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Beste lezers. '
Qe laatste Freewave van de jaren 80 is
de laatste die door Hans Knot en ondergetekende in elkaar is gezet.
lang heb ik nagedacht over hoe ik deze
kolom moest vullen, maar ik kwam niet
verder dan de berekening van het aantal
pagina's dat ik vol heb geplakt in de
11 achter ons liggende jaren:
188 x 2~ = 4512 stuks! Pagina's vol
media-historie die ik geregeld voor
research voor mijn radioprogramma's
zal gebruiken. Vanaf deze plaats wil
ik alle Freewave-medewerkers, vooral
de Fa~ilie Jorus en Hans Knot, bedanken
voor de fijne samenwerking in de afgelopen 11 jaar. Mijn opvolger Jos leijgraaff wens ik veel sukses en wijsheid
als eindredakteur toe.
Wat staat er in deze Freewave.
We beginnen met de traditionele "Geluiden op papier". Hàns Knot heeft ook dit
keer het achter ons' 1 iggende jaar onder
de loep genomen. Je leest het op de
eerste 10 pagina's. De 1989 Geluiden
op papier gaan t/ro de maand november.
Wat er in december gebeurde lees je
verder in o.a. Zeezenders Nu, Roddels,
Satelliet Nieuws, Allerlei en het Radio
en TV Logboek. Ik wens je daarbij veel
leesplezier.
Ton van Draanen . .
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.1989geIuiden op papier
Visser in de hoofdrol en het mooie spandoek
met daarop de tekst 'van Goghs te koop'.23+++l+++Meteen al een zwarte dag voor de landpi- Nieuwe serie Wedden Dat met Jos en Myrna.
Bezuiniging op het programma, ondermeer geen
raten in Ierland. De wet tegen de commerciële
piraten is in werking getreden en diegene die
ballet meer en tevens minder buitenopnamen.
24+++Dali is dan eindelijk heengegaan en de
toch doorgaat met uitzendingen zal 5 jaar lang
televisieprogramma's staan er tot vervelends toe
niet in aanmerking komen voor een officiële
bol van. 25+++VOO komt met uitstekende doculicentie. Ditzelfde geldt tevens voor Groot
Brittannië en Portugal. Nee, dan de Drenthen,
mentaire over film Imagine over Lennons leven.
die zijn heel blij met de officiële start van hun 26+++Blij met het bericht van 'de VARA dat
eigen omroep Drenthe. 2+++IKON komt vandaag eventueel de Achterkant van het Gelijk terug
met een uitstekende documentaire over Radio keert op de tv. Was altijd een uitstekend
Moskou. 3+++Faxen komt steeds meer in en programma. 27 +++Ook heer lijk om nieuwslezeres
iedere dinsdag is het mogelijk bij Peter Holland Pia Dijkstra weer terug te zien op de tv.
je persoonlijke wens per Fax op te sturen en te 28+++Bij Annette van Trigt op de VARA radio een
leuk uur terugblikken op de successen van Ard
laten uitzenden via Radio 3. 4+++Het nieuwe
Schenk, Kees Verkerk en Jan Bols. 29+++Radio
jaar start goed met nieuwe programma's.
Verrassend is Spijkerhoek van de VOO in München werd 40 jaar geleden· door de gealproduktie van Joop van den Ende. 5+++VARA lieerden ter.uggegeven aan de Duitsers en
werd hernoemd tot Bayerische Rundfunk.30+++0p
komt met Lingo als nieuw spelprogramma.
