijk op tijd met de boot 
op de eerder genoemde ligplaats te arrive
ren. Besloten werd een plezierboot te 
huren, hetgeen 5000 gulden kostte voor de 
Carolineorganisa tie. Met in het achterhoofd 
de ramp met een dergelijke boot op de 
Theems mochten slechts 150 mensen tegelijk 
aan boord hetgeen tot gevolg had da t er 
steeds 10 mensen af moesten en weer 10 
nieuwe freaks aan boord mochten. Uren 
duurde het voordat allen een babbeltje 
met de Carolinemensen hadden gemaakt. 
Ergelijk was dat enkele deejays te diep 
in het glaas je hadden gekeken. Aanwezig 
waren ondermeer van Carolinezijde: Dave 
Richards, Nigel Harris, Neil Gates en 
Chris Kennedy. Oud medewerkers Steve Conway 
en Tom Anderson lieten ook hun gezicht 
zien, terwijl Ronan de grote afwezige was. 
Op zich ook zeer vreemd da t het gebouw 
van de DTI werd aangedaan gezien er op 
zondag natuurlijk geen mens daar aanwezig 
is. wo 20 SEPTEMBER:Vandaag wordt bekend 
dat Peter Chicago, waarover zich al velen 
verwonderden over zijn aanwezigheid tijdens 
de DTI/OCD raid, in de nacht voor de raid 

De laatste twee foto's van de plaatsing van de mast op de MV Nannell . 
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met een rubberen dinghy naar de Ross is 
gevaren. Bij zich had hij slechts een 
kompas, een zaklantaarn en een DF Radio. 
Aangekomen aan boord schrok ,een ieder 
zich wild dat hij kwam. Direkt heeft hij 
op de meest vreemde plekken op de Ross 
onderdelen verstopt die bestemd waren 
voor de herbouw van de zenders (vervangende 
onderdelen). Juist die onderdelen zijn nu 
van gr~ot belang. Chicago is er middels 
in geslaagd de korte golf zender volledig 
om te bouwen tot AM en inmiddels heeft 
hij al een aantal malen getest op de 558kHz. 
Van zowel uit Londen als Belgiä komen 
ontvangstrapporten waarbij gesteld wordt 
dat het signaal zondermeer veel beter 
door kwam als we de laatste maanden gewend 
waren via de 558. Er zou al bijna één 
studio geheel gereed zijn, bestaande uit 
apparatuur die voorheen gebruikt werd 
door ILR en BBC stations. Gratis ter 
beschikking gesteld door diverse technici 
en programmamakers, echter zonder toestem
ming van de leiding van de diverse stations. 
Duidelijk is dat meegeleefd wordt door de 
diverse stations. Aan boord is een drastisch 
tekort aan wa ter, voedsel en olie maar 
een woordvoerder van de Carolineorganisa tie 
wist ons te melden dat men spoedig het 
schip zal bevoorraden en dat de Ross niet, 
zoals eerder gesteld, voor onderhoud naar 
een haven zal varen. De toekomst ziet er 
dus weer enigszins rooskleuriger uit. vr 
22 SEPTEMBER: Na een week van uitgebreide 
stilte rondom het zeezendergebeuren aktie 
met een nostalgische blik op de c.ommer
ciäle televisie van vroeger, via het 
programma Jongbloed en Joosten, op de 
TROS. Met regisseur Dick Harris en omroep
ster Marianne Bierenbroodspot werd terugge
blikt op de roemruchte geschiedenis van 
het REM projekt. Dit alles gelardeerd met 
vele oude beelden, waarbij vooral de oude 
commercials die een paar dagen voor 
ui tzending' van dit programma plotseling 
boven water kwamen - de show maakten.ma 
25 SEPTEMBER: Vandaag het leuke nieuws 
da t voormalig Radio 558 dee jay, Mir jam 
Verhoef , in dienst is genomen door de 
AVRO, alwaar ze onlangs een proefprogram
ma presenteerde. Mirjam zal a.s. maandag 
te beluisteren zijn in het programma 
Arbeidsvitaminen. Vandaag andermaal vele 
fragmenten uit het radioarchief van Hans 
Knot in de laatste aflevering van dit 
seizoen van 'ONES' bij de AVRO. Naast 
opnamen van RNI, Veronica en de Ameri
kaanse radio, dit keer studiogasten. 
Ondermeer hoorden we Cees van Zi jtveld 
vertellen over zijn overgang in de 60'er 
jaren van Veronica naar de AVRO en ontroer
end was het verhaal van Oetze Jan Koster, 
een radiofan in hart en nieren, hoe, hij 
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op 14 augustus 1967 een half uur heeft 
zitten janken na het verdwijnen van Radio 
London. In maart 1990 krijgt de serie een 
vervolg. Dan ontvingen . we een brief van 
Leo Paalvast naar aanleiding van onze 
berichtgeving dat in Belgiä geruchten de 
ronde doen als zou Vuylsteke van plan 
zijn een zeezender te beginnen onder de 
naam Extra FM. Vanuit Cassel in Noord 
Frankrijk is een aantal stations aktief, 
gericht op Belgiä, waaronder Uilenspiege l 
en Xrtra FM. We hadden vergeten te melden 
dat dit station al bestond. Of Vuylsteke 
vanwege de tegenwerking tegen zijn persoon 
met de zeezenderplannen rondloopt is ons 
niet duidelijk. Leo bedankt voor het 
aanvullen van onze info en de opnamen 
van Xtra FM. di 26 SEPTEMBER: Bij de VARA 
vandaag de laatste show van Luc van Rooij. 
Luc, die vorig jaar bij de VARA in dienst 
kwam nadat hij ontdekt was op Radio Monique, 
treedt in dienst van TV 10 alwaar hij een 
popprogramma zal gaan presenteren. Bij de 
TROS op de tv andermaal unieke beelden 

' van het REM eiland waarbij enkele leuke 
opnamen van de kleurrijke debatten in de 
Tweede Kamer van 25 jaar geleden. Alen 
Clark zal per 2 oktober regelmatig te 
beluisteren zijn via LBC Crown FM, een 
nieuwsstation die de opvolger wordt van 
LBC. Clarke werkte in de 60'er jaren voor 
ondermeer Radio City en in de mid 70' er 
jaren enkele dagen voor Radio Caroline. 
Een schrijven van enkele Caroline leden, 
die regelmatig de Caroline Movement belden 
voor info, meldt dat men er van overtuigd 
is dat naar aanleiding van hun belletje 
naar CM hun telefoon langdurig is afgetapt 
door de overheidsinstanties om op die manier 
meer info te kunnen verkrijgen omtrent de 
Carolinezaak. wo 27 SEPTEMBER: Ian Mack, 
ex Caroline, werkt sinds enkele weken op 
Radio Luxembourg, alwaar hij het programma 

, vanaf 1 uur in de nacht presenteert. Tom 
Hardy. die in dienst is getreden van Fox 
FM -we meldden dit eerder- , heeft het 
station na een meningsverschil alweer 
verlaten. Hij schijnt nu in Ierland aan 
de slag te zijn bij Radio 2000. Horizon 
Radio in Milton heeft Chris Pearson in 
dienst genomen als breakfastdeejay. Na 
een periode op Caroline en een op de VOP 
was Chris de laatste tijd werkzaam bij 
Ocean' s Power FM. Peter Taite, ook één 
van de vele honderden ex Caroline deejays, 
heeft Radio Air verlaten. Ook zijn huidige 
nieuwe funktie is nog niet bekend. vr 29 
SEPTEMBER: Ik voel me als in de dagen van 
eind augustus 1974. Toen zat ik dag en 
nacht RNI op te nemen om te bewaren als 
aandenken aan de voor mi j zo populaire 
zeezender. Vandaag wordt non stop Cable 
Qne opgenomen om he~ voor het nala ten-



schap te bewaren. Volgens een woordvoer
der van de Carolineorganisatie zijn enkele 
tienduizenden ponden door de luisteraars 
van het station gedoneerd t en bate van 
een eventuele rechtzaak tegen de Nederlandse 
staat. Neem nu van mij aan dat de Nederland
se staat nooit zal worden gedaagd door de 
Ca roline organisatie. Het geld van de 
luisteraars komt hopelijk wel in goede 
handen en kan misschien worden besteed 
aan het kopen van een 2e tweede hands 
zender voor aan boord van de Ross. 
za 30 SEPTEMBER: Vandaag worden er door 
verschillende fans telefoontjes gepleegd 
in onze richting. Andermaal werd er vannacht 
en ook vanmiddag kort maar hevig getest 
via de nieuwgebouwde 10 kW zender van 
Caroline. De zendmasten zijn nu geheel 
afgebouwd en verder is de antennedraad 
tussen de allerhoogste punten gehangen. 
Caroline zal, zodra een tender met veel 
olie is aangekomen, weer gaan uitzenden. 
Dan ook zullen dee jays aan boord worden 
gebracht en verder natuurlijk de platen 
die zijn ingezameld. 

Klasse van en felicitaties voor Peter 
Chicago. Wat een spirit heeft die man. We 
lazen trouwens dezer dagen een technisch 
radio blad uit de mid 60'er jaren. De Britse 
PTT plaatste toen maandelijks een lijst 
van overtredingen inzake de radio en 
telegrafiewet. En in de jaargang 1965 
lazen we da t Peter Murpha (Chicago dus) 
voor het eerst was betrapt bij het bouwen 
van een eigen zender en het gebruik dezer. 
Boete toen 20 Engelse Ponden, hetgeen 
voor 200 gulden stond. Via Rudi Koot 
ontvangen we een schrijven van Linda 
Fontaine, van de religieuse organisa tie 
' Exploring the word' waarin zi j schrijft 
dat door een ongeluk ig incident de Neder-
l andse kustwacht alle zenders aan boord 
van de Ross zijn ve r nietigd en dat deson-

danks haar programma weer met . i ngang van 
komende maandag i s e beluis t eren tussen 
11 en 11. 15. De rhalve kan gesteld worden 
dat overmorgen ook de r eligieuse programma' s 
zullen herstarten. Einde l i jk eens een 
keer een duidelijke startdatum, die gehaald 
wordt. Rudi Koot heeft aan Loek Hermans 
van de VVD gevraagd vragen t e stellen in 
de Tweede Kamer inzake het onrechtmatig 
enteren van de Ross Revenge. Als antwoord 
kreeg hij het volgende terug: "Dank voor 
Uw brief aangaande de zeezenders Radio 
Caroline, Radio 819 en World Mission Radio. 
Zoals U bekend is voert de VVD fraktie al 
jaren een duidelijk mediabeleid en maakt 
zij zich sterk voor commerci~le zenders. 
Echter, wat betreft Uw verzoek om vragen 
te stellen aan de Minister over het uit 
de ether halen van genoemde radiostations, 
moet ik U berichten dat deze zenders volgens 
mijn informatie wel frequenties stoorden. 
Daarnaast zijn deze zenders ook in strijd 
met de wetsregels . Een en ander beteken.t 
echter niet dat de VVD de mening loslaat, 
dat commerci~le radio en televisie in ons 
land mogelijk moet worden gemaakt." zo 1 
OKTOBER: Andermaal testen via draaggolf 
en de eerste telefoontjes komen al binnen 
van luisteraars dat men het signaal ont
vangt. Blijkt dus dat velen met smart 
zitten te wachten op terugkomst. Voor 
het eerst, in de ' middaguren, muziek en om 
18 uur stelt men de volgende morgen terug 
te zi jn met normale programmering. Het 
signaal is bij lange na niet zo sterk als 
voorheen en in Groningen geheel niet te 
ontvangen. ma 2 OKTOBER sluit ik nu af en 
is men terug. In de volgende Freewave 
derhalve weer loggings van Caroline. De 
Volkskrant brengt tussen alle berichten 
over TV 10 en Veronique het bericht dat 
Caroline is teruggekomen in de ether. 
Dank aan Tom de Munck, Paul de Haan, Rudi 
Koot, Maria Depuydt, Jack Duyzer, Jos 
Leijgraaf e.a. Samenstelling en eindre
daktie Hans Knot. 

