Z1Jn kerkdiensten voor de zieke mensen.
TERUGKRABBELEN VERONICA.
Meldden we de vorige keer dat Veronica
serieuze plannen heeft ingediend om te
komen tot een commercieel station, dat
via de kabel onder de mediawet zal kunnen
gaan uitzenden, dit maal het bericht dat
men bij Veronica toch nog niet zoveel
haast heeft daar men de tijd nog niet
rijp vindt voor een dergelijk projekt.
Mr. Bordewijk, voorzitter van de VOO,
STIJGING AANTAL OMROEPBLADEN.
stelt dat de voorwaarden die in het voorstel
Het aantal omroepbladen dat Nederland
tot wijziging van de mediawet worden
rijk is is in het afgelopen jaar met ruim
gedaan
nauwelijks ruimte bieden om een
2, 7% qua omzet gegroeid, aldus de meest
commerciele
omroep mee op te starten.
recente cijfers van de NOTU, de NederVolgens Bordewijk is vooral het grote
landseOrganisatievanTijdschriftuitgevers.
probleem dat een groot deel van de inkomsten
Het Veronicablad is na de Kampioen van de
moet worden afgedragen aan de regering
ANWB het grootste blad met een oplage van
terfinancieringvanandereomroepprojekten.
999.914 exemplaren.
50 PROCENT AAN EUROPESE PRODUKTIES.
VECAI WIL ALSNOG GELD VAN TVIO.
Een recent onderzoek heeft uitgewezen
De Vecai heeft een claim ingediend
dat een merendeel van de Europese televisiebij TV10 voor de gemaakte kosten voor het
organisaties zich houdt aan de geldende
vrijmaken van de diverse kanalen op de
regel dat minimaal 50% van de programmering
kabelnetten ter voorbereiding van het
in Europa moet worden gemaakt. Het ondergaan uitzenden van de programma's van
zoek, uitgevoerd in opdracht van het
TV10. Ook wenst men naleving van de konAmerikaanse blad Variety, geeft ondermeer
trakten, die met TV10 zijn afgesloten.
aan dat liefst 92% van de clips op de
Bij de Vecai is men van mening dat het
Europese versie van MTV daadwerkelijk in
niets uitmaakt dat TV10 niet is te zien.
Europa is gemaakt. Op de tweede plaats
Kontrakten zijn gesloten en moeten worden
wat betreft het percentage Europese produknagekomen. Het gaat om bedragen van 4
ties is de ARD uit West Duitsland
miljoen gulden aan abonnementsgelden over
met 89.6%. Nederland 3 komt als 11e op de
het eerste jaar en 4 miljoen aan introduklijst voor met een percentage van 82.3%, . tiegeld, zoals in de kontrakten is vastgeNederland 2 is achttiende met 77,4% en
legd. TV10 heeft middels haar woordvoerders
Nederland 3 vijfentwintigste met 72,4%.
laten weten dat intern wordt overlegd hoe
Liefst 42 van de 60 ondervraagde stations
het kanaal door ondermeer Essel te in de
voldoen aan de Europese voorwaarden, waarbij
toekomst kan worden opgevuld.
tevens gesteld kan worden dat FilmNet een
PRICE IS RIGHT IN NEDERLANDSE VERSIE.
organisatie is die de voorwaarden geheel
Om meer kijkers te kunnen trekken
aan haar laars lapt want zij besteedt
heeft de direktie van Veronique besloten
slechts 25,5% van de zendtijd aan Europese
om met ingang van half december te komen
produkten.
met een Nederlandse versie van The Price
MIDDAGEDITIE VOOR EO'S TIJDSEIN.
is Right, een dagelijkse grote spelshow.
Met ingang van januari krijgt het
Het zal onder de titel Prijzenslag worden
aktualiteitenprogramma Tijdsein van de EO
gepresenteerd door Hans Kazan en Pierre
een extra middagedi tie, die telkens zal
van Ostade. Tevens zullen er regelmatige
worden uitgezonden na het Half Zes Journaal.
afleveringen komen van 'Are you being
In totaal zal het programma 45 minuten
served' de populaire warenhuis serie uit
duren waarbij 15 minuten zal worden besteed
de 60'er jaren. Telekids, het kinderproaan poli tiek, 15 minuten kort nieuws en
gramma, zal in de toekomst ook tussen 9
een ' kwartier nieuws uit de bladen en
en 11 op de zondagochtend worden geprogramr..reerinfo.
meerd, terwijl er minder ruimte zal komen
PASTOOR VEROORDEELD IN DUITSLAND.
voor het sportprogramma Match en Countdown.
Nadat we al eerder meldden dat pastoor
Andere manieren om de kijkers te gaan
van den Bruie uit Gottingen diverse malen
trekken zullen advertenties worden in de
in de fout was gegaan door het uitzenden
dagbladpers, waarin de programma gegevens
op illegale basis van kerkelijke diensten
zullen worden afgedrukt en tevens wil men
heeft de rechtbank in het West Duitse
de ki jkers via advertenties, adviseren
Duderstadt hem veroordeeld tot een boete
het station te gaan programmeren op één
van 2500 gulden en een verbeurdverklaring
van de voorkeursknoppen op de televisie.
van de apparatuur. Bruie stelt desondanks
KIJKTOP TIEN MAAND OKTOBER.
in de toekomst door te zullen gaan met
Op ons maandelijks lijstje van de 10
t
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best bekeken programma' s via de Nederlandse televisie prijkt over de maand
oktober een aflevering van Ron's Honeymoon
quiz met een kijkdichtheid van 26,6 % en
een waardering van 7,3 op de eerste plaats.
De andere noteringen zijn:
2: Sonja op Zondag VARA, 26,3%, 6,7.
3: Wales-Nederland NOS, 26,0%, 7,0.
4: Jongbloed en Joosten, TROS, 25,5%,
6,7.
5: Doet-ie het ... VARA, 25,0%, 7,3.
6: Tineke Schouten VOO, 24,4%, 7,1.
7: Achter het Nieuws VARA, 23,5%, 6,8.
8: De TV dokter, TROS, 23,3% zonder waardering gegeven.
9: Laat maar zitten. VARA, 22,5%, 7,3.
10:Wie is Bourne, TROS, 22,1%, 7,7.
VOORLOPIG

GEEN

LOKALE

TELEVISIE AMSTER-

DAM.
Het ziet er niet naar uit dat er lokale
televisie per 1 januari te zien zal zijn
in Amsterdam. Een onlangs verschenen
tussenrapport geeft wel aan dat men toekomst
ziet voor een lokaal televisieprojekt in
de hoofdstad maar het doorgaan is mede
afhankelijk van een nog in te voeren
wijziging in de Mediawet. Zoals bekend is
de lokale televisie mede afhankelijk van
het eventueel doorgaan van TV 10 daar,
toen er onderhandelingen waren met TV 10
inzake het doorgeven van het signaal via
het Amsterdamse kabelnet, besloten werd
dat TV 10 zou mee betalen aan de financiering van de lokale televisie in Amsterdam.
Nu TV 10 op zich laat wachten is er voorlopig geen duidelijkheid over dit deel van
de financiering .

Zeezef1t1ersNI1
Allereerst , alvorens we met onze logging
beginnen, een overzicht opgesteld door
Martin van der Ven uit Duitsland. In dit
overzicht een opsomming per jaar van alle
dee jays die in de periode van 20.8 . 1983
t Im 19.8.1989 voor Caroline hebben gewerkt.
Indien een jaartal wordt genoemd betekent
dit dat zij in dat jaar (op volgorde van
opsomming) bij het station zijn gekomen.
Achter de naam volgt soms nog een tweede
naam, hetgeen inhoudt dat men onder een
andere naam ook aktief is geweest. Let
even op want het zijn er liefst 151 in
totaal.
1983
1 Robin Ross
2 Tony Garreth
3 Andy Archer - Mr. Anonymous
4 Tom Anderson
5 Dixie Peach
6 Peter Clarke
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7 Simon Barrett - Bert Twigworthy
8 Carl Kingston
9 Grant Benson
10 Tony Scott
11 Leen de Winter
12 Peter Quinn
13 Andy the engineer .. Andy Moorcock ""
Roland Butter - Maurice Dancer ~
Bilbo Baggins a Billy Dukes a
Rex Barker.
1984
14 Brian Allen
15 Jay Jackson
16 Stewart Vincent
17 Mike Kerry
18 Mike Pearson
19 Tony Whale
20 Chas James - Charlie Farlie
21 Steve Philips
22 Diane Lauren
23 Andy Johnson
24 Dave Richards - Michael Grant
25 Blake Williams
26 Stuart Russel - Nigel Harris
27 Edwin King
28 John Lewis
29 Samantha Dubois
30 Alten Andrews - Mark Summers
31 Dave Windsor
32 Robbie Day
33 Paul McKenna
34 Barry St. James
35 Sean the chef
36 Mike Barringten
37 Keith King
38 Marty Wright
39 Susan Charles
40 Bruce Purdy
41 Tony James
1985
42 Nick Richards
43 Alec Newman
44 Jimmy Bond - Fergie McNeil
45 Peter Philips
46 Bob Matthews
47 Fiona Jeffries
48 Chris Pearson
49 Brian Marshall
50 James Day
51 Neil Francis
52 Dell Rogers
53 David Andrews
54 The Night Owl
55 Jenny McKenzie
56 Dave Collins
57 John Ford
58 Charlie Miles
59 Trevor James
60 Nigel Roberts
61 Graham Vega
1986
62. Kevin Turner
63 Jerry Davis

64 Mark Matthews
65 Tony Peters
66 Stevie Lane
67 Ian Akers = Ian Miles
68 Caroline Martin
69 Dennis Jason
70 Charlie 'T'
71 John Dwyer
72 Pat Danton
73 Tony Christian
74 John Bennet
75 Jamie King
76 Dave James
77 Stevie Essex
78 Richard Jackson
79 John Tyler
80 Dave Owen
81 Keith Lewis
82 Stuart Clark
83 Mike Watts
1987
84 Rob Charles
85 Richard Staines
86 Dave Ellis
87 Steve Conway
88 Tim Sheppard
89 Mark Warner
90 Mick Williams
91 David Forster
92 Jackie Lee

93 Andy Robin
94 Jeff Morris
95 Paul Graham
96 Dave Wilson
97 David Baker
98 Nick Bolland
99 Keith Francis
100 Simon West
101 Chris Kennedy
102 Tim Allen
103 Dave West
104 Pat Brooks
105 Andy Cameron
106 Wim de Valk
107 Steve Masters
108 John Bibby
109 Mike Dixon = Coconut
110 Rowena Wild
1988
111 Richard Lee
112 Robbie Jay =
Rob Harrison
113 Alex
114 Ad Roberts
115 Erwin van der Bliek
Kenneth Smith
116 Mike Williams
117 Dave Asher
118 Neil Gates
119 Ian Mack

