




REKLAME BRT ZEER WEL KX;EfJ.JK. 

De kansen dat de BRT via de radio re
klane zal m::>gen gaan voeren zi jn een stuk 
groter ger...umen. De CVP vindt dat dan V\el 
een soort van STER dient te wamen opgericht 
die de ven:ieling van de rekJ.ane zal rcoeten 
beheren. In het voorstel heeft reen het 
over nODlBle rekJ.ane op de radio en zgn. 
stille reklarre via de televisie. Dit houdt 
in reklarre zonder geluid en strikt aan 
mgels gebonden. De Vlaamse Christen 
Dem:>craten vinden veroer dat er een beter 
I:e<Jlenent rroet karen voor de regionale 
televisie en dat ketenvonning binnen de 
lokale radio in Vlaanderen dient te warden 
tegen gegaan. Vanuit de CVP zullen nu 
voorstellen worden voorgelegd tot invoering 
van handelsreklarre via de BRT aan de 
regering en !Ten hoopt dat reeds in 1990 
reklarre een fei t kan warden. Irnniddels 
.heeft de direkteur generaal van de V'IM, 
Gepts , geschokt gereageerd op de plannen 
van de c;.rp gezien de VlM in zi jn ogen een 
cc:xrrrerciële anroep is en de BRT een publie
ke, \vaarop rek.l.aIre een taboe rroet zi jn. 
<bk vanuit de hoek van de lokale radio is 
geergero gereageerd daar men van maning 
is dat, wanneer de rekJ.ane op de BRT ~rdt 
toegestaan, dit de docdsteek zal betekenen 
voor de vele kleine lokale radiostations. 
BRT EN ClLYMI?{5PR()JE. 

De Raad van Beheer van de BRT heeft 
zi jn principiële illstermi.ng betuigd. net 
de rca:i~king van de BRT aan het Olympus
projekt. Het gaat cm het gebruik van een 
kanaal op de tel eoammunicatiesatelliet 
Olympus dat door hel: Europea.n Space·Aqency 
ter beschikking wordt gesteld voor afstands
ondervlijs p:rr satelliet. De BRT wil net 
de RTBF gaan sanen\\Brken aan dit educatief 
televisiekanaal. 
~ BRT E:. IKrn. 

ce Raad van Beheer van de BRT eeft 
ingestem:i net een sanenwerking met de 
IKON. Dit zal gaan gebeuren via de co
produktie 'Literaire Salon Europa' I een 
serie van 5 prograrma' s over de EuroJ;ese 
identiteit, bekeken vanuit de literaire 
hoek. 
CANAL PI1JS NU (X)K IN VU\ANDEmN. 

De Franse gareenschapsregering pleit 
voor een naiia overeenkanst tussen Vlaande
ren en Wallonië waarbi j het nogeli jk noet 
worden dat Franstalige televisienetten 
zonderrreer op de Vlaamse kabelnetten kunnen 
worden verspreid en atgekeerd. Zcxioende 
zal het rcogeli jk worden dat b. v . VIM en 
FilmNet in de toekanst via de kabelnetten 
in Wallonië kunnen worden verspreid. Tussen 
beide deelregeringen is inmiddels op nivo 
schriftelijk overleg. 

HELSEN WH; BIJ VlH. 
1 Oktober j. 1. is Guy Helsen , hoofdre

gisseur, bij de V'lM vertrokken, daar hij 
het niet eens is rret het gevoerde beleid 
binnen de V'rn. Volgens Guy worden er steErls 
neer prograIIllB' S bui ten de deur geraakt 
waardoor hl j zi jn eigen kunnen niet kan 
ui tleven. Inmiddels is hi j een eigen 
produktiebedri j f op:Jestart, onder de naam 
Reguy. Op die mmier hoopt hi j nog vaak 
ingehuurd te worden door VIM maar kan hi j 
eventueel ook rekenen op werk van de BRT, 
de anroep alwaar hij werkte voordat hij 
bi j de V'IM in dienst trad. 
VERLIES val{ DE WEEKBr...ADEN. 

In de eerste 7 naanden van dit jaar 
hebben de nerlerlandstalige ~laden in 
Vlaanderen een verlies op reklarreinkcms
ten gelerlen van bijna 40%. Uit een steek
proef is gebleken dat dit verlies in dit 
najaar op zal lopen tot rond de 50%. Men 
denkt dat het verlies hoger is ge.-NOroen 
door de kanst van de VIM. Maria Depuydt 

1 OK'IDBER: Allereerst is het erg jarmer 
dat we het niet eerder wisten naar, zoals 
we vandaag hoorden, is er vorige maand 
een 15 minuten durende ocurrentaire op 
Q~ ~st over e geschiedenis van het 
REMeiland. Wie oh wie heeft dit gezien en 
opgenaren? In de vorige aflevering wisten 
Tt\e nog net te nelden dat caroline terug 
was in de ether. Aan boord zitten ondenreer 
Dave Asher, Peter Chicago en Caroline 
Martin. Caroline was de eerste die een 
progranma deed, toen de officiële uitzend
ingen au 1 uur in de middag een aanvang 
namaI1. Duidelijk is te marken dat rren net 
veel spoa:l de studio herbc:n.n\d heeft en 
dat er b.v. geen jingles aan roerd zijn 
en ook de lotto 649 spot niet aanTt\ezig 
is. On 18 uur die avond ging rren uit de 
ether. Voorlopig is nog niet zeker of de 
progranma' s van WMR ~r een aanvang neren 
en indien dit wel het geval rrocht zijn 
zal dit zeer zeker niet via de 6215 kHz 
gebeuren vanwege de vele klachten inzake 
interferentie die zi jn binnengekan:m en 
die er toe geleid hebben dat de arI en de 
OCD op 19 augustus j .1. hebben ingegrepen 
tegen de stations, die hun progranma I S 

verzoI:gden vanaf de Ross Revenge. Kontakten 
rret Engeland leren ons dat de 'leiding' 
van de Cru:olineol:Çanisatie aan land WOErlend 
is op het herstàrten van de progranrra' s • 
Men vindt dat Chicago andennaal zonder 
op:iracht de zender heeft aangezet en niet 
gewacht heeft totdat aan land het een en 
ander, waaronder een registratie van het 
schip, geregeld was. Chicago zal V\el gedacht 
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hebben dat zijn 'hippievrienden' dit nooit 
zouden regelen en mr. Caroline kermende 
wilde hij zijn station zo snel ncgelijk 
weer in de ether terug brengen. ZO lang 
het niet een goa:i geoliOOe organisatie is 
en niet maez:del:e parti jen binnen de Caro
lineol:Çanisatie bestaan zal het geen goed 
station worden. Rob Day, bekend van de 
Caroline Roadshow in de 70'er jaren en 
tevens als man achter de schenren van 
Laser 558 en Laser Hot Hits, heeft gepro
beerd reklane zendtijd te verkopen aan 
Atlantic 252. Als antwoom kreeg hij van 
John catlett te horen dat nen niet net 
hem in zee wenste te gaan gezien zi jn 
slechte reputatie. 'l'I:o\Mms, gesproken 
over de Caroline Roadshow, nu al is de 
datum bekend gemaakt voor de Caroline 
Roadshow Christmas Party, die dit jaar 
zal worden gehouden in de City Hall van 
St. Albans en wel op vri jdag 1 decanber 
a . s.. Wel erg vroeg in decanber 1 De recht
zaak, aangespannen door de organisatie 
achter de MY Sarah van Radio New York 
InteDlational, is voor de organisatie 
negatief afgelopen gezien het Hoge Gerechts
hof te kennen heeft gegeven dat de FCC 
terecht heeft ingegrepen daar zij niet 
alleen verantwoOroeli jk is voor alle radio-
en televisieuitzendingen in de VS maar ook 

over die, die gericht zi jn op de VS. Terry 
Bate, in de 60'er jaren de man die Caroline 
tot grote hoogte bracht wat betreft de 
reklamei.nkansten en in de 80' er jaren als 
managing d:irect:or verantwoordeli jk was 
bi j de EMS, het nationale Britse reklamever
koopkantoor, ovm:weegt zich terug te trekken 
uit de reklamawereld. Hij zal voorlopig de 
nieuwe managinq diJ:ector Van Pooss bli jven 
assisteren maar in de loop van 1990 zich 
terugtrekken. Johnny Lewis boert erg goed 
bij het na station Invicta Radio. Hij is 
nu benoatd tot Head of Music. Wie herirmert 
zich nog Etlward Cole, één van de fantastisch 
relaxte pt:esentatol:eIl van Radio 390. Hi j 
was gedurende de afgelopen 15 jaren in 
dienst van de ~ en heeft besloten Auntie 
de rug toe te keren. Hi j zoekt nu weer werk 
als presentator op free lance basis en 
wel gericht op de easy listening markt. 
Op de BOC televisie wamt tot en met 10 
novenber regelrratig een PlDOOtiespot 
gedraaid voor Greater Ialdon Radio. I.suk 
au in die spot, die een aardig beeld geeft 
van de aktiviteiten van GLR, ex zeezender
jocks Tanny Vance en Johnny walker te 
zien voorbij kalen. In Utrecht is sinds 
kort via de ether en de kabel op legale 
wijze het station I:k:mstad te beluisteren. 
Op dit station ondezneer werkzaam Fen:y 
Frlen, ex Mi Amigo, Mi Amigo 272, caroline 
en Radio Monique . Tevens hoorden we er 
Jerry Hoogland, die ook nog aktief was 
bi j Radio Mi Amigo 272. Vanuit Engeland 
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ontvingen we ter recentie een exemplaar 
van ' '!he Video, the Voice of Peace', een 
54 minuten durende video, die grotendeels 
in 1988 wem geschoten·~ door Coconut, je 
weet wel van ondezneer Caroline. D3 video, 
die af en toe wat te langdradig is naar 
verder een duideli jk overzicht geeft van 
de aktiviteiten aan boom, toont onderrreer 
de tocht naar de voo:onalige Groninger 
coaster de ei te, onderhoud en schOO11m3.ak 
schip, aktie in de studio' s waarbi j helaas 
te weinig aktie in de deejay progranma 's 
teJ:Wi.jl er wel veel beelden worden getoond 
van het klassieke progranma . Gelardeeni 
net Hebreeuwse muziek en jingles, hetgeen 
het weer een eigen kleur geeft. Veroer 
wil nen de bw:en, het nieuwe radio en 
televisie station, tonen, maar zie je 
slechts een stip aan de horizon. Wat het 
rreest opvallende is aan de kwalitatief goerle 
video, is de bevoorrading van het zendschip 
in de haven van Ashdcxi. Aan het einde van 
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de video wordt bekend. garaakt dat er 
binnenkort ook een VOP LP valt te veI:Wachten 
in produktie van Dave Asher. De video is 
te bestellen op PAL VHS voor 18 Engelse 
Ponden bij Offshore Echoes, Box 1514 IDndon , 
W7 2LL England. 
ma 2 oktober: Een woordvoeI:der van de OCD 
heeft bekend garaakt dat er geen akties 
zullen worden ondemcrcen tegen de terugkeer 
van Radio caroline gezien het signaal van 
het station nauweli jks de oostkust van 
Engeland zou bereiken en het geheel niet 
in Nederland zou zijn te ontvangen. Wij 
weten wel beter. Uit Engeland kcrcen via 2 
van onze tipgevers berichten binnen als 
zou er getest zijn via de 819 en de 1404 
kHz. Verder rreldt nen de 103.1FM en d~ 
828 kHz in de gaten te gaan houden voor 
eventuele progranma I S en testen vanaf de 
Nannell. Eerst zelf horen en dan geloven. 
di 3 oktober: 6-9 Caroline Martin, 9-12 
Dave Asher, 12-15 Caroline, 15-18 Dave, 
waama close::lown. Nog steeds geen herstart 
van de religieuze progrannering , waarschi jn
li jk atdat het signaal dennate zwak is 
dat het in de donkere uren niet kan doorbre
ken in O::>st Engeland. [):)et wel erg sterk 
denken aan ' terug naar af' . Voor de jongeren 
onder ons even een' verklaring. Toen wij 
in de begin periode van Radio Caroline 
( 1964) naar het station luisterden waren 

. er ook alleen tussen 6 in de ochtend en 6 
in de avond progranna 's. Het enige verschil 



net toen is dat nen dit keer geheel aan de 
andere kant van de schaal zi t . Zat nen 
toen op de 199 neter, nu is dit de 538 
rreter.In de avonduren zat ongeveer op de 
199 neter, officieel de 201 neter, Radio 
Atlanta. Dat gaf voor ons in Groningen 
een dennate slechte kwaliteit dat we er 
nauweli jks naar hebben geluisterd. Als ' je 
hedentendage in de diverse radioarchieven 
duikt vindt je ook nooit neer dan 20 tot 
30 minuten terug aan opnanen, nees ta I 
ook verkort - dus zonder de muziek . Sinds 
enkele weken beschikken we over zeer unieke 
opnamen van Atlanta, m totaal 6 uur aan 
uitstekende progranrna , s met ondeIlTEer 
J ohnny Jackson en Mike Raven. Waar zolders 
in Engeland wel niet goed voor kunnen . 
zi jn 1 We hebben gereend voor de liefhebber 
een eventuele kopie op kwaliteitscassette 
(90 . minuten in totaal) te willen maken. 
Mocht je interesse hebben, voor 10,-
mclusief cassette en po~~ sturen we het 
je op vanuit ons adres in Groningen. (bk , 
en dat is al ~ een aantal maanden 
geleden, hebben we een nieuwe fotoset 
sanengesteld bestaande uit één vergroting 
en 10 nonnale zwart wit foto's van capital 
Radio. Pri js canpleet 35, - , per set van 
10 losse foto' s f 20, -- of alleen de 
vergroting voor f 15, - ; ook te bestellen 
bi j ons adres in Groningen. Vandaag is de 
62 jarige Abe Nathan, direkteur eigenaar 
van the voice of Peace, veroordeeld tot 
zes maanden gevangenisstraf wegens 