RADIO AIR LIBRE IN BESLAG GENOMEN. 
In het plaatsje Vorst is door de 

gerechtelijke politie uit Brussel en een 
team van de BOB de vrije zender Radio Air 
Libre in beslag genomen. Het station had 
vooral als doelgroep de gevangenen in St 
Gillis en Vorst en volgens een woordvoer
der van de gerechtelijke politie was de 
reden voor de inbeslagname ondermeer daar 
de berichtgeving op het station af en toe 
tot het ontoelaatbare was gekomen. Zo 
werd ondermeer op 14 juli j .1. de gevangenen 
aangespoord, in het kader van de herdenking 
van de 200ste ver jaardag van de Franse 
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Revolutie, een revolutie in het gevang te 
organiseren. Op 1 4 augustus werd een 
brandbom gegooid in de auto van de direkteur 
van de gevangenis in St Gillis. Al eerder 
had de almoezenier van deze strafinrichting 
gemeld dat er binnen bij de gevangenen 
verzet werd gesignaleerd tegen de direkteur. 
Vervolgens werden er eind augustus in de 
programma.' s van Air Libres bedreigingen ' 
geuit aan het adres van de direktie van 
de strafinrichting in Vorst, hetgeen 
uiteindelijk tot de inbeslagname resul
teerde. 
CAMERAMENSEN UIT BUITENLAND. 

In België! en Engeland worden sinds 
kort ook cameramensen opgeroepen te sollici
teren naar een job bi j het NOB. Men heeft 
liefst 30 vacatures, die moeilijk zijn t e 
vullen via het aanbod van Nederlandse 
cameralieden. Steeds meer camaramensen 
vinden het aantrekkelijker een eigen bedrijf ' 
op te richten om vervolgens in opdracht 
werk uit te voeren. Bij de opvulling van 
de vacatures zullen echter de Nederlandse 
kandidaten de voorkeur blijven genieten. 
REGIONALE TELEVISIE WESTHOEK. . 

De streek Ieper-Wervik-Menen heeft 
sinds kort haar eigen regionale televi
sie, de EVT. Op 5 september j.l. ging de 
eerste ui tzending van start. In de toekomst
ige programmering, zo maakte voorzitter 
Dujardin bekend, zal er geen ruimte zijn 
voor films en vervolgseries maar zal men 
informatieve, ontspannende en vormende 
onderwerpen op het scherm gaan brengen: 
Voorlopig zal dit nieuwsprograuuna ,twee 
wekelijks op het scherm te zien z1Jn en 
vanaf begin 1990 is gepland een dagelijks 
programma te gaan verzorgen tussen half 6 
in de middag en half 8 in de avond. Zoals 
de nationale regels in Belgi~ voorschrijven 
mag via de EVT geen reklame gemaakt worden. 
Men hoopt van de diverse gemeentebesturen 
subsidies te krijgen om zo aan een jaarlijks 
budget van rond de 140 miljoen te komen. 
DIREKtEUR WEG BIJ RADIO WEST. 

Andermaal een verandering binnen de" 
regioradio in Nederland. Nadat eerder Wim 
Ramakers koos voor een andere baan i.p.v. 
zijn direkteurschap bij Radio Noord is 
Piet van den Ende, die al enkele maanden 
met ziekteverlof was, vertrokken als 
direkteur van Radio West. Als reden worden 
zakelijke verschillen aangegeven. Van den 
Ende verliet destijds de VARA om de nieuwe 
regioradio op te bouwen. Hij is inmiddels 
opgevolgd door waarnemend direkteur Cees 
Baay, die voorheen direkteur bij de TROS 
was. 
VERANDERING BIJ TV 3. 

In de lente schreef ik dat het niet 
goed ging met de verkoop van reklametijd 
via de ni euwe zender TV3. Inmiddels blijkt 
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de posi tie van de zender veranderd daar 
er nu reeds een stop is ingezet waarbij 
het niet meer mogelijk is reklamezendti j d 
te reserveren voor 1990. Met andere woorden: 
men is vol geboekt. Het satellietstation 
heeft daardoor voor 1990 al een gegarandeerd 
i nkomen van 400 miljoen DKR. Direkteur 
voor TV 3 in Denemarken, Zweden en Noorwe
gen, Klaus Fog, verwacht dat TV 3 eind 
1 991 uit de rode cijfers is en met winst 
kan gaan draaien . Tot nu toe is door 
Kinnevik, de eigenaar van TV 3, zo'n 700 
miljoen DK geinvesteerd in het projekt. 
GEVECHT OM GELD IN DENEMARKEN. 

Zoals eerder door mij gerapporteerd 
is Radio Veronica in Brondersley een non 
commerciele lokale zender en onderhoud t 
men zichzelf via donaties van leden. 
Gedurende het afgelopen jaar heeft een 
van de medewerkers geheel belangeloos 
voor het station gewerkt. De betreffende 
persoon was werkloos en lid van een vakbond. 
Daar deze vakbond van mening was dat hij 
weer aan het werk was werd zijn uitkering 
door de bond stopgezet, waardoor hij geheel 
afhankelijk was van een lage sociale 
uitkering. Uiteindelijk is het tot een 
rechtzaak gekomen en een paar weken geleden 
werd door de rechter besloten da t de persoon 
in kwestie weer rustig kan gaan werken 
voor Radio Veronica en hij een gegarandeerd 
vakbondsinkomen dient te krijgen. 

VAKANTIER~OIO: RADIO DANUBIUS. 
Nee, ik ga het niet hebben over de in

middels tot zwijgen gebrachte "vakantie
radio 819" (leuke kreet zonder inhoud). 
Ook de toeristische service van Radio Ne
derland Wereldomroep (ze worden steeds 
beter) laat ik verder voor wat het is. 

Ik wil het namelijk hebben over de 
Hongaarse zender "Radio Danubius". 
Bij mijn weten de enige zender met groot
schalig bereik die specifiek op toeristen 
is gericht. Eind augustus bezocht ik na-
melijk een congres in Boedapest dat werd 
georganiseerd door Danubius Travel (het 
Hongaarse staatsreisburo). Onder die or-

ganisatie valt ook Radio Danu-I JANUBIUS ~~~~ie E:~s i~~:O-
-'_ .... __ ~~:.:..:.:::.:::.:.::~=. s ne I"van hog er 

ÁDIO' ))))) :~:=ie~E:!~l~a_ 
ter In de kanto

ren van Radio Danubius aan de Br6dy San
dor Utc a 6-7 i n Boedapest. Tegenover mi j 
che f redak t eur Gá bor György en Zsuzca Ká l
mán (l e id ing gevende redaktrice ) . 



Allereerst wat f eiten : 
Radio Danubius ging in 1986 van start m t 
als doe l commerciële ui t zendinge n t e ve r
zo rg en voor de in Hongarije (met name in 
Boedapest en rond het Ba latonmeer) . ~e r
bl ijvende toer i sten. Er wordt op VIJf fr e
kwenties uit"gezonden : FM 100.5 ; FM 102.0 
en FM 103.3 voor met name het Balatonmeer 
en Boedapest en daarnaast via de grensfre
kwenties FM 94.9 (Szeged) en FM 103.5 (De
brecen). De ontvangst van Radio Danubius 
is in Hongarije extra goed vanwege een 
nagenoeg lege FM-band. Radio Danubius 
zendt in pric i pe uit van midden april tot 
eind oktober van 6.30 tot 22 uur in voor
al de Duitse taal. In 1988 werden ook 
Nederlandstalige programma's uitgezonden. 

RECENTE ONTWIKKELINGEN. " 
Radio Danubius is vooral opgezet als ser
vicezender voor de in Hongarije verblij
vende toeristen met muziek, informatie en 
reklameboodschappen. Vooral het laatstge
noemde onderdeel blijkt,na enkele jaren 
uitzenden, heel anders "uit te pakken" 
dan oorspronkelijk was voorzien. 
Potentiële adverteerders werden benaderd 
(inklusief uitgebreide luisteronderzoeken) 
maar bleken slechts matig geinteresseerd. 
Veel potentiële adverteerders, zoals bij
voorbeeld vliegtuigmaatschappijen, stel
den dat reklame op het moment dat men al 
met vakantie is, voor hen weinig zin 
heeft. Theoretisch bleven nog drie mo
gel ijkheden over: a) commercials van 
Hongaarse bedrijven; b) reklame voor de 
Hongaren zelf; c) reklame voor buurlanden 
met name Oostenrijk. 
Mogelijkheid a bI ij ft voorlopig nog gro
tendeels theorie, omaa t het vrije onder
nemersschap in Honga rij e nog sterk in 
ontwikkel ing is. Rek lame van buitenland
se bedrijven voor de Hongaren zelf, bleek 
wel interessant. Dat heeft ertoe gelei d 
dat Radio Danubius niet al leen buiten de 
vakantieperiode (1 november - half apri 1) 
in het Hongaars uitze ndt, maar ook steeds 
meer binnen de vakantieperiode. 

Daarnaast wordt steeds meer zendtijd 
(ook in de vakantieperiode) verhuurd aan 
"Antenne Austria". In feite een 9rens
zender gericht op ee n gedeelte van Oos
tenrijk (Burgerland en waar mogel ijk 
Wenen) . 
TOEKOMST. 
Gevreesd moet worden dat Radio Danubius 
als echte toeristis che zender steeds meer 
zendtijd zal moe ten 'n leveren. Deze ont
wi kke I i ng i s a I in v< 11 e gang! 
Zo zond Rad jo Danub i s ze 1 f a I i n sep
tember minder uit ten voordele van Hon
gaarse programma 1 s e Antenne Austria. 
Een dergelijke ontw i ~ e ii ng kan, aldus 
de direktie van Dan o ius, slechts wor-

den gebl okkeerd wa nneer alsnog in t eres
sante t oer is t ische adve r tee rders zich 
zouden aa ndien en. Di t e ldt ook voor 
eventuele herva tti ng van de Ne de rlands
talige uitzending en . "Wan nee r personen 
met reklameg e lden van meer dan ~ 10.000 
gulden komen valt e r cons ructi ef te 
praten ll

, a I dus de d i r ekt i . 
Ter informatie nog even wa t commer

cialprijzen zoals die in 1989 voor Radio 
Oanubius gelden: half apr i l-half mei/ok
tober: 7 DM per commercial ++ half mei -
half juni/september: 11,5 DM per commer
cial ++ half juni - eind augustus: 14,5 
DM per commercial. Voor alcohol, tabak en 
en medicijnenreklame geldt een toeslag 
van 50%. Het postadres van Radio Danubius 
is: H-1400 Budapest, PF 15, Hongarije. 
Telefoon: (361) 22 34 61 of 211 549. 