120 Paul Pornon = Paul Shelton
121 Mike Dundee
122 Andy Bradgate
Colin Muesli Bar
123 David MilIer
124 Judy Murphy
125 Colin Peters
126 Edo Peters
127 Chuck Reynolds
128 Dave Fisher
129 Tony Kirk
130 Steve Richards
131 Ian Palmer = Roger Maladio
132 Kevin Nelson
1989
133 Francis Day
134 Nick Jackson
135 Richard West
136 Jacob Phillips
137 John van der Vilt
138 Arie Swets = Harry Anderson
139 Cherry Marshall
140 Arthur Burton =
Glenn Fiddick
Christopher
England
141
Brad Glastonbury Junior
142 Philip John
143 Colin Ward
144 Bill Makepiece
145 Steve Martin
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146 Mark Rogers
147 Chris Adams
148 Max Buchanan
149 Shaun Taylor - Little Shaun
150 Andy Parker - Joss Sticks
151 Melanie Mc Arthur
ma 16 OKTOBER: programmering voor deze
week op Caroline als volgt: 6-9 Nick
Jackson, 9-12 Caroline Martin, 12-15 Peter
Chicago en 15-18 Dave Asher. za 21 OKTOBER:
Caroline niet in de ether vanwege het
slechte weer, denken de meeste mensen als
men hoort hoe het stormt. De waarheid
ligt anders. Om 9 uur ging men gewoon van
start maar na 4 minuten verdween men wegens
problemen met de zender uit de ether.
Achteraf bleek toch da t het weer van invloed
was geweest want de antenne draad was van
één van de zendmasten afgebroken door de
storm. Rond 18 uur was een draaggolf te
horen maar werd er vanuit de studio geen
muziek gedraaid zo 22 OKTOBER: Caroline als
normaal weer in de ether. Om 16 minuten
na 5 uur in de middag meldde Chicago dat
hij juist op de hoogte gesteld was dat
het signaal niet normaal op het vaste
land binnenkwam. Om 20 minuten na 5 ging
men uit de lucht voor een snelle oplossing
want reeds om 5 voor half 6 was men terug
met een normaal te ontvangen signaal. ma
23 OKTOBER: Van L Frijlink krijgen we een
brief waarin hij ondermeer stelt dat het
signaal tijdens heldere uren in de omgeving
van Zwolle veel beter is dan voorheen,
toen . het schip nog niet was overvallen
door de CCD. Wel rees bij hem de vraag
waarom commercials uitblijven. Navraag
bij de Carolineorganisatie leerde ons dat
men voorlopig even afwacht met het prengen
van commercials. Wel zullen binnenkort de
religieuze programma's herstarten, waardoor
een bron van inkomsten ontstaat. Tevens
vroeg hij mij hoe het stond met de inzamelingsaktie in Engeland. Ons is bekend dat
een behoorlijk bedrag door het organisatiecomité via een cheque is overgedragen aan
de Caroline Movement, die het geld zouden
opnemen t.b.v. het runnen van Caroline.
Tot nu toe is het geld nog niet van de
bank gehaald door CM. Wij zelf zullen
niet
een dergelijke
inzamelingsaktie
organiseren daar het de vraag is of het
geld wel op het juiste adres terecht komt
en bovendien we dan strafbaar zullen zijn
gezien de medewerking aan het station. We
willen derhalve een ieder adviseren zelf
iets te ondernemen, mocht hiertoe de
behoefte zijn. Van de Stichting SMC ontvingen we een C 90 onder nummer 46 van de
Audio Cassette Service. een cassette waarvan
Piet Treffers ontzettend veel werk heeft
gemaakt. Het betreft hier alle inte~views
die in zijn bezit zijn inzake de overval
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op Radio Caroline ", WMR. en Radio 819. Een
grote variatie omlijst met prachtige 'sec'
nieuwsjingles . Tevens ~ heeft hij diverse
opnamen van de infolijnen (waar meestal
alleen geruchten worden verteld) opgenomen.
Voor meer informatie inzake de SMC cassettes
kun je na 19 uur bellen met 020-6621141 en
vragen naar Rob Olthof. di 24 OKTOBER : Om
16.25 uit de ether om 7 minuten later, na
generatoruitval, weer terug te keren. Al
Weiner verklaarde aan één van onze tipgevers
dat de FCC onlangs tijdens de laatste
rechtzitting gesteld heeft dat men terecht
had ingegrepen. In eerdere instantie had
Weiner verklaard dat in Europa Caroline
en
the Voice of Peace door Isra~l ook
werden geaccepteerd. Die woorden werden
door de advocaat van de FCC teruggehaald
door te stellen dat Weiner fout zat gezien
Caroline in beslag was genomen. James
Ryan claimt trouwens nog steeds eigenaar
te zijn van de Communicator en stelt tevens
dat hij verantwoordelijk is voor het
intrekken van de vlag van Caroline in
1987. De Nannell blijkt nu °in een Zuid
Engelse haven te liggen. Nadat de financiers
zich hadden teruggetrokken uit het Mi Amigo
projekt is het schip eerst naar het Ierse
Cork gevaren. Er waren serieuze onderhandelingen met Ierse Vrije Radio mensen,
die het schip wilden gebruiken voor programma's in de Dublin Bay bij de Ierse zee,
maar nadat ook deze groepering niet voldoende geld op tafel kon brengen besloten
de Harvey Brothers het schip naar de Zuid
Engelse haven te varen. Aangenomen mag
worden dat hiermee het Nannell hoofdstuk
definitief is afgesloten. In Engeland
doen geruchten de ronde dat Peter Moore
als station manager bij Caroline zal worden
opgevolgd door ex deejay ~ony Scott. Ook
een zekere Dave Finn zou betrokken worden.
~adio Paradijs is spoedig terug op legale
basis in Belgiä. De naam van de voormalige
zeezender zal gebruikt worden voor een
station van AJ Beirens, juist, al weer een
ex zeezendermedewerker (RNI goes DX).
vr 27 OKTOBER: Prince and Princess Roy
en Joan of Sealand ofwel meneer en mevrouw
Bates waren vandaag weer eens ' op de Britse
televisie om te vertellen hoe ze aan hun
titel zijn gekomen. Tja. het blijft een
droom. Wil je de complete geschiedenis
van Sealand alsnog in je bezit krijgen
dan is dit mogelijk door een briefje voor
meer informatie te sturen naar Hans Knot,
Postbus 102 te Groningen. Inmiddels is
mij wel duidelijk geworden waarom we de
laatste tijd geen geruchten meer hebben
gehoord vanaf Sealand. Het blijkt dat
zowel Chris Cary als Bates een schrijven
hebben gekregen waarin de OTI meldde dat
men op de hoogte was van geruchten als

ment
aanvragen.'
Uit
Carolinebronnen
vernemen we da t s erie us wo r d t overwogen
binnen een paar weken te beg i nnen met de
r e ligi euze ui t zendingen daar dringend
fi nanc ien nodig zi jn voor aanschaf nieuwe
a ppara tuur. Tot grote verbazing van de
mensen aan land bi nnen de organisatie
wordt zelfs vandaag al een begin gemaakt
met Vi ewpoint. Over onderling overl eg
ges proken. De kwaliteit van de ontvangst
in de avonduren is echter, zelfs in Essex
en Kent , zo slecht dat loggen onmogelijk
is. Bronnen buiten de organisatie beweren
zelfs dat men toch weer in onderhandeling
is met Nederlanders om te komen tot een
Nederlandstalige zender. Hopelijk dan met
een registratie van de Ross anders gaat
het weer fout en denk ik dat de boot dan
wel zal worden binnengesleept. Tevens
vertelt met vanuit de 'organisatie' dat
men geruchten heeft gehoord dat de OT1 in
de nabije toekomst toch weer het schip
wil overvallen. Zo zouden weer regelmatig
vliegtuigen overvliegen om foto's te nemen
en zou ook de Landmark weer regelmatig in
de omgeving van de Ross zijn. Aan boord
van het zendschip is een permanente wacht
ingesteld. do 2 NOVEMBER: John Bennet, ex
Caroline, werkt nu al s dee jay voor het
ontbijtprogramma op BBC Radio York. Zijn
werkdag begint iedere ochtend om half 6.
vr 3 NOVEMBER:
Amnesty International
pleit er bij de 1sraelische regering op
aan dat Vredes stichter Abe Nathan met
onmiddellijke ingang vrij te laten daar
zijn hechtenis alleen maar als voorbeeldstelling is gedaan. Volgens Amnesty lopen
er tientallen politici in 1sraäl rond die
ook kontakten met de PLO vertegenwoordigers hebben gehad en niet veroordeeld
worden. Men beroept zich tevens op het
" Verdrag van Rome. Binnen de Carolineorganisatie wordt er behoorlijk gemopperd
dat de 558 kHz door de OT1 is toegewezen
aan Spectrum Radio in London. Dit nieuwe,
lang verwachte aflevering met als gast
laagvermogen. station zal zonde~eer voor
Willem van Kooten alias Joost de Oraayer.
interferentie gaan zorgen op de Caroline
Omlijst met een grote hoeveelheid annecdotes
frequentie. Men is naarstig op zoek om
komen vele unieke radiofragmenten voorbij.
een oplossing te gaan zoeken. ma 6 NOVEMBER:
wo 1 NOVEMBER: Wat een uitsteke~de ingezonBegin van een drukke week in Engeland om
den brief in het Algemeen Oagblad van P allerlei mensen, betrokken in de radioinduSoethout uit Tilburg. Hij schrijft: 'Willem
strie, te bezoeken. Uiteraard ook in deze
van Kooten mag niet meer uitzenden, want
week aandacht voor het zeezender gebeuren.
hij voldoet niet. Hij heeft slechts het
Al vrij snel merk ik dat Peter Moore. na
Veronicaschip populair gemaakt, de Top
een periode van 2,5 jaar bij het station,
40, Radio Noordzee en het 'Avond Spits'
door Ronan aan de kant is gezet. Ook Nigel
uurt j e (dat was nog in de tijd dat de
Harris , verantwoordelijk voor de programmamensen niet eens wisten dat er na 6 uur
leiding, is op een zi j spoor gerangeerd.
's avonds ook nog radio bestond). Zo 'n
Beiden bl i j ven nog wel op de achtergrond
man hoort toch niet op de kabelI Trouwens
betrokken. Als nieuwe man is Mike Pearson
er is t och Radio 3. Daar zitten wel honderd
binnengehaald, die eerder met zijn broer
kleine van Kootent j es. Over vijftig jaar
Chris op het schip als deejay werkte. di
is Wil l em van Koot en vast een Groot Man,
7 NOVEMBER: Vandaag zou ik een ontmoeting
een Pionier. maar nu mag hij zij n fai l lisse7
zou het voormal ige f or t "gebr uikt gaan
worden a l s basis voor een aantal radios t ation s . De DT! meldde heel duid elijk da t ,
wanne e r e r ook maar een testtoon te horen
zou zijn, men onmidde l lijk zou ingrijpen
daar het pl atform binnen Britse nationale
wa te r en ligt en men de interna t i onale
wat e r en van de 'Staat' Sealand niet wenst
te erkennen. Wie herinnert zich nog Steve
Merikke van de goede tijd va.n Caroline
International en RNI? Hij is vertrokken
naar Australi~, alwaar hij familie heeft
wonen, en waar hij een job in de radioindustrie heeft gevonden. Richard Jackson,
één van de Carolinedeejays uit 1986, werkt
nu voor een radiostation in Thailand. Een
meer recentere deejay van Caroline, Chris
Kennedy, zal niet meer terug komen daar
hij vertrokken is naar Ierland om te gaan
werken voor Horizon FM. di 31 Bij de VPRO
en de Radiovereniging is eindelijk de