. aantal ont::noetingen net de PID leider 
Arafat . Volgens de Israëlische wetgeving 
zi jn kontakten net PIl) leden verl:x:x:ien en 
betekent het een schending van de anti
terrorisrrewet. De wet werd door de regering 
in 1986 aangenaren. Velen in en buiten 
Israël vinden het verl:xxi op contacten net 
de PID uit de tijd. Abe Nathan verklaarde 
tijdens de rechtzetting trots te zijn dat 
hij Arafat had ontnoet in Tunis en later 
in Straatsburg. Hij stelde tevens zijn 
strijd tegen deze wet niet te zullen 
staken daar het zondeIlTEer nodig is te 
praten net de vi jand daar de kogels van 
Israël en de stenen van de Palesti jnen 
beslist niets oplossen. De rechter veroor
deelde Nathan tevens tot 12 maanden voor
waardelijk indien hij binnen 3 jaar ander
maal wordt betrapt ~ens het onderhandelen 
net de PID. w:> 4 OKTOBER: Caroline kwam 
rond 8. 30 .in de ether mat tot 12 uur Dave 
Asher en als reden van het te late starten 
'Werd I verslapen' opgegeven. wel zeer vreem:l 
was het an eindelijk een jingle, in de 
vam van de Carolinebell, te horen, 12-15 
caroline en vervolgens tot 18 uur andennaal 
Dave. do 5 0K'l0BER: 6-9 caroline, 9-12 Dave, 
12-15 Peter Chicago en 15-18 Dave.On 17.35 
hoorden 'We de eerste IA jingle in het 
progranma. za 7 0K'l0BER: On tien uur pas 
in de ether met tot 12 uur IBve en deze 
keer had nen .in de ochtend technische 
problenen waardoor men niet eerder van 
start kon gaan., 12-15 caroline en andennaaJ. 
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van 15-18 Dave. zo 8 OK'roBER: Caroline 
558 van 8.55 tot 12 .uur Caroline, 12-15 
Dave en 15-18 Peter. na 9 OK'roBER: 6-9 
Dave Asher, 9-12 Caroline Martin, 12-15 
Peter Chicago, 15-18 Dave Asher. In de 
daarop volgende dagen de twee laatste 
'blokken' sans vice versa. di 10 OK'roBER: 
On 3 minuten voor 12 ging de 558 zender 
ui t de ether an vez:volgens an 17 minuten 
na 1 uur terug te keren. Dave Asher deed 
of er niets aan de hand was en kondigde 
de voorgaande, niet gehoorde, plaat af an 
door te gaan net zijn programna. Hoe later 
hoe beter is de naam van een pxcgranma 
dat dit seizoen nieuw is op de ma; televi
sie. Wim Bosbocm praat net diverse gasten, 
telkens één per aflevering. Deze dinsdag 
was het de beurt aan één der weinige 
senioren uit de Na:1erlandse anroepgeschie
denis, die nog leeft. Joop I.andré, in de 
'l\Eede wereldoorlog aktief net Herrijzend 
Nederland, en verder orxiex:neer direkteur 
van de Rijks Voorlichtings Dienst en 
Polygoon JOUD'lBal, wem uitgebI:eid onder
vraagd over zijn kleurrijke carrière, 
waarbij natuurlijk zijn Rem eiland periode 
niet wem vex:geten. Bijna tegelijkertijd 
bij ZDF op de buis een verslag van de 
gevangennane vandaag, een week na de 
veu:oox:deling, van Abe Nathan in de Israël
ische staatsgevanqenis . Abe verklaarde 
vanui. t zi jn cel door te gaan met zi jn 
aktiviteiten en na vrijlating weer naar 
alle uithoeken van de tNeI:eld te zullen 
vliegen an te vechten voor vrede in de 
gehele wereld. wo 11 0Icr0BER: Vanuit 
Engeland horen we dat de Ross Revenge wel 
op een zeer vreemie m:mier is bevoorraad 
met olie. In de 'l\Eede Wereldoorlog zou 
de VODll van bevoorrading, zoals nu gehan
teeI:d, al zijn uitgeprobeerd. Daar het 
verlxxien is vanuit Britse havens te bevoor
raden is nen afgestapt van het idee grote 
tankschepen in te zetten • Dit zou te 
opvallend zi jn en nen wil niet ande:onaal 
problEJlSl net de overheid. Er is nu een 
kleinere boot ingehuum en deze sleept 
een rubberen ballon achter zich aan, die 
gevuld is met olie. Over het sterker 
doorkatende signaal van de atgebotM:ie 1 
kW zender aan boord van de Ross ~t Peter 
Chicago te nelden dat er efficientel:e 
lampen worden gebruikt dan voomeen , die 
een sterkerder signaal opleveren en tevens 
veel minder energie gebruiken dan voorheen, 
hetgeen ook weer inhoudt dat er minder 
olie gebruikt hoeft te worden. Hij vertelde 
ook nog dat I:eserve orxteroelen voor de 
zender, die al aan boord waren van de 
Ross tijdens de raid, gedurende de lunch
pauze van de overvallers - ze verbleven 
voor de lunch aan boord van de Volans
zi jn verpakt in waten:lichte zakken eh in 
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het onderste deel van het schip Zl. Jn 
verstopt. In dat deel staat nOlJllaä.l water 
en wem derhalve niet door de OCD verder 
gezocht. Het ligt in dé bedoeling zeer 
snel een 'bEede zender zendklaar te hebben, 
waarbi j wordt gejacht aan een ster.kerder 
vexnogell dan de 558 zender. Dit is bestatrl 
voor een tweede service waarbij al wel 
gesteld wordt dat dit beslist niet door een 
nederlandseorganisatiegebruiktzalworden. 
Tevens dient er ruimte geschapen te worden 
voor de religieuzen daar uitzending in de 
avonduren via de 558 geen nut heeft, gezien 
na schaterti jd het signaal Engeland bi jna 
niet neer binnenkant. Gaat reen toch op de 
558 deze pxcgranma's brengen dan is reen 
bang dat het nerendeel van de religieuzen 
zich zal terugtl:ekken annooit weer zendtijd 
op caroline te kopen . Derhalve wacht rren 
liever totdat nen een sterkere zender 
geacti veeJ:d heeft. Dat niet alle religieuzen 
op de hoogte zijn van de anstandigheden 
aan boord van het zendschip I1DCJ9 bil jken 
uit de diverse brieven die Jan zwart heeft 
ontvangen nadat hij de diverse organisaties 
had aangeschreven. Slechts enkele gingen 
in op de overval van de OCD en vroegen enig 
respijt tot terugkeer van WMR ofwel te 
bidden voor een snelle terugkcm;t. Het 
meest uitgebreid ging de radiogeneente 
Bloerrendaal in op het gebeuren, in een 
schri jven ondertekend door LG TooIllV liet, 
voorzitter van het Stichting Bestuur . 
Hi j schreef onc:lel:neer: "Ik hoonie het 
bericht twee dagen na het gebeuIrle via de 
Wereldallroep tijdens mijn vakantie in 
ZWitserland. Mijn eerste reactie was: 
wat een ramp voor al die onzichtbare 
luisteraars die elke zondagno:rgen opnieuw 
hun radiotoestel aanzetten, zi j bil jven 
nu verstoken van het evangelie waaD1a zij 
uitzien. Het zal U niet verbazen dat ik 
kontakt heb gezocht net Bloemendaal au 
vemere bi j zonderhErlen te venlaten. Ik 
kreeg niet alleen het bericht te horen 
dat het ven:iwijnen van Radio 819 juist 
was, maar ook dat er enige dagen vooI:dien 
uitvoerig huiszoeking was verricht bij de 
Radiogeneente. Enige uren hadden rrensen 
van de Opsporingsdienst Clandestiene 
Zenders, de FIOD en de politie uitgetrok
ken an het pand aan de Vi jve~ van kelder 
tot zolder te doorzoeken. Il:1arbi j beperkte 
men zich niet tot de ruimten van de sticht
ing. o:>k de privé vert.rekken wen:ien overhoop 
gehaald au te neuzen in persoonli jke 
bezittingen, die niets net de Radiogaleente 
uitstaande hebben. Wat nen probeert aan 
te tonen reet de in ~lag genaten gaedel:en, 
is mij volstrekt onduidelijk, Voor zover 
ik dat heb kunnen nagaan aan de ham van 
ontvangen recu' s betreft het een gedeelte 
van de (financiële) administratie, archief-



materiaal - dat minstens 10 jaar pud is-
en cassettebandjes van kerkdiensten, 

noodzakelijk cm de prekenserie uit te 
brengen. waartoe één en ander zal leiden 
is eveneens onbekend, daarover heeft mi j 
geen enkel officieel bericht bereikt. ft 

Aldus een deel van het schri jven van de 
Stichting Bloatendaal. Het schri jven van 
Johan Maasbach Wereld Zending was precies 
het tegenovergestel de van de nenseli jke 
reaktie van de Radiogareente Bloatendaal. 
In zijn sclu:ijven van septanber 1989 schreef 
Johan Maasbach aan het begin van zijn 
brief: "Toen ik van mijn zendingsreis 
naar zaïre in NErlerland arriveerde was 
het een .totale verrassing te vexnemarl dat 
de radioui tzendingen zi jn gestopt. Het 
berlroeft mi j voor de zeer veel trouwe 
luisteraars, vooral degenen die niet in 
de gelegenheid zi jn naar een kerk of 
sanenkanst te kunnen gaan." Hi j vervolgt 
direkt met: 'Wist U dat wij 80 verschillende 
cassettes hebben met geloofs~e 
radiotoespraken ..... etc". Vreem:i op zich 
dat Maasbach weet te melden dat zijn preken 
niet neer via de radio te ontvangen zi jn 
teIWi j I hi j ~ ti jd heeft gesteld op diverse 
radiostations progranna' s te hebben. De 
Rass is nog stea:is een staten.loos schip 
maar de organisatie is rran:mteel in overleg 
met een Noem Afrikaans land. Tegen de 

tijd dat U dit leest is hopelijk de nie\M3 
registratie al in gegaan. wat betreft de 
Mi Amigo kan gesteld worden dat de eigena
ren, de Harvey Brothers, nog steeds geen 
nieUY.€ financiers dan wel huurders hebben 
gevonden. wel is bekend geworden dat Paul 
Alexander Rusling voor hen achter de 
schamen werkt. Een deel van de staf, die 
aan bex)In van de Mi Amigo werkte, is 
vertrokken naar Lissaron cm aan boord van 
de Ccrrmuni.cator te gaan werken daar ze 
door de 'laser' organisatie wel betaald 
zouden worden. Dennis Jasen ( ex Caroline 
en ex Laser Hot Hits) is in ierler geval 
aan boord van de Ccrrmuni.cator en ook wordt 
stea:is neer de naam van Chris Cary genoarrl. 
Nadat hl j geen toestemning heeft gekregen 
met zi jn Radio ~ aan land officieel 
aktief te worden in Ierland zou zijn bloed 
weer zijn gaan kriebelen. De in zijn bezit 
zijnde ex Paradijs apparatuur, waaronder 
de FM zender, zouden al verscheept zi jn 
naar Portugal. Tenslotte 'Neet JOM England, 
je weet wel die fantast van allerlei zgn 
zeezencierprojekten, nu !BB te melden dat 
de rechtzaak tegen New York Inten1ational 
negatief is verlopen. Aangenaten mag dan 
ook worden dat Al weiner John England al 
lang als adviseur voor RNI de laan uit 
heeft gestuurd. Weiner wordt t.rom-.els 
door zijn nedecanpagnons, na de negatieve 

Linnen draagtas met opschrift: 25 jaar Radio Caroline f 6,-. 

SMC AUDIO M~GAZINES: Nu uit is nummer 40: Radio 819, Radio Caroline, studio 
onder water, Arie Swets, John Taylor. 
Nummer 41: Mirjam Verhoef, Jan Veldkamp, Nigel Harris, Walter Simons. 
Nummer 42: Rob Harrison, Eddy the Eagle, Vliegende schotel, laatste keer 
Walter Simons, regelmatig uit de lucht. 
Nummer 43: Het gaat steeds beroerder met Radio 819. 
Nummer 44: Herdenking 14 augustus 1967. Ring ring DTI. 
Nummer 45: De fatale dag 19 augustus 1989 met ALLE opnamen tot de laatste 
seconde. Alle nieuwsberichten uit binnen- en buitenland. 
Nummer 46: TROS, Radio Rijnmond, BRT Journaal, laatste half uur 558 en 819, 
interview met Hans Knot in "Met het oog op morgen", Carol ine nieuws en 
info-telefoon. ALLE CASSETTES f 11,-. BEHALVE NUMMER 45: f 12,50. 

In verband met het failliet gaan van onze belangrijkste leverancier uit 
Engeland, hebben wij nog het volgende artikel in de aanbieding: 
HET ALLERLAATSTE EXEMPLAAR VAN "OFFSHORE RADIO" VAN GARY BISHOP. Een uniek 
fotob6ek voor f30,-. Haast u! 

In de uitverkoop: Radio 558 jingle-single. Nu voor f 6,-. 

Video: 5 jaar Ross Revenge van Ad Roberts. 1! uur adembenenlende video van 
het leven aan boord én daarbuiten. f 125,-. 

Het Radio Caroline boek van Hans Knot: delen 1 en 2 zijn uit, met fantas
tische interviews en verhalen van en door mensen uit heden en verleden van 

4 C a ro 1 i ne' s rij k e h i s tor ie. Per bo e k f 25, - . 
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uitspraak van het Hoge Gerechtshof, stee:is 
neer orxier druk gezet all te ~ de 
Sarah alsnog naar Europa te laten varen. 
Vanuit IerlaIxi horen we dat er een 20 kW 
zender gereed staat voor ve:voer richting 
de Ross Revenge. Vanuit de carolineor
ganisatie ver;nemen we echter dat men bezig 
is een 10 kW zender te nagelen. Zoals 
altijd elkaar _e berichten. 
vr 13 QIcrüBER: In de px.ogLanma' s van 
caroline is er enigszins paniek daar één 
van de mensen aan boord denkt de Landmark, 
het 0rI schip, aan de horizon te zien. 
Men is bang a.OOeDnaal te worden aangepakt. 
Echter, toen het schip naderbij kwam, 
bleek het een andere boot te zijn. za 14 
0Icr0BER: Even voor we deze legging gaan 
afsluitE;!n an over te gaan net nieuws weten 
we te nelden dat vandaag Nick Jackson aan 
boom is gekaren net Dave RichaI:ds, waaJ:door 
het pxesentatie team als het ware is 
verdubbeld. (Chicagoevennietneegerekend). 
Dan over naar het nieuws wat we in de 
toekanst wel zo ver nogelijk willen laten 
doorlopen. di 17 OK'IOBER: De diverse lieden, 
die een bezoek hebben gehad van de CXD in 
augustus , heti:en nu een brief gekregen 
van diezelfde OCD net daarin het verzoek 
langs te kanen voor verhoor inzake de 819 
zaak.wo 18 OK'lUBER: De werkzaamheden net 
de Ccmnunicator zi jn dex:mate ver dat voorman 
Bolland otxfracht geeft de antennanasten 
te gaan plaatsen all daan1a te ki jken of 
de ballast genoeg balans geeft. Zoals 
door ons gemeld was er I:eeds qeruiIre ti jd 
spionage . aanwezig vanuit de hoek van de 
OCD. Het plaatsen van de masten was reden 
genoeg voor de CXD an aan te neren dat 
het vernceden, als zou het an een zendschip 
handelen, juist was. Vex:volqens werd de 
politie van Lissabon en de Portugese PIT 
op de hoogte gebracht waarna ambtenaren 
van de beide laatst genoarde organisaties 
aan boom gingen. Het gehele schip werd 
ontdaan van al haar 'radioattributen ' hetgeen 
betekent dat de zenders ontmanteld zijn, 
de studio' s zi jn leeggehaald, de anterme
masten zi jn neergehaald en ond.el:neer een 
satellietontvangstschotel , die aandak stond 
opgesteld, is wegqenanen. Gelukkig is het 
dat een o~ zijnde container net 
nieuwe zenders (de voozmalige zenders van 
Paradi js) nog niet wa:ten aanqekalen. Toen, 
tijdens de aktiviteiten van de Portugezen, 
Bolland een foto wenste te nanen werd 
onmiddelli jk zi jn toestel in beslag genaren . 
De investeel:ders hebben imniddels wel 
bekend genaakt te willen doorgaan net het 
projekt en zo spoedig nogelijk te willen 
afvaren naar een veilige haven. De finan
ciers zijn afkanstig uit Zwitserland en 
de VS, waarbi j ook een aantal i:eligieuse 
organisaties is betrokken. rat Portugal 
heeft kunnen ingrijpen kant doordat, en 
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dat is de verrassing voor iedereen binnen 
de organisatie en ook voor ons binnen de 
redaktie, afgelopen voorjaar alsnog het 
Vel:drag van Straatsburg heeft ondertekend. 
Infomatie door ons ing~nnen bi j dhr 
Rood van de OCD leert ons dat de CXD stelt 
niet op de hoogte te zijn van deze aktivi
tei ten en alleen kontakten heeft rret 
zusterorganisaties in Engeland enNErlerland. 
De Perswool:dvoeI:der van PIT Teleccmm.mica
tie, dhr Leering, neldt ons tevens zeer 
verbaasd te zijn over de berichten uit 
Portugal. Op de vraag of in de toekanst 
nog zal worden ingegrepen tegen caroline 
stelde hij dat dit alleen zal gebeuren 
indien er op Nederland gerichte programna' s 
worden uitgezonden en alleen dan · wanneer 
er juridisch kan worden ingegrepen, b. v . 
bij niet registratie van het schip. Hij 
vawacht eind van dit jaar een uitspraak 
van de Amstemamse rechtskaner inzake het 
handelen van de cx::o tegen Caroline en dan 
hoopt rren tevens uitsluitsel te krijgen 
welk deel van de apparatuur terug dient 
te worden gegeven dan wel vemietigd. Op 
de vraag of nen niet dezelfde fouten had 
gemaakt als met het Paradijsschip stelde 
Ieering niet te willen ingaan op deze 
vraag en af te willen wachten wat de 
Amsterdamse rechter zou besluiten. Er is 
dus geen bevestiging van het bericht uit 
Portugal qekalen en nocht er nog 'laatste 
nieuws' zijn dan leest U dit in het voor
woom. vr 20 OK'IOBER: De Dl'! heeft bekend 
gemaakt dat de 558kHz in de toekanst 
gebruikt gaat worden door Spectrum Radio, 
een nieuw station in Groot IDndon, dat 
zich zal gaan richten op de etnische minder
heden. [bor dit besluit zal Caroline 
genoodzaakt. zijn haar huidige frekwentie 
te m::>eten gaan inwisselen voor een niet 
in Engeland gebruikte frekwentie, hetgeen 
heel nDeili jk zal worden. Met dank: aan o. a . 
Maria Depuydt, Emiel Clarijs, TandeMunck, 
Paul Jan de Haan en Ate Harsta. 
Sanenstelling Hans Knot. 