Jac Zom. 

~®tJ~~® tJ~~~~ 
UITBREIDING IN INDIA GEPLAND. 

De 'Central Monitoring Service' van 
India, die de programma's uitgezonden 
door andere stations en gericht op India 
in de gaten houdt, wordt uitgebreid. Men 
heeft de nieuwbouw gepland in Tamil Nadu, 
alwaar men vooral de prograIIUIla' s uitgezonden 
vanuit Sri Lanka in de gaten wil gaan 
houden. De dienst werd 50 jaar geleden 
opgezet in Shimla en enkele jaren geleden, 
toen de dienst al jaren niet meer aktief 
was geweest, kwam de regering van India 
met het plan de dienst te reaktiveren en 
over te plaatsen naar New Oehli. 
NIEUWE 50 KW' ZENDER INDIA. 

In India zal een nieuwe 50 kW korte 
golf zender worden geplaatst in Muttathura. 
Deze zender zal speciaal worden ingezet 
om de programma's van All India Radio in 
Noordelijke richting uit te zenden. 
ADRES VOOR WC IN DUITSLAND. 

The Voice of Free China maakt. sinds 
kort gebruik van een adres in West Du~ts
land, waarheen de Europese luisteraars 
kunnen schrijven: Voice of Free China, 
Postfach 200553, 5300 Bonn 2, West Deutsch
land. 
DEUTSCHE WELLE TREKT ZICH TERUG. 

Alle relaisprogramma's van de Deutsche 
Welle via het zendstation van Radio Antilies 
zijn stopgezet. Hierdoor is er met ingang 
van 1 januari a.s. ook geen financiele en 
technische ondersteuning meer van de kant 
van de Deutsche Welle. De toekomst voor 
het station, dat tevens relais programma's 
verzorgt voor CBC, VOA en BBC, is derhalve 
onzekerder geworden. 
OOK PROBLEMEN DW OP SRI LANKA. 

Als gevolg van de voortdurende strijd 
op Sri Lanka ondervindt de Deutsche Welle 
ande~maalproblemenmetderelaisprogramrna's 
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die vanuit Trincomallee worden uitgezonden. 
Slechts 2 van de 3 25 0 kW korte golf zenders 
zijn aktief en de 60 0 kW AM zender draait 
slechts op een vermogen van 400 kW. 
DX PROGRAMMA VANUIT BELGIE. 

De moeite van het beluisteren waard 
is het DX programma van de RTBF via Radio 
4 Internationale. Het wordt iedere zondag 
om 11.30 UTC via de 9925 kHz voor de 
Europese luisteraars uitgezonden. 
BELGISCHE TELETEXT MET LUISTERTIPS. . 

De Teletextservice van de BRT TV brengt 
sinds kort tips voor korte golf luisteraars 
via pagina 471. Meestal wordt een overzicht 
gegeven van de Nederlandstalige prograImDa' s 
die via de vele internationale stations 
worden ui tgezonden. Ook wordt er iedere 
week een bepaald station belicht, waarbij 
dan een duidelijk overzicht volgt van de 
programmering in de populaire talen. 
NIEUW PROGRAMMA JOEGO SLAVIE. 

Radio Yugoslavia heeft een nieuw 
programma geintroduceerd onder de noemer 
Radio Ham's Corner hetgeen dagelijks rond 
21.40 wordt uitgezonden via de 7215 en 
9620 kHz. Het programma gaat zowel over 
de amateurradio als het DX'en. 
STUDIOS IN HONGARIJE. 

Radio Free Europe en Radio Liberty 
hebben eind september nieuwe studio's in 
gebruik genomen en wel in de Hongaarse 
hoofdstad Budapest. Van hier uit worden 
de programma's gericht op de Oostbloklan
den. Het is voor het eerst dat een Westelijk! 
propagandastationwerktvanuiteenOostblok
land. 
WIR VIA RELAIS IN EUROPA. 

World News and Information Radio uit 
Peterburgh in Maryland wordt momenteel 
via relais in Europa uitgezonden door 
lRRS in Itali~ via de 9860 kHz. Dit gebeurt 
iedere zondag vanaf 9 uur. Via dit station 
worden ook de progranuna • s van Uni ted Na tions 
Radio uitgezonden vanaf 7.30 tot 8.00 in 
het engels. 
FREQUENTIEWIJZIGING VOICE OP GREECE. 

The Voice of Greece heeft een frequen
tiewijziging ondergaan en is nu te beluiste
ren via de 9395 en 11645 kHz met een 10 
minuten durend engelstalig programma dat 
dagelijks om 19.20 van start gaat. Om 
19.30 en 19.40 volgen respektievelijk de 
franstalige en duitstalige bulletins. 
KORTE GOLF IN TONGA. 

Als gevolg aan een tekort aan reserve 
onderdelen is de korte golf zender van de 
Tonga Broadcasting Commis sion eind juni 
ui t de ether genomen. Men programmeerde 
via de 5030 kHz. Het is niet duidelijk 
wanneer er weer geld voor handen is. 
Aangenomen dient te worden dat de zender 
dermate verouderd is dat er geen onderdelen 
meer leverbaar zijn. 
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STATIONS KEREN TERUG IN DE ETHER. 
Als gevolg van de verandering in het 

bewind in de Zuid Amerikaanse staat Paraguay 
komen er steeds meer radiostations terug 
in de ether, die in het verleden door de 
voormalige president Stroessner waren 
verboden. Radio Encarnacion is b.v. weer 
te beluisteren via de 11945 kHz en Emisoras 
Paraguay via de 6015 kHz. 
TWEEDE TV NET VOOR BASKEN. 

Onlangs is door de Spaanse overheid 
groen licht gegeven voor de oprichting 
van een tweede televisienet voor de Basken. 
Tevens heeft men toestemming gekregen een 
eigen HW zender te openen. 

&dioCaroline 
Memories 

CAROLINE MEMORIES DEEL 2 
Nadat eerder deel 1 van 25 Years 

Caroline Memories verscheen is half augustus 
deel 2 van dit Nederlandstalige boek 
uitgekomen. Vele verhalen, 104 foto's en 
natuurlijk andermaal vele historische 
archiefstukken. Ook dit maal heeft samen
steller Hans Knot verschillende medewerkers 
uit de rijke Caroline Historie bereid 
gevonden hun ervaringen aan het papier 
toe te vertrouwen. Een aantal voorbeelden 
van de diverse hoofdstukken. Johnnie Lewis 
verhaalt over zijn belevenissen in 1978/79 
waarbij de samnhorigheid een belangrijke 
rol speelt en 'buitenbeentje' Tony Allan 
flink werd gesard. Dave Caine was bedoeld 
als nieuwe deejay, verbleef lange tijd 
aan boord, maar mocht niet in de studio 
komen. Hans schrijft zelf enkele verhalen 
waaronder Monique pompen en verzuipen. 
aantekeningen over het jaar 1970 (vanaf 
de Mebo 11) en de diverse aktiviteiten na 
de inbeslagname van de Mi Amigo en Frederi
cia in 1968. Met bewijsstukken wordt 
aangetoond dat men daadwerkelijk bezig 
was met de aankoop van het 270 schip en 
de Caroline TV toestanden worden ook 
uitgebreid belicht. Lees verder hoe Paul 
Alexander Rusling verhaalt over zijn eerste 
dag, in driedelig pak, op Caroline 389; Ruud 
Hendriks belicht zijn sollicitatie bij Mi 
Amigo en zijn eerste barre tocht naar het 
Carolineschip. Twee verhalen springen er 
echt uit en wel die van Carl Thomson, één 
van de eerste zendertechnici en het inter
view dat Rob Olthof voor het boek heeft 
gehad . met Ben Bode - Carolinedirekteur 
Nederlandse Service in 1979/80. Paul Jan 
de Haan belicht op zijn eigen bekende 
wijze de gehele Caroline periode. zoals hij 
die heeft beleefd en verder verhaalt 
Coconut. alias Mike Dixon over het 25 
jarig bestaan. Zo maar een greep uit de 
vele verhalen. Uniek is ook de lijst met 



alle namen van de medwerkers, die in het 
Ca r oline House in Londen hebben gewerkt. 
Al met al andermaal een boek die de collec
tie moet aanvullen. De prijs is 25,-- . 
S tuur een Eurocheque op naam van J. A. 
Knot Postbus 102 te Groningen of een 
girooverschrijvingkaartmeti.p.v.gironum
mer het woord cheque t.n.v . J.A.Knot. Ook 
mag je het geld in een (aangetekende ) 
enveloppe sturen naar het besteladres. 

AMERIKAANSE CONTRACTEN VOOR ARIANE. 
Arianespace heeft andermaal twee 

nieuwe Amerikaanse contracten in de wacht 
gesleept. Het betreft de lancering van 2 
communicatiesatellietenvoorHughesCommuni
cations Inc. De lanceringen voor Hughes, 
een firma die reeds 7 communicatiesatellie
ten in banen rond de aarde heeft, staan 
gepland voor juli 1990. Wat voor doel de 
beide satellieten van Hughes hebben werd 
nog niet bekend gemaakt. 

TERUGNAME ILLEGALE ZENDERS. 
De meer gerichte aanpak van de OCD 

tegen de landpiraten in Nederland lijkt 
haar vruchten af te werpen. Slechts 20% 
van het aantal stations dat er in 1986 
was is nog aktief. Vooral de economische 
aanpak, via ondermeer de FIOD, tegen de 
stations en de bedrijven die hierop adver
teerden, is van invloed geweest. Volgens 
de OCD is de komst van ondermeer Cable 
One en Radio 10 niet van invloed geweest 
daar de adverteerder op de illegale zenders 
vooral lokale en regionale betrof en niet 
de grote firma's. 
BANEN WEG BIJ DE VARA. 

Rond de 20 arbeidsplaatsen zullen op 
korte termijn bij de VARA in het kader 
van de afslanking van het bedrijf gaan 
verdwijnen. De plaatsen zullen vooral 
vervallen in de ondersteunende diensten 
als bewaking, receptie, kantine en studio
diens t. De VARA zegt zelf da t deze regorga
nisatie te maken heeft met de toekomstige 
herhuisvesting van de omroep waarbij men 
nog slechts 2 van de · 13 gebouwen in gebruik 
zal hebben. 
VIJF JAAR SCHAATSEN BIJ NOS. 