hebben met Ronan om hem een exemplaar van
het Carolineboek te overhandigen. Zoals
zo vaak kwam de grijze vos niet opdagen.
In de avond uren met de programmaleider
gebeld die mij beloofde dat Ronan mij
diezelfde avond zou terugbellen. Je raadt
het all l I l ! In Nederland wordt door de
OCD een aantal mensen, betrokken bij Radio
819, verhoord. Aan de voormalige programmaleider wordt dreigend verteld dat het
toch allemaal niets uitmaakt want de DTI
zou deze week nog van plan zijn om de
Ross Revenge van de internationale wateren
weg te slepen. Direkt na het verhoor-heeft
de betreffende persoon kontakt genomen
met de mensen in Engeland die daarop danig
in paniek raakten. Vooral de Caroline
Movement raakte stevig in verwarring en
zette het meteen op de telefonische info
lijn met daarbij het verzoek aan de luisteraars de DTI te bellen om te klagen inzake
het eventueel in beslag nemen en tevens
het verzoek het lokale Parlements lid te
bellen. Ook de mensen achter Now Radio
meldden het gegeven meteen in hun blad.
Let op mijn woorden: De DTI durfde het
niet aan "Caroline alleen aan te pakken,
men had hiervoor de Nederlandse OCD nodig.
Denk je nu heus, mede gezien de golf van
publiciteit na de eerste raid, dat men
het nu zelf wel durft 1 Just forget i t J
Paniekelingen zijn er vaker geweest in
Nederland en Engeland, maar dit keer sloeg
de onredelijke reaktie wel hard in. Ondermeer werd er hier in Engeland tijdens
mijn bezoek gesteld dat vooral onder druk
van het ILR station Invicta gehandeld zou
worden door de DTI. Alleen maar nonsens .Kijk
maar bij vrijdag a.s. Wel werd me vandaag
" duidelijk waarom Peter Moore op een zijspoor
werd gezet en wel vanwege de terughoudendheid bij bevoorrading. Essenti~le vrouwelijke hygi~nis'che artikelen werden niet
geleverd, ondanks herhaaldelijke verzoeken
van Caroline Martin. Ook andere zaken
werden aan de laars gelapt. Duidelijk is
dat er drie groeperingen zich bezig hielden,
of liever gezegd juist niet bezig hielden,
met een goede bevoorrading. Het gevolg is
da t in de programma' s de s temming aan
boord zeer gedrukt overkomt. Toen Dave
Asher en Caroline Martin onlangs terug
aan land kwamen werden ze rijkelijk door
Ronan en de zijnen beloond. Immers, voor
de Raid za ten ze al aan boord, hadden
samen met Peter Chicago de zendantennes (met
assistentie van Mike Dundee) afgebouwd en
tevens geholpen aan de wederinrichting
van de studio' s. Uiteindelijk werden ze
nog eens ingezet voor een maand lang
programma's en programma's presenteren.
Dat ik nu echt over mijn nek ga v~n de
organisatie mag blijken uit het feit dat

8

beiden liefst VIJFTIEN ENGELSE PONDEN
kregen voor hun enorme inzet. Hopelijk
verandert dit spoedig door de komst van
Mike Pearson. Ronan zou Pearson als een
geschenk uit de hemel hebben gezien voor
de oplossing van een groot probleem. Hij
werd door Mike benaderd nadat deze vanuit
Amerika een telefoontje had gekregen van
ene Alec Newman (die ooit een blauwe maandag
op Caroline werkte). Alec had hem gevraagd
hoe hij Caroline kon benaderen voor een
eventuele adverteerder. Toen Mike bij
Ronan aankwam met de gegevens van de
potenti~le adverteerder was deze erg blij
met eindelijk weer een persoon die met
nieuwe initiatieven komt. De adverteerder
zou een grote lotto onderneming zijn uit
Florida. Informatie door Invicta Radio
ingewonnen bij de DTI en OCD leerde dat
geen van beiden op de hoogte was van de
raid op de Communica tor. Beide organisaties
stelden dat men zou informeren bij de
Portugezen en daarna zouden terugbellen.
Dit laatste geschiedde waarna bleek dat
alleen de Portugese politie een kijkje
had genomen en helemaal niets in beslag
had genomen. Tja, dan vraag je je daadwerkelijk af waarom bepaalde personen dergelijke
informatie naar buiten brengen om een
ieder onnodig bang te maken. Misschien
da t ze liever in de toekomst geen concurrentie zien vanaf de Nannell. Ze hebben in
ieder geval bereikt dat de Mi Amigo ofwel
Nannell naar hogere regionen is vertrokken.
wo 8 NOVEMBER: De programmaleiding van
Spectrum heeft nu officieel bericht gekregen
van de DTI dat men voor het station de
558 kHz heeft " gereserveerd als de te
gebruiken frequentie. Men is in totaal
niet tevreden met dit gege1J'en. Over de
snelle terugkomst van Caroline meldde de
leiding van Spectrum juist zeer enthousiast
te zijn. Men wil Caroline geen strobreed
in de weg leggen en derhalve zal men geen
gebruik gaan maken van de 558 kHz en de
DTI gaan vragen om een andere frequentie.
Een DTI woordvoerder zei ons desgevraagd
da tindien Caroline de 558 kHz niet zou
verlaten voor de komst van Spectrum dit
wel eens reden zou kunnen zijn om een
station, dat zonder toestemming een frequentie opeist, uit de ether te verwijderen.
De nieuwe Carolineprogramrnaleider gaf
hier als commentaar op dat het zeer ironisch
is dat Caroline nu slachtoffer dreigt te
gaan worden van haar eigen succes. Immers
Caroline heeft destijds de weg opengezet
voor een drastische verandering in het
radiogebeuren in Groot Brittanni~ en zal
eventueel hiervan nu zelf de zure druiven
moeten gaan plukken. Vandaag wordt bekend
da tjames Ryan zi jn rechtzaak in Hoger
beroep ook heeft verloren. De financiäle

Carolineop l ichter is nu ve roordee l d t ot
een gevangeniss raf van 5 jaa r en teven s
tot het be ta len van de ge re cht s kos en en
een boete van $ 10 . 00 0 . Radi o Essex is
z ijn pro gr ammaleider kwi jt. Zoa s we enkel e
weken gel ed en meldden programme erde Ter r y
Davi s d it FM station in Southend. Na e en
mening sver schil met de managing di rec t or
i s Terry nu opgestapt. Wat hi j in de
toekomst zal gaan doen is nog niet bekend .
do 9 NOVEMBER: De offici~le startdatum
voor KNBC, het laagvermogen sta t i on van
Chrispian St John,is 1 december a.s. Reeds
in een eerder stadium meldden we dat voor
KNBC ondermeer Alen West zou gaan werken.
Nu ook zal Pa uI Graham er gaan werken, die
inmiddels zijn job bij HMV Radio (keten
van CDshops in Engeland) heeft opgezegd.
Over ex Carolinedeejays gesproken, Marty
Wright werkt momenteel weer in de radioindustrie in haar vaderland Australi~. Inf or matie ingewonnen bij James Ross (ex carol i ne) die werkt bi j de kustwacht in Dover,
le e rt ons dat de Nannell onder geen enkele
voorwaarde meer richting Zuid Engeland is
gevaren. Een viertal weken geleden is men
door het Kanaal richting het Noorden gegaan
me t als bestemming Cork. Elk schip, dat door
het Kanaal gaa t, is verplicht gemeld te
worden door de betreffende kapitein. In
de Ierse media is andermaal gesuggereerd
dat Robbie Robinson plannen zou hebben om
een terugkeer van Sunshine Radio te bespoedigen vanaf een zendschip. Robbie
Dale zelf spreekt deze geruchten andermaal
tegen. Nederlanders zijn andermaal benaderd
om te bevoorraden naar de ROBS, gelukkig
heeft iedereen negatief gereageerd. Inmiddels heeft Peter Chicago andermaal een
voorstel gekregen van zijn vrouw te kiezen
tussen haar of de ' ine' . Het scheelt slechts
drie letters maar of Carol zal wi~nen is
een grote vraag. Peter wil met alle geweld
snel van boord om het een en ander met
zijn vrouw te bepraten maar wil tevens
nieuwe zendbuizen kopen en de nodige
kristallen. Hij zou zowel de 50 kW als de
10 kWal zover gereed hebben dat bij een
gekoppeld signaal met gebruik van de nieuwe
antenne er een maximaal vermogen van 25
kW kan worden gefabriceerd. De problemen
met zijn vrouw zijn er ondermeer gerezen
daar beiden diep in de schulden komen te
zitten daar de hu ~ r van hun huis niet
meer betaald wordt. Eén van de deals met
de ve r trokken Lotto 649 was dat de huur
van he t hui s van Peter door deze Canadese
organis ati e betaal d zou worden.
vr 10
NOVEMBER: Vandaa g wo r dt definitief besloten
om de komende zeezenderdag te houden in
Haarlem, alwaar we de beschikking hebben
over een zaal waarin 300 mensen kunnen.