RONDJE REGIO 
MET RADIO mENmE DE PROJnCIE IN. 

Sinds kort gaat rret bepaalde regellraat 
de Radio DLenthe Express op stap. Het is 
een initiatief van de nieuwe regionale 
radio en het bureau Martin Pnxiuctions. 
De naam zegt het al: De Express rijdt en 
toert derhal va door de gehele provincie 
waarbi j in schouwburgen en feestzalen 
aandacht zal worden besteed aan regionale 
en lokale (bekende . en minder bekerxie) 
artiesten. Het geheel wamt gesponsoIrl 
door de verzekerings maatschappij DIG, 
die neebetaal t aan de vezvoerskosten en 
aan de lage entreepri js voor de luisteraars . 



RADIO JXI.!STAD TERm IN UIREOf1'. 
Na 10 jaar van afwezigheid is het 

geluid van de toen IX'PUlaire vri je radio
zender Radio D:mstad terug. Vanuit een 
verenigingsvonn verzorgen de rce::fet..:erkers 
dageli jks radioprograrme' s via de lokale 
anroep, die worden uitgezonden via de 
99.8 MHz. op de kabel en via de 107.7 MHz 
via de EM. Ihnstad hanteert een Middle of 
the Raad fODllö.t, ofwel prograrrma. , s van 
rrensen van 8 tot 80 jaar. Bij Dcmstad 
zijn, zeker voor Utrecht en argeving, 
bekende stamen te beluisteren. waaronder 
Ferry Eden, Jen:y van de werf, Gerrit 
I.ettinck en Ton van de Hart. Zi j hebben 
hun sp:>ren I:eeds verdiend bi j de diverse 
zeezenders, lokale illegalen en Radio 
Europa 80; dit laatste een pxojekt dat 
naast een station in Italië ook een zee
zenderprojekt had nneten ~rden. 

5NE~ 
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SCEI.7I'EI:ANl. EN GEMEENl'E K1OOlEN. 
De gareente Kampen wil strenge maatrege

len tegen het plaatsen van satellietont
vangstschotels .. HetovexwegendCDAgareente
bestuur wil hiertce aanp:iSsing van de 
plaatselijke Algarene Politie Verordening. 
Iedere .i.nwoner die een dergeli j:ke schotel 
wil plaatsen dient een speciale vergunning 
tot plaatsing aan te vragen. Men wil daaJ:nee 
voorkcm:m dat het straatbeeld in de toekanst 
TNOrot ontsieni door honderden schotels 
die op de daken en in de tuinen van huizen 
kacen te staan. Men denkt, rrede door het 
aantrekken van een speciale juridische 
adviseur, een wildgroei in schotelanten
nes tegen te kurmen gaan. Het plaatsje 
heeft vele tientallen nonunentale panden. 
Inmiddels is het wel duideli jk dat de 
gemaente Kampen weinig kans heeft de opkanst 
van de satellietschotel tegen te gaan. 
Misschien kan nen in het, voornanelijk 
christeli jke , plaats je het aanbcxi op de 
kabel dentate uitbreiden zodat de ontevreden 
ti jkers niet hoeven over te gaan tot de 
aanschaf van een eigen ontvangstschotel. 
TURKS ~ Ul'IGES'I'ElD • . 

De start van het Turks-Duitse satelliet
prograrme , zoals door ons eerder geteld, 
is enige ti jd uitgesteld daar er nog steerls 
onderhandelingen gaande zi jn tussen de 
TOS organisatie en SES Astra. V(X)ral de 
financiele dekking is nog niet gezond, 
hoewel TDS wel stelt nieUVJe bronnen te 
hebben aangeboord in AIrerika waru:door het 

. financieel binnenkort aantrekkeli jker is 
een :fXXJing te wagen het satellietprog:rarma 

op te starten. Mocht nen van start gaan 
dan ligt het in de bedoeling de beginperio::ie ' 
gratis uit te zenden en voor een ieder 
ontvangrear te zijn terwijl in een later 
stadium het progranma, hoofdzakeli jk 
bestaande ui t Turkse speelfilms, gedeccdeerd 
te gaan uitstralen. 
}IX;E VEm«XJPCI.J"Fms 1990 vmcm:~ 

IP Nederland, de organisatie die voor 
RrLV zendtijd verkoopt, stelt voor de 
eerste helft van 1990 al voor 60 miljoen 
gulden aan opties binnen te hebben voor 
p:>tentiële reklane op R'ILV. Het gaat au 
ongeveer 400 verschillende reklaneap:>ts. 
Rond deze tijd sluit het tweErle boekings
tenni. jn en hoopt nen ee:r:daags net nog 
hogere cijfers te kurmen kcm:m. 
SPCRJNE:l' W1L NIDEmANrSE REKI..AME. 

Eén van de sp:>rtsatellietstations , 
Sp:>rtNet, wil ee:r:daags beginnen net puur 
op Nederland gerichte reklarre. Men denkt 
dat dit juridisch nogelijk is gezien de 
recente uitspraken van de Raad van State 
inzake RTLV. SportNet verzorgd een deel 
van de prograrme' s in de Nederlandse taal. 
Men kan technisch het prograrrma. zodanig 
regelen dat b. v. op de ti jd dat in Zweden 
een Z~e reklame is te zien in Nederland 
een Nederlandse reklarre kan \\Orden ui tgezon-
den. . . 
CHANNEL E SPOEDIG VAN START VIA PSlRA. 

Een deel van de zendtijd die door 
'lVl0 dagelijks ~rdt opengelaten op haar 
transponder van de ASTRA satelliet zal 
spoedig TNOrden opgevuld door Projekt E, 
waarin financieel de VNO en vier van haar 
partners zijn vertegenwooJ:digd. Het projekt 
zal een onderdeel TNOrden van het Delta 
projekt, het ondel:Wijs projekt van de 
Europese camu.ssie. De partners die reet 
de VNU sanenwerken zijn: de universiteit 
van Manchester, de Intemationale Stichting 
tot canpute:ronderzoek voor banken en de 
Société Eu:ropéen des Satellites, eigenaar 
en exploitant van de ASTRA satelliet vanwaar 
'lVl0 haar prog:rarma' s uitstraal t . In de 
toekanst heeft man een progrannering van 
18 uur per dag in gedachten voor projekt E, 
waa.rl>i j een nauwe sanenwerking te venvachten 
is net Open Universiteiten, verspreid 
over Europa. Gedurende het eerste exr;erircen
tele jaar zal er slechts 1 , 5 uur per dag 
aan programna' s ~:rden uitgezonden, waa.rl>i j 
nen cm 06.30, 10 en 15 uur te zien zal 
zijn. Men zal tegen lage prijzen zendtijd 
beschikbaar stellen aan universiteiten, 
ondel:Wijsinstellingen en culturele insti
tuten. Men wil tevens de concurrentie 
aangaan reet het op te starten Olympus 
projekt, waarover ~ U eerder neldden. In 
de prograrmering zul~en onde:r:neer taalcur
sussen worden opgenarerl terwijl er ook 
ru.imte is voor prog:rarma' s waarin de ti jker 
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zal wamen geinfo:areero inzake de nogelijk
heden an snel weer aan. een baan te geraken. 
Cklk is er speciale aandacht voor buitenland
ers die voorgeschoteld krijgen hoe nen snel 
aan de gewoonten van het land kan wennen. 
SPOEDIG vmr:m(!JE LIGHl'. 

Het is goed wel nogeli jk dat voor het 
einde van dit jaar de eerste prog:raIl1lB' s 
zijn te verwachten van het eerste van een 
serie radiostations, die gerund zal wanien 
door RI'LV. Het ligt in de berloeling dat 
dit eerste station Ve:ronique Light zal 
gaan heten en de weg zal volgen die ook 
Cable One heeft gevolgd, dus rustige ITllZiek 
net veel oud werk. Geruchten doen de ronde 
dat er een samenwerkingsverband zal worden 
opgezet net de leiding van Cable One, het 
station· dat van het Nederlandse kabelnet 
weI.'d venireven. 

Radio 
Memories 

DE CN.rBREKEH>B ~. 
In de vorige Freewave heeft U kurmen 

lezen dat het tweede deel van de caroline 
MerDries uit is in de Nederlandse taal. 
Inmiddels is ook een Engelstalige versie 
verschenen maar er zit duideli jk een 
verschil tussen ' de 2 Nederlandse delen en 
de Engelse. Door een overaanbod aan verhalen 
van ex-rneciewerkers ~ caroline zijn er 
bepaalde hoofdstukken wel .in de Nederla.nd$e 
delen tel:eCht gekanen en aB1ersan. · Derhalve 
in de kalende Freewaves ruimte voor die 
hoofdstukken die ontbreken in de Nederlandse 
versie. Allm:eerst gaan we net Chris Etiwards 
op bezoek bi j Dick Morecraft, één van de 
nensen van het eerste uur. 
Toen Caroline nog een kantoor had in London 
was Dick MoI:eCraft daar één van de tot nu 
toe onbeschreven helden, die verantwoorde
lijk was voor de goede ol:gä.Tlisatie van 
Caroline aan land. We gaan terug naar 
begin 1964 als Dick Morecraft zijn herinne
ringen vertelt. 
"Mi jn eerste baan kreeg ik als decorateur 
en tekstschri jver op etalagerui ten. Ik 
werkte voor een vriend van mi jn vader 
daar deze in dit wereldje al aktief ~ 
en gezien mijn vader had gezegd dat dit 
een baan bij uitstek was probeerde .ik me 
erin in te leven. Ik was 5 jaar lang 
leerling en daal:na vertrok ik voor de 
periode van 2 jaren naar de luchtmacht. 
Nadat ik nogrraals 2 leerjaren had doorge
maakt kwam ik in de echte handel terecht 
en al snel bleek dat er niet genoeg brood 
in viel te verdienen en gezien ik inmiddels 
al getrouwd was ging ik op zoek naar ander 
werk. Ik was altijd al erg geinteresseerd 
in de electronica en dat valt niet te 
veJ:geli jken met de hooendaagse electronica . 
10 

Ik was konstant aan het knutselen met 
oude radio' s en electro mechanische appara
ten als wasnachnines etc. Op een bepaald 
rranant· las .ik een advei:tentie waarin IIEn 

iemand vroeg als onderhouc:ismm voor de 
Charles Club, gevestigd aan de Chesterfield 
G:udens. Ik besloot te solliciteren hoerNel 
ik wel begreep dat ik al die jaren geleeni 
had voor een beJ:oep, hetgeen eigenlijk 
voor niets zou zi jn geweest. Maar ook dat 
is het leven, dat gebeurt nu eermaal vaak. 
Ik kreeg de baan. De club, waar ik werkte, 
was slechts 2 deuren vexwi jderd van het 
caroline House en nen was net in de pericx:ie 
dat nen het station aan het voorbereiden 
was . Men zat duideli jk an een aantal 
'begaafde' nensen verlegen, dat 'verstand 
had van b.v. :lektriciteit en de aanleg . 
van een verwanru.ngssysteen. Op een bepaalde 
dag vroeg nen mi j of .ik kon helpen en nadat 
.ik toegezegd had dat .ik wel een dagje zou 
kcrcen, besloot ik caroline House aan te 
doen. Mijn eerste indruk was dat het een 
ongeol:gä.Tliseerd geheel was, hetgeen niet 
lang daanla zou veranderen. Op zich wist 
ik ook niet wat caroline zou wamen en na 
de eerste dag, ik werkte er slechts een 
paar w:en, vroeg Marina Martin - die 
veranG.'oOmeli jk was voor de personeels
aangelegendherlen - mi j of .ik bereid was 
voor het station te kcrcen werken. Nadat 
ik ne uitgebreid door haar had laten 
voorlichten wat caroline nu precies in 
hield en na had laten vertellen wat ik 
kon ven:ti.enen - hetgeen veel neer was dan 
bi j de Charles Club - besloot .ik het 
aanl:x:xi aan te neren. De eerste werkdag 
l?esloot ik eerst eens na te gaan hoe het 
geheel - qua gebouw en organisatie - in 
elkaar zat. Gezien het een enonn groot 
gebouw was zocht iedereen zi jn eigen 
werkplek en leek het allemaal erg chaotisch . . 
Het was ook noq allemaal niet goed ingericht 
en nadat de eerste dag voorbij was en ik 
binnengekaten was als een nonnale werknercer 
in 'the City' en vervolgens er zwart als 
een kolensjouwer was uitgekcmm dacht ik 
echt of .ik wel de goede beslissing had 
qenaren au voor Caroline te gaan werken. 
Nadat .ik naar huis was gegaan en er een 
nacht je over had geslapen vond ik toch 
dat ik maar door noest gaan met mijn werk 
voor Caroline. Achteraf gebleken was dit 
de start van een 4 jaar lange sanenwerki.ng. 
Dus was het écht nog niet zo slecht aan 
de Chesterfield G:udens. 
Ik begon de baan interessant te vinden en 
raakte betrokken bij allerlei zaken, zoals 
b. v . het bouwen van de studio' s in de 
kelder van het gebouw. Gezien ik één van 
de eerste technische rrensen was begon 
ie:iereen aan ne te trekken. Als nen wat 
nodig had werd meteen Dick erbi j betrokken 