Voor de vijf komende winterseizoenen 
is de NOS ingedekt voor het uitzenden van 
allenationaleeninternationaleschaatswed
strijden die in Nederland verreden zullen 
worden. Hiertoe heeft men met de KNSB een 

contract afgesloten ter waarde van enkele 
tonnen. Men heeft tevens een optie op de 
kontrakten voor de daarop volgende 5 jaren. 
HENRICHS WEER VERSLAGGEVER.. 

Frans Henrichs is weer terug als 
verslaggever. Nada-t hij gedurende de laatste 
jaren langdurig was te horen bij de VOO 
op radio en televisie en daarna een rustpe
riode inbouwde zal hij nu terugkeren en 
wel via de TROS waar hij sinds 6 oktober 
een serie van minimaal 15 top ijshockeywed
strijden zal ve r slaan op de televisie. 
FIFA EN VOETBALRECHTEN. 

De Europese Voetbalunie, UEFA, heeft 
een contract ter hoogte van 120 mil joen 
gulden afgesloten met de EBU. Hierdoor 
heeft laatsgenoemde de rechten verkregen 
voor vele topwedstrijden in de periode 
1991 tlm 1996. Het contract omvat ondermeer 
twee toernooien om het Europese Kampioen
schap, te weten in 1992 en 1996. 
NOS MET GROTE TEKORTEN. 

De NOS is het nieuwe seizoen met een 
groot tekort op haar begroting begonnen. 
Dit tekort van rond de 2 miljoen gulden 
is in de loop van de afgelopen twee seizoe
nen opgelopen. Men heeft wel de nieuwe 
begroting zodanig opgesteld dat in het 
komende boekjaar het tekort zal gaan 
teruglopen. Men hoopt tevens da t vanui t 
Den Haag extra gelden zullen worden beschik
baar gesteld ten bate van b.v. een goede 
verslaggeving van de komende eindronden 
van het WK Voetbal, dat volgend voorjaar 
zal worden gespeeld. 
KLEINERE ADVERTEERDERS WILLEN KANS. 

Een onmiddellijke opheffing van het 
verbod op lokale en regionale reklame 
geeft een mogelijkheid voor de middelgrote 
en kleine bedrijven hun produkten onder 
de aandacht te brengen van de luisteraars 1-
kijkers , aldus een conclussie van het 
Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond. 
Spotjes bij de STER zijn voor hen veel te 
duur en bovendien zijn de prijzen via de 
grote commerci~le netten ook niet aantrek
kelijk genoeg om te adverteren. Daarom 
vraagt men in een schrijven aan de regering 
een onmiddellijke aanpassing van de mediawet. 
NUENEN KRIJGT PROEF HET MINITEL. 

In november krijgen 300 inwoners van 
Nuenen de beschikking over een minitel 
terminal. Hierdoor kunnen ze vanuit huis 
elektronisch gaan winkelen~ bankieren en 
informatie opvragen. Het projekt is expe
rimenteel en bedoeld om de technische 
mogelijkheden te beproeven inzake reaktie 
van de consument. De proef vindt plaats 
op ini tia tief van ondermeer TV 10, Rabobank, 
PTT Telecom en Philips Nederland. De 
terminal is aangesloten op het telefoonnet 
en de proefperiode duurt tot volgend jaar 
november. 
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SLAGER IN DIENST VAN DE TROS. 
Als hoofd van de nieuwe sectie enter

tainment bij de TROS is de 42 jarige H 
Slager benoemd. Hij werd in 1975 bedrijfs
jurist bij deze omroep en werd vervolgens 
hoofd afdeling inkoop televisie. In 1980 
werd hij vervolgens chef aankoop bij de 
NOS. In 1983 werd hij chef administratie 
en coördinatie bij de NOS en tevens secreta
ris van het College Overleg Programmazaken. 
DOE HAAR DICHT HAAR EEN SUCCES. 

Een kwart van alle middelbare scholen 
heeft toegezegd deel te nemen aan het 
poäzieprojekt 'Doe maar dicht maar' van 
de KRO. Men probeert hierin jongeren te 
interesseren voor poêzie en wil hen tot 
dichten aanzetten. Dit gebeurt door middel 
van lespakketten en de scholieren kunnen 
klassikaal dan wel individueel hun gedichten 
te beoordeling aan een jury toezenden. De 
beste honderd gedichten verschijnen in 
een boekwerk dat op 10 november a.s. zal 
worden gepresenteerd in Groningen. Een 
impressie zal op 13 november door de KRO 
worden uitgezonden. Vanaf 1 januari zal 
de KRO een serie poêzie clips in haar tv 
programmering gaan opnemen. 
MEER REKLAME NIET GEWENST. 

De VPRO leiding is van mening dat er 
naast het publieke omroepbestel een commer
ciele omroep moet komen en men beslist 
niet moet overgaan tot het verder moderni
seren van de publieke omroep daar dit een 
te vergaande vorm van commercialisering 
met zich meebrengt. Dit heeft men -aan 
premier Lubbers in een schrijven bekend 
gemaakt. De modernisering zou t e koste 
gaan van de kwaliteit en de aard van de 
programmering en dit zou tevens leiden 
tot een ondergraving van het huidige bestel 
en het komen tot een verkapte vorm van 
commerci~le omroep in Nederland. 
BO! GOED HERKEN J! D! REKLAME? 

Da t is het doel van een nieuwe 06 
lijn (06-32 033177), die onlangs van start 
is gegaan. Bellers krijgen drie fragmenten 
van tv commercials te horen waarna men 
een ander telefoonnummer dient te draaien 
om de eventuele goede antwoorden te melden. 
Wekelijkse hoofdprijs van deze kwis is 
f1000,--. De commercials die gedeeltelijk 
worden gedraaid worden deels gesponsord, 
d.w.z. dat de exploitant een geldelijke 
vergoeding krijgt voor het draaien van 
een spot via de 06 lijn van de adverteer
der. 
DRANK VERBANNEN IN WEST DUITSLAND. 

De WDR in Keulen heeft aangekondigd 
dat in de toekomst via haar commerciêle 
radionet geen reklame meer voor drank zal 
worden uitgezonden rond die programma • s 
die populair zijn bij de jongere luiste
raars. Op die manier hoopt men mee te 
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werken aan een afname van het drankverbruik 
onder deze luistergroep. 
VOETBAL IN TELEVISIESERIE. 

De Italiaanse fi~mregisseur Zeffirel
li gaat een televisieserie van 6 uur maken 
over de geschiedenis van de populairste 
sport Voetbal en dit zal gaan gebeuren 
onder de titel 'De wereld is een voetbal'. 
Hij wil in de documenta i re seri e neerleggen 
hoe het voetbal is ontstaan en hoe het 
zich heeft ontwikkeld. Hij denkt dat bij 
ui tzending de supporters, en dus ook de 
kwaadaardige, zullen gaan beseffen dat 
men weer normaal naar een wedstrijd kan 
gaan zonder te geraken in supportersrellen. 
NIEUWE CAMERA VOOR RUSSEN. 

Onlangs meldden we dat een Russische 
televisieploeg naar Nederland was gekomen 
voor het maken van een documentaire over 
het leven in Nederland. Op één van de 
laatste dagen van hun verblijf werd de 
auto van de ploeg in Amsterdam gekraakt 
en verdween een camera met een waarde van 
rond de 100.000 gulden weg. Enkele uren 
la ter werd diezelfde camera voor enkele 
honderden guldens aangeboden in het drugs
cireuit. De Russen keerden zonder camera 
terug in Rusland alwaar zij kregen te 
horen dat de apparatuur niet was verzekerd 
en men hoofdelijk aansprakelijk zou worden 
gesteld. Via vele artikelen in de dagblad
pers kwamen giften binnen om de Russen 
schadeloos te stellen. Dit was niet geheel 
voldoende om een nieuwe camera aan te 
schaffen maar Philips Eindhoven is bereid 
gevonden de camera te leveren en de ontbre
kende kosten voor haar rekening te nemen. 
Inmiddels zijn de Russen weer teruggeweest 
in Nederland. De KLM had gratis vliegtickets 
beschikbaar gesteld waardoor men de camera 
persoonlijk kon ophalen. Een mooie publici
teitstunt van het Nederlandse bedrijfsleven, 
die zondermeer zal z1Jn gemeld in de 
inmiddels in Rusland uitgezonden documen
taire over ons land. 
FRED VAN DER VLUGT TERUG 

In de 60' er jaren was Fred van der 
Vlugt aktief bij de VPRO als autojour
nalist in het programma 'Wereld op Wielen' . 
'De hoogste versnelling' is de titel van 
een tv programma dat hij over hetzelfde 
onderwerp bij de AVRO dit seizoen zal 
gaan presenteren. 
AUK BULLETIN VERLEDEN TIJD. 

Het door Anorak UK uitgegeven weekbulle
tin is verleden tijd. De organisa toren 
achter dit weekmagazine deelden op 15 
september j.l. , zonder een mededeling 
vooraf, mede dat het toen uitgekomen nummer 
de laatste zou zijn sinds het magazine 6 
jaren daarvoor voor het eerst verscheen. 
Als reden geeft men een tekort aan tijd 
op en de huidige financiele situatie. Een 



up to date blad over alle vormen van 
illegale radio is daarmee verdwenen. 
NIPKOWSCHIJF GEWEIGERD. 

Wim Kayzer, medewerker van de VPRO, 
heeft bedankt voor de Zilveren Nipkowschijf, 
die jaarlijks wordt toegewezen als de 
hoogste onderscheiding van de Nederlandse 
tv critici. Kayzer kreeg dit jaar de schijf. 
toegewezen vanwege zijn documentaire serie 
'Nauwgezet en wanhopig' . Hij weigert de 
schij f gezien hij de eer liever laat aan 
de VPRO wiens lef en ruimhartigheid zijn 
documentaire serie mogelijk heeft gemaakt. 
RoeI van Broekhoven, eveneens medewerker 
bij de VPRO, kreeg de Zilveren Reismicrofoon 
toegewezen voor de serie radioprogramma's 
'Standplaa t s', onderdeel van het vrijdag
ochtendprogramma 'Het Gebouw' . Wim Koole, 
direkteur van de IKON, kreeg een ere
onderscheiding toegewezen. De Ere Nipkow
schijf krijgt hij voor zijn verdiensten 
en vernieuwend werk, die hij bij de IKON 
heeft verricht. Tenslotte kregen twee 
prograuuna' s een eervolle vermelding: ' De 
Franse Revolutie' van Kees van Vlaanderen 
(Humanistisch Verbond) en 'Het Verhaal 
van Kees' van Willem Wilmink (NCRV). 
ORAL ROBERTS ZIT DIEP IN SCHULDEN. 