Note er al va st de datum : za t erdag 24
fe br uar i a.s. me t als gast e
in i eder
geval J ohnny Lewis en Marc Jacob s en
waarschijnlijk Ar i e Swe ts en Ruud Hend riks.
Hoofddoe l i s he rinne ringen ophalen aan de
eind 70 ' er jaren . Op de dag vele ni euwe
video ' s waaronder 60 minuten 8mm films
uit de 70' er jaren, vele nieuwe nieuwsfrag ment en over Radio New York Internationa l
en enkele unieke 8 mm opnamen uit de 60'er
jaren. Daarnaast aandacht voor de Charlie
Wolfe video's, die door EAP zijn gemaakt.
In England andermaal geruchten als zou de
Nannell ingezet worden voor uitzendingen
voor de Chinese kust om de jongeren te
steunen in hun aktie tegen de regering .
Andermaal van die onzin want denk nu heus
niet dat de Chinese DTI dan wel PTT op dit
zendschip af zullen gaan. Eerder wordt er
direkt een raket afgeschoten om een dergelijk station tot zwijgen te brengen. In
Engel and wordt gesteld dat de financiers
Steve Masters (ex Laser en al weer
jaren in Parijs als radiomaker akti ef)
ingehuurd zouden hebben om een programma staf
samen te stellen. Net of de Chinezen zitten
te wachten op een dergelijk Engelstalig
station. Neem nu maar van mij aan dat ook
deze onzin weer afkomstig is uit het grot e
sprookjesboek van ene John England . Tenslotte aan het einde van een week radiobezoek
in Engeland vandaag een bezoek gebracht aan
Johnny Lewis in Canteburry. Hij heeft he t
nog steeds erg naar zijn zin bij Invicta
Radio, alwaar hij Music director is en
tevens verantwoordelijk is voor de programmering van het zusterstation Continental
FM in Boulogne. Johnny, die voor de freaks
niet meer te herkennen is door verlies
van zijn baard en zijn enorm overgewicht.
. stelde wel nog i edere dag te luisteren
naar Caroline en het station te zien als
een goede concurrent voor Invicta. Over
de geruchten inzake aandrang van Invicta
bij de DTI tot het sluiten van de zeezender
wist Johnny te meldden dat de direktie
juist 'exited' was over de terugkomst.
Tevens zei hij dat de geruchten over Invicta
en DT1 niet anders dan onzin zijn . Tenslotte
wenst hij langs deze weg alle Anoraks in
Belgi~ . Nederland en West Duitsland niets
anders dan goeds en hoopt U allen te zi en
op de zeezenderdag op 24 februari a.s.
Dank aan Maria Depuydt, Tom de Munck,
Jack Duyser en Paul de Haan. Samenstelling Hans Knot .
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tussen de Isra~lische St~atsomroep en die
POOLSE JOURNALISTEN IN ERE HERSTELD.
van Hongarije. Hierbij zal uitgebreide
De Poolse regering heeft 50 radiop:ogrammauitwisseling,
waaronder
veel
en televisiejournalisten weer in dienst
nl.euws, op gang gaan komen. Ook zullen er
genomen, die tijdens de Staat van Beleg
co-produkties in de toekomst gemaakt worden.
in het land waren ontslagen of zelf ontslag
NIEUWE TV ZENDERS INDONESIE.
hadden genomen. De 50 maken deel uit van
In de komende 5 jaren zullen er in
een groep van 319 journalisten die ge reaIndonesi~ liefst 50 nieuwe televisiezendgeerd heeft op een oproep van Andrzej
ers worden geplaatst, terwijl bestaande
Drawicz, het hoofd van de Poolse staatsomradio-entelevisiezenderswordenversterkt.
roep. Hij had de journalisten opgeroepen
Dit alles gebeurt in het kader van een
zich weer massaal als werknemer bij de
ontwikkelingsplan waarbij men als doel
Staatsomroep aan te melden. Een deel van
heeft vooral die delen van het land te
de journalisten was ., sinds de Staat van
bereiken waar tot nu toe geen programma' s
Beleg in 1981, nog werkloos.
konden worden ontvangen.
KABELRECHTEN NAAR VS.
FRANKRIJK EN KAAP VERDISCHE EILANDEN.
Larry Hudson staat aan het hoofd van
Media Connection International is een
de gelijknamige Amerikaanse onderneming
Franse firma die een 3 tal 500 kW korte
die de licentie heeft gekregen voor de
golf zenders zal bouwen op de Kaap Verdische
algehele bekabeling van de 5 grootste
eilanden, die na ingebruikname voor commerplaatsen van Nieuw Zeeland. Gezien financi~le doeleinden zullen worden ingezet.
ciering van de omroepindustrie van buiten
Vanaf 1991 zullen de drie stations aktief
lands grenzen slechts voor 15% mogelijk
zijn gericht op Amerika, Afrika, Zuid
is zal door Hudson nu het bedrijf worden
Europa en het Midden Oosten.
voortgezet onder de naam Telecable Holdings,
SATELLIETONTVANGST POLEN.
waarbij hij zijn aandelen voor 85% in
Sinds enkele weken wordt er hard gewerkt
Nieuw Zeeland zal gaan uitzetten. Het
aan de bouw van een groot satellietontligt in de toekomst in de oedoeling via
vangststation in Warschau waardoor de bewohet kabelnet minimaal 10 Amerikaanse tv
ners in de gelegenheid zullen worden gesteld
netten te gaan verspreiden.
in de toekomst massaal kunnen luisteren
VERANDERINGEN IN GHANA.
naar de BBC World Service, inclusief
De Ghanese Staatsradio zal haar landehet op Polen gerichte programma. De World
lijk net gaan veranderen. Tot nu toe werd
Service zal dan op FM kwaliteit zijn te
er een landelijk programma uitgezonden
ontvangen
terwijl het in de bedoeling ligt in de
NIEUWE ZENDERS VOOR DE BBC
toekomst meer lokaal gerichte programma' s
BBC World Service heeft onlangs een
te gaan uitzenden via de verschillende
tweetal 250 kW kortegolfzenders inclusief
steunzenders. Tevens zullen er 12 nieuwe
antennes in gebruik genomen op Ascension·.
lokale stations worden geopend met elk 2 . De zenders zullen vooral worden ingezet
FM zenders. Men hoopt hierdoor het gehele
voor programma's gericht op Zuid Amerika
land te kunnen bereiken via de FM.
en West Afrika.
KENYA EN JAPAN WERKEN SAMEN.
ZENDER. GERICHT OP CHINA.
De regering van Kenya heeft een contract
Waarschijnlijk vanuit Taiwan opereert
ondertekend met een van de belangrijkste
sinds enige tijd de Democracy Broadcasttelecommunicatieondernemingen van Japan
ing Station met 15 minuten durende
tot herbouw van het komplete AM net in
programma' s in de Chinese taal, die werden
het land. Ook hier denkt men in de toekomst
ontvangen via de 7125 kHz.
het gehele land te kunnen bereiken, dit
SMN WEG VAN DE 49 METER BAND.
keer via de middengolf.
Het rebellenstation SMN in Somali~
153 NIEUWE FM STATIONS IN SPANJE.
heeft haar uitzendingen in de 49 meter
In Spanje zullen spoedig 153 nieuwe
band stopgezet en is overgegaan tot uitzenFM stations ·erbij komen. Liefst 2000
dingen in de 2S meter band. De programma's
gegadigden hebben zich aangemeld voor
worden dagelijks tussen 15 en 17 uur UTC
deze nieuwe stations. De nieuwe licenties
uitgezonden.
worden per distrikt als volgt verdeeld:
.sun STOPT DEELS UITZENDINGEN.
13 voor Aragon, 10 in Asturias. 15 voor
Radio Sud in Zuid Frankrijk heeft een
de Balearen, 30 voor Castilla Leonne, 23
deel van haar zenders stilgezet. Het betreft
voor Castilla La Mancha, 7 voor Cantabria
hier de zenders in Seron en Arvreyes. Dit
13 voor het district Madrid, 13 voor Murcia t
betekent dat de uit.zendingen via de 819
5 voor La Rioja, 1 voor Ceuta en 1 voor
kHz zijn stopgezet. Wel heeft men nog een
Melilla.
zender aktief in Gaure en men zal zich in
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de toekomst geheel richten tot de opbouw
van een FMzenderpark met als doel de
programma's te richten op de inwoners van
Zuid West Frankrijk.
KYOI WORDT KUBI.
Sinds enkele weken is het korte golf
station KYOI uit de ether voor reorganisatie. Rond deze tijd zal men terugkeren
onder de naam KHBI (HeraId Broadcasting
International) hetgeen betekent dat men
een onderdeel is geworden van the Christian
Science Moni tor. Deze organisa tie is tevens
eigenaar van ondermeer WCSN in Maine en
WHSB in South Carolina.
Paul S Hansen.

HURDOCH NOG 5 JAAR GEDULD.
Wekelijks lijdt zijn Sky Television
een gemiddeld verlies van liefst 7
miljoen gulden maar toch verwacht Rupert
Murdoch nog een ommekeer. Hij maakte onlangs
bekend dat wanneer zijn station binnen 5
jaar niet winstgevend is hij de programma' s
van de diverse Sky netten zal stopzetten.
Met de grotere groei in verkoop van satellietschotels in Engeland en het begin van
een groeiperiode binnen de kabelnetten in
Engeland verwacht hij dat de moeilijke

tijden van nu zullen veranderen in gunstige
tijden voor zijn satellietstations. Hij
verwacht in 1990 op het Britse contingent
een aantal van rond de 1 miljoen aansluitingen te hebben.
FINS SATELLIETPROGRAMMA.
De Finse minister voor Communicatiezaken , Pekka Vennamo, heeft onlangs in
Tampere bekend gemaakt da t er voorbereidingen gaande zijn tot het verzorgen van een
Finstalig satellietprogramma dat gericht
zal worden op Europa. In eerste instantie
wordt gedacht aan een overname van de
programma's van Yleis, de staatsomroep,
terwijl in een later stadium speciale
programma's geproduceerd zullen kunnen
worden. Het is niet bekend van welke
satelliet men eventueel gebruik wil gaan
maken.
SKY EN HET BRITSE PARLEMENT.
Rupert Murdoch plant voor het volgend
jaar een nieuw sa telliet programma da t
non commercieel zal worden en waarin
waarschijnlijk de BBC zal g~an deelnemen
als partner. Men denkt aan het uitzenden
van de diverse debatten in het Britse
Parlement en in een later stadium ook aan
de debatten in de Parlementen van andere
West Europese landen.
SATELLIET GOKKEN UITGESTELD.
Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat in de loop van december een aanvang
zou worden genomen met het uitzenden van

diverse gokaktiviteiten vanuit Las Vegas
via de sa telliet onder de naam Gaming
Channel. De programma's zullen echter
tijdelijk worden opgeschort daar het
satellietgrondstation nog niet gereed
is. Naar verwachting zal het programma nu
in het voor jaar van start gaan via de
PAS1, een satelliet die transatlantisch
is en dus ook in Europa met een grote
ontvangstschotel is te ontvangen.
DERDE NET TURKIJE OP SATELLIET.
Via de Intelsat VF7 66graden
Oost
loopt sinds begin oktober een testprogramma van het derde Turkse televisienet
die in een groot deel van midden Europa
is te ontvangen. Ook het Ie en 2e Turkse
tv net worden via satelliet uitgezonden.
BSB SATELLIET NU MARCO POLO.
De dbs satelliet BSB, die in augustus
j.l. de ruimte in werd geschoten en sinds
eind september testuitzendingen verzorgd
is van naam veranderd en werkt nu onder
de projekt naam Marco Polo. Het ligt in
de bedoeling volgend voorjaar 4 tot 6
commerciele stations te gaan starten, die
zich hoofdzakelijk zullen richten op het
Britse en Ierse kijkerspubliek.
Gepland zijn ondermeer; 'Now' met nieuws
en aktualiteiten. 'Galaxy' met amusement
en consumenteninformatie,
'Movie' met
natuurlijk film en series, 'Power' met
videoclips en 'Zig Zag' dat zich zal gaan
richten op de kinderen. Verder is er een
speciaal sportnet gepland.
TWEE UUR HEER. ZENDTIJD EINS PLUS.
Het Duitstalige satellietprojekt EINS
Plus zal met ingang van januari een uur
eerder van start gaan (18 i.p.v. 19) en
zal de eerste twee uren vullen gaan met
een cultureel programma.
DIREKTEUR AMUSEMENT RTL PLUS.
Lutz Bergmann is benoemd tot direkteur
amusement bij RTL Plus. Tot nu toe was
hij chef redakteur van het weekblad 'Bunten '. In deze funktie was hi j al nauw
betrokken bij andere televisieprojekten
als b.v. SATl en het mannenmagazine van
RTL Plus.
CANAL PLUS 20 UUR PER DAG.
Met ingang van 1 januari wil Canal
Plus het duitstalig programma 20 uur per
dag gaan verzorgen terwijl wordt overwogen
in het weekend zelfs 24 uur per etmaal
aktief te zLjn. Naast amusement,sport,
speelfilms en nieuws zullen er ook documentaires worden uitgezonden. Voorlopig blijft
een groot deel van de programma' s gecodeerd
geprogrammeerd,waardoor de schotel
bezi t ter weinig plezier zal beleven aan
Canal Plus.

VANCAHPENHOUT IN DE PRIJZEN.
Een door de EBU uitgeschreven wedstrijd
in het kader van deuGenève Europe prijze~
was bedoeld talent onder de scenarioschrijvers te vinden. In totaal werden 10 schrij'v ers onderscheiden en één van hen was
auteur Luc Vancampenhout die een prij s
kreeg voor zijn verhaal over Josep Schmidt.
de legendarische zanger. Verder kregen
Patriek Iratni van de RTBF en Pieter van
deWaterbeemdeenonderscheidingtoegewezen.
Er waren inzendingen van 17 omroepen.
Vanaf volgend jaar zal de EBU slechts nog
één scenario onderscheiden.
RTL PRIJS VOOR GERaIT DE JAGER.
Het schijnt het seizoen van de onderscheidingen te zijn: De Nederlandse striptekenaar Gerrit de Jager heeft de PRIX RTL
toegewezen gekregen voor zijn serie 'Roel
en zijn beestenboel'
Een paar jaar geleden kreeg hij al eens
de Stripschapsprijs in Nederland.
PLANNEN NIEUWE HUISSTIJL BRT.
De Raad van beheer van de BRT heeft
beslist een nieuwe huisstijl in te voeren
voor de BRT en voor de verschillende radioen televisieketens. Men zal hiervoor een
contract sluiten met het gespecialiseerde
bedrijf LendersDeroostAdvertising.Wanneer
de nieuwe stijl zal worden ingevoerd is
niet bekend gemaakt.
Het plan tot invoering van de nieuwe stijl .
steunt op 3 grote pijlers. De verschillende
radio en televisiezenders zullen een
zelfstandiger identiteit gaan krijgen en
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dus minder onder de BRT paraplu schuil
gaan. Zo kan in de toekomst beter programmatisch ingespeeld worden op de verschillende
doelgroepen. Het eigen karakter van elke
afzonderlijke zender zal zodoende beter
tot zijn recht komen. De presentatie ofwel
de verpakking, zoals men het bij de BRT
noemt, krijgt meer aandacht. Elk station
krijgt een eigen huisstijl en het BRT
logo wordt in een nieuw jasje gestoken.
Bedoeling is door deze nieuwe presentatie
van het logo duidelijk te maken voor wie
de zender (het station) in de ether is en
wat voor programma's zullen worden aangeboden. Tenslot te zal, meer dan in het
verleden, de luisteraar en kijker op een
aantrekkelijke manier worden geïnformeerd
over de programma' s. Daarbij zullen de
radiozenders de televisiezenders gaan
promoten en omgekeerd. Wel te verstaan
zal deze cOIImlunicatie aansluiten op de
stijl van de verschillende zenders en
passen bij het algemene imago van de BRT.
Het ten uitvoer brengen van dit plan zal
verregaande consequenties hebben. Er zal
actief geopereerd worden rond verschillende 'produkten' en er zal moeten worden
geleerd te denken in functie van doelgroepen
en specifieke segmenten. Op een bewuste
manier zal aan het BRT imago worden gewerkt .
Men hoopt hierdoor ondermeer de BRT produkten beter te kunnen verkopen. Het zal dus
aan de BRT medewerkers in de toekomst een
-andere instelling vergen. Daarom zal een
intern
voorlichtingsprogramma
opgezet
worden dat precies tot doel heeft alle
medewerkers te betrekken en optimaal te
informeren zodat zij op de volle 100%
achter het plan kunnen staan en er actief
aan mee zullen bouwen.
LUC MEERTENS BENOEMD.