en ik begon er steeds meer plezier in te 
krijgen. De knaap die eigenlijk verantwoor
deli jk was voor de technische afdeling 
was George Harris en zijn l:aas was weer 
een zekere Gilman. Ronan was natuurlijk 
ook al ti jd aanwezig en verder Ken Evans, 
Collin Ben:y en Arthur Coltrane. Arthur 
wasverantwoordelijkvooradvertentiespots. 
De laatste drie hadden ook een nrirnte in 
de kelder, die wi j voor hen noesten inricht
en. Martin Newton, een andere technicus, 
~rd aangencm:m an ne te assisteren. Natuur
li jk waren er veel nEer lieden, die meestal 
een paar naanden bleven en vervolgens 
weer vertrokken cm::lat ze gewoon niet 
geschikt waren voor het werk. Onze techni
sche opslagplaats en werkplaats was ook 
in de kelder. Over die kelder gesproken, 
het was heel vreem::i naar toch werd de 
keldergebruiktalsalgerneneverzamelplaats. 
De meest verrassende figuren kwallen er 
binnen. Ik herinner ne nog heel goed het 
eerste interview net een artiest die er 
in één van de -nog niet gereed zijnde
studio's werd gedaan. Keith Skues was de 
intervi~ en de artiest was de toen 
populaire zanger Val OJonican. We hadden 
er slechts één stoel en een prullanand en 
als je hedentendage aan Kei th vraagt over 
zi jn eerste interview dan zal hl j nog 
~ten te vertellen dat zi jn eerste interview 
~rd gedaan gezeten op een atgekeerde 
prullanand. Het caroline House was nogal 
groots ingeruirrd. Direkt bi j binnenkanst 
was er een grote receptieruimte net daarin 

een grote wenteltrap. Je weet ~l, zo'n 
grote trap die je vroeger vaak in films 
zag als 'Gone with the wind' . De wenteltrap 
was gestoffeerd reet JTarine bla~ tapijt 
en de muren waren mat wit zodat dit een 
prachtig geheel gaf. Op de receptie waren 
twee jonge darres ~rkzaam en ik denk dat 
in het begin het Penny en Frances van 
Staden waren, het waren erg vriendelijke 
en attractieve darres. Alle platenartiesten 
en toekomstige platenartiesten ~rden 
derhalve door de beide darres ontvangen en 
doorverwezen naar diegene die rren wenste 
te zien. Aan de muur van de receptie was 
een luidspreker waar de gehele dag, toen 
het station eermaal in de ether was, het 
geluid van caroline was te beluisteren. 
Trouwens je zag ze overal in het gelx>uw 
en het werd tevens gebruikt als anroepin
stallatie an rrensen te kunnen oproepen 
indien nen gezocht werd. Als ianand zi jn 
naam werd argeroepen dan diende deze de 
telefonistes te bellen waarna men de 
desbetreffende lxxxischap kreeg. Aan de 
rechterzi jde, na de receptie, was een 
cp:ote gang reet allanaal grote karcers, die 
deftig gestoffeerd en gareubileerd waren. 
In de eerste karcer was de verkoopafdeling 
gevestigd en de daarop volgende, die aan 
de achterzijde van het gelx>uw was gelegen, 
was de karcer van de personeelsconsulente , 
Marina Martin. Als je de trap op ging 
naar de eerste verdieping vond je er 
allereerst de karcer van Michael Parkin, 
die het hoofd was van de reklameafdeling. 

Dick Morecraft en Johnny Walker (foto: OEF). 11 



Hij zat daar tesanen net zijn sec:etaresse, 
Sally Beecham. Ja, ik geloof wel dat het 
Sally was hoewel ik er niet helanaaI zeker 
van ben. Het is natuurlijk al weer zo'n 
25 jaar geleden en er zijn zo ontzettend 
veel mensen in dienst geweest van de 
Carolineorganisatie. Nadat je andennaal 
een p2r treden was opgeklamen kwam er 
een soort van tussenven:lieping. Eigenli jk 
was het nog steeds de eerste verdieping, 
maar je weet hoe die ouderwetse gebcJt.Iwen 
zi jn get:x:nn..d. Hier was ondemeer het kantoor 
te vinden van Ken Evans , die de eerste 
progranmadi.l:ek was van caroline South. 
Zijn d.iJ:ekte assistent was Richani Swainson 
en de danes die het secretariaat en de 
public relations da::len W8l:en Maureen 
Blac:kburn en Marien Cockrane. 
Direkt na Ken Evans zi jn kantoorruimte 
was de vergaderzaal van de leiding van de 
oI:ganisatie. Ex:q llDOi gereubileel:d en wat 
d.iJ:ekt een ieder opviel was dat op één 
van de rrw:en over de totale lengte een 
gigantische vergroting hing van het caroli
neschip de Fl:edericia. In één van de hoeken 
stond, voor die ti jd, een erg ch.u:e Sabre 
Radio opgesteld die beide Caroline stations 
ontving en één doorgaf via de luidsprekers. 
Ronan zat hier vooral vaak naar de pn:xJralll
ma' s te luisteren. Naast deze vergaderzaal 
was de kaner van Alen Crawfoni en zijn 
secretaresse, Toni Gcmach. Via een deur 
binnen in de karter kon je in de volgende 
kamer karen, die van de hoofdtechn.icus, Mr. 
Gilnan. Hi j was er al werkzaam toenf ik er 
de eerste dag binnenkwam. VeJ:VOlgens was 
er noq een kantoor op die verdieping en 
wel die van de _ van het 
caroline North schip. Chris M:x>re had 
deze taak en werd geassisteerd door Patricia 
Atkins als secretaresse. Tenslotte was er 
op die verdieping een heel klein kanert je 
waar een knaap net de naam Ricky Steen 
werkte en die samen net een assistent, 
wiens naam ik me niet neer herinner, de 
caroline Club runde. Laten we eens een 
kijkje naten op de tweede verdieping. 
Hier waren slechts twee kantoren gevestigd, 
waarvan de ene door Ronan O'Rahilly wem. 
gebruikt tesanen net zi jn secretaresse 
Q:ma Leigh. Het was tegeli jkerti jd het 
kantoor waar de zaken \ElXlen geregeld 
voor zi jn artiesten als Geox:gie Fane , 
Ronnie Jones e.a. Het kantoor daamaast 
was andennaal een caroline Club kantoor 
maar werd als zodanig TNeinig tot niet 
gebruikt. Het werd meer als wachtkaner 

gebruikt en als '_' als iemand 
even rustig wilde werken. Dat was zo in 
totaal het caroline fbuse. Je had natuurli jk 
nog een kleine bovel1yerd.ieping alwaar een 
fotostudio was gevèstigd, die niets met 
caroline had uitte staan. De enige manier 
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au daar te kcman was via een achtertrap 
of net een kleine lift. 
We hebben de kelders bewaard tot het laatst 
daar eigenlijk het wezenlijke Carolinewerk 
daar gebeunie. Je kunt onmiddelli jk alle 
eel:der genoem:le infonratie wat mi j betI:eft 
vergeten .• 1 

'NOrdt veI:VOlgd. 

UITBREIDnG ZWEVEHJE BUlKKm STm. 
Een ma.x.i.male ui t.bl:eiding tot 5 zwevende 

rekl.aneblokken per televisienet per ui tzend
avond behoort per 1 januari a. s . tot de 
nogelijkhejen. De z:egering heeft hiertoe 
besloten daar een uitbreiding van de 
reklanezendti jd via de STER nocxizakeli jk 
is au de ve:g:roti.ng van de concun:entie 
op de televisiereklanetarkt teg-en te gaan. 
Tevens neent het ministerie van WVC dat 
de nogeli jkha:ien on rekl.aneblokken te 
plaatsen. niet optinaal genoeg zijn. Bijko
nend voordeel van de eventuele uitbreiding 
van deze zwevende blokken is dat de belangen 
van de STER niet geschaad 'NOrden wanneer 
er neer joumaaluitzendingen zouden 'NOrden 
_ of joumaaluitzendingen op 
andere ti jden worden geprograrmeerd. 
GmEZnG SCIXRl' IN roJJ'En' UNIE. 

Een onlangs op de Sovjet televisie· 
uitgezonden progranna over genezing onder 
hypnose heeft gigantisch gescooro. Volgens 
het persbw:eau Tass zouden liefst 200 
miljoen van de 285 miljoen potentiële 
kijkers het progranna hebben gezien. 
KlNDERFII.M IN DE PRIJZEN. 

De Ne:ierlandse kinderfilm 'Mijn vader 
~t in Rio' van de regisseur Ben Sanbo
gaart is bekroond net de Filmzienprijs 
1989. Dit qebew:de onlangs tijdens het 
inteI:nationale kinderfilm- en televisie
festival in lWsterdam. In de drie vooraf
gaande edities van dit festival gingen de 
hoofdprijzen telkens naar Zweden. Eerder 
dit jaar kreeg de bekroonde film al een 
onderscheiding toegewezen op het inteI:na
tionaal filmfestival in Berlijn~ 
IAAT DE AI110 5'l2\AN IN SERIE KRO. 

vanaf 1 januari 1990 zal de KRO in 
een aantal progranma 's p:>rtretten tonen 
van Nederlanders die gedw:ende die pericrle 
bereid zijn hlDl auto te laten staan. 
Natuurlijk staat het Milieu in deze voorop 
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maar rren wil in de serie <x>k gaan tonen 
hoe bepaalde nensen zich gaan gedragen 
bi j het gemis van hun voertuig. In totaal 
gaat het cm 10 personen die hun auto al 
dan niet de gehele pericx:le van 100 dagen 
laten staan. Het zal toch wel . rroeilijk 
worden voor de personen cm achter het 
stuur te kn.ti.pen want aan het begin van 
de pericx:le dient rren het ri jbewi js in te 
leveren en ook de sleutels van de auto. 
De serie prograrrma' s zal worden gepresen
teerd door Frank Kramar. 
VElUrrCA WIL (XI{ ~. 

Als eerste anroeporganisatie heeft de 
VOO aan minister Br.i.nkm:m laten ~ten een 
canpleet plan te hebben an zo snel nogeli jk, 
het liefst per 1 januari a. s ., camercieel 
te gaan uitzenden binnen de Media~t. Men 
wil· 7 dagen per week programra' s gaan 
verzorgen onder die restrictie dat nel 

zelf de partners in een op te starten 
camercieel net wil zoeken. Men denkt 
daarbij beslist niet aan een camercieel 
net met andere anroepen of uitgevers. 
Mocht de VOO voor een licentie in aanrrerki.ng 
kcrcen en man is het niet eens net de door 
de minister vast te stellen richtli jnen 
voor de nie~ camerciele anroep dan 
houdt de VOO zichzelf het recht voor on de 
aanvraag tot opstarting van een camer
cieel net in te trekken. zoals gereld 
heeft de TROS oolf plannen, naar deze anroep 
heeft deze niet ingeleverd bi j WVC. Men 
heeft slechts in een brief laten weten in 
aarmerking te willen kcman. 
CJPMmKIK; KOOT 60 rxrrzmo GOIDEN. 

Dat het minister Br.i.nkm:m manes is 
met de sluikreklane binnen het cmroepbe
stel weet de AVRO leiding inmiddels. In 
het televisieprograrrma 'Ybrdt Vervolgd' 
diende een aantal kinderen creatief bezig 
te zi jn net het onderwerp 'beschui t ' en 
toen ui teindeli jk de m::x:>iste beschuit 
~ bekroond naakte presentator Han Feekel 
een oprerking in de trend van de bekende 
reklarrespot 'alleen voor beschui t kan ik 
er uit'. Het camtissariaat voor de Media 
is van nen.ing dat hienree de regels zijn 
overtroffen en heeft de AVFD een boete 
opgelegd van liefst f 60.000,--. 
KINDEREN vtm KINDERm INTEmUd'IOOML • 

In het jaar van de Europese ~rding, 
1992, ligt het in de bedoeling dat het in 
Nerlerland allO jaren lang populaire 
prograrrrra 'Kinderen voor Kinderen' een 
jaarlijkse internationale strijd gaat 
women. ID TV, het produktiebe:iri jf van 
Harry de Winter, heeft van de VARA de 
~cht gekregen binnen de EX; partners 
te zoeken die geinteresseerd zijn in dit 
jaarlijks gebeuren. Onder de naam Kids 
for Kids m::>et ieder land een eigen afleve
ring prcduceren waarna de beste nurmers 

zullen gaan stri jden cm de rrooiste song 
in een soort van Europese finale. Het van 
oorsprong Nederlandse progranma krijgt 
dit jaar al buitenlandse versies, waaronder 
in Italië, Griekenland, Eng~l~ en België. 
GRANADA TV EN R(][LllG S'ImE5 c:ncERT. 

Het Britse televisieba:irijf Granada 
televisie zal zorgdragen voor de versprei
ding van een ~ uur durende special van 
het concert Steel Wheels van de Rolling 
Stones . Het door Pepsi Cola gesponsaroe 
geheel zal op 18 decanber in vele Europese 
landen te zien zi jn. 
GEI"EKI'IDE vm5IE POLICE ACADEMY. 

Terwijl de bioscoop versie nog regeJ..na
tig nieuwe afleveringen kent wordt er 
m::manteel hard ge-.erkt aan een getekende 
serie van het bioscoop- en videosucces 
, Police Acadany' . wamer Bros, de licentie-
houder van de films, zal 65 afleveringen 
van elk 30 minuten laten prcx:luceren ten 
bate van televisieprogrannering. 
I'RIJZEN IN Bt1IGARIJE. 

Ti jdens het 17e Golden Chest InteI:natio
nal Television Festival dat Onlangs in 
het Bulgaarse P lovdi v wem gehouden, heeft 
de IKON een onderscheiding gekregen voor 
de driedelige dramaserie 'De rivier waarin 
ik Z\t."Cm' en kreeg een andere IKON pnxiuktie, 
'deo auditie' een eervolle vemelding 
toegewezen . 
EINSTEIN u .... r·.r-GES...-. ... lmD. 

Het door ons in het voorjaar gereIde 
nieuwe VAAA programra 'Einstein 90' I waarin 
via een quiZVOlltl Martine Bijl een nieuw 
~ programra zou gaan brengen, is uitge
steld tot latere datum. Gezien zowel Bijl 
als de ~ niet tevreden waren over de 
opzet heeft man besloten het progranna 
nog niet uitte zenden maar eerst te werken 
aan een betere VOIJn. 
~ RTBF m ZAmE. 

OZRT I De Zaïrese radio en televisie
maatschappij heeft een sarrenwerkingsver
band gesloten net de RTBF. Men zal zich 
gaan bezig houden net de uitwisseling van 
programra I S en tevens het coproduceren 
van verschillende programra' s • 
NMMSVmANDmnG E'IllmRl'. 

Filmnet België heet voortaan Esselte 
pay 'N Belgium, hoewel op de televisie de 
naam FilmNet wel zal worden gehandhaafd. 
Tevens heeft Esselte een akkoord afgesloten 
net alle in Brussel gevestigde kabelnaat
schappi jen an FilmNet op de kabel te 
brengen. Derhalve is de uitzending van 
FilmNet in de toekanst niet alleen in 
Vlaanderen naar ook in Brussel te zien. 
NED~ vm5IE VAN ~. 