De religieuze radio- en televisie 
dominee Oral Roberts, ondermeer bekend 
van zijn prograuuna' s via Radio Caroline 
in de eind 70'er jaren, zit dermate in de 
schulden dat hij genoodzaakt is zijn huis, 
het door hem opgerichte ziekenhuis en een 
school te verkopen om een bedrag van 25 
miljoen dollar aan schulden te kunnen af 
betalen. Roberts zegt dat hij in de schulden 
is gekomen vanwege de vele negatieve 
publiciteit over zijn radio en tv collega' s 
in de VS waardoor de gelovigen steeds 
minder naar de beurs grijpen. 
PTT EN COHPUTERJOURNAAL. 

De Nederlandse Onderwijs Televisie , 
PTT Telecom en het instituut voor leerplan
ontwikkeling (SLO) hebben een overeenkomst 
gesloten tot het maken van een computer jour
naal ten bate van het voortgezet onderwijs. 
Het wordt een serie van 8 prograuuna' s 
waarvan de eerste op 28 oktober a.s. zal 
worden uitgezonden en de serie zal als 
hoofdonderwerpdeverbindingtusseninforma
tica en taal behandelen. Het geheel zal 
onder de titel 'Scoop' op het beeldscherm 
gaan verschijnen. 
RELAIS STATION RH IN VERRE OOSTEN~ 

Radio Nederland heeft tijdens de opening 
van het verbouwde complex in Hilversum 
bekend gemaakt dat de volgende uitbreiding 
zal gaan plaa tsvinden v i a een nieuw te 
bouwen relaisstation dat i n het Verre 
Oosten is gepland om de ontvangstmogelijk
heden in het Verre Oosten te ve rbeteren . 
De totale kos en voor di t pro jekt lopen 

op tot ongeveer 75 miljoen gulden en men 
hoopt via ove rheidssubsidie en deel van 
de gelden beschikbaar te krijgen. Een 
ander deel dient uit Groot Brittanni~ te 
komen daar het station in de toekomst zal 
gebruikt gaan worde.n in samenwerking met 
de BBC. Zo ' n 200.000 Nederlanders in het 
Verre Oosten kunnen nu nauwelijks de 
programma' s van Radio Neder l and ontvangen, 
waardoor het zondermeer noodzakelijk is 
een relais station in te richten. 

EX PIRATES, PIRAT!S ASD 1LUFFS. 
Driemaster was het geliefde radiopro

gramma in 1974 vanaf diê Driemaster de Mebo 
11, ofwel Radio Noordzee. Wie hedentendage de 
Noordzee oversteekt kan halverwege de 'rit' een 
wonderlijke schuit aanschouwen, een heuse 
viermaster. In 1983 nog een tweemaster met een 
absolute hoogte van 84 meter ofwel 12 
zendmas tdelen ~ 7 me ter. De Ros s Revenge dus! 
Toegegeven: het is wel even wennen, die 
wonderlijke vertoning daarop op the Falls Head. 
Er staan echt vier masten op; twee 'van de vier 
zijn het fundament voor het huidige antenne 
systeem op 558, 819 en 6215 kHz. Die nieuwe 
voormast Is niet veel hoger dan die 50 meter 
hoge 'levertraanbuis' , die momenteel dienst doet 
als voormast. Die levertraanbuis behoorde tot de 
orginele scheepsuitrusting en heeft 14 dagen in 
zee gelegen om de stank er uit te drijven. De 
Ross was immers een 'fishing trawler' die nog is 
ingeze t in de kabeljauwoorlog tussen IJsland en 
Groot BrittannUL De nieuwe achtermast heeft op 
dl t moment ongeveer de hoogte van de huidige 
achtermast. Opvallend is de breedte van met 
name de voormast en dan wel de dwarsconstruk
tie. De totale breedte is groter dan de orginele 
mast (1983/87) en steekt ver buiten het schip 
uit. Het lijkt weer op de 1974 situatie op de 
êchte Mi Amigo. Tussen haakjes, wie is op de 
onzalige gedachte gekomen de Nannell te 
hernoemen in 'Mi Amigo; overigens de kleur van 
de Ross is nog steeds verblindend rood. De Ross 
Revenge ligt 13 mijlen ten oosten van Margate 
terwij I 4 mij len ten oosten van Margate Tonque 
Towers uit de Noordzee rijst, echter wel op 
opvallend scheve poten. Tonque Towers was 
voorbestemd om in 1966 Radio Kent te 
huisvesten, het zusje van Radio Essex/BBHS
het geesteskind van Roy Bates. In 1966 werd 
Tonque o. a. bezoch t door Dick Palmer , als 
afgezant van Bates, om voorbereidingen te 
treffen voor Radio Kent. In het archief van 
Hans Knot bevindt zich een document waarop 
'radio contact' tussen beide forten is geregi 
st reerd. Nog steeds i mposant op Tonque Towers 
zijn de "'Beaufort Guns '" - het verdedigingssys
teem van de ma rine tij dens "' World War 11'. Het 
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volgende ludieke punt op onze reis Is Gunfleet 
LIghthouse , een bijzonder klein bouwwerkje In 
de Theemsmondlng, een voormalige 'vuurtoren' 
gelegen vlakbij the Knock John Towers ~n in 
1974 bakermat voor Radio Dolphin, de opvolger 
van '312 Atlantis'. Het is er echter nooit van 
gekomen. Het blijft interessant daar in de 
Theems Monding want ziedaar aan stuurboord 
Knock John Tower, destijds van Radio Essex; 
snel naar bakboord gelopen zien we dan 
Shivering Sands -'Home of Radio City'- waarop 
~~n van de torens nog steeds de oorspronke
lijke tv antenne staat en inmiddels wij een 
rendezvous hebben met Red Sands Tower, 
'Home of Radio 390'. Bij Red Sands is er nog 
~~n ca twalk (ve rbindingsbrug tussen de torens) 
te zien en verder zijn de andere catwalks 
verdwenen in de zee. Ook aan land in het 
Graafschap Kent Is er genoeg te zien, rij maar 
eens naar North Foreland bij Broadstairs op een 
heldere dag met een goede verrekijker bij de 
hand en je ziet de Ross duidelijk liggen. De 
radiosituatie in Kent vind ik perfect. Uit de 
kast knallen BBC Radio 1 en 2 FM, 1nvicta FM, 
BBC Radio Kent, Coast AH, GLR (Greater 
London Radio BBC), Capital AM Gold, Breeze 
AM, Caroline 558, Radio 819, Caroline 819 en 
WMR 6215. Breeze AM is overigen. het AM 
zusterstation van 1LR Essex Radio en hanteert 
het easy listening format. Al luisterend krijg je 
he t gevoel opnieuw kennis te maken liet Radio 
355, Radio 390 en Britain Radio. Als easy 
listening station steekt het volgens mij ver uit 
boven Radio 2. Ja •• er is echter bet feit dat 
niet alle reklallespots aangepast zijn aan het 
gehanteerde format en dus te .... poppy' klinken. 
Zou Ted Albeurry ook luisteren? Keitb (Dave) 
Rodgers zwaait de scepter over dit station. In 
totaal heb ik 8,5 uur radio geregi ' treerd op 
supe~ AM en FM kwali tei t van de volgende 
stations en deejays: 
Caroline 558 en 819 Rob Harrisson. 
Coast AM Roger Day 
Invicta FM Johnnie Lewis 
Capital Gold Dave Cash, Paul Burnett, Kenny 
Everett en natuurlijk Blackburn (een super 
station dit Capital Gold met mêêr jingles dan 
muziek.). 
Verder de opening de Johnny Walker show op 
Greater London Radio - die je mee terug neemt 
naar 1966 en tenslotte onnavolgbaar goed, 
vroeger op 1500 meter lange golf nu op 104 FM, 
Alan Freeman met de top 25 van 1965. 
Geinteresseerd in dit gebeuren? Bel even met 
050-418777 (oa 21 uur en voor 23 uur). 
Vervolgens nog enige informatie over Atlantic 
252. Ten tijde van het schrijven van dit artikel 
(16.8.1989) zendt ·men uit met een vermogen van 
100 kW en de muziek die je boort komt vanaf 
een cassettedeck rechtstreek.s de zender in. Met 
ingang van 1 september, dus nu al, 600 kW en 
een audiosignaal geregeld middels een Optimod. 
Dat moet dus wel klasse zijn. 
Paul de Haan. 
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ROGER MATHEWS HAALT HERINNERINGEN OP. 
Wie herinnert zich nog Roger Mathews, 

alias 'Busby'? Hij werk te in de tweede 
helft van de 70 .... er jaren voor Radio Caro
line en speciaal voor Freewave en Monitor 
heeft hij in een aantal afleveringen zijn 
herinneringen aan he t papier toever
trouwd. 
DE EERSTE HERINNERING AAN ZEEZENDERS. 

In de 60 .... er jaren, toen ik in de Mid
lands woonde, werd er thuis wel naar de 
radio geluisterd maar drong radio, zoals 
ik het later beleefde, niet tot me door. 
Het enige wat ik me van de zeezenders uit 
die tijd in mijn gedachten kan terug 
halen is dat mijn ouders zo nu en dan de 
radio hadden afgestemd op Radio Caroline 
North, dat bij ons redelijk goed binnen
kwam. 
NOORDZEE DRAAIDE HET LUISTERGEDRAG. 

Wa t mij bekeerde tot de radio was de 
komst van de Mebo 2 in 1970. RNI was, met 
haar sterke zender, ook bij ons goed te 
on tvangen en ook de kor te golf ui tzend
ingen waren interessant genoeg om op af 
te s temmen. Tegen de tijd da t Radio 
Caroline in 1972 terug in de ether kwam 
was ik inmiddels verhuisd naar de Oos t 
kus t van Engeland en werd he t regelma tig 
luisteren naar 'de lady' en eveneens naar 
de andere stations als Caroline, A tIan tis 
en Veronica. 
LEGER RADIO DE EERSTE ERVARING. 

In datzelfde jaar deed ik mijn eerste 
ervaring op door te gaan werken als tech
nicus en deejay bij een klein leger s ta
tlon. Ik hield het er vier jaar lang vol 
en het was ongeveer gelijk aan het vrije 
werken bij Caroline: veel samenhorigheid, 
vrije mening en vrije platenkeus. Ik 
bleef derhalve ook langdurig bij het sta
tion werken gezien ik totaal geen behoef
te voelde om voor een ILR of BBC station 
te gaan werken, mede vanwege de vele re
s tric ties. 
TOCH MAAR BIJ CAROLINE PROBEREN. 

Op een dag besloo t ik toch maar de 
gok te wagen en ik schreef een brief naar 
he t adres in Spanje, da t via de 259 me ter 
vaak werd genoemd. Ik bleek ê~n van de 
gelukkigen te zijn en mocht een poging 
wagen. Binnen een paar week zat ik al aan 
boord van de Mi Amigo. 

Vervolg op pagina 19. 