De Raad van beheer van de BRT heeft
Luc Meertens benoemd tot eerste producer
bij de direktie Ontspanning van de televisie
en Tom Huybrechts tot eerste producer bij
de dienst Vrije Tijd.

SAMENWERKING BRT EN KRO.
Middels toestemming van de Raad van
Beheer zal de BRT gaan samenwerken met de
KRO in de co produktie 'De Fijnschilders',
een documentaire die gemaakt wordt over
deze schildersstroming uit de 17e eeuw.
Ook werd door de Raad van Beheer de produktie goed gekeurd van een 13 delige serie
'Vrouwenharten en Mannendromen ' , gebaseerd
op de gelijknamige toneelstukken van Gui
Leanen.
URBANUS IN BRT FILMPRODUKTIE.
Andermaal zal Urbanus de hoofdrol
gaan vertolken in een film. Ditmaal gaat
het om de televisiefilm, 'Koko Flanel',
die onder medesupervisie van de BRT zal
worden geproduceerd. De film, die geregis-

seerd zal worden door Stijn Coninx, zal
waarschijnlijk eind van het lopende seizoen
zijn premiere beleven.

PIRATENDOM NIJMEGEN TEN EINDE?
Gelet op artikel 140 in het Wetboèk
van Strafrecht, waarin het verboden is
een criminele organisatie tegen de Staat
der Nederlanden op te zetten, is er niet
veel kans van slagen meer voor de ether
piraten in Nederland. Eerder werd op deze
manier de gehele commerci~le scene in het
Westen aangepakt. Volhardend ging het toe
in het piratendom Nijmegen waar stations
als Delta en Keizerstad steeds maar doorgingen. Eind oktober heeft Justitie eindelijk mensen uit de organisatie opgepakt
met in de hand artikel 140. Nada t Keizerstad
vaak te horen had gekregen dat het gedaan
moest zijn met de illegale aktiviteiten
en nadat het station tientallen malen uit
de ether was gehaald om even zo vaak terug
te keren, lijkt nu definitief een einde
te z1Jn gemaakt aan Keizerstad Radio.
D. w. z .: op zondag 5 november j .1. om 5
uur in de middag heeft het station zelf
een einde gemaakt aan een zeer succesvolle
periode van 7 jaren van professioneel
radiomaken. Tot voor enkele maanden waren
er nog vier van dergelijke stations aktief.
Alleen het ide~le station, Radio Rataplan,
zendt nog steeds uit. Het betreft een
programma waarin naast links politieke
onderwerpen veel ruimte is voor muzieksoorten die bij de commercieel gerichte
stations geen ruimte krijgen. Omdat dit
station niet commercieel werkt en een
zwakker vermogen heeft dan de anderen is
men door de OCD bij lange na niet zo hard
vervolgd. Echter, een medewerker van het
station heeft onlangs van een plaatselijke
wethouder te horen gekregen da t er een
totaal einde zal worden gemaakt aan de
piraterij in Nijmegen. Vrije initiatieven
worden dus nog steeds in de grond gedrukt.
Enkele jaren geleden leek het onvoorstelbaar
-da t er nog ooi t een einde zou komen aan
lokale vrije radio.
Gelukkig hebben we nog steeds onze oude
trouwe Caroline, die is teruggekeerd.
Hoewel de muziek keuze niet meer is wat
het ooit was, het steekt met kop en schouder
uit boven de discodreunen van Atlantic
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252. Wat mij betreft wordt Caroline nooit
meer aangepakt.
Paul Hustinx.

vervolg chris edwards in gesprek met Dick
Morecraft in de vergeten hoofdstukken ..
Zoals de vorige keer al door mij gesteld
kun je alle eerdere gegeven informa tie
het beste vergeten om nu met mij, via de
lift, een kijkje te gaan nemen in de kelder
van 6 Chesterfield Gardens anno mid 60'er
jaren. Aan de achterzijde van het gebouw
in de kelder was de technische ruimte,
waar allerlei onderhoud werd gepleegd.
Ook de theekamer was een onderdeel van
deze ruimte. We waren n.l. van mening dat
wanneer we deze ruimte ook als theekamer
gebruikten er veel sociaal kontakt zou
z1Jn met alle
andere medewerkers. Er
werd een speciale theejuffrouw ingehuurd,
Doreen Mottau. Een erg vriendelijke tante
die door iedereen op prijs werd gesteld,
inclusief door de artiesten, Ronan en
noem maar op. Ze mochten haar allemaal
erg graag. Vanuit de technische werkruimte
gaan we door een smalle gang, die een beetje
duister overkomt. We vinden dan aan onze
rechterhand een kamer waar alle conunerciele'spot'aktiviteitenwerdenuitgevoerd.
Hier werden alle reklame-schema' s
14

voor de ui tzendingen gemaakt, inclusief
de timing van de verschillende reklamespots .
Dit werd dan per dag op lijsten ingevuld
en op banden gezet, zodat men vanaf beide
schepen per dag met een nieuwe tape werkte.
Deze werkzaamheden stonden onder leiding
van ene Arthur Pelteret. Hij had assistentie
van een viertal personen, waarvan één
behoorlijk bekend is geworden: Collin
Berry, die later bij de BBC is gaan werken.
Verder waren er Ian Richardson, Annette
Downey en een zekere Robin, waarvan ik de
achternaam kwijt ben. Ze maakten gebruik
van een deel van de grote kamer, die tevens
ruimte bood aan de boekhouding. Colin
Leighton was de chef boekhouder, die erg
vriendelijk overkwam en tevens bij alle
andere medewerkers geliefd was. Nooit
viel er één verkeerd woord op die afdeling.
Verder
de gang in komen we in de produktiestudio 's, die eigenlijk helemaal aan
het einde waren gesitueerd. De achterste
studio werd voor het 'voice over werk' en
het 'aircheck ' werk gebruikt. Tenslotte
werden daar regelmatig de interviews
afgenomen met de artiesten die het Caroline
House bezochten. Deejays als Rosko en Tony
Blackburn maakten daar hun audi tietapes
voordat ze bij Caroline in dienst traden.
lnuners moesten zij kunnen aantonen over
vakmanschap te bezitten. Aan de rechterkant
van deze studio was andermaal een kantoor
gevestigd voor de knaap, die verantwoordelijk was voor alle voice overs en voor de

deejays, als ze aan land waren. Dit was
Gerry Duncan. Gerry werkte erg professioneel
en had een secretaresse die gelijkwaardig
genoemd kan worden, Linda Thorston. Jammer
genoeg bleef ze niet al te lang daar ze
besloot te emigreren naar Australi~. Ze
werd opgevolgd door ene Alison Muir, die
ook erg efficient werkte. Als we nu langs ,
de linkerkant van de kelder lopen dan vinden
we daar allereerst de twee 'dubbing'
studio's die gebruikt werden voor het
dubben van opnamen van artiesten als the
Bachelors en een zekere Freddy Ryder, die
platen liet uitbrengen op het Philips
labie. Hij nam een aantal erg goede platen
op en deed dit alleen maar omdat hij er
plezier in had en het zag als een soort
aanvulling op zijn normaal inkomen. Freddy
was tevens een uitstekende studiotechnicus .
Daarnaast was een andere grote ruimte die
alleen werd gebruikt voor de opslag van
de enorme hoeveelheden post die er binnenkwamen bij het kantoor. De post werd
behandeld in de zgn. postkamer. Na een
paar weken van uitzendingen van Caroline
in 1964 ontvingen we al gemiddeld 20 zakken
vol met post per dag. Vooral toen programma's als Cash Casino en "Findus Frozen Food
Products te beluisteren waren, waarbij de
luisteraars prijzen konden winnen, kwamen
er enorme hoeveelheden post binnen. Er
werden gedurende de periodes dat deze
programma' s te horen waren dan ook speciale
mensen ingehuurd die de post moesten
sorteren om telkens de winnaars te kunnen
bepalen. Ze waren dan ook niet in vaste
dienst maar telkens voor een bepaalde
periode ingehuurd. Ze wisten nooit hoe
lang een dergelijke periode zou duren
maar de periodes werden steeds langer
gezien de groeiende populariteit van Radio
Caroline. Tot zover een overzicht van het
Caroline House. Ik vergeet nog te melden
da t in de kelder een enorme ouderwetse
verwarmingsketel was en om deze aan de
praat te houden moest dagelijks een enorme
hoeveelheid kolen in de ketel gedaan worden
en deze werd "vervolgens aangestoken met een
krant en lucifers. De brandstof was in de
loop van de nacht opgebrand dus de volgende
"dag moest het ritueel geheel worden overgedaan. Het was echt een enorme hoeveelheid
aan brandstof die de ketel verbruikte. Er
lag altijd wel een paar ton aan brandstof
opgeslagen. Om de ketel aan de praat te
krijgen moet je het vergelijken met het
stoken van een ouderwetse trein en je
moet het op een bepaalde manier rustig
aan opstoken waardoor het steeds warmer
en warmer wordt. Op een bepaalde dag lag
ik met de griep in bed en dacht Ronan dat
hij de ketel maar moest aansteken. Hij
had er niet het juiste geduld voor en

stookte de ketel veel te snel op. Gevolg
was dat ik uit mijn bed werd gebeld met
de vraag onmiddellijk te komen daar Ronan
dacht dat het gehele gebouw binnen de kortst
mogelijke tijd in brand zou komen te staan.
Ik kon mijn ogen niet" geloven toen ik in
de kelder aankwam. De hele voorkant van
de verwarmingsketel was knalrood en het
metaal leek op het punt van smelten te
staan. Je kon er helemaal niet dicht bij
komen, zo heet was het er. Ik probeerde
de ketel met water af te koelen, hetgeen
weer een enorme hoeveelheid stoom met
zich meebracht. Alle radiatoren in het
gebouw stonden te trillen gezien de enorme
hoeveelheid stoom die er in zat. Al met
al hebben we er nadien om gelachen en
hebben we veel leuke momenten meegemaakt.
Volgende keer iets meer over de organisa tie.
wordt vervolgd.

UNIEKE SAMENWERKING ILR EN BBC.

BBC Radio Not tingham en het ILR sta tion
Radio Trent zullen in de feestmaand december
nauw samenwerken inzake het brengen van
verkeersinformatie aan de luisteraars.
Vooral zal men worden geinformeerd over
beschikbareparkeergelegenheid.Eenverslaggever van BBC Radio Nottingham zal hierbij
worden ingezet om rechtstreeks in te kunnen
breken in het BBC programma terwijl de
gegevens tevens telefonisch regelmatig
worden doorgegeven aan Radio Trent waarna
de diverse presentatoren de informatie in
hun programma kunnen brengen.
NIEUWE MAN VOOR BROADCASTING.