Peekel/Stipspnxiukties is mcmenteel 
bezig net de voorbereidingen tot opn.arre 
van een Nederlandse versie van de Britse 
kwis Sweetheart.s, dat door de '!ROS of in 
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Het Nederlandse zenderpark in de Flevopolder (foto: NOB) 
begin of in eind 1990 op het scherm zal 
worden gebracht. In het prograrma kri jgt 
een panel, bestaande uit 2 ambtenaren van 
de burgeli jke stand, twee bekende Neder land
ers en drie echtparen, de vraag te vertellen 
hoe hun eerste ont:Iooeting tot stand kwam. 
Vaak gaat het daarbij au vreem:ie, gekke 
en bizarre verhalen, waarna het panel 
noet vertellen of het waar is of niet. De 
'Sweethearts' krijgt nog een Nederlandse 
naam en er wordt naar gestreefd elke 
aflevering een half uur te laten duren. 
MEER MIDIAINFO VAMJIT CXET 00lTSIAR). 

In het naandblad Radio Von Unten werd 
in de oktober erli tie diep ingegaan op de 
berichtgeving inzake het m:rli.agebeuren in 
(bst Duitsland. Opvallend is dat er ontzet
tend veel nieuwe bladen zi jn die veelal 
illegaal op de markt verschi jnen . Het 
ligt niet in onze bErloeling de adressen 
van alle bladen op te nanan naar toch een 
aantal: Radio Rama, het aller oudste 
kortegolf info blad uit het land dat tevens 
FM en AM infonnatie brengt. RadioRama is 
te bereiken via Femseh-Radio-Maption 
MuIdental, Postfach 75, DDR 9290 Rochlitz; 
FM und TV News is een infoblad over FM en 
TV ontvangst en bestaat reeds 4,5 jaar . 
Peter Claus, Postfach 255, DDR 4090 Halle. 
Echter, de uitgever vertoeft m::uenteel in 
militaire dienst en gezien de lengte van 
deze periode valt de volgende erlitie niet 
eerder dan volgend najaar te verwachten; 
Kay Richter geeft sinds een jaar een 
infoblad uit over piratenzenders onder de 
naam Free Radio Sheet, Kay Richter, Postfach 
3, DDR 4602 Piesteritz. Tenslotte is Frank 
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Steinert ui t Falkenhain de uitgever van 
een maandeli jks bulletin over de kortegolf 
beluistering. Hiervan geen adres gezien 
verzending bi j abonnerent alleen binnen 
de DDR plaats vindt. 
EN 'lOm WAS ER RADIO VElOflCA ANDmS. 

Hoe nensen het toch steeds weer preste
ren au de klinkende naam van Radio Veronica 
te misbruiken. Nadat we eeroer nelding 
maakten van een station in Denenarken net 
deze naam is er nu in de Belgisch-West 
Duitse grensstreek een lokaal station te 
beluisteren onder de naam Veronica Anders. 
Men is iedere woensdagavond te beluisteren 
tussen 8 en 10 UOC via de 105.6 MHz. 
'!'lID KXlID EN ~. 

Via de televisie in Egypte zi jn er 
reet onmiddelli jke ingang t.alx>es voor 
ondenreer IOOOrd- en verkrachtingsscenes . 
zowel in realiteit als in fi1m en series 
is di t in de toek:anst verlxx:ien, zo deelde 
de minister voor Infonnatie zaken, Safwat 
Al-Sherif onlangs nee. Reden van het verlxxl 
is dat het wel vertonen van dergeli jke 
fragnenten schadeli jk kan zi jn voor de 
geestelijke gezondheid, vooral bij die 
van kinderen. 
BEHBm«; IN POLm. 

De Poolse Minister President Mazowiecki 
heeft de journalisten Solidariteitsaktivist 
Andrezej Drawicz benoem::i tot voorzitter 
van het Staatscanité voor radio en televi
siezaken. De 57 jarige kenner van de 
Russische literatuur en voonnalig staatsge
vangene neemt de plaats in van de voonnalige 
voorzitter Jerzy Urbane Hienooe staan de 
radio en televisie in Polen voor de eerste 



keer sinds 40 jaren niet onder Carmunis ti
sche censuur. Inmiddels is de doodstraf 
tegen het vooII'Calige hoofd van de Poolse 
sektie van Radio Pree Europe, Zdzislaw 
Na jder opgeheven. De doodstraf werd in 
1983 uitgesproken door het HcxJe Gerechts
hof maar werd. nooit uitgevoem. Majder 
werd veroordeeld wegens vez:neende spionage 
aktiviteiten. 
LlNFlUK; VAN CUBA AAN PANAMA. 

Een prijsop:Jave is door de Cubaanse 
regering gedaan aan het reg.ine in Panarra 
voor de levering en installatie van een 
kortegolfstation, l:estaande uit 50 en 100 
kW zenders. Panane heeft sinds 20 j aren 
geen eigen korte golfdienst neer gehad. 

(H)ERZOEK RELIGIEIJZEN AMffiIKA. 
De Anerikaanse belastingdienst is net 

een ui tgebreid onderzoek bezig naar de 
aktiviteiten van 23 grote religieuse 
televisie maatschappi jen. Het onderzoek 
is ingesteld na de veroordeling van Jim 
Baker. Een woordvoerder van de belasting
dienst ~t te nelden dat diverse religieuse 
am:oepen voor de bijl zullen gaan wegens 
fraude. JirrmySwaggert, vorig jaarverdreven 
van het schenn wegens een verhouding net 
een prostituee, is inmiddels weer op de 
televisie te zien en trekt gemiddeld 628. 000 
gezinnen die zi jn ' shows' zien. 
BUJKWID RADIO AWAROO 1989. 

De jaarlijkse uitreiking van de onder
schei dingen van de Billboard Awards heeft 
onlangs plaatsgevonden in New York. Voor 
de tweede naaI achter elkaar werd WHrZ 
New York uitgeroepen tot het beste top 40 
station van het jaar. WHTZ is in de volks
IOOnd beter bekend als Z 100. Cbk in de 
categorie Music Dil:ector of the Year werd 
de onderscheiding V(X)r de tweede keer 
uitgereikt aan de MD van Z 100. In de 
categorie Adult station of the year ging 
de onderscheiding naar KOST FM 103 in Los 
Angeles. Het beste Black Station was V 
103 EM ofwel WVAZ in Chicago. Als beste 
Country station werd KII<K 96 FM in Houston 
ui tgeroepen t eIWi j 1 de onderscheiding 
voor Rock station of the Year naar LIVE 

JJ,~-~ 
lLACK 

_~=:"'...:- Caseys Top 4() Wrth Casey Kasem 
--"""=-~i - Dick~Á-~ 

105 ofwel KITS in San Francisco ging. In 
de categorie Netwerk en Syndicated music 
programns verwierf Casey' s Top 40 de eerste 
plaats in de categorie Top 40, Dick Bart
ley' s Rock and. Rolloldies show die in de 
categorie Adult, in de categorie Black 
was de eerste plaats V(X)r de Countdown 
van Walt IDve, in Country the Anerican 
Country Countdown net Bob Kingsley en 
tenslotte in de categorie Rock: the Rock
line. Opvallend is dat de eerste 3 van 
deze 5 onderscheidingen terecht zi jn gekcman 
bi j de Syndicator west ~ One Productions . 