6+++NCRV komt met informatica bulletin op
de Duitse tv in het programma Menschen Kinder
Radio 1. 7+++Uitstekend verhaal van Hans van een uitstekende reportage over een kamelenrace
Reijssen in Algemeen Dagblad over de regiora- dwars door Australië 31+++Beatrix jarig en onze
majesteit werd niet gefeliciteerd op de radio
dio. 8+++Genoot van Entertainment of the Year
op Sky Channel. Fragmenten van de 38 beste door een fout van Edvard Niessing. Hij had
vergeten de uitgetikte boodschap in de map van
films van 1988. 9+++Molukkers in Amerika zijn
de omroepster van dienst te doen.
gelukkig, zo konden we zien in een uitstekende
documentaire op Ned.3. 10+++Verwacht werd 10
miljoen binnen te halen met de NCRVaktie Over FEBRUARI 1989
de drempel. Tot nu toe nog geen miljoen
l +++De officiële start van Vlaanderens
binnen. Een bittere tegenvaller dus. 11+++Op
eerste commerciële televisiezender,'de
veler verzoek is Maimi Vice terug bij de VOO.
VTM. Hoewel zender, het signaal mag alEn ik was nogal zo blij dat het weer verdwenen
leen via de kabel worden doorgegeven.
was. 12+++Wat ik wel uitstekend vond was de
2+++ Wat is het niet schandalig dat
eerste aflevering van de wandelaar bij de AVRO zowat ieder beginnend sterretje een eimet Kees Brusse in de hoofdrol. 13+++53% van
gen programma krijgt. Vandaag was Honde Nederlanders
blijkt voor commerciële
nepon aan de beurt met haar Donderslag.
televisie te zijn. 14+++De eerste van 25 nieuwe
3+++ f100.000 boete om de oren van de
afleveringen van Cheers bij de NCRV. 15+++Wat TROS, gezien overtreding van de reklame
een overtollige aandacht voor John Cleese in de regels in de Mediawet. 4+++0p de ZOF
media de laatste tijd. Zie liever een goede
een uitstekende 60 l er jaren special
Monthy Python op de tv. 16+++Heel fijn te
met Troggs, Equals, Tremeloes, Chris
weten dat iedere maandag morgen mijn "grote
Andrews, Middle of the Road en grijsgevriend Leo Derksen zijn ei kwijt kan bij Ron
werden Rubettes. 5+++ Sky Televisien
Brandsteder op Radio 1. 17+++55 Jaar RTL wordt start met Sky News en Eurosport. 6+++
uitbundig gevierd op 208. 18+++Rob Out maakt
In de kijk-top 25 over januari stond
bekend voor 1 april te beslissen of hij zijn
den Jos nummer 1 en dan denk ik, toch
eigen televisiesatellietstation zal starten en
maar weer eens kijken en dan walg ik
bij de VOO zal vertrekken. 19+++Concert Radio
van zijn oversexte opmerkingen en zijn
is· de ni·euwste wens van de mensen achter bedenkelijke brikken die hij werpt op
Radio 10. 20+++Vind je het ook zo heerlijk, al
b.v. in dit geval het kruis van een
die Nederlandse films op de vrijdagavond. De
Roemeense krachtpatser. 7+++Denemarken,
Schorpioen van vandaag was één der beteren.
Noorwegen, Frankrijk en Hongarije dien21+++Volkskrant komt met uitstekend verhaal en klachten in tegen interferentie van
over de televisie invloeden met betrekking tot
WMR vanaf de Ross Revenge.8+++ EO
het voetba1.22+++Grote fan van schaatsen, net
brengt documentaire Grensverleggend,
als Jelle en Rudi. Genoten van EK met Leo
waarbij visueel gehandicapten een kijk3
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je nemen op Ijsland. 9+++ Nee, het is
geen hetze tegen de TROS maar na vandaag weer geluisterd te hebben is er
maar één conclusie de juiste: Bereslecht. Gelukkig, zo hoor ik vandaag,
dat die Karel van Cooten weer snel opstapt.