Met de veranderingen in het kabinet
van de Conservatieve Partij is David Mellor
verantwoordelijk geworden voor de omroepzaken, waarbij hij vooral dient toe te zien
op de juiste afhandeling van de veranderingen van de Omroepwet, die gepland zijn.
Hij is benoemd tot minister van staat bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken,
die nu onder verantwoordelijkheid staat
van David Waddingtori. Deze is Douglas Hurd
opgevolgd die minister van Buitenlandse
Zaken is geworden.
VERMEENDE KLACHTEN OVER LONDON GREEK RADIO.

London Greek Radio, het laagvermogen
sta tion dat de licentie heeft gekregen
voor etnische radio in Groot Londen, is
in opspraak gekomen. Gedurende vele jaren
opereerde dit station illegaal in de
hoofdstad en stond bekend als record houder
aangaande het meest opgepakte station
door de DTI. Er zijn klachten binnengekomen
van de Turkse leefgemeenschap in Londen
als zou LGR van plan zijn anti Turkse
programmaonderdelen te gaan uitzenden.
Ondermeer werd er gesteld da t men zou
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gaan oproepen tot de onafhankelijkheidsverklaring door de Grieken aangaande Cyprus.
De Turkse gemeenschap heeft de IBA opgeroepen druk te gaan ui toefenen om propaganda
uitzendingen te ve~ijden. Zelfs werd
geeist de licentie in te trekken. Inmiddels
is er door de Turkse ambassade in Londen
ook een officiäle klacht ingediend bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin
gesteld wordt dat men bevreesd is dat men
het station niet alleen zal gebruiken
voor culturele en etnische programma's
maar tevens zal gebruiken als anti Turks
propaganda station. Naar verwacht wordt
zal de IBA er bij LGR op aandringen zich
niet met Turkse aangelegenheden te gaan
bezig houden en dit over te la ten aan
WNK, een ander etnisch minderheidsstation.
RADIO LEEDS NAAMSVERANDEllING •
West Yorkshire FM is de nieuwe naam
voor Radio Leeds waardoor het station
streeft naar een nieuw imago voor de 90'er
jaren. Het station zendt uit vanuit Leeds ·
in West Yorkshire.
VRAAG HAAR CHRISTELIJK KANAAL.
De Christian Broadcasting Council
heeft David Waddington benaderd om te
komen tot een nieuw familiekanaal, zowel
op radio als televisie, met landelijke
bedekking. Men vraagt tevens voor een
tweede kanaal die opgevuld zou moeten
worden met religieus getinte programma·~.
De omroepbijdrage zou het eerste kanaal
moeten financieren terwijl het religieuse
kanaal zichzelf zou moeten gaan bedruipen.
HIEUW GEBOUW VOOR CROW COHMUNICATIONS.
Begin 1990 zullen alle aktiviteiten
van Crown Communications in London worden
ondergebracht in een nieuw complex aan de
Hammersmith Road. Het betreft hier de
aktiviteiten van London Talkback Radio,
LBC Crown FM, Independent Radio News, GM
Radio en Independant Radio Sales.
Het gaat om totaal vijf verdiepingen waarbij
als laatste de radio stations zullen
verhuizen zodat de Britse PTT tijd genoeg
heeft het telecommunicatie gedeelte gereed
te krijgen. Eind maart zal het werk afgerond
zijn en zijn alle 400 stafmedewerkers
verhuisd. Nu zit men nog op 5 verschillende
lokaties in London.
1 MILJOEN VOOR ATLAHTIC 252.
In een recent persbericht meldt de
leiding van Atlantic 252 dat men nu een
wekelijks bereik heeft van 1 miljoen
luisteraars waarbij 40% terug te vinden
is in het doelgebied van 16 tot 24 jaar.
Een aantal lezers heeft ons gevraagd alsnog
eens de programmering van Atlantic 252 op
te nemen en deze luidt voor maandag tot
en met vrijdag:
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06-09 Gary King, 09-12 Henry Owens, 12-14
Tony West, 14-16 Dusty Rhodes en 16-19
Charlie Wolfe. Op zaterdagen als volgt:
06-10 Al Dunne, 10-13 Charlie Wolfe. 1316 Dusty Rhodes en 16-19 Jeff Graham.
zondags is de programmering als volgt:
06-10 Jeff Graham , 10-14 Al Dunne, 14-16
Maryellen O'Brien en 16-19 Paul Kava~agh.
Tussen 14 en closedowntijd op zondag is
er ruimte voor Classic Rock Sunday' en
de 'Sixty Seconds News Headlines' wordt
verzorgd door Andrew Turner en Maryellen
O'Brien. Het postadres voor Atlantic is:
t
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Atlantic 252, Box 252, London, WEl 2RA in
England. Er wordt uitgezonden vanuit de
studio's in Mornington House, Summerhill
road, Trim, Co. Meath, Eire en de zenders
staan een 6 mijl verder op opgesteld in
Clarkestone. Men maakt gebruik van 2 x
300 kW Continental LW zenders, die zijn
aangeleverd via VarianAssociates in Dallas .
De drie zendmasten zijn elk 248 meter hoog.

NIEUWE SERVICES VERWACHT.
Nadat een groot aantal ILR stations
haar aktiviteiten al heeft opgesplitst in
twee verschillende (AM en FM) stations
zal Downtown Radio in januari dit voorbeeld
volgen. Tevens zullen Plymouth Sound,
Radio Forth en Red Dragon Radio volgend
voorjaar opsplitsen.
STRENGERE REGELS IN AANTOCHT.
Niet alleen de bezitters van illegale
zenders zijn in de nieuwe mediawet in
Groot Brittanniä strafbaar maar b.v. ook
de verhuurders van de panden waar de
illegale aktiviteiten plaatsvinden. de
energieleveranciers, en die personen die
hun postadres dan wel hun telefoon beschikbaar stellen. Tegen hen kunnen in de
toekomst ook hoge boetes worden geeist
en zelfs kan men gevangenisstraf oplopen.
MYANMAR STRAFT ZWAAR.
Een aantal Freewaves geleden meldden
we dat Radio Birma veranderd was in Radio
Myanmar , genoemd naar de gelijknamige
staat. De regering van het land blijkt
zwaar te straffen want een freelance
medewerker van de BBC, die in het land
werkzaam is, werd veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 14 jaar inclusief
dwangarbeid. .De betreffende persoon. Ne
Win, werd veroordeeld wegens het, volgens
de rege ring, leveren van valse info rmati e
aan de BBC.

UNIVERSITEITSRADIO FINLAND.
In Tampere werd recentelijk het eerste
universiteitsradiostation
van
Finland
geopend. Het betreft een niet c omme rcieel
station dat zich puur bezig houdt met
cultuur en wetenscha p . Voorlopig heeft
men een vergunning voor een periode van
een jaar. Het station wordt gefinancierd
uit een kultuurfonds van de regering.
KANAL 5 IN GROTE PROBLEMEN.
Mr. Bundesen, eigenaar van Kanal 5,
heeft drastisch gesneden in de programmering om op die manier te voorkomen dat
men failliet gaat. Men is gerechtigd iedere
dag van het weekend uit te zenden tussen
8 en half 12 op de zaterdag en van 8 tot
12 op zondag. Nu is men echter nog alleen
op beide dagen te zien tussen 9 en half
elf waarin het populaire programma 'kooktijd ' wordt gepresenteerd en vele oude
popvideos zijn te zien.

worden gebracht. Of dit station eventueel
succesvol zal worden zal in de toekomst
moeten blijken.
Vanuit Denemarken wens ik U alvast een
Zalig Kerstfeest en een voorspoedig nieuw
decenium in de radio en televisieindustrie .
VAN DlREKTEOR 'lUI' PRa:XD!R.
Mr. Jan Warketin, tot voor kort direk-

teur van Kanalen, is op eigen verzoek nu
hoofdproduoer van het televisiestation
g~rden. Tevens vult hij de plaats van
station manager op. Managing di.rector is
de 37 jarige Bent Helvang geworden.
REL CM UITZEN:REOfI'm.

.
Toen TV 2 op 1 oktober 1988 van start
ging had m:m neteen ~l een zeer succesvol
programna., Spinning Wheel. De Europese

rechten van deze serie liggen bij Lintas/Unilever en rren kocht de rechten voor de
t i jdsduur van een jaar net een optie van
nog een jaar. TV 3, het satellietstation,
kwam er achter dat de rechten door TV 2
slechts tot 31.12.89 waren betaald en
opgeteld net de optie zou het kontrakt
per 1.1.91 kamen te vervallen. GevOlg is
dat TV 3 een nieuw kontrakt is aangegaan
en per 1991 de show zal gaan uitzenden en
\tJal in een Deense, een Zweedse en een
Noorse versie.
paul S Hansen

COMMERCIEEL NET ERBIJ IN ZWEDEN.

Zoals door mij eerder gemeld komt er
andermaal een commercieel televisienet
. bij in Skandinaviä, ditmaal in Zweden.
Het station zal gaan werken onder de naam
TV4 en is eigendom van de multinational
Wallenberg . Men zal
het nieuwe netwerk
opzetten naar voorbeeld van het Deense
TV2. Sony heeft als eerste internationale
adverteerder een grote deal gesloten met
TV4. 150 van de werknemers van het nieuwe
station zullen gehuisvest worden in Stockholm. Het merendeel van de programmering
zal in Zweden worden gemaakt terwijl slechts
een klein percentage uit het buitenland
zal worden aangekocht.
TV 49 WIL NIEUWE ZENDERS.
TV 49 is een lokaal station in Denemarken dat zich vooral richt op de kijkers in
Noord Duitsland door het ook programmeren
van Duitstalige programma' s.
Men werkt
vanaf het eiland Funen en plant nu de
bouw van een nieuw station in Padborg op
Zuid Jutland. Dit ligt slechts enkele
mijlen verwijderd van de Noord Duitse
grens. Wanneer de licentie voor deze nieuwe
zender afkomt zal men zich met dit station
geheel gaan richten op de commerciäle
West Duitse markt. Hierbij zullen wel de
programma's officieel in het Deens geprogrammeerd blijvenmaar de reklame Duitstalig

VERDERE EXPORT VAN SESJUN.

Sesjun, het live jazz magazine van de
TROS wordt, zoal s bekend, in Amerika en
Canada via een 70 tal stations verspreid
door de Wereldomroep via haar transkriptie dienst. Binnenkort hoopt Radio Nederland
daar een aantal stations aan toe te voegen
in Japan. In Nederland wordt het programma
al ruim 17 jaar wekelijks via Radi.o 3
uitgezonden.
.
LOKAAL STATION VOOR SOLIDARITEIT.
Nog voor het einde van dit jaar zal
een lokaal radiostation van Solidariteit
aktief worden in het Poolse Mazowsze. Men
zal voorlopig 4 uur programma' s per dag
gaan verzorgen via de FM.
SRI LANKA VERBIEDT NR.
Het is aan Trans World Radio verboden
nog langer programma's in het Tamils uit
te zenden via de kortegolfzender op Sri
Lanka. Dit programma is nu nog alleen
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maar te beluisteren via de AM. Inmiddels
heeft de Sri Lankese staatsomroep SLBC
in Colombo de kortegolf zender in gebruik
genomen.

LEJO SCHENK ADJUNKT BIJ IKON.