Jan Hendrik Kruidenier 

~~~ [~~.l~~ill)) 
EIGEN RADICSl2\TICN E:ILAND WIGHl'. 

In Newport zal begin volgend jaar een 
eigen radiostation worden geopend die zal 
bestaan uit 2 studio' s en een grote kantoor
tuin ' voor de gehele organisatie rondcm 
het station. 
'T GAAT vcnwrr ~ ATrANl'IC 252. 

Het leek de eerste VJeken allemaal 
niet zo florisant te gaan net Atlantic 
252. Men had vaak te maken ~t een slechte 
verbinding tussen de studio en het zender
park en een gebrek aan adverteerders leek 
het station in Ierland ook financieel de 
?iek an te draaien. Hoewel financieel er 
genoeg geld achter de hand is cm het eerste 
jaar zonder camercials te draaien mag 
van een camercieel station veJ:Wacht worden 
dat het aanslaat bij de luisteraar en dus 
ook bi j de advert.eel:der. Of het nu onder 
invloed is van het enigszins bijgestuunie 
fonnat is een grote vraag naar de leiding 
van Atlantic 252 heeft recentelijk bekend 
genaakt dat nel nu een aantal belangri jke 
advertentiecontracten heeft getekend rret 
ondeIJtl3er Philips (reerls de eerste uitzend
dag te horen), Dail y Express, '!he Star , 
Kilnberley~lark, Bristol and. west en San 
Miquel. Inmiddels heeft nen ook ~r 
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problenen net de anti-252 groeperingen. 
Zoals door ons maanden geleden al geteld 
TNerden er regelmatige si tdown d.em:mstraties 
gehouden door inwoners van de plaats waar 
de zender staat opgesteld. Inmiddels is 
een paar weken geleden geprobeerd de 
strocmvoorziening naar het zendstation 
van Atlantic 252 te saboteren, hetgeeIl 
gelukkig vroegti jdig t,t;erd opgaterkt. Het 
station heeft nu een regelmatige controle 
ingesteld op het zenderpark. 
NmJWE snmICMIR :ooc. 

Naast PPM is er nu een twee1e belangrij
ke syndicator in Groot Brittannië onder 
de naam Unique Broadcasting canpany. De 
maatschappij is grotendeels opgezet voor 
het leveren van proq.ramna I S aan de CCJlIler

ciële stations. Tim Blackm:>z:e is de progLam
ma cliI:ekteur, een ftmktie die hi j voorheen 
bij PPM bekleedde. capital Radio is net 24% 
aandeelhouder in ua:. Michael Peacock 
is benoem:1 tot voorzitter van de raad van 
beheer van de maatschappi j. Voorheen was 
hi j ondenreer programnaleider bi j BOC 
Radio 1 en 2 en managing di.rector van 
Piccadilly Radio. Het concert van the 
Eurythmics in Rare, dat door Gl:enada 
Television via de televisie zal wamen 
verspreid, zal via de radio toegelevez:d 
kunnen worden door {lOC. 

rm WIL IANDELIJK ClHM«: I f"EI I. 
rm bekijkt rcarenteel de ItDgelijkhe

den au één van de nationale licenties te 
bemachtigen au te karen tot een landelijk 
ccrmercieel station. zoals bekend , karen 
er in Engeland drie nationale ccrmerciële 
zenders. Een speciale carmissie is ingesteld 
au te onderzoeken in hoeverre een nationaal 
24 uur per dag nieuws station op nationale 
basis kan ftmktioneren. 
wanneer man inderdaad an één van de licen
ties zal vragen zal dit één van de twee 
AM frequenties wamen. Mocht nen de licentie 
aanvragen dan zal autanatisch de aanvraag 
van LOC, grotendeels in bezit van !TN, 
karen te ver.vallen. 
FlEIES :IN FAST AlG:JA. 

Ande.onaal zi jn er bespI:ekingen gaande 
tussen een aantal licentiehouders van !IR 
stations. Dit maal gaat het an besprekin
gen tussen Radio Broadlarx:i uit :t-b:rwich en 
the Suf folk Radio Group, eigenaar van 
Radio Ol:'well en Saxen ~o . Ver:wacht 
wamt dat binnen 2 maanden de besprekin
gen positief zullen worden afgerond. 
OPEN PUBLIKATIE ~. 

Het vri j kunnen vemelden van alle 
Prog:raIIIMgegevertS van BOC, !TV en !IR 
stations noet rogeli jk worden :indien de 
plannen van de minister van Binnenlandse 
Zaken, Douglas Hurd, doo.x:gaan. HieJ:door 
zal de nonopolieIX' i ties van Radio TinBs 
en TV T.ines op l os se groeven katen te 
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staan en dient de kijker/luisteraar in de 
toekanst niet neer maen:iere bladen aan te 
schaffen cm aan de an~oeooegevens te kCllEIl. 
ReE JOOES 'rERLG BIJ U1XEHI1RG. 

Rob Jones is ' teruggekeen:l op Radio 
Luxemburg, alwaar hij alle gesponsorde 
shows pl:9Senteert. Dit gebeurt via een 
speciaal daartoe door hen opgerichte fiDta. 
Zoals geteld is Ian Maek, voo:cnalig Care
linedeejay, tevens in dienst getra:ien en 
een andere nieuwkater is 'lbny Mun:ell, 
die uit het Ierse vrije radio circuit 
afkanstig is . Nick: Martin heeft vorige 
maand het station verlaten. Inmiddels is 
Luxsnbu.nJ begonnen net een satelliet El-! 
service. Via de satelliet women speciale 
progranma I s verzorgd voor de Skandinavische 
landen en tevens wamt de Engelse service 
doorgegeven voor heruitzending via kabelnet
ten .in Engeland. Het signaal wamt in stereo 
doorgegeven. Astra geeft het signaal door 
via de RrLV subcarrier. 
FIWCIS LINE BEH)EH) 'lUl' lIXlFD. 

Francis Line, nu nog Head of Music 
bi j BOC Rac;iio 2, zal net ingang van 1990 
de nieuwe Netwerk Controller YK)nien. De 
48 jarige Line begon in 1957 als secretaris 
bij de BOC en werd in 1970 prcxiucer. Zij 
werkte in die rol sarren net onderneer Sam 
Costa en Tony Brandon. Zi j zal Bl:yant 
Marriott opvolgen die is benoem:1 tot eerste 
assistent van David Hatch, de managing 
di.rector van BOC Radio. 

'lbe Voice of 1i:?pe uitgeweken. 
wegens voortdurende aanvallen en grote 

schade aan het zenderpark is the Voice of 
Hope uitgeweken in Libanon. Men naakt nu 
gebruik van een zendinstallatie die is 
opgesteld in de heuvels van rnver, in het 
zuiden van het land. Binnenkort hoopt man 
het zendvenrogen te verhogen van 12 naar 
25 kW an zo een <p:OOt deel van de bevolking 
te kunnen bereiken. 
Sinds dat WMR vanaf de Ross Revenge niet 
meer te beluisteren valt via de 6215 is 
'!he Voice of Hope oru:egelmatig in onze 
atgeV'ing te ontvangen via deze frequen
tie. 
'l1!SWITZEWnGm TV MARI.'I. 

Sinds enkele weken test op onregel
natige ti jden het tv station Marti, een 
dochter van Radio Marti. Het station worot 
gerund net financiele hulp van de Arrerikaan
se regering en nen hoopt in de loop van 
1990 net reguliere prograrma' s gericht op 
Cuba te beginnen. De antenne hangt aan 
een ballon die op 5000 neter hoogte is 
gebracht. 



ANDmMAAL me TIPS. 
Zoals regelmatig in ons blad -weer 

enkele tips inzake beluistering van OX 
programra' s via enkele stations. Allereerst 
WIm) dat ierler:e vri jdag tussen 00. 00 en 
00.30 lTIC het progra.rma Vbrld of Radio 
programreert in presentatie van Glerm 
Hauser op de bekende WROO f~enties . 
Nieuwe rubrieken in het m=clia prograrma 
van Radio ()3sterreich International zi jn 
Arrateurfunk OX en Canputer Spezial. Zater
dags om 6.05, 9.05, 12.05 en 15.05 via de 
6155 kHz en 18.05 en 21.05 via de 5945 
kHz • Het engelstalig OX prograrma Swiss 
SW Merry go Round van SRI YtOrdt iedere 
zondag uitgezonden on 9.30, 15. 00 en 20. 00 
uur via de 3985, 6165 en 9535 kHz. 
GEm OOITSTALIGE PRaiRAMMA ReI. 

In de mem ~ p:r:ogrannering van de 
Internationale Service van Radio canada: 
is er geen ruimte neer voor de duitsta
lige prograrma' s. De open gevallen plekken 
~rden nu ingevuld door prograrma' s in de 
Russische taal. 
NIEDi IIXlFD BENJm) EBU. 

Or Haan Bemhard Munch, financieel 
direkteur van de Zwitserse staatsanroep, 
is de nieuwe sekretaris generaal van de 
E8U en zal per 1 januari a . s . Regis de 
Kalbanrattem vervangen. Regis heeft de 
afgelopen 13 jaren de leiding gehad over 
de EBU. 
RADIO BR.IIX;E :IN DEX:EM3ER VAN S'mRT. 

In december zal in Hongarije het derde 
camerciele radio station van start gaan 
onder de naam Radio Bridge. Het station, 
dat een gezamanlijk projekt is van Hongarije 
en Amarika, zal in het engels gaan uitzenden 
via de FM. Men maakt gebnll.k van een eigen 
zender die dageli jks tussen 6 en 23 uur 
lokale ti jd zal ui tzenden. Reeds ti jdens 
het bezoek van de AIrerikaanse president 
Bush aan Hongarije was het station, op 
exper.i.rrentele basis, te beluisteren. 
EIGEN S'lU)IO BOC :IN 'IOKYO. 

Tot voor kort werden alle BBC reportages 
per band opgenaten en doorgestraald vanuit 
Japan naar ü:>ndon. Nu heeft de BBC een 
eigen radio- en televisiestudio geopend 
in de Japanse hoofdstad Tokyo, waardoor 
live uitzendingen nogelijk zijn geworden. 
GE!ZIRiP.IANN1}I; WEER 1N DE ~. 

Een in Kenia genaakte farnilieserie 
net als hoofddoel de ki jkers te vertellen 
over noodzakelijk gezinsplanning is uit 
de p:r:ogrannering van de staatstelevisie 
gehaald. Rerlen was dat de hoofdfinancier 
van de soap opera, de Nationale Gezond
heids en Bevolkingsraad, zich had tez:ugge
trokken nadat het overbrengen van de 
bocxischap aan de kijkers volgens de organi
satie veel te lang op zich had laten 
wachten. Sinds 1986 was het txJPlllaire 

prograrma in Kenia wekeli jks te zien. 
~ MAL12\. EN FRANKRIJK. 

Een overeenkanst is er getekend door 
Satelli.m3.ges ('IVS Europe) en xandir Malta, 
de Maltaneze anroeporganisatie. Hierooor 
is het mJgeli jk geworden dat laatste de 
prograrma' s van TV 5 kan opnateI1 via 
satellietontvangst en daaJ::na kan herui. tzen
den op het eiland in de Middellandse Zee. 

OOAFHANKELIJKE TELE.VISIE IN SOVJEl' UNIE. 
Nika TV is de naam van een onafhankeli j

ke televisianaatschappi j, die is opgericht 
net als doel betere progranna' s te naken 
dan de ganiddelde prograrma' s die door de 
Staatstelevisie ~rden uitgezonden. Tevens 
~rdt er naar gestreefd de kabelvoorziening 
in het land te verbeteren en uitte breiden. 
Nika TV zal haar eigen televisiecentnnn gaan 
1:ouwen en tevens een opleidingsinstituut 
gaan stichten. 
KIJK '!UP TIm SEPl'E2-!Bm. 

De laatste maand dat er geen camerciële 
televisie gericht op de Nerlerlandse ki jker 
was bereikte net een ki jkdichtheid van 
29% en een waardering van 7,5 Ron Brandste
der reet een alfevering van de HoneynD:)nquiz 
de eerste plaats in de kijk top tien. Ce 
daaropvolgende noteringen waren voor de 
volgende progra.rma' s , vertoond op de 
Nederlandse televisie. 
2 Sonja op zondag, VARA, 29%. 
3 ~ Joumaal 27% . 
4 Jongbloed en Joosten 'mOS, 27% 
5 Mini playbackshow 'lROS, 23% 
6 The Boume Identity, TROS, 21% 
7 Kleurrijk Elftal-Nederland, N)S 21% 
8 Per seconde wijzer, VAAA, 20%. 
9 Cagney en Lacey, VARA, 20% 
10 Stripes, AVRO,19% 
HARDmE AANPAK p{JBT·IEKE a-moEP. 

Nu hi j j niet de OV9l:Winning gehaald 
heeft die hl j had verwacht inzake de 
eventuele wering van de kabel van RIV 
heeft Brinkman besloten de harde lijn 
weer te gaan volgen. Ri j is een serie 
wetswi j zigingen aan het voorbereiden waarin 
het ondenreer streng verboden ~nit gemaakt. 
aan publieke anroepen zich op camerciële 
basis bezig te houden net nevenakti vi tei ten. 
Tevens vindt hl j dat eventuele toekanstige 
camerciële projekten geox:ganiseerd door 
bestaande A crm:oepen een lagere toegangsgeld 
dienen te betalen aan de kabelexploitanten 
dan de camerciële projekten die van buiten 
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Nederland zich op ons land richten. Deze 
laatste gLoep dient het volledige toela
tingsba:irag te betalen. Tevens wil hl j 
een verhoging van de anroepbi jdrage die 
gelijk is aan de jaarlijkse prijsstijgingen. 
STER NIET MEER VOfGEOOEKT. 

Het blijkt nu al dat de kanst van RIV 
van invloed is op de boekingen bij de 
STER. Vele jaren had de STER een overaanl:xxi 
van 1:8:lri jven die wensten te adverteren 
op radio en televisie. Meestal was de te 
verdelen zendti jd al maanden van tevoren 
volgeboekt. Onlangs maakte dhr Sneekes 
van de STER bekend dat dit voor het eerst 
sinds jaren niet het geval is voor het 
boekjaar 1990. Er is nog ~ ruimte an 
aanvragen te kunnen honoreren en nen gaat 
er bij de STER alvast vanuit dat het kalende 
jaar voor het eerst de volledige reklame
zendti jd niet zal zi jn vol geboekt. 
'1Kl) WIL SNEL ClH'1EflI: I EEI. 1DIDm. 

Nu Minister Brinkman heeft aangegeven 
dat er een spoedige opening noet zi jn 
binnen de nederlandse ~t voor het 
karen tot cc:mrerciële televisie is de 
'!Hl) de eerste A anroep die aangegeven 
heeft camercieel te 1o.mnen en willen 
gaan. Men stelt ~ over een paar maanden 
als zodanig aktief te kunnen zijn en 
direkteur ~lzak heeft te kennen gegeven 
dat reen een camercieel projekt alleen 
aan kan maar eventueel ook bereid is net 
andere aspirantpartners te gaan werken. 
Men denkt hierbij o.a. aan sanemerld..mJ 
net TV 10 en uitgevers. Men hoopt bi j de 
'!Hl) dat de wetgeving snel 'NOrdt aangepast 
en het satellietprojekt RIL Veronique op 
die manier niet een te grote voorsprong 
krijgt op de reklananarkt. 
SERIE BEZErl-nG Z(H)ER DE JaG. 

Or. L de Jong zal niet de presentatie 
op zich naren van de vemieu\\de serie 
over de Bezetting. De Jong is onlangs 
getroffen door een lichte hersenbloeding 
en zal ver:vangen worden door Pier Tania. 
Wel zal de Jong betrokken blijven bij de 
sanenstellinq van de serie, die een produk
tie is in samenwer.ki.ngsverband van KlS en 
Belboprcxiukties . De 21 delige serie zal 
vanaf november te zien zijn op Nederland 
3 en was ee:t'der in de 60' er jaren in een 
andere versie te zien. Pier Tania is 
ond.emeer bekend van zijn werk voor de 

, VARA alwaar bi j janmlang betrokken was 
bi j Achter het Nieuws. 
KU1PfllF IN <H!IN lm:r !CRV. 

Nadat de N:RV ten ore \t8S gekaIen dat 
hl j voor de satellietzender RTLV bi jdragen 
ging leveJ:en aan het speL tpLOgLaatna heeft 
men besloten een einde te maken aan de 
samenwerking met Kuiphof • Kuiphof werkte 
de laatste 8 jaar op free lance basi~ bij 
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de R::RV en verzoLgde ond.emeer iEdere 
TNOenSdag een overzicht van de avondbladen 
en iedere vrijdagavond .. een column in het 
sportprogramna van de R::RV radio. De 
beslissing is 'door de OCRV gencmm daar 
volgens de regels van deze anroep een 
ne1ewe:rker niet voor de OCRV en tegeli jker
ti jd voor een camerciële anroep kan werken. 
:I:Rrn BRT PRCDlKTIE IN DE PRIJ'ZEN. 

Op het Internationale televisiefes
tival in Bratislava, de Prix Danube, is 
het programna Zapp, t:weEm:1al in de pri j zen 
gevallen. De door de BRT ingezonden afleve
ring rret als thema 'De boodschap in de 
popnuziek' werd bekroond net de hoofdpri js . 
Daarnaast Ja:eeg het een speciale prijs 
'van het Centrale Canité van de Slowaakse 
JongerenoLgéUlisaties. zapp is een 5 delige 
coproduktie van de dienst BRT Jeugd en de 
IROO. Aan het Festival werd door 43 tvsta
tibns uit 36 landen deelgenaren en in 
totaal werden 98 verschillende pz:ogranma' s 
beooLdeeld. 
CJmOEPm EN MEDIABESUJl'.l'EN. 

Uit een onderzoek: is gebleken dat 
slechts de VPRO en de '!Hl) zich houden 
aan eeJ'}. volledig programna op de televisie 
zoals ansch.reven in de Mediawet. De VARA, 
N:RV en de KRO voldoen geen van allen aan 
de eis dat b.v. minstens 25% van de totale 
zendtijd ingevuld dient te worden net 
informatieve progranrna I S en tevens houdt 
men zich niet aan het gegeven dat 50% van 
de uitgezonden progLdllllla' S eigen produkties 
dienen te zijn. Bij de AVRO en VOO kant 
men niet toe aan het VOOLgesch.reven peLCen
tage van 5% aan educatieve pz:ogranma' s, 
teJ:wijl de beiden sanen net de EX) ook 
niet voldoen aan de eis van 20% aan cultuLe
Ie progranrna's. De VPRO is bij dit laatste 
peLCeI1tage een grote uitschieter daar nen 
bijna 40% aan culturele pz:ogranma's op 
het schel::m brengt. Deze gegevens zi jn 
bekend gemaakt door het carmissariaat 
voor de Media na een onderzoek: inzake de 
naleving van de volledige pz:ogranmavoor
schriften zoals vastgelegd in de Mediawet. 
Ch:lanks het gegeven dat de rreerderheid 
van de allLoepen zich niet in 1988 aan de 
voorschriften heeft gehouden wenst het 
carmissariaat ' geen ve.t:gaande conclussies 
aan de cijfers te geven. Men vindt dat 
men neer dan één jaar de pz:ogranma I sdient 
tel:eki. jken of de am:oepen daadwerkelijk 
voldoen aan de voorschriften, zoals wette
lijk vastgelegd. Pas nadat het jaar 1989 
is beschouwd zal men eventueel oveI:gaan tot 
het neten van maat.Legelen. 



8 OKTOBER: Jack Spijkerman viert ZIJn 41-
ste verjaardag. Van harte ++ In Tijd voor 
Toen, van 18 tot 19 uur bij de KRO op R3, 
de hits en het nieuws uit oktober 1967 
++ Tussen 13.45 en 17.15 uur wordt door 
Veronica op Ned.2 de rechtstreekse repor
tage van de Veronica Strandmotorrace uit
gezonden. Het spektakel werd geproduceerd 
door Bob de Jong en Egbert van Hees 
tekende voor de regie +++ 
9 OKTOBER: Hans van der Togt viert zijn 
42-ste verjaardag. Van harte ++ Jaap 
Jongbloed is de PIN-gast in Pay Bas, bij 
de AVRO op R3 +++ 
10 OKTOBER: Peter Jan Rens viert zijn 
35-ste verjaardag. Van harte ++ Omdat 
Henk Westbroek vakantie heeft, presenteert 
Pieter Jan Hagens van 12 tot 14 uur Jack
pot bij de VARA op R3 ++ Tussen 16 en 18 
uur wordt de allerlaatste Verrukkelijke 
15 uitgezonden. Er stond nog f 1500,- in 
kas. Die wordt verdeeld tussen Henk in It 
Veld en mevrouw Verhoeven. Zij hadden 
goed voorspeld dat Carly Simon op 8 en 
Queen op 3 zouden staan ++ Om 22.10 uur 
wordt bij de TROS op Ned.2 alweer de 
tweede TROS Triviant van dit seizoen uit
gezonden. Het spel wordt gespeeld met 
Mevrouw Hoogendijk, burgemeester van 
Noord-Beveland, de heer Asselbergs, bur
gemeester van Zierikzee, de heer Boekho
ven, burgemeester van Schiermonnikoog en 
de heer Zonnevylle, burgemeester van Ame
land. De laatste wint het spel ++ In Hoe 
later op de avond heeft Wim Bosboom Mr. 
Joop landrê als gast +++ 
11 OKTOBER: Het is vandaag precies 11 jaar 
geleden dat Veronica de eerste Countdown 
uitzond ++ Anita Meyer is gast bij Else
mieke Havenga, tussen 11 en 12 uur bij 
Veronica op R2 ++ In Terug in de tijd 
laat Bart van leeuwen hits uit de eerste 