19 SEPTEMB ER: Pete Mur ray viert zijn 61-
ste verjaardag. Van harte ++ 
Jan Douwe Kroeske is met vakan
tie naar Amerika. Marc de Brou
wer neemt Twee meter de lucht 
in, Poppodium en Tracks van 
hem over op deze VARA R3 dins
dag. In Twee meter de lucht in 
een live optreden van Brendan 
Croker ++ Cor Galis is gast in De Radio
vereniging tussen 21 en 22 uur bij de 
VPRO op R1/2 ++ Vanaf vandaag i s Cable 
One niet meer te horen op het kabelnet 
van de gemeente Haarlemmermeer, jammer ++ 
De NOS heeft het Commissariaat voor de 
Media twee dagen uitstel gegeven om te 
beslissen over de legaliteit van TV10 en 
Veronique. In plaats van vandaag zal vrij
dag de knoop moeten worden doorgehakt. 
Als dat niet gebeurt, zal de NOS i.s.m. 
de Nederlandse Dagbladpers en de STER een 
kort geding of een verkorte procedure 
aanspannen om het Commissar.iaat tot speed 
te dwingen ++ Piet van den Ende treedt af 
als hoofdredakteur/direkteur van Radio 
West. Hij is al enige tijd met ziektever
lof. Als reden van zijn vertrek worden 
zakelijke verschillen van inzicht opge
geven. Drs. Cees Baay, voormalig TROS
direkteur, is aangesteld als waarnemend 
direkteur ++ In Los Angeles heeft tv-re
gisseur Egbert van Hees de Monitor gekre
gen voor zijn registratie van het concert 
van Prince, vorig jaar september in Duits
land. In zijn categorie is de Monitor de 
hoogste prijs in de Amerikaanse televisie 
industrie. Van Hees werd uit vijf genomi
neerde kandidaten gekozen +++ 
20 SEPTEMBER: In Terug in de tijd, van 14 
tot 15 uur bij Veronica op R2, draait 
Bart van Leeuwen hits uit de Top 40 van 
2 september 1978. Nummer 1 stond toen 
You're the greatest lover van Luv ++ 
Benny Jolink van Normaal is het idool in 
Nederland MuziekJand-radio ++ Tijdens een 
persconferentie in Luxemburg-stad maakt 
Lex Harding bekent dat de direktie van 
RTL-Veronique heeft besloten haar pro-

l~i~~!OUE ~;::f~~d:i:~e~e!~ ~~t 
~ een Engels, Frans en 

Duits jasje te steken. Veronique wil op 
korte t ermijn 24 uur per etmaal uitzen
den, waar bi j tus~en 9 en 15 uur dagelijks 
op zaterdag na, zakenn ieuws in het Duits 
en Engels, amusementsp rogramma's en een 
klassiek conce r t worden ui t gezonden . 

's Nachts van 1 tot 7 uur wij Veronique 
amusementsprogramma's in het Frans, Duits 
en Engels brengen +++ 
21 SEPTEMBER: Jan Steeman, baas van AVR03 
viert zijn 44- ste yerjaardag. Van harte 
++ De kabelexploitanten stappen naar de 
rechter als het Commissariaat voor de 
Media uitzendingen van TV10 en Veronique 
op de kabel verbiedt . Volgens voorzitter 
B. Eenhoorn van de Veca i willen de ex
ploitanten in geval van verbod via een 
proefproces tot op de bodem uitzoeken 
wat wel en niet kan op het Nederlandse 
kabelnet +++ 
22 SEPTEMBER: Omdat Rob Stenders met va
kantie is, presenteert Eri·k de Zwart het 
uur tussen 12 en 1 bij Veronica op R3 ++ 
Acteur Jan Teulings is vanmorgen op 84-
jarige leeftijd overleden. Op tv was hij 
van 1966 tot 1970 te zien in zijn rol 
van Commissaris Maigret ++ In Jongbloed 
en Joosten zien we een reportage over de 
start van het REM-eiland. De eerste om
roepster van de REM, Marian Bierenbroods
pot zien we na 25 jaar terug op het 
eiland ++ Om 23.20 uur brengt de TROS 
op Ned.2 de eerste tv-versie van het 
radioprogramma Binnenlandse Zaken, waar
in humor, satire en sketches elkaar af-
wisselen. Geestelijk vader van dit pro
gramma is Ivo Niehe, die op de TROS-ra
dio al twee jaar Binnenlandse Zaken heeft 

·gedaan. Op tv bestaat het programma 
voor 90% uit gespeelde scènes door Peter 
Lusse, Maarten Wansink, Sylvia Millecam, 
Haya van der Heijden, Justus van OeI, 
Theo Holman en Driek van Wissen +++ 
23 SEPTEMBER: Jan Rietman presenteert 
Typisc h Hollands, vanmiddag bij de VARA 
op R2, vanuit Harderwijk +++ ~ 
24 SEPTEMBER: Tom Blomberg is I 
vandaag voor het laatst bij de 
KRO op R3 te horen. Aangezien hij 
zijn diensten aan TV10 heeft aange
boden, mag hij niet meer voor de KRO wer
ken. Tussen 3 en 4 uur presenteert .hij 
zijn laatste Tijd voor Toen, met de hits 
en het nieuws uit september 1962 en tus
sen 6 en 7 uur presenteert hij zijn 
laatste Hitweek. Aan het begin van het 
programma wordt hij door zijn producer 
Ton van Draanen verrast met een documen
taire van 7 mi. 'uten ove r zijn radiokar
rière . Hij sluit zijn laa tste programma 
af met "de absolute plaat van de eeuw". 
Da t is de LP Sgt . Pepper van The Beatles, 
inge kort tot + 24 minuten ++ Elle s Berge r 
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is voor het laatst bij de VARA op Ned.1 
te bewonderen als omroepster. Na 28 jaar 
verlaat zij de omroep om bij RTL-Veroni
que het sportprogramma "Match" te gaan 
pr es enteren ++ Tussen 11 en 17 uur orga
ni see rt 'De Radiovereniging' onder aus
p iciën van hêt VPRO-Festival een Radio
landd ag in Paradiso in Amsterdam. Op de 

tE V PRO ~R~~~~l~~~d:~n e s -r I \7 a ~aneldiscussie 
Ingegaan op de 
oorzaken van 

he t medium radio en de toekomstmogelijk
heden. Verder is er een optreden van 
Jaque s Plafond en zijn medewerkers van 
Ron Flon Flon +++ 
25 SEPTEMBER: Tom Blom viert zijn 43-ste 
ve r jaardag. Van harte ++ Op deze AVRO
maa ndag presenteert Bas Westerweel voor 
het laatst de Arbeidsvitaminen. Krijn 
Torringa presenteert de allerlaatse af
le ve ring van Hollands Glorie vanuit de 
Me rwehal in Dordrecht en Rick van Velt
huy se n presenteert de laatste Toppop 20 
tu s sen 16 en 18 uur. Zowel Hollands Glo
ri e als de Toppop 20 verdwijnen van de 
AVRO maandag ++ De gemeente Amsterdam 
ove rweegt haar kabelabonnees op grote 
schaal schotelantennes aan te bieden als 
de commerciële zenders TV10 en Ver·onique 
van de kabel worden geweerd. Daarmee zou 
16 

maar een gering bedrag gemoeid moeten 
zijn. Amsterdam bekijkt de mogelijkheid 
om schotelantennes te leasen +++ 
26 SEPTEMBER: Chris Smeekes van de STER 
viert zijn 63-ste verjaardag. Van harte 
++ Luc van Rooij presenteert voor het 
laatst de Verrukkel ijke 15 bij de VARA 
op R3. Luc gaat voor TV10 een popprogram
ma presenteren ++ In VARA's Poppodium 
tussen 22 en 23 uur live-opnamen van 
Deacon Blue. Deel 2 wordt a.s. vrijdag 
door Veronica in Countdown Café uitge
zonden +++ 
27 SEPTEMBER: Paul van der Lugt viert 
zIJn 33-ste verjaardag en Ben Liebrand 
zijn 29-ste. Van harte ++ In Terug in de 
tijd draait Bart van Leeuwen hits uit de 
Top 40 van 14 juli 1973. Nummer 1 stond 
toen Do you love me van Sharif Dean. Ook 
laat hij een zeer lang gedeelte van een 
Tom Collins Show uit 1973 horen ++ Bob 
de Jong, van Veronica Sport, is het idool 
in Nederland Muziekland-radio ++ Tussen 
22 en 23 uur wordt Het Podium van de Ne
derlandse Lichte Muziek voor het laatst 
op woensdagavond uitgezonden. Vanaf 7 ok
tober a.s. is het programma op zaterdag
avond te horen via NOS R1/2 van 22 tot 23 
uur. In de laatste ui tzendi ng op woens
dag besteden Jacques Klöters en Ton van 
Draanen o.a. aandacht aan Jack Bulterman. 
Hij zou vandaag 80 jaar zijn geworden ++ 



Met het oog op morgen wordt gepresenteerd 
door Jan Lenferink i.p.v. Wim Bosboom +++ 
28 SEPTEMBE R: Het Commissariaat van de 
Media doet vanmiddag om 15 uur uitspraak 
inzake TV10 en RTL Veronique. Voorzitter 
mr. A. Geurtsen maakt bekend dat TV10 
geen buitenlandse zender is en daarom 
niet op de kabe l mag worden toegelaten 
en dat RTL Veronique wel een buitenland
se zender is en daarom toegang moet krij
gen tot de Nederlandse kabel. Veronique 
begint op maandag 2 oktober ++ Omdat 
Eddie Keur een snabbel heeft in de Am
sterdamse Bijenkorf, presenteert Luc van 
Rooij de uren tussen 15 en 18 uur van
daag en morgen op Radio 10 ++ Om 14.40 
uur neemt Peter Teekamp, in de Nationale 
Hitparade, afscheid van NOB portier Teus 
Jansen. Na 7 jaar trouwe dienst gaat hij 
van baan veranderen ++ In enkele dagbla
den staat een paginagrote advertentie 
voor een Amstrad minischotel. Met die 
schotel is het mogelijk om vanaf 28 ok
tober TV10 te ontvangen ++ Het aantal 
radiopiraten in Nederland is de afgelopen 
jaren met circa 80% afgenomen. De hoeveel
heid kJachten over storende i1 legale 
zenders is als gevolg hiervan gehalveerd. 
Volgens ing. A. Hoogeveen, hoofd van de 
afdeling etherbewaking van het ministe
rie van Verkeer en Waterstaa~ is de te
loorgang van de piraten te danken aan de 
"economische aanpak" van zowel de exploi
tanten van de zenders als de bedrijven 
die erop adverteerden +++ 
29 SEPTEMBER: Ton Lathouwers van Sky 
Radio viert zijn 30-ste verjaardag en 
Marc VeIler, producer bij RTL Veronique, 
zijn 25-ste. Van harte ++ Wijl luikinga 
vervangt Rob Stenders tussen 12 en 13 uur 
bij Veronica op R3. Rob heeft vakantie 
++ Net als Peter Teekamp, gisteren, haalt 
Erik de Zwart NOB-portier Teus Jansen in 
de uitzending om hem te bedanken voor 
7 jaar trouwe dienst bij het Muziekpavil
joen ++ In Countdown Café wordt het twee
de deel van het concert van Deacon Blue 
uitgezonden. Deel 1 was dinsdagavond bij 
de VARA te horen ++ Cable One 
verliest vandaag een 
kort geding tegen de C 
Neder I andse Staat ~n A3LE 
mag vanaf morgen niet 
meer door de Nederlandse kabelnet-
ten worden doorgegeven. De president van 
de rechtbank in Den Haag ging niet in op 
de stelling van Cable One dat de Media
wet in str ijd is met de rechten van de 
mens. Hij wees de vorderingen af omdat 
de rechtsvragen in deze kwest ie al twee 
keer eerder aan de orde zijn geweest en 
het kort geding dus niet meer op zijn 
plaats is ++ Tijdens de presentatie van 