Kan zich beter met de techniek
bezig houden. 10+++ In verband met het
besluit Studio Irene in Bussum niet te
behouden, zendt de KRO een uitstekende
documentaire uit over de begintijd van
de nationale televisie. 11+++Genoten van
de Griekse Schaatskunst op het WK.12+++
Han Reiziger start zijn eerste tv show
bij de VPRO. Uitstekend! 13+++ Reklame
wereld schaart ~ich achter de ATV.Weer
een stapje verder dus. 14+++Vandaag
zelfs een akkoord tussen ATV en de geschreven pers. 15+++Vreemd geval in de
Telegraaf als zou Sky het meest beluisterde kabelsatellietradiostation in
Nederland zijn. Pal er naast een advertentie van Sky. Zal men het berichtje
ook gekocht hebben? 16+++ RVU scoort
met serie Russinnen in Nederland 17+++
lachen geblazen om alle telefoontjes
als zou er een nieuw zendschip bij de
Ross liggen. Was typisch weer een Chica·go grapje. 18+++ Op TV3 een Special rond
Henk Terlingen. 19+++ Op de VPRO uit de
IJsbreker een herhaling van Rushdie, de
man die miljoenen verdiend dankzij de hetze van de leider van Iran.20+++ Hobbyscoop
start met belasting beeldkrant. 21+++
.
Dominee vermoorde in Engeland zijn vrouw
met een radio: straf is een eeuwige verbanning naar een Benedictijnen klooster.
Hier zijn geen radio's.22+++Andermaal
hulde voor EO met de docu over KNZHM ,
van Jutter tot redder. 23+++Wat een leuke
roddels. De kranten staan er vol van:
Marcel van Dam aan de drank en Rob Out aan
de cocaïne. Je zou het haast voor 100%
gaan geloven.24+++ln 3 jaar tijd zal de
KRO 35 banen kwijt moeten. 25+++Volkskrant
en TROUW verschijnen niet vanwege een staking der grafici. Jammer want de zaterdag bijlage van de VK is nog altijd klasse
om te lezen.26+++Hele dag videobanden gekeken van programma Railwatch, dat de afgelopen week dagelijks is uitgezonden
op "de BBC. Een week uit de geschiedenis
van de Britse Spoorwegen. 27+++ Wat een
opluchting dat den Jos voor het laatst
is. En dan die stomlachende Myrna. Gelukkig hoor i k dat Peter Jan Rens bijna gel ijk
aan Jos scoort. 28+++ Bij Ivo Niehe was
mr. Privé v"an der Meyden zelf "aanwezig.
Wat een gat in de beruchte mand. Als de
m~n zelf wordt geinterviewd komt er bijna
niets anders dan onzin uit. Hoewel, heb
je zijn stukjes wel eens gelezen?
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l+++Voice of Peace luisteraars zorgen voor een
schip vol
hulpgoederen voor slachtoffers
Armenië. 2+++Henk van Stipriaan, door de jaren
heen markant
radiomaker, overleden. Werkte
ondermeer voor de Wereldomroep, Vara, KRO en
d~ . NCRV. 3+++ Veronica live uit Winterberg.
BIJna zo~ers weer in de winterprogrammering,
weggegooId geld dus.4 +++Vanaf vandaag tot 15
juni bij de Feduco serie over Europa 1992. 5+++
Belachelijk veel aandacht in de media voor de
onthutsende demonstratie tegen Rushdie . 6+ ++
Twee Sportprogramma's, van NOS en de AVRO
kunnen niet vanuit Almere worden uitgezonde~
wegens bommelding. 7+++ Wereldwijde stunt door
middel van nieuwe Madonna single, vi a
commercial Pepsi op de televisie. 8+++Andermaal
scoort de EO met film over mongolïde kinder en.
9+++In mijn agenda staat: dominee, radio
benedictijnen, maar wat ik er mee bedoel is ~ij
nu geheel onduidelijk. 10++ Nationaal songfestival
brengt een onbekende zangeres al s
winnares. Heb zelf niet gekeken, dus geen
oordeel. 11 +++Sky Radio nummer 1? Tenminste
volgens eigen zeggen van het station, maar i k
geloof er geen donder van. 12+++Zeg 'ns AAA
team op de bres yoor goed invullen aanslagformulier, een goede zaak voor velen. 13+++Madonna CD illegaal op de radio. Wat een stunt
van de platenmaatschappij om het op deze
manier te spelen de CD toch op nummer 1 te
krijgen. 14+++ Brinkman wil nu toch 15%
reklamezendtijd. 15+++Geen tv verslag van Real
tegen PSV wegens absurde hoge kosten.