Top 40, die van 2 j a nuari 1965, horen. 
Hij vertelt dat die Top 40 nooit door 
Veronica 192 is uitgezonden. Dat klopt 
niet. Die Top 40 is toen wél uitgezonden, 
maar niet als gedrukt exemplaar verschenen. 
Veronica maakte dat in 1977 goed toen er 
een speciale uitgave van de Top 40 ver
scheen t.g.v. het 12t jarig bestaan van 
de hitl ijst. In dat boekwerkje werd toen 
de eerste Top 40 alsnog afgedrukt ++ Rob 
Stenders is het idool in Nederland Muziek
land-radio ++ Empty Nest is de titel van 
een nieuwe serie met Richard Mulligan, 
die Veronica om 19.25 uur voor het eerst 
uitzendt. Totaal worden er 13 afleverin-

gen uitgezonden ++ Om 20.30 uur wordt de 
Sterrenjacht Special uitgezonden. Deze 
special is geheel opgenomen in Singapore 
en is tevens de hoofdprijs voor de num
mers één in de categorieën zangers, zange
ressen, groepen en fotomodellen van het 
vorige seizoen ++·· In de krant ' lezen we 
dat televisiekijkers binnen een maand in 
de Primafoonwinkels van de PTT schotel
antennes kunnen kopen. Op deze schotels, 
die exclusief voor de PTT worden geleverd 
door de firma Satcom in Waddinxveen, kan 
niet alleen de Astra-satell iet (Veronique 
en TVl0) maar ook nog vier andere commu-
n i cat i esate 11, eten worden ontvangen +++ 
12 OKTOBER: Tom Blomberg viert zijn 35-
ste verjaardag. Van harte ++ Eddy Keur 
is met vakantie. Op Radio 10 wordt zijn 
programma, tussen 15 en 18 uur, overgeno-
men door luc van Rooij T ' 5 
++ Om 12.04 uur gaat 
de NCRV op R2 van 
start met de serie En dan nu de hamvraag. 
Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan 
van de NCRV maken Skip Voogd en Harry 
Coster een overzicht van de ontwikkel ing 
die de lichte muziek tijdens het bestaan 
van de NCRV bij die omroep doormaakte. 
De titel "En dan nu de hamvraag ll is ont
leend aan een uitdrukking die gebruikt 
werd in de bekende NCRV-steravond. Voor 
het programma over de 1 ichte muziek wer-

. den historische muziekopnamen gerestau
reerd en zijn interviews opgenomen met 
o.a. Wessel Dekker, Johan Bodegraven en 
Eddy Christiani ++ Sesjun, van 23 tot 24 
uur op TROS R3, komt vanuit de Haarlemse 
Jazzcl ub. I n het programma treedt het 
Freddie Hubbard Kwintet op +++ 
13 OKTOBER: Veronica wil de exclusieve 
rechten om legale commerciële Nederlandse 
radio en televisie te gaan maken. Vice
voorzitter Rob Out schrijft dit in een 
brief aan het Commissariaat voor de Media. 
"Wij zijn de enige omroep die dat kan. 
Wij hebben bewezen met een gering aantal 
mensen uit niets de populairste zendge
machtigde van Nederland te kunnen worden l' , 

aldus Rob Out. Het Commissariaat heeft 
het verzoek van Veronica doorgestuurd 
naar minister Brinkman, omdat zij niet 
bevoegd is over dit soort zaken te 
oordelen ++ De Veronica-programmering 
op ~3 heeft een kleine wijziging onder
gaan. Goud van Oud wordt nu tussen 9 en 
11 uur uitgezonden, waarna Rob Stenders 
twee uur lang Olrob of d'ronder ' presen-
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teert i.p.v. één uur +++ 
14 OKTOBER: Om 21.20 uur is bij Veronica 
op Ned.2 de eerste van drie show met 
Tineke Schouten te zien. Als gasten ont
vangt zij Linda de Mol t Piet Veerman, 
René Froger en Albert West +++ 
15 OKTOBER: Niek Montanus is twee weken 
met vakantie. Daarom presenteert Jeroen 
Kosterman, bij de KRO op R3, de Minipara
de en Jeanne Kooijmans Hitweek ++ In 
Tijd voor Toen de hits en het nieuws uit 
oktober 1981 ++ Langs de Lijn, bij de NOS 
op Rl, wordt vanaf vandaag gepresenteerd 
door Jan Douwe Kroeske en Joop Niezen. 
Hij neemt de plaats in van Kees Jansma, 
die enige tijd geleden chef van Studio 
Sport werd. De toen opengevallen plaats 
bij Langs de Lijn werd zo lang door Tom 
Egberts gevuld. Al eerder werkte Joop 
Niezen bij de NOS. Gedurende 12 jaar was 
hij ver.slaggever bij het programma Mara
thon, de voorloper van Langs de Lijn +++ 
16 OKTOBER: De AVRO R3 programma's komen 
tussen 9 en 18 uur vanuit Scheveningen, 
alwaar de surfwedstrijden om de Pall Mall 
Export Pro Worl d Cup worden gehouden ++ . 
Frank Boeijen is de PIN-gast bij Bas 
Weste rwee 1 tussen 12 en 14 uur ++ Vanaf 
vandaag is Nederland een nieuwe schijf 
rijker: de LOK-schijf. Deze schijf wordt 
gekozen door de OLON i.s.m. de NOS. Iede
re lokale omroep "mag" de schijf draaien. 
Ook wordt hij iedere dag in Driespoor van 
de NOS gedraaid. De eerste Lokschijf is 
Desire van The Jack of Hearts ++ De radio 
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verkeersinformatie heeft vanaf vandaag 
een andere opzet. Filemeldingen worden 
niet meer uitsluitend in de volgorde van 
wegnummering vermeld. I.p.v. een lange 
reeks van wegnummers en filelengtes, 
wordt een bericht uitgezonden waarbij al
le files in ~e omgeving van een stad of 
in 'n regio worden ve~eld ++ TV10 heeft 
dit afgelopen weekeinde contact gehad met 
NBC om het mogelijk te maken dat de zen
der toch op 28 oktober a.s. kan beginnen 
met uitzenden via de kabel. Daarnaast 
probeert TV10 via de Franse zender TFl 
een doorgeefluik te krijgen. TFl zou, in 
rui 1 voor een flinke financi@le injectie, 
voor TV10 dezelfde positie willen innemen 
als ClT/RTL voor Veronique. Dan zou TV10 
als Nederlandse producent optreden voor 
de Franse zender, die op deze manier de 
Nederlandse markt kan bespelen +++ 
17 OKTOBER: De VARA dinsdag is veränderd. 
Van 6-9: Paul de leeuw. 9-11: Twee meter 
de lucht in met Jan Douwe Kroeske. 11-12 
Angelique Stein. 12-14 Steen en Beenshow 
met Jack Spijkerman. 14-16 Wim ~igter. 
16-18 Jackpot met Henk Westbroek. De rest 
van de programmering blijft zoals hij was 
++ In het AVRO tv-programma Wordt ver
volgd wordt aandacht besteed aan de film 
Batman. Enkele bekende Nederlanders werden 
gevraagd hoe zij de film vonden. Eén van 
hen was Martijn Krabbê, maar hij wordt 
d.m.v. een tekstkaartje aangekondigt als 
Jeroen Krabbé ++ Sorry, dit gebeurde gis
teren, maar toch leuk om te weten ++ 



TROS Tr i v i ant gaat vanavond tus sen L i esbeth 
List, Ja n Ten Hoopen, Imca Marina en Ron 
Brandsteder. De laatst wint het spel ++ 
Om 17.40 uur is bij de NCRV op Ned.l de . 
Papercl ip TV te zien. Het programma wordt 
gepresenteerd door Sjors Fröhl ich. Vaste 
onderdelen in het pro- I 

gramma zijn: de video-
verhuur top 10, het 
popbladen-ove rzicht, de ~ ______ --------~ 
Papercl ip-tv-agenda, de gouwe ouwe cl ip 
en muziekclips. Die clips worden gemaakt 
i .s.m. de Stichting Conamus en een aan
tal Nederlandse videobedrijven. Elke 
maand krijgt een Nederlandse artiest de 
mogel ijkheid een videoclip te produceren, 
die na de première in Paperclip TV vrij 
beschikbaar komt voor alle tv-stations in 
binnen- en buitenland. De cl ip die vandaag 
voor het eerst wordt vertoond is van Nada 
van Nie. Zij zingt haar eerste plaat 
I donlt want another heartache ++ Cable 
One krijgt volgende week woensdag van de 
Raad van State te horen of het Commissa
riaat voor de Media de kabelexploitanten 
terecht verboden heeft de commerciële 
radiozender op de kabel door te geven. 
Vandaag vroeg Cable One schorsing van het 
besluit, omdat de Mediawet in strijd zou 
zijn met het EG-verdrag ter bescherming 
van de rechten van de mens. Bovendien 
beweert het station dat het nooit in de 
bedoeling heeft gelegen om de in Nederland 
geldende wetgeving voor binnenlandse om
roep te omzeilen. Cable One verkeert in
tussen in surséance van betaling +++ 
18 OKTOBER: Tom Egbers viert zijn 32-ste 
verjaardag. Van harte ++ Hans Mondt is 
even met vakantie. Peter Holland vervangt 
hem in Muziek terwijl U werkt, tussen 9 
en 11 uur bij Veronica op R2 ++ Minister 
Onno Ruding is gast bij E1semieke ++ In 
Terug in de Tijd hits uit de Top 40 
van 27 februari 1971 ++ Andrê van Duin is 
het idool in Nederland Muziekland ++ 
Bij Veronica.op Ned.2 is de eerste Ster
renjacht van dit seizoen te zien. Presen
tator Erik de Zwart zal per uitzending 
drie aankomende artiesten aan de kijkers 
voorstellen en de winnaar gaat automatisch 
door naar de grote finale op 29 november. 
De ju~y bestaat uit Rowan Moore, Hans Ver
meulen en Chiel van Praag ++ Om 22.35 
uur is bij Veronica op Ned.2 de eerste 
uitzending van Milieulijn te zien. De pre
sentatie is in handen van Maya Eksteen en 
Hans Emans +++ 
19 OKTOBER: Ton Lutz is gast van Aart van 
Bergeijk in Volgspot ++ Jeanne Kooijmans 
is drie dagen naar Luxemburg. Driespoor 
wordt daarom gepresenteerd door Tom B10m
berg ++ Bij de AVRO op Ned.2 wordt de 
nationale inzamelingsaktie Over Leven 

uitgezonden. Totaal wordt 25 milj oen gul
den opgehaald voor de kankerbestrijding 
+++ 20 OKTOBER: Robert ten Brink viert 
zijn 34-ste verjaardag. Van harte ++ 
Countdown Café, van 22 tot 24 uur bij 
Veronica op R3, wordt door Francis Dix 
alleen gepresenteerd ++ In diverse dag
bladen lezen we dat het onwaarschijn1 ijk 
is dat TV1 0 op 28 oktober met uitzenden 
kan beginnen. Adverteerders en geldschie
ters hebben het vertrouwen in TV10 ver
loren en het Franse station TFl ontkent 
dat er gesprekken zijn met TV10 +++ 
21 OKTOBER: Bij de NCRV op Ned.lis de 
eerste van acht wekelijkse spel- en show
programma's met Ted de Braak te' zien. 
In Tedls Familie Spelshow tonen drie fa
milies, bestaande uit vader, moeder en 
twee kinderen in de leeftijd van 10 tot 
16 jaar hoeveel zij echt van elkaar weten 
++ Om 19.25 uur is bij de Veronica de 
Nieuwe Nationale Ideeënbus te zien. Joop 
Daalmeijer zal het programma iedere veer
tien dagen op zaterdag presenteren +++ 
22 OKTOBER: Robert Long viert zijn 46-ste 
verjaardag en Cees van Drongelen zijn 
53-ste. Van harte ++ Weerman "Erwin Krol1 
is gast van Jeanne Kooijmans in De Wakke
re Wereld, tussen 10 en 12 uur bij de KRO 
op R3 ++ In Tijd voor Toen de hits en het 
nieuws u i toktober 1963 +++ . 
23 OKTOBER: Pieter Leen van Radio Rijnmond 
viert zijn 41-ste verjaardag. Van ha~te ++ 
PIN-gast bij Bas Westerweel is Hanneke 
Kappen van de VARA ++ Het blijkt dat de 
NOS, Elsevier en VNU pogingen in het werk 
gesteld hebben om TV10 over te nemen. 
De uitgevers hadden daar een bedrag voor 
over van ongeveer 90 miljoen gulden. De 
overnamepogingen zijn mislukt omdat de 
uitgevers van het ministerie van WVC geen 
garantie konden krijgen dat zij een ver
gunning zouden krijgen voor het bedrijven 
van commerciële televisie zodra de media
wet dat toestaat +++ 
24 OKTOBER: Eddy Keur van Radio 10 
viert zijn 31-ste verjaardag. 
Van harte ++ Erwin Krol1 
vanavond voor het laatst 
als weerman te zien in 
het NOS Journaal. Hij 
wordt voorlichter bij 
Fokker ++ Henk Spaan is 
te gast in De Radiovereniging 
bij de VPRO op R1/2 tussen 21 en 22 uur 
++ TROS Triviant op Ned.2 gaat vanavond 
tussen de rechters Mevrouw Bos van Hinte 
en Mevrouw vld Steenhoven Drion en de 
scheidsrechters Maurice de Hondt en John 
Blankenstein. De laatste wint het spel 
++ Bol is de Naam, onder die titel pre
senteert Wil1em Bol~ om 20.25 uur op Ned.l 
zijn eerste eigen show. Zijn gasten zijn 
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Joseph Luns, o.a. oud-secretaris-generaal 
van de Nato en E.J. Korthals-Altes. Hij 
was ambassadeu·r in Madrid, Rome, Jakarta 
en Ceylon ++ TV10 verdwijnt als zelfstan
dig televisiestation. Joop van den Ende 
moet, na het mislukken van de onderhande
lingen met Nederlandse uitgevers en de 
TROS, definitief afzien van zijn droom 
een kompleet omroepkanaal te runnen. De 
Franse commerciäle zender TFl wil Neder
landse programma's van Van den Ende kopen, 
maar dan gaat het vooral om amusement. 
In Nederlandse nieuwsshows zijn de Fransen 
niet geïnteresseerd ++ Job Frieszo is de 
eerste omroepjournalist die van TV10 
terugkeert naar Hilversum. Hij wordt al
gemeen verslaggever voor het NOS Journaal 
++ In politiek Den Haag is de langver
wachte nieuwe mediawet bijna klaar. Elco 
Brinkman van WVC zal een voorontwerp deze 
week publiceren. Belangrijke punten zijn: 
Uitgevers mogen voor maximaal eenderde 
aan een tv-organisatie deelnemen ~ Neder
landse commerciële kanalen moeten tot 
maximaal 5% van hun inkomsten afstaan 
voor het gebruik van de kabel en voor 
het bedrijfsfonds van de pers _ de over
heid zal zich niet met de programmering 
van de nieuwe zenders bemoe ien, mits z ' j 
zich aan de algemene wet en de Europese 
tv-richtlijn houden ~ de bestaande pu
blieksomroepen krijgen een uitzendver
gunning voor 10 jaar. Zij moeten zien . 
rond te komen van de kijk- en luistergel
den en inkomsten uit hun programmablad 
en de STER, waarvan de zendtijd wordt 
uitgebreid * aan sluikreklame zal paal 
en perk worden gesteld _ de publieke om
roep krijgt voorkeur op uitzending van 
nationale evenementen ++ De ochtenduit
zending van de Regionale Omroep Flevoland 
is vanmorgen niet doorgegaan door een 
fout van de PTT. De ROF zendt uit via de 
straalverbinding in Lelystad. De PTT ver
richt daaraan werkzaamheden om mogelijk 
te maken da t de zender Rad i 0 1 ins te reo 
ontvangen kan worden. Daarbij is een 
fout gemaakt +++ 
25 OKTOBER: Ad Everaars, voorl ichter bij 
Joop van den Ende Produkties, viert zijn 
39-ste verjaardag. Van harte ++ In Terug 
in de Tijd laat Bart van Leeuwen hits 
uit de Top 40 van 2 april 1966 horen ++ 
Piet Veerman is het idool in Nederland 
Muziekland ++ Een faillisement van de 
commerciële zender Cable One is onaf
wendbaar en de ontslagaanvraag voor 30 
personeelsleden is definitief aangevraagd. 
Oprichter Willem van Kooten heeft dat 
vandaag gezegd nadat de Raad van State 
had beslist dat het Commissariaat voor de 
Media terecht de kabelexploitanten had 
verboden het programma door te geven. 
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Cable One verdween begin deze maand van 
de kabel toen bleek dat het station geen 
buitenlands karakter had. Cable One vocht 
dit besluit aan omdat het inmiddels voor 
51% in Britse handen was gekomen. De zen
der had al uitstel van betaling aange
vraagd. Omdat er nu geen reklameinkomsten 
zijn, lopen de schulden hoog op +++ 
26 OKTOBER: Jacques Klöters is te gast in 
Volgspot, van 00.02 tot 1 uur op NCRV 
Rl/2. Presentator Aart van Bergeijk praat 
met Klöters over het standaardwerk van 
Nederlandse chansons en cabaretliederen 
dat hij met Kick van der Veer samenstel
de. Maandag 23 qktober j. 1. werd het 
eerste exemplaar van "Ik zou je het liefst 
in een doosje willen doen" door Annie M.G 
Schmidt in ontvangst genomen +++ 
27 OKTOBER: Herman Kuiphof viert zijn 70-
ste verjaardag ++ Martijn Krabbé gaat, 
dankzij zijn redaktie, behoorl ijk in de 
fout in TROS Popformule. In het tv-pro
gramma kondigt hij de nieuwe single 
van Bel inda Carl isle aan, maar we zien 
een cl ip van Edie Brickell ++ In de Top 
40-uitzending op R3 laat Erik de Zwart 
een schitterende live-versie van Call it 
love door Poco horen +++ 
28 OKTOBER: De TROS mag geen sport meer 
uitzen den op Rl. Hiervoor in de' plaats 
horen we Nationale Hitparade door Peter 
Teekamp en Martijn Krabbé. Het is een 
opname van afgelopen donderdag, maar dan 
zonder al Ie promo's voor de tv-program
ma's van gisteren. Die waren er netjes 
uitgehaald ++ Gerar.d Jol ing i s te gast 
in de Familie Spelshow van Ted de Braak 
bij de NCRV op Ned.l ++ Jan Achter De 
Schermen Van (JADSV) i s de t I te 1 van een 
nieuw programma van Jan Lenfer i nk dat Ve
ronica vanmiddag om 16.55 uur voor het 
eerst uitzendt. In dit prog ramma stort 
hij zich op een aantal nieuwe jobs. In de 
eerste aflevering een reportage va n Jan 
in op leiding tot brandweerman ++ Ook 
nieuw bij Veronica is Hart voor Die ren. 
Een 1 icht-informatief dierenp rogramma 
met een v leugje humor, gepresenteerd door 
Will Luikinga vanuit de foyer van d ieren
hotel Hart voor Dieren, met medewerking 
van dierenarts Dr. Peter Poll en niet te 
vergeten de Rotterdamse haan en manusje 
van alles, Simon Slenter, onder het toe
ziend oog van Louis D'Or, de goudvis. Het 
programma wordt om 19.25 uur uitgezonden 
++ Doordat er één knopje verkeerd staat 
in de Radio 3 studio, is tussen 17.45 en 
17.55 uur Jeanne Kooijmans te horen 
dwars door NCRV Zaterdag Sport. Je hoort 
haar enkele carts van Driespoor draaien, 
terwijl een verslaggever verslag doet 
van een voetba1wedstrijd ++ Met de Euro
pese Ariane-raket is vandaag 's were1ds 



grootste C a t JesateJliet , Intelset 
6 ge lancee rd . t gevaart van 4,5 ton , 
dat 120 000 '.foonverbindingen tege l ijk 
ka n doo~g.V • • wo rdt volgend jaar arpil 
opè ration •• l +++ 
29 OKTOBER Frans Henrichs vie r t zij n 
67-ste verjaa rdag. Pim Jacbos viert zijn 
SS-ste verjaardag en Mirna Goosen haa r 
27-ste verjaa rdag. Van ha rte ++ In Ti j d 
voor Toen laat Rocky Tuhuteru de hi t s en 
het nieuws uit oktober 1970 horen. Ook 
presenteert hij tussen 14 en 18 uur, sa
men met Joop Niezen , Langs de Lij n omda t 
Jan Douwe Kroeske i n New Vo rk is om een 
conce r t van The Ro ll ing Stones bij te 
wonen +++ 
30 OKTOBER: Adriaan van Toor, inderdaad 
van Bassie en Adriaan, viert zijn 47-ste 
verjaardag. Van harte ++ Henk Westbroek 
i s de PIN in het PIN-codespel bij de AVRO 
op R), tussen 12 en 14 uur ++ Deniece 
Wflliams is te gast bij Robin Albers in 
Toppop Radio ++ Om 18.30 uur wordt bij 
de AVRO op Ned.2 de 200-ste aflevering 
van Wordt Vervolgd uitgezonden ++ Dit 
J aar is het 15 jaar geleden dat Wim Sonne
veld overleed. Naar aanleiding daarvan 
~.ndt de KRO vanavond, om 20.25 uur via 

• 1, een documentaire uit getiteld 
,~~~~~'4~, • • neveld over Sonneveld. Daarin vertelt 

cabaretier zijn eigen verhaal. Achter-
''lGJf.t:)',:."-: .~ YO I gens komen zijn jeugd, de oorlog, 

n verblijf in Amerika, de musicals en 
~~~.~~~~).n One-Man-Shows aan de orde +++ 