he t winterprogramma 89/90 lanceert Vero
nica voorzitter Bordewijk het plan om 
van Nederland 3 een commerciële zender 
te maken. Veronica wil dat samen met de 
NOS doen. Uitvoeren van dit plan zou 
voor de Nederlandse omroep geen extra 
kosten met zich brengen en tevens veel 
reklamegelden, die naar het buitenland 
dreigen te gaan, in Nederland houden ++ 
TV10 heeft vandaag 50 van de 120 medewer
kers ontslagen en enkele programma's op 
de lange baan geschoven. Een van die pro
grammals is het popprogramma dat door 
Luc van Rooij zou worden gepresenteerd en 
door Tom Blomberg, in opdracht van ID- TV, 
zou worden geproduceerd. De maatregel is 
een rechtstreeks gevolg van het feit dat 
TV10 voorlopig nog niet op de Nederlandse 
kabelnetten wordt toegelaten +++ 
30 SEPTEMBER: Herman Wigbold heeft bedankt 
voor de eer en is opgestapt bij TV10. 
Hij zou hoofd/eindredakteur worden van 
de nieuwsuitzendingen, maar gisteren werd 
een deel van redaktie ontslagen. Reden 
voor hem om ook maar op te stappen ++ 
Om 13.30 uur presenteert Gerard de Vries 
voor het laatst TROS Country op Rl. Na 18 
jaar gaat het programma verdwijnen. 
Gerard gaat het bij de TROS wat rustiger 
aandoen en houdt zich voorlopig alleen 
bezig met zijn verzoekplatenprogramma op 
de vrijdagmiddag ++ Typisch Hollands bij 
de VARA op R2 komt vanmiddag vanuit 
Rotterdam. Presentator is Jan Rietman +++ 
1 OKTOBER: Robert Briel viert zijn 41-ste 
verjaardag. Van harte ++ De KRO zondag 
is met ingang van vandaag anders. Tussen 
10 en 12 uur ontvangt Jeanne Kooijmans, 
in de Wakkere wereld, een gast. Hitweek 
wordt nu gepresenteerd door Niek Montanus 
tussen 15 en 16 uur. Tijd voor Toen wordt 
nu gepresenteerd door Rocky Tuhuteru tus
sen 18 en 19 uur en van 20 tot 24 uur 
wordt Studio 3 uitgezonden. Dat programma 
wordt gepresenteerd door Marc Stakenburg 
en Hubert van Hoof . ++ 0 ja, de bekende 
6 pips op de hele uren zijn vervangen 
door 2 korte en 1 lange pip! +++ 
2 OKTOBER: RTL Veronique begint om 18 uur 
officieel met uitzenden. Eindelijk .ge
rechtigheid! ++ Nieuw bij de TROS op R2 
is Zwijgen is fout van Anne van Egmond 
dat om 13.15 uur wordt uitgezonden ++ 
De AVRO programma's op R3 hebben met in
gang van vandaag .enkele 
wijzigingen ondergaan. 
Tussen 9 en 12 uur pre
senteert Mirjam Verhoef 
de A rb e i d s v i tam i nen. Va n l' . 
12 tot 14 uur presenteert ~~"~~'-~ ~~~~~~ 
Bas Westerweel 'Pays Bas l

• Een programma 
waarin het PIN-codespel wordt gespeeld. 
PIN staat voor Populair Interessante Ne-
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derlander. Die moet door de luisteraars 
aan de hand van aanwijzingen worden ge
raden. De eerste PIN is Paul de Leeuw. 
Tussen 16 en 18 uur presenteert Rick van 
Velthuysen geen Toppop 20 meer, maar 
Toppop Discovery. Tussen 19 en 20 uur 
presenteert Hans Schiffers met ingang 
van vandaag 22 weken lang de geschiede
nis van Elvis Presley. Het programma 
Droomgeheimen van Ad Visser is van de 
AVRO-maandag verdwenen. Jan van Veen mag 
vanaf vandaag 2 uur lang Candlelight pre
senteren ++ Cable One is bijna overal van 
de kabel verdwenen. '~e zijn aan het dood 
doodbloeden", aldus Tom Mulder. "Neder
land kent dus toch censuur. Vrijheid op 
radio en televisie bestaat hier niet." 
Doordat de kabelexploitanten, uit angst 
voor boetes , de knop massaal omdraaiden 
zulle~ 25 van de 30 personeelsleden on
middel1 ijk worden ontslagen. "Oe juridi
sche acties hebben geen van alle effect 
gehad", aldus Tom Mulder. "Wij zijn ge
slachtofferd omdat de politiek TV10 en 
Veronique wilde aanpakken. Onze juristen 
raden ons wel aan om door te gaan, an
ders hebben we straks als de politiek 
toch commerciële omroep toe gaat laten, 
geen recht van spreken", aldus Tom Mulder 
in een reactie in Oe Telegraaf +++ 
3 OKTqBER: Angelique Stein presenteert 
de Verrukkelij~e 15, van 16 tot 18 uur, 
bij de VARA op R3. Volgende week wordt 
de lijst voor het laatst uitgezonden • . 
Dan zal tussen 16 en 18 uur het program
ma Jackpot, dat nu nog tussen 12 en 14 
uur wordt uitgezonden, worden uitgezonden 
++ Tussen 20 en 23 uur presenteert Jan 
Douwe Kroeske het eerste deel van de 
Vuurwerk 50 ++ Arie Kleywegt is deze 
week en volgende week dinsdagavond te 
gast in De Radiovereniging bij de VPRO 
op R1/2 tussen 21 en 22 uur ++ Bij de 
TROS op Ned.2 wordt de laatste miniplay
backshow van dit seizoen uitgezonden. Op 
TV1 0 wordt binnenkort nog een serie mini
playbackshows uitgezonden +++ 
4 OKTOBER: Tussen 11 en 12 uur praat 
t lsemieke Havenga met Jan Terlouw over 
de kinderboekenweek en met Jaap van Mee
kren over zijn werk bij Veronique ++ 
Oe Raad van State bevestigd vandaag dat 
Veronique een buitenlandse zender is en 
dus op de kabel mag worden toegelaten ++ 
In Terug in de tijd laat Bart van Leeuwen 

I its uit de Top 40 van 28 mei 1966 horen. 
++ Nederland Muziekland wordt uitgezonden 
l an de NOB-fonotheek i.v.m. de opening 
van de Platentiendaagse 1989 ++ Water en 

uur is de titel van een nieuw NCRV-pro
gramma dat tussen 19 en 20 uur op R2 
wordt uitgezonden. Presentatie is in han
den van Tinne van Ree en Sjors Fr6htich 
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++ RUR wordt dit seizoen, bij Veronica op 
Ned.2, uitgezonden vanuit Studio Plantage 
in het Amsterdamse Artis. Een van Jan , IJJ Lenfer. i nk' 5 gasten i s de 

gentleman-oplichter Heer 
Olivier ++ CDA en PvdA 

zijn bereid commerciële televisie in Ne
derland officieel toe te la t en, maar dan 
uitsluitend via de kabel. De hu idige drie 
netten moeten volledig beschikbaar bI ij
ven voor de bestaande omroepen. Dat 
bleek vanavond na afloop van de gesprek
ken over de vorming van een kabinet van 
PvdA en CDA +++ 
5 OKTOBER: Aart van Bergeijk viert zijn 
43-ste verjaardag en de 350-ste uitzen
ding van zijn programma Volgspot tijdens 
een rechtstreekse uitzending tussen 0.02 
en 1 uur op NCRV R1/2 ++ I.v.m. vakantie 
van Jan Pelleboer, wordt het weerpraatje 
bij de TROS op R3 verzorgt door Ton van 
Gils ++ Oe Veronicaprogrammering op R2 
heeft uitbreiding gekregen. Peter Holland 
presenteert tussen 17 en 19 uur Holland 
in de file, en Will Luikinga presenteert 
een show tussen 19 en 21 uur ++ Simone 
Wiegel heeft Veronica verlaten en is nu 
bij de AVRO te zien als êén van de twee 
presentatrices van Service Salon op Ned.2 
++ Minister Brinkman laat zijn plan varen 
om de commerciële omroep Veronique thans 
van de Nederlandse kabel te weren. Aanvan
kelijk had hij aangekondigd het besluit 
te schorsen van het Commissariaat voor de 
Media dat Veronique als een buitenlandse 
zender tot de kabel toelaat. De ommekeer 
in Brinkmans opstelling kwam tot stand 
na de uitspraak van de afdeling recht
spraak van de Raad van State, die giste
ren het Commissariaat in het gelijk stel
de ++ Tussen 21.10 en 22 uur presenteren 
Leonie Jansen en Philip Freriks, bij de 
NOS op Ned.3 de eerste aflevering van het 
mediaprogramma Lopend Vuur. Een groot 
deel van deze eerste uitzending is gewijd 
aan de perikelen rond de commerciële tv 
++ TROS Sesjun begint vandaag aan het 
zeventiende seizoen. Ook dit seizoen wordt 
het programma tussen 23 en 24 uur op R3 
uitgezonden. Roadside Picnic uit Engeland 
opent het nieuwe seizoen vanuit Nick Vol
lebregt's Jazzcafé in Laren +++ 
6 OKTOBER: Bart van Leeuwen vervangt 
Erik de Zwart als presentator van de Top 
40 tussen 15 en 18 uur. In het prograrrrna 
wordt aandacht besteed aan het 25 jarig 
bestaan van de Top 40 aan de hand van 
oude opnamen, die Ton van Draanen eens 
had geleverd t.g.v. een ander Top 40-
feestje ++ Stenders en Van Inkel wordt 
door Rob Stenders alleen gepresenteerd, 
omdat Jeroen van Inkel tv-opnamen maakt 
voor een show rond de 25 jarige Top 40. 