Lejo Schenk is door de IKON benoemd
tot adjunkt direkteur .~n hij zal in deze
funktie gaan samenwerken met de onlangs
benoemde Geert van Empel. Schenk vult
PRlVE STATION IN LITAUEN.
Radio M-1 is de naam van een privé hiermee de vacature die ontstond door he t
gerunde zender die eind dit jaar in Wilna vertrek van Boudewijn Klap, eerder dit
in Litauen van start zal gaan via de FM jaar, naar de AVRO. Schenk kwam in 1971
met een vermogen van 4 kW'. Men wordt in dienst van de IKON als radiomaker en
gefinancierd door de burgers en plaatse- stapte in 1978 over naar de actualitei.
lijke bedrijven. Eventueel is het. station tenrubriek Kenmerk alwaar hij in 1980 de
schriftelijk bereikbaar via Box 1747, eindredakteur van werd. Tot op het moment
van de nieuwe benoeming vervulde hij deze
Wilna 19, Litauen, USSR.
funktie. Hij zal nu ondermeer verantwoorANTI CUBA ZENDER. IN BESLAG GENOMEN.
Terwijl de Amerikaanse Overheid via delijk zijn voor de kinder- en jeugdproRadio Marti zelf anti Cubaanse program- grammering bij de IKON.
ma' s verzorgd wil men voorkomen dat de OMROEP ZEELAND PER 1 JANUARI.
gevluchte Cubanen die in Florida massaal
De regionale omroep Zeeland zal per 1
verblijven zelf met anti Castro program- januari a. s . met uitzendingen beginnen.
ma' s beginnen. Dit blijkt mede .door het ·Hiermee zal de laatste provincie, die nog
inbeslag nemen van een kortegolfzender, geen regioradio heeft, worden bediend. In
die werkte onder de naam Alpha 66. Het de beginperiode zal men 2 uur per dag
station haar programma's werden verzorgd gaan uitzenden terwijl men in de loop van
via een zender, die in een vrachtwagen 1990 het aantal uitzenduren wil opvoeren
werd rondgereden. Liefst 30 politieagen- tot 3 uur per etmaal. Over de invulling
ten en FFC ambtenaren waren bi j het ui t zal men eind deze maand nadere informatie
de ether halen aanwezig. Het station wil gaan breng~n.
nu zendtijd huren bij korte golfstations TWEE NIEUWE NIEUWSPROGRAMMA" S SUPER CHANNEL •
in Midden Amerika.
Met de invoering van twee nieuwe
NIEUW STATION PLO.
nieuwsprogramma's begint Super Channel zo
De PLO heeft onlangs een nieuwe zender langzamerhand een behoorlijk nieuws stain gebruik genomen die aktief is via de tion te worden. Sinds kort is er op de
1190 kHz. Men is gesitueerd in Sidon, in woensdagavonden ruimte voor Der Spiegel,
het Zuiden van Libanon.
een duitstalig programma gesponserd door
RADIO VOOR va SOLDATEN.
het gelijknamige blad, en tevens voor
Via de Zwitserse Staatsradio worden ITN's World News Review. Met ingang van 1
sinds kort speciale programma's uitgezon- januari z.u llen deze programma' s ook een
den voor de VN soldaten in Namibiä, te Nederlandse sub geluidscarrier krijgen.
beluisteren via de 21 705 kHz USB.
Op de woensdag zijn verder Roving Report,
Today's World en European Business Weekly
te zien.

GEZOCHT:

•
mensen voor nieuw

zeezenderproject

in de jaren 190.
REAKT I ES AAN:

Postbus 59,

Leuven 3,
8-3000 Leuven, België.
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NIEUW' ·PIRATENBLAD.

Met het verlies van Anoraks UK Weekly
blijkt vooral in Groot Brittanniä een
gemis te zijn ontstaan aan een redelijk
blad met info omtrent het korte golf,
middengolf en FM gebeuren inzake de landpiraten. Via de Free Radio News Sheet hoopt '
de redaktie van dit nieuwe maandblad een
deel van het gat te gaan vullen. Voor
diegene die geinteresseerd is in een
proefnwmner en tevens de prijs voor verzending over zee wenst te weten kan hij/zij
schrijven naar: FRNS 22 Pine Close, Ermine
West, Lincoln, LNl 3SB England.
SONGS VAN CHAPHAN ·VERBODEN.
Het bewind in Zuid Afrika heeft 2
liedjes van Tracy Chapman verbannen uit
de programmering van de SABC, de Zuid
Afrikaanse Staatsomroep. Het betreft hier
Freedom now en Material World. De onafhankelijke stations is geen verbod tot draaien
van deze nummers opgelegd.

,.

1 NOVEMBER: De VARA bestaat vandaag precies 64 jaar en de regionale omroepen
Radio Noo rd en Oost 12 jaar ++ Jaap van
Zweden is gast van Elsemieke bij Veronica
op R2 tussen 11 en 12 uur ++ Bart van
Leeuwen draait tussen 14 en 15 uur in
Terug in de tijd platen uit de Top 40 van
4 oktober 1980 ++ De bedoel ing was dat
enkele leden van het Kinderen voor Kinderenkoor zouden langskomen in
Nederland Muziekland-radio,
maar de VARA gaf daarvoor geen
toestemming ++ Tineke Schouten is het idool in Nederland Muziekland-radio ++
De Nijmeegse politie haalde
gisteren voor de 87-ste keer
Radio Keizerstad uit de lucht, zo lezen
wij in de krant vandaag. Totaal werden
vijf personen door justitie aangehouden
++ In het alternatieve aktualiteitenprogramma Bunkeren van de EO, om 20.20 uur
op Ned.l, ontmoeten de gouverneur van het
Canadese Vancouver, Bill van der Zalm, en
de burgemeester van Coevorden, Spahr van
der Hoek, elkaar +++
2 NOVEMBER: In Volgspot, om 00.02 uur op
NCRV Rl/2 ontvangt Aart van ' Bergeijk
Jenny Arean en praat met haar over haar
hoofdrol in Toekomstmuziek, dat op 3
november in Haarlem in première gaat ++
Tussen 20 en 21 uur zendt Martijn Krabbé
een soft-Dancetrax uit en Wim van Putten laat tussen 22 en 23 uur soft-COtracks horen +++
3 NOVEMBER: Rob van Someren viert zijn
26-ste verjaardag. Van harte ++ De TROS
viert vandaag het 25 jarig
bestaan. Het feest begint
om 14 uur op R2, waar de
omroep anderhalf uur eerder
dan gebruikelijk op de vrijdagmiddag begint met een speciaal
programma onder de titel Toen de tros
werd losgesmeten. Op tv wordt de verjaardag gevierd met een uitgebreide ledenwervingskampagne o.l. v. Joop Landré die de
hele avond als omroeper fungeert.
In de studio in Aalsmeer zit een team van
TROS-medewerkers aan de telefoon om massaal nieuwe leden in te schrijven. Totaal
geven 16.000 mensen zich op als lid. Door
al die toestanden begint de hoofdfilm, The
jewel of the nile, zoln li uur la~er dan
in de gidsen staat aangekondigd +++
4 NOVEMBER: Om 11.02 uur wordt bij de
TROS op R2 de jubileumuitzending van Het

Journalisten for um uitgezonden. De rechtstreekse uitzending komt vanuit het TROSrestaurant in Hilversum. Onder regie van
Coby de Vries discussiëren de forum leden
over een onderwerp van 30 jaar ge leden,
een actueel onderwerp en een kwestie, die
te maken heeft met de mediasituatie van
het moment. Het forum bestaat uit de acht
journalisten: Kiempe Koopmans, Marga Rijerse, Kees Lunshof, Pierre Huyskens, Joke
de Gruyter, Mark de Conninck, Dick Toet
en Henri Kruithof ++ Op Radio One wordt
het allerlaatste programma dat Roger Scott
vlak voor
dood opnam, uitgezonden
++ In de derde NCRV Fa~ mil ieT ed Show zij n A1be r t
West en Imca Marina de muzikale gasten ++ In het Podium van de Nederlandse Lichte muziek ontvangt Jacques
Klöters Jan Kok van de TROS,
Peter Blanker van de KRO en Aart van Bergeijk van de NCRV om te praten over Nederlandstalige muziekprogrammals op de radio
+++ 5 NOVEMBER: Anton Geesink is de gast
van Jeanne Kooijmans in De Wakkere Wereld
tussen 10 en 12 uur bij de KRO op R3 ++
In Tijd voor Toen de hits en het nieuws
uit november 1964 ++ De bedoel ing was dat
tussen 22 en 23 uur live opnamen van Joe
Jackson worden uitgezonden bij de KRO op
R3. Maar het management van Joe had daarvoor geen toestemming gegeven. Daarom
wordt een optreden van Texas herhaald ++
Vanaf vandaag start het Veronica R5-programma Het Zwarte Gat een serie mini-colleges over parapsychologie. Drs. Johan
Neu van het Instituut voor Toegepaste
Parapsychologie zal in de komende tien
afleveringen van het programma ongeveer
een kwartier diverse fenomenen uit de wereld van het paranormale behandelen +++
6 NOVEMBER: Lucia Meering van de verkeerscentrale in Driebergen, viert haar 34-ste
verjaardag. Van harte ++ Jef Rademakers
is de PIN (= Populair Interessante Neder1ander) in Pay Bas, dat bij de AVRO op R3
tussen 12 en 14 uur wordt uitgezonden en
dat door J 3S Westerweel wordt gepresenteerd +++
7 NOVEMBER: Wim Noordhoek van de VPRO
viert zijn 46-ste verjaardag. Van harte,
ook namens Tom Blomberg ++ Omdat TV10 niet
doorgaat ~al de TROS nog drie keer Ron's
Honeymoonquiz uitzenden. Daarnaast is
vanavond de opname van het Gala rondom
André van Duin, t.g.v. zijn 25 jarig ar19

tiestenjubileum, uitgezonden. De uitzending was eigenlijk ook bestemd voor TV10
++ Om 20.25 uur is bij de NCRV op Ned.l
de eerste aflevering te zien van Songbook.
Het programma wordt gepresenteerd door
Albert West en opgenomen in de Hoeve in
Groesbeek. Gasten zijn o.a. Wall Street
Crash en Rob de Nijs ++ In een
extra uitzending van de NOS is vanavond,
vanaf 20.20 uur op Ned.3, een uitgebreide
reportage te zien over het nieuwe kabinet
Lubbers dat vandaag door Koningin Beatrix
i s be ë d i g d . I n de Tr è ve sz a a 1 a a n het Bin nenhof in Den Haag worden alle ministers
geïnterviewd door verslaggevers van het
NOS Journaal en NOS Laat. Het programma
Sport Studio en de documentaire China in
Revolutie komen door deze ingelaste uitzending te vervallen ++ I.v.m. het over1 ijden van de pianist Vladimir Horowitz,
afgelopen zondag, herhaalt de NOS om
23.15 uur op Ned.3 het programma Horowitz speelt Mozart +++
8 NOVEMBER: Jan Douwe Kroeske viert zijn
33-ste verjaardag. Van harte ++ In Terug
in de tijd draait Bart van Leeuwen hits
uit de Top 40 van 22 november 1975 ++
Thomas Tol, eens lid van BZN, is het
idool in Nederland Muziekland-radio ++
In Sterrenjacht, om 20.30 uur bij Veronica op Ned.2 gaat het tussen Helen Marshell, Ben Doree en Linda Michelle +++
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9 NOVEMBER: In Volgspot ontvangt Aart van
Bergeijk Simone Kleinsma en praat met
haar over haar rol in de musical Sweet
Charity ++ Wim Bosboom viert zijn 61-ste
verjaardag. Van harte ++ Peter Teekamp
is drie weken met vakantie. Daniël Dekker
neemt zijn programmals tussen 9 en 12 en
14 en 16 uur op R3 over ++ Vandaag is bekend geworden dat oud-VARA-voorzitter
André Kloos, gisteren op 67 jarige leeftijd is overleden +++
10 NOVEMBER: De TROS vindt dat collegaomroepen te vroeg, voor hun beurt, en bij
de verkeerde rechter zijn gaan klagen
over 'het uit de hand gelopen verjaardag partijtje ' van vorige week dat zoln 16.00 0
nieuwe leden heeft orgeleverd. Op straff e
van In dwangsom van 1 miljoen blijven de
omroepen bij hun eis dat de TROS geen leden meer mag \fJerven tot 1 januari'1990,
dat men het publiek niet zal aanmoeJigen
het lidmaatschap van andere omroepverenigingen te beëindigen en dat de ontvangen
nieuwe aanmeldingen worden teruggedraaid
++ Vanavond wordt door de TROS de eerste
van drie extra afleveringen van Ron's
Honeymoonquiz uitgezonden. De beuoeling
was dat deze door TV10 zouden worden uitgezonden +++
11 NOVEMBER: NCRV-verslaggever Aart Zeeman ontvangt vandaag uit handen van Prins
8ernhard de Internutional Award for Con-