OBER: In het BBC nieuws van 13.30 
op Radio One, horen we het bericht dat 

f1J~IfJ.~ r Scot t op 46- ja r i ge I ee ft ij d aan kan
is overleden. Voordat hij in 1973 bij 
tol Radio kwam werken, maakte hij pro

's in Canada en Amerika. Vorig jaar 

~~® 
ROGER HATIfEIlS ~ DEEL 2 

PROBLEMEN MET BEVOORRADING . 
I e dereen wee t cia t e r in de l oop de r 

. j aren , me de door he t slec hte weer en door 
geldgebr e k binnen de organisa tie , vaak 
s lech t werd bevoorraa d. Dit probleem gaf 
voor de genera toren ook de nodige moei
lijkheden. Het ol iepeil zakte en zakte en 
op een bepaald moment was het zo ver ge
zak t da t we zowa t iedere 15 minu ten de 
oliefil ters moes ten vervangen vanwege 
allerlei vuil da t van de bodem van de 
tank meekwam naar de generatoren. 
De kleine scheep genera tor, die voor de 
normale energieopwekking dienst deed, 
hebben we op een mooie zomerdag over 
boord gegooid en ligt nog steeds ergens 
op de bodem van de Noordzee. Het koste 
ons wel zeven uur werk maar toch zijn bet 
mooie herinneringen. . 
HET AARDAPPELGEVECHT • 

Tja, ook al weer zo'n herinnering. 
Vaak ge beurde be t in de zomer me tIlooi 
weer als iedereen een tochtje met de 
rubberboten wenste te maken. Een paar 
moes ten aan boord blijven om de lady in 
de gaten te houden. Als de anderen dan in 
de rubberboten waren werd snel een aanval 
gedaan met b. v. rotte eieren of aardap
pels, die al maanden in de voorraadkamer 
lagen en dus enigszins een apar te geur 
hadden en tevens vochtig waren. De mensen 

h i j in dienst b ij Radio One als opvol
van Johnny Wal ke r . Roger was iedere 
r dagmiddag op Rad io One te horen en 
geregeld als invaller voor Gary Davies 

in de rubberen boten visten de eieren en 
aardappels rus tig weer ui t he t wa ter en 
gooiden ze terug. De 1D00is te herinnering 
heb ik wel aan de aanval met de rode 
kool. Ze lagen al een hele lange tijd 
aan boord l18ar desondanks waren ze nog 
bikkelhard en dat gaf toch wel de nodige 
consterna tie. 

be l uisteren. Di ezelfde Gary Davies her
dacht Roger door een half uur nonstop fa
vori e t e platen van hem te draaien. O.a. 
van Bruce Springsteen, een artiest die 
dankzij Roger populair werd in Engeland. 
Roge r Scott laat een vrouw en twee kinde
ren achter ++ Door een storing is het ANP
n ieuws op R3 niet om 23 uur, maar om 23.05 
uur te horen ++ In TROS Triviant gaat het 
vanavond tussen Sjoerd Pleysier, Sylvia 
Millecam, Paul de Leeuwen Jack SpiJkennan. 
De laatste wint het spel ++ De adverteer
ders zijn het aarzelen bij TVl0 beu. Vol

ens de Vereniging van Erkende Reklame
ureaus (VEA) zal het merendeel. van de on-

geveer 40 miljoen gulden aan nu afgesloten 
kontrakten ergens anders worden onderge

racht+++Ton van Oraanen+1 II I 11.1 I I I 1'1 " I 

DE SCHRIK OM HET HART GESLAGEN. 
Toeh zijn er van die herinneringen 

die toch nie t zo leuk zijn. Op een be
paalde dag waren we weer aan he t varen 
me t de rubberboo t en toen begaf de 
buitenboord motor het. Chicago, die op de 
brug stond, lacbte zicb kapot en zag me 
behoorlijk afdrijven. In gedachten zat ik 
al op de kust bij Marge te en in de banden 
van de au tori tei ten. Gelukkig geluk te he t 
mij de bui tenboord Ilotor weer te starten 
en kon veilig terugkeren. Van die rare 
lDo.enten o. aan terug te denken zijn ook 
die benauwde mOll8n ten als de zee te keer 
ging. Velen waren vaak erg benauwd da t 
he t schip zou zinken. Onder dergelijke 

23 



taadllbedea tC'Ok ite •••• 1f RI Op de 
nar j. ee1l 4uidelljk ui talebt had. la., bell ik aool t .. __ t al1 •• D voelde 

j. af eu toe .ai,.aiD' ,eilol.erd. 
DI PIEl VAM IAHSGATE GING WIL. n liUi ... r no, ai. de das ftD 

at. tar.u d. enOrM • tOZ'a die In 1'77 
GIld.ne.r de sebele pier ln .... ,. te -.
sloel. All • wRaderde ln .ptokkelhou t. 
Bet •• claD ook de awaara .. lton .lnd. 
j ..... d • • 111 AIIip va. ia veken det 

oornad. We _delen aleebt. Ilol 'IOor 
cIa .. a 011 •• oorraad. Op _ d1a.dal 

.. ~ .... we d .. t wa .oe. tea • toppeIl .. t 
WtIlctlell daar ft aaeler. s.e. 011_ •• r 

.... av.' aoud. bbea voor de nor.al. 
111. voo Dia, .aa boord. Op WGeDI-

I avond va. flurph,'. var op de tel.ri
•• n fil_ .... r i.dereen sleb op _d 

bad tijdeus d. fil. 
:MI4leehlp door de .tOnl been 

lOO'd. RItoel •• i Mil 
t .ebtp veer O88r ba_deo 

;110U, wa_ .. a bo .. plf' ,vaar-
.. 1l nol ....... r .ar de flla teek. 
lIa de fl 1111". twee _1l Mar de brui 
eu k .... n al ra. teru, _t de _d.delia, 
cia t he t bu1 taa al. een aat .. ~ PDI_ 
tk be.loot ook .en kljkj te DeMll .n ean 
uur lanl verbl .. f ik op de brul. De hevi, 
n'epende 101 nu lekea. reehu treeka ui t 
eeD grt ••• ltil. te kOHa. . 

. VIIISt1IIP Ilf ROOD IR TRDffSttOMDIIG. . 
Ui bislo 10 -=- lui. r.... op de 

eooe! frequeati •• all biDDeIl •• 11 paar f.la
tea hoorde u .. cia t Uu val1 de ... rachepe1l 
la DOOd v.rteerde eD Die t fte1 la ter 
soak. Die.elfde aaeb t ftrc1ronk.n ln de 
dir.kta o .... IDI vall de MI AaiSO (de 
Tba .. .-oodtu.) lieflt 22 .. na.n .u 2 
aebepen ginaan ,.ba.l verloren. De gebe
le nacb t blevea ve dan ook op 011 voor 
ev.ntueel gevaar sereed te zijn. Gelukkig 
lal de Ki A.lso IUn_til op de golven en 
oat.tond er g.eu acbade aan bet schip. 
REGELMATIGE COlTlOL! ~IlVIILICRTIHG. 

In tema tloui. .cbeapavaart regel. 
.cbrijveD O1lderMer voor cia t je all schip 
MD l •• p dient de voe"1l op de voor t 
vaa he t acbi p bovell de aDkeriu. tal1a • 
te .. l .. tig _rel door ons aeke Il of 41. 
18111) bet nog deed. Boveadien badden we op. 
cle achterkant VIID het echlp .. a derge
lijk. la.p eD .,.reu })o.a1l op .. ~I ook 
1101 ... 118 twee la.peD .. a eik i080 va tt. 
Ook cte.. 1 .. t8 teil verde'á at- t ut taedaaD 
da.r .e aopl .... 11' _nu.Blj bet .. a 
eo u1 t scbakeleu kUlIIlea der .. ll ju la.pen 
_ t •• " U01:M knal ui t.l r _1'1 tea. 

ak voor de • tON l\ad de aakerlte ttiag 
t .eu ,oe- COlt ol. door.... vaD e.n 

d lur, dus w. ne.ltde pen p~ar. Op 

de "n ot a~r .. ul.r heb ik altijd de 
vele a ukerbreukea, 41. de Mi Am~go heeft 
pled.n, .. ldat. Ik 1IOe,t .. 1 stellen cia 
er al tijd eeD re •• rveaDlter aanwezig 
eveaal •• aGOII redd1os ... terlaal. Dit 
danks alla _ .. tie.. berlcb ten dle 1 
.1 tijd 10 d. yolk •• ood o. treD t de veili 
held aan boord heb pboord. Er waren b.v 
twee !BlOkl.tan aanwz1l, op de brug 
ben.d.n 10 d. • ••• roOB. 
OWODBOUD AAR ZENDMAST. 

WeIL. iiët van groot belang de 
di ti. van de .nd ... t iD de ga ten te 
deo. Zoals beund i. de us t pas tw •• 
ja.r pledeD in zee v.rdwenen en moe t da. 
.. 1l aDora a .. rke .et geweest zijn. Toe 
dieluIe r.pl_ tig . d. tuidraden opnl 
I •• paanen te vorden. Meestal deden we dl 
zelf en 10111 It __ n er specialis ten 
boorcl yoor aroot onderhoud. Als je 
bonnop he t acbip keek was he t een ....... ~: 
hoak roest _r in principe viel 
alle.al .. 1 .. e. In 1976 ontstond 
sa t lG d_ leheepftànd di. we her. telfttl. 
Waarschijnlijk aija w. bij be t hers tal te 
bard tekeer 1 __ 0 Mt ha.ers want aie. 
v •• l later oatatoaden twee nieuwe .. tea 
1n de direkte oaseving. Nadat we ze had
den g.repareerd 1. er een duikers tea. .... 
vee. t oa de gebele schefPlwand te iD.~ 
tAareD. 
SPELEN Nft TL SUIZEN OP HET DEK. 

leset. til gingen we aaD dek me t a 
paar TL bilizen oa dezen ia de o ...... ta. 
van de seodlleet te laten branden 
.iddel van de oftrllag van energie. 
.. net op de 319 frequentie zaten wa 
ook SpOD tane ov.r81a1 vaD vonken a __ ~I" _ _ ' 

doordat we gebruik _kten van een 
voudiS8 koperdraad die aiet alle ene 
di. werd .. se .. n door de zender, 
kon naar de aa teaDe. De draad werd 
veel la ter door. eeD goed geiloleerdato;;-If.a
perdraad vervaasan. I.n ander gekke 
herinDer ik ••• t de 'van der Graaf" 
Dera tOJ:. Ala je die ui tacbakelde ko aoa. ..n lichte Icbok krijgen of .. m~··:' 
licht .. achroei4e vinprl, hetgeen 
wel voor tOD kom •• al. je aan de span 
..a de aD teanedradeu k .... 
GOIDE CONDITIE VAN DE ZODUS. 

Ia 1978 werkte de hoofdzender, 
kV, voor R.dl0 Ki Aal,o en gebruikten we 
cle 10 kv wor Ca~line. Beide zende 
_AI1 1. de loop 'laG cl.- daaraan voora 
pande vijf jar.n uitltekend onderhou 
eD verlt •• rde. in .en pria c:ondi tie. 
bedden all •• n .en pro bI ... met de derd.~ 
a taadb, *ender, .arwu de mo tor op ee 
bepaalde dal ui tbrandde. 

(wordt vervo 1 gd) 