Dat programma wordt morgenavond uitgezon
den t ussen 19.05 en 21.25 uur ++ Nieuw 
bij de TROS op Ned.2 i s TROS Aktua Milieu 
dat wordt gepresentee rd door Tineke Ver
burg en Maurits Groen ++ Dankzij medewer
king van Radio Aquarius uit Leeuwarden 
kan Jeanne Kooijmans in Driespoor een 
tra ck van de nieuwe LP van Kate Bush la
ten horen. Eigenlijk gaat de LP a.s. zon
dag b ij de KRO in première. Maar daar 
hee ft Jeanne mal ing aan, ook al werkt zij 
ook voor de KRO +++ 
7 OKTOBER: Haartje van Weegen viert haar 
39-ste verjaardag. Van harte ++ TROS 
Kamerbreed wordt de komende weken vanuit 
de reg~o uitgezonden. Tussen 12 en 13 uur 
komt de eerste uitzending, op Rl, vanuit 
het provinciehuis Flevoland in Lelystad 
++ Om 16.45 uur is bij Veronica op Ned.2 
de eerste Take Five te zien. Presentatie 
is in handen van Marijke Benkhard, Anita 
Witzier, Natascha Emmanuëls en Karin 
Vlasbloem. Gast i s o.a. Jerry Hall +++ 
+++++Volgende keer meer+++Ton van Draanen 
~" I ti I I I I I 11+++++++++++1 I I I I I I I I I I I I 1+++ 

vervolg van pagina 14. 
ALS DE DAG VAN GISTEREN. 

Het is net of als het pas geleden is, 
die eerste dag aan boord van de Mi Amigo. 
De tocht erheen was erg lang en we kwamen 
midden in de nacht aan boord. We gingen 
me teen naar beneden om te slapen en je 
kun t dan ook nie t stellen da t ik he t 
schip al had gezien. Gelukkig had ik al 
de nodige foto .... s gezien en veel verhalen 
gehoord over hoe het er aan toe kon gaan. 
Die eers te show, om nooi t te verge ten. 
Een hele rare ervaring, daar midden op 
de Noordzee. Ik had in het begin een 2-
persoons ca bine ter beschikking, vanwege 
het feit dat er niet al te veel mensen 
aan boord waren. Slechts zelden moest ik 
die cabine delen, hetgeen gebeurde met 
Mark Lawrence, één van de meest rustige 
mensen van Radio Caroline uit die perdio
de. 
KLUSSEN NAAST HET MAKEN VAN SHOWS. 

Na tuurlijk werd er meer dan alleen 
programma' s maken gedaan. In de tijd da t 
ik aan boord zat hebben we alle cabines 
geverfd en de kombuis heef t zeker drie 
keer een nieuwe kleur gekregen. Ook de 
messroom onderging ditzelfde lot. 
Het was niet rommelig, zoals vaak gesteld 
werd. We beschikten er over twee tafels 
me t de nodi ge s toe l en , een kleuren tele
visie en uiteraard de onmisbare radio. 
Op de televis i e ontvingen we vier Britse 
sta tions en een Belgische en Nederlandse 
zender. De twee laa ts ten ech ter zonder 

geluid. We maakten gebruik van een nor
male huisantenne, die een vaak afwijkend 
beeld gaf. Later hebben we een rotor aan
gebracht en als het signaal slechter werd 
was het een kwestie van draaien aan de 
ro tor. Voorheen moes t er telkens iemand 
op het dak van de brug klimmen om de an
tenne, op commando, bij te stellen. 
TOCH VEEL NUTELOZE TIJD. 

Ondanks dat we zo nu en dan aan het 
klussen waren was er erg veel tijd over, 
die we doorbrachten me t het luisteren 
naar muziek, drinken en bruinbakken in de 
zon (als die er eens was). Aan boord 
waren verschillende spellen kaarten, maar 
vreemd genoeg werd er door niemand 
gekaart. Het monopoliespel werd soms een 
echte ziekte waardoor een ieder tot diep 
in de nacht, soms een week lang, meedeed 
aan een marathonspel. Wat betreft het 
leesplezier was er ook geen reden tot 
mopperen want er waren genoeg boeken en 
bovendien kwam er regelma tig een nieuwe 
voorraad lektuur mee. 
DE POST KWAM ONREGELMATIG. 

Ook werd er tijd ingeruimd voor he t 
beantwoorden van de luisterpost. Wel moet 
ik stellen da t de pos t onregelma tig kwam 
maar wel vaak in grote hoeveelheden. 
Vooral waren er veel reakties op de .... Per
sonal Top Thirty', die we toen regel
ma tig in he t programma hadden. Vaak 
kwamen die lij s ten op he tzelfde neer en 
we probeerden zoveel mogelijk een 
afwijkende lijs t op te nemen. Waar je 
bijna nie t om heen kon waren de pla ten 
van de Stones, Led Zeppelin en Deep Pur
ple ', die al tijd wel in de lij s ten voor
kwamen. 
FORSE UITBREIDING PLATENCOLLECTIE. 

We hadden duizenden Lp .... s me t daarin 
de meest vreemde soorten muziek. Toen ik 
in 1986 aan boord kwam was er nog behoor
lijk veel ruimte over in de discotheek 
maar in de loop der tijd moesten er 
steeds meer planken bij getimmerd worden 
om alles redelijk goed te kunnen 
opbergen.Ik denk dat er zo'n 5000 
Caroline Lp .... s waren en bovendien konden 
we pu tten ui t de Mi Amigo collee tie, die 
in de bovenstudio stond. Het samenstel
len van de Caroline Album top 30 ging 
elke week in overleg me t de aanwezige 
deejays. We kregen vanaf de wal telkens 
redelijke informa tie inzake de verkoop
cijfers en zaten vervolgens rond de tafel 
om de lijst enigszins bij te schaven aan 
eigen smaak en om het niet tê commercieel 
te la ten klinken. 
GEWELDIG OUD MENGPANEEL. 

Welke foto's je uit de loop der jaren 
ook terugzie t van Caroline vanaf de Mi 
Amigo, telkens zal je de Gates .... Studio-
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nette' mixer zien, een mengpaneel die 
ontzettend sterk en solide was en waar
over een ieder zeer tevreden was. De 
draaitafels waren van het merk Garard 
type 301s, ook al weer succes gegaran
deerd. Ze beschikten over een Lenco 
Goldring arm en we hadden tevens 2 Re
voxen type B 77. Tenslotte waren de 
jinglemachines van he t merk Spo tmas ter, 
type 400. Boven was in de nieuwss tudio 
ook een Gates mixer, hoewel in de Mi 
Amigo studio een totaal ander mengpaneel 
stond, die veel moeilijker in gebruik 
was. 
STUDIO BENEDEN DEKS GESITUEERD. 

De Carolines tudio was aan de rechter 
kant van het schip en was direkt beneden 
he t noodanker gesi tueerd. Gezien he t 
beneden de zeespiegel lag was het er 
altijd erg koel, dit in tegenstelling tot 
de reserve studio, die dicht bij de zend
erkamer za t. Het was er al tijd erg warm 
en werd derhalve ook niet vaak gebruikt: 
In de zome r haalden we de stalen pla ten 
voor de ramen weg om nog wat frisse 
lucht te krijgen. Soms brak, door ouder
dom, een hengsel van he t raam a f en dan 
kwam be t gro te probleem: reserveonder
delen. Voor de Carolineorganisa tie zijn 
reserveonderdelen al tijd een probleem 
geweest. Alleen het meest noodzakelijke 
kwam 'mee aan boord. 
OPEN RAMEN VRAAGT OH PROBLEMEN. 

Als een kombuisraam open stond gaf 
di t , vooral in de zomer, zo de nodige 
problemen. Je was een programma aan he t 
presen teren en voor je he t wis t had je 
een ke tel me t wa ter over je hoofd of een 
lading verrotte eieren. We haalden vaak 
de groots te ongein me t elkaar ui t, zoals 
het elkaar opsluiten in de hutten. 
I~ werd op een bepaald moment voor mijn 
show opgesloten in de douche door Stuart 
Russel en heb tijden nagedacht hoe ik 
hem terug kon pakken. Enkele dagen nadien 
heb ik samen met een paar andere jongens 
de hele studio leeggemaakt. Slechts 2 
nieuwe platen bleven over en we hebben er 
een partij platen neergezet die qua smaak 
totaal nie t pas ten in de Carolineprogram
mering. Toen hij eenmaal in de studio zat 
hebben we kruk uit de deur gehaald en had 
hij nie t de kans om er meer ui t te 
komen. Die nacht hebben we de mees t ob
scure pla ten gehoord. Op een bepaald mo
ment vond Stuart een Christopher Rainbow 
tape, me t daarop twee nummers. Gedurende 
die nummers slaagde hij er in ui teen 
noodluik te kruipen. Hij ving het geluk
kig allemaal goed op. Ik kon trouwens erg 
goed me t S tuart overweg. 
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DE NEDERLANDERS AAN BOORD. 
We gingen ook erg goed om me t de 

bemanning, die vaak gro tendeels ui t 
Nederlanders bestond. Het vreemde is dat 
zij, ui ,tgezonderd de kok, allemaal echt , 
goed de engelse taal beheers ten. En dan 
te bedenken da t de Engelsen vaak geen 
enkele andere taal meester zijn. 
NIET VEEL SCHEPEN TE ZIEN. 

Gezien we me t de Mi Am igo bui ten de 
vaarrou te lagen zagen we vooral in de 
winter niet veel schepen. Af en toe een 
marineschuit of een verloren vissersboot. 
In de zomer waren er vaak veel Belgische 
vissersbo ten die ons aandeden en na tuur
lijk de nodige schepen met de Anoraks. 
DTI TOEN OOK AL IN AKTIE. 

Ook in die tijd was men er bij het 
Department of Trade and Industry al sterk 
in om schepen te sturen voor het maken 
van de nodige foto's. E~n van die was de 
MV Waverly. We hadden, via onze bronnen, 
vernomen da t ' men zou komen en hadden 
enorm veel gein vooraf. We hadden voor
genomen ze te on tvangen me t op he t dak 
van de stuurhut enorme geluidsboxen voor 
het nodige 'lawaai'. Alles wat ze echter 
te horen kregen was: 'a big hello', toen 
het schip uiteindelijk ons verliet. 
De kok had bovendien een groo t bord aan 
de zijkan t van he t schip gehangen me t 
de tekst: 'Don't feed the deejays'. 
SLACHTOFFERS VAN OLIEVLEK. 

Er waren jaren bij dat we veel vogels 
aan boord hadden. Eén jaar sloeg alles en 
dat was toen 'Amoco Cadiz' aan de grond 
liep. Er ontstond een enorme olievlek 
waarin diverse vogels verlamd raak ten. 
Onze Belgi sche vriend Luc haalde di verse 
vogels uit het water en gezamenlijk 
werden deze dieren on tdaan van de olie
laag, he tgeen zeer tijdrovend maar wel 
verdienstelijk was. 
MOTOREN WERKTEN AL JAREN NIET. 

Toen ik voor het eerst aan boord van 
de Mi Ami go kwam waren de mo toren al 
jaren lang buiten dienst. Er was dus 
eigenlijk geen sprake meer van een motor 
schip. Men heeft weloverwogen de kapotte 
onderdelen te vervangen maar da t was een 
veel te kostbare aangelegenheid. De gene
ratoren waren van het merk Mann type V8. 
Toch waren ze nie t geheel gelijk daar de 
ene een olieververser had. Ook was er nog 
een kleinere generator van het merk 
Henschel. Deze werd vaak gebruikt voor de , 
reserve 10 kW zender. 

(wordt vervolgd). 