del ijk, doordat ou d-m in ist er Brinkman va n
serva ion Merit. Dit is een ondersc hei\NC niét kom t opd agen om zijn aangekondi ng van het Wereld Natuur Fonds voor
di gd e red evoer ing te houden. J i ce-voorzi t mensen di e zi c h inzetten voor het be ho ud
te r mr. drs.A. van d n Bo s keek tusse n de
en de be scherming van . de natuur ++ Bij
toespraken van de wel opge komen s pre kers
Veron i ca op Ned '.2 wordt de tweed show
en he versch iven a n de prog ramma- onde rondo Tineke Schouten uitgez ond n. Als
gasten ontvangt zij Rita Corita, Mim i Ko , delen steeds hoopvol naar de deu r, ma ar
wi e er ve r scheen, ni et de ex- bewindsma n ,
~arjolein Sl igte, Wal1 Street Crash , Ben y
nu oorzitter an de CDA- f ac i e i n d
eyma en Rob de Nijs +++
12 NOVEMB ER: Wesse! van Diepen viert z IJn
Tweede Kame r . Tijdens de rec ptie droeg
23-ste verjaardag. Va n harte ++ In het
Jans en de voo rzittershamer van de NCRV
Weeshuis van de Hits, van 13 tot 15 uur
over aan mr. A Herstel , voormal ig officie r
bij de KRO op R3, wordt ruim aandacht
va n Justiti e in Rotterdam en nog
besteed aan Th e Beatles aan de hand van
voorz i tt er van de Raad voor de Kunst ++
nooit uitgebrachte I ruwe I vers ie s van
Bi j de TROS op Ned . 2 wordt om 20.30 uur
de eerste van een nieuwe re ks afleverinBeat1e-nummers en fragmenten van gesprekgen van Medisch Centrum West uitgezonden
ken met Paul McCartney ++ Om 16 uu r maakt
Mar jol ein Macrander haar de buut als mede- ++ In het Algemeen Dagb lad staat vandaag
presentatrice van De Zalige Liefdesli j n ++ ee n adverte ntie van Radio Rij nmond die
In Tijd voor Toen de hits en "het nieuws
wij je niet willen onthouden. J e ziet
hem elders op deze pagina afgedrukt +++
uit november 1978 ++ Om 17.40 uur is bij
15 NOVEMBER: Va ndaag bestaat de NCRV prede VARA de eerste uitzending van het
nieu.we consumentenprogramma Kassa te zie n. cies 65 j aar ++ Willy van de Kerkhof is
Presentator is Fel ix Meurders +++
gast van Elsemieke tussen 11 en 12 uu r
13 NOVEMBER: Marion van Thijn, hoofdrolbij Veronica op R2 ++ Marco van Basten ·s
speelster uit de fi lm De Kassière, is de
he t idool in Ne de rland Muziek l and-radio.
PIN-gast bij Bas Westerweel in- Pay-Bas ++
Het item werd afgelopen maandag opgenome n
Om 14.52 uur is Janet Jackson op bezoek
omdat Marco vandaag te druk in de weer i s
bij Robin Albers voor een praatje en een
met de interland Nederland - Finland die
plaatje. Zij is in Nederland voor opnamen
vanavond in Rotterdam wordt gespeeld ++
van Countdown +++
Adje van den Berg, Hugo van Rhijn en Jules
14 NOVEMBER: Paul de Leeuw is ziek. Zijn
Deelder zijn de gasten van Jan Lenferink
VARA programma, tussen 6 en 9 uur op R3,
in RUR bij Veronica op Ned.2 ++ Op Ned.3
wordt overgenomen door Karin Bloemen ++
zien we dat Nederland met 3-0 van Finland
In het ANP-nieuws van 13 uur horen we het
wint ++ De TROS heeft besloten om twaalf
bericht dat Koen Verhoef afgelopen maanminiplaybackshows, die al voor TV10 waren
dag op 61-jarige leeftijd is overleden.
opgenomen, vanaf 1 december uit te zenden
In de jaren zestig en zeventig genoot hij
++ De vice-president van de Amsterdamse
rechtbank bepaalt dat de TROS de 16.000
bekendheid als sportjournalist, werkzaam
' nieuwe leden moet aanschrijven met de
bij radio en televisie ++ De afscheidsmededeling dat zij geen lid kunnen worden
receptie, die vandaag i n de NCRV studio
voor de vertrekkende voorzitter Jansen
van de omroep, omdat zij niet volgens de
wordt gehouden, verloopt enigszins onorgeldende regels van de mediawet I id zijn
gemaakt op 3 november. Bovendien mag de
omroep tot 1 januari 1990 geen oproep
meer doen op radio en tv om I id te worden
++ In de vijfde aflevering van Sterren' jacht stelt Erik de Zwart wederom drie
aankomende artiesten aan de kijkers voor.
De winnaar gaat automatisch door naar de
finale op 29 november. De kandidaten van
vanavond zijn Nathan Caffee, Dominique
Kuys ~n Gordon. Op de foto op de vorige
pagina zie je ze met presentator Erik de
Zw~rt ++ Lex van Rooi is vandaag bij de
AVRO begonnen als manager-amusement radio
en tv, als opvolger van Kees Buurman +++
16 NOVEMBER: In NCRV's Volgspot, van 0.00
uur tot 1 uur, ontvangt Aart van Bergeijk
Gerrie van der Klei, wiens nieuwe soloprogramma
twee dagen geleden in première
Delftsestraat 21 . 3013 AD Rotterdam
Tel 010· 4334433.
is gegaan ++ Daniël Dekker en Martijn
Krabbé presenteren de Gouden Uren, de
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Nationale Hitparade en Dancetrax vanuit
.I\ntwerpen. Daar i s het Di amond Award Festival aan de gang ++ -Bij de VARA wordt
om 19.23 uur de tiende Kinderen voor Kinderen uitgezonden ++ Vandaag wordt bekend
dat Han Rensebrink op 10 november op 61jarige leeftijd is overleden. In de jaren
50 en 60 ~aakte hij voor de NCRV-televisie het kinderprogramma Wie wilt er mijn
marmotje zien +++
17 NOVEMBER: Aart Zeeman van ' de NCRV
viert zijn 33-ste verjaardag. Van harte
++ Bart van Leeuwen presenteert van 15
tot 18 uur de Nederlandse Top 40 bij
Veronica - op R3, omdat Erik de Zwart naar
Amerika is. Morgen is hij, en Sterrenjachtmedinger Bob van Niekerk op de Amerikaanse tv te zien tijdens de Internationale Starseach-uitzending ++ Vanaf
vandaag zendt de TROS op Ned.2 weer het
programma Oe Eerste de Beste uit. Presentatoren zijn Walter Tiemessen en Joost
Cohensius. Het programma wordt om 19 uur

~!;~ ~!~~e~~~~:~g:+in lmi~~!nUE

zijn programma Berg o.a
~
Herman Brood, Ton Planken en professo-r
Rubik van de bekende kubus. Het programma wordt om 23.20 uur op Veronique uitgezonden +++
18 NOVEMBER: Vandaag en morgen is de NCRV .
op Ned.l te zien met speciale progranvna1s
t.g.v. het 65-jarig bestaan. Zendtijdru i I met de VARA maakt dit feeste I ij ke .
weekeinde mogelijk ++ Ook dit jaar wordt
de officitile aankomst - van Sint Nicolaas
in Nederland rechtstreeks door de NOS op
Ned.3 uitgezonden. Dit jaar komt de Sint
aan in Gorinchem +++
19 NOVEMBER: Vanavond wordt door de . jubilerende NCRV een speciale aflevering van
Rondom Tien üitgezonden. Nederlanders
praten, via een satellietverbinding, met
Russen. Uniek is dat het programma op
hetzelfde moment op de Russische tv te
zien is. De jubileumviering wordt besloten met de film Passage to India ++ Rob
de Ni j sis gas t van Jeanne Koo i jmans in
KROls Wakkere Wereld,
van 10 tot 12 uur op
R3 ++ In Tijd voor
Toen draait Rocky
Tuhuteru de hits
uit november 1982
++ _Ook presenteert
hij vanmiddag,
samen met Jan
Oouwe Kroes- ~"- ______
ke Langs de
Lijn, omdat Joop
Niezen ziek is ++
Karel van Cooten en
zijn vriendin hebben vandaag een dochter

gekregen, Barbara Leonie. Gefel iciteerd!
++ 20 NOVEMBER: Rob van Rees van RTL Veronique viert zijn 51-~;e verjaardag, Van
ha rte ++ Robe rt Ten Brink i s de P-I N-gas t
bij Bas Westerweel in Pay-Bas op AVRO R3
++ Bij de KRO op Ned.1 wordt vanavonq de
eerste TeleBingo met Carl Huybrechts uitgezonden +++
21 NOVEMBER: Jan Fillekes van de NCRV
viert zijn 51-ste verjaardag en omroeppionier Herman Felderhof zijn 7a-ste.
Van harte +~ Een goede morgen bij de TROS
op R4 wordt gepresenteerd door VVD-tweede
kamerl id J. Franssen ++ Bij de TROS op
Ned.2 is vanmiddag de eerste Belfleur
te zien. Dit nieuwe vrouwenmagazine wordt
gepresenteerd door Annemarie Oster en
Wilbert Gieske. Tegel ijk met het nieuwe
programma komt vandaag ook een nieuw
vrouwenblad uit en
dat heeft n i et toevallig dezelfde naam
als het TROS-programma. Sterker nog, de
hoofdredactrice van het programma, Marina
Scheer, is ook hoofdredactrice van het
blad. Dat blad levert de TROS geld op en
dat geld gaat rechtstreeks naar het programma ++ Willem Bol ontvangt in de tweede aflevering van Bol is de naam, om
20.25 uur op Ned.1, de Belgische avonturier Fons Oerlemans, schrijver Maarten
Biesheuvel en zangeres Vicky Brown. Uit
handen van Wi1lem krijgt zij een gouden plaat voor haar eerste solo-lp flVicky
Brown ll waarvan in Nederland ruim 50.000
exemplaren zijn verkocht +++
22 NOVEMBER: Cor Galis, de stem van -de
VPRO viert zijn 79-ste verjaardag. Van
harte ++ Patty Brard is het idool in
Nederland Muziekland bij Veronica op R2
++ In Terug in de tijd draait Bart van
Leeuwen platen uit de Top 40 van 21 april
1979 ++ In het EO-programma Highl ights,
om 19.22 uur via Ned.l. interviewt Siebren Rijpma zanger Cliff Richard. Niet
alleen het interview met Cliff komt aan
de orde; er -worden ook unieke, nooit
vertoonde beelden, uit 1971 van Cliff vertoond ++ In de zesde af -l ever i ng van
Sterrenjacht, om 20.30 uur bij Veronica
op Ned.2, gaat het vanavond tussen Harold
Verwoert, Helen Hilberink en Annemiek de
Vries ++ Om 22.55 uur zendt Veronica
de eerste van een nieuwe serie Pin Up
C1ub ' s uit. Totaal zal Jef Rademakers
100 afleveringen aan Veronica leveren ++
+++Volgende keer meer++Ton van Draanen++

Belfleur
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