16+++Volgens mij komt de ATV commerci ële
zender er nu helemaal niet 17+++Laatste Fawlty
Towers op TV, jammer.
18+++Bekendmaking
plannen TV 10 en TV Oranje. 19+++ Cornel
Lagrauw doodgeschoten tijdens camerawerk i n
El Salvador. Een trieste dag. 20+++Via de korte
golf wordt op de frequentie van Radio Iran
delen van Rushdies boek voorgelezen. Zender
stond in Nederland afgesteld op de Iran
frequentie. 21 +++Belachelijke zaak, te koop,
TROS sterren in zilver. 22+++ VOP begint met
een sextherapie programma. 23+++Miljoenen
claim voor AVRO en NOS wegens illegaal
afstaan
beelden
van Popprogramma aan
Amerikaans produktiebedrijf. 24 +++Telegraaf
vraagt vergunning voor uitzenden van Ontbijt
Radio. 25+++ Peter v.d. Berg met een uitstekend
sentimenteel artikel in de Volkskrant over 25
jaar Caroline. Fast and Factual werd trouwens
gebruikt als eerste station door Big L. 26+++
Race tegen AIDS op VARA TV. 27+++ Veronica
besteedt 1 uur aandacht aan 25 jaar Caroline.
Janmmer dat Dirk van Egmond alle feiten door
elkaar haalde en er geen Carolinemedewer kers
uit de 60'er, begin 70'er en 80'er jaren werden
ondervraagd. Wel Lathouwers, die bij voorbaat
al garant staat voor negativiteit. 28+++25 j aar
Caroline vandaag officieel. 29+++ Doeloe Doel o
1

een nieuwe serie over Indonesië bij de TROS
TV. 30+++Weer eens Myrna bekeken met Hart
van Goud. Echt niet om aan te zien. 31 +++
Cosby ander!"aal de populairste in Am,e rika.

APRIL 1989
]+~+ Is dit
jaar nu wel zo leuk op mediagebied
vroeg ik me af bij het doorbladeren van mi jn
aantekeningen van deze maand? Allereerst,
zoals gebruikelijk op deze dag de nodige 1
april grappen met als dieptepunt de 'mop' als
zou de Ross Revenge, dat rode zendschip,
binnenvaren in Vlissingen voor onderhoud. We
liggen nog krom! 2+++Kinderen hadden weer pret
en wel met de 200ste Ome Wiliem . bij de VARA,
een zeer knappe prestatie voor een kinderprogramma. 3+++Steenen Tijdperk was er weer met
de Nummer eens en de oude radiofragmenten.
Van alle uitzendingen in de maand april heb ik
als verantwoordelijke voor de fragmenten,
slechts de eerste gehoord. 4 ~+~ Volgens een
groot artikel in het AD beleven we dit jaar 25
jaar top 40 bij Veronica, hetgeen feestelijk zal
worden gevierd in oktober. Hoezo'? Vernaggel je
zelf maar niet de muziekkenners. 1 Januari
1990 mag er pas gevierd worden 5+++Wel ma a
er vanaaag gefeest worden bij de medewerkers
van het Satellietprojekt Sat 3, het samenwerkingsverband tussen ORF en ZDF. Drie jaar al
weer oud in stil te. 6+++ Het lijkt wel een aaneenschakeling van feesten. Cliff Richard 30
jaar in het vak en een goede documentaire
hierover via Super Channel en op de 7+++ De
100ûste Alarmschijf bij Veronica. Oh WeIl!
•

•

0

8++ KRO l eidi ng stel zich ver schrikkelij k aan
door een aflevering van de serie Simenon af
te gelasten wegens de aanwezighei d van een
aantal strippende dames. 9+++Fantasti co van
Robert Long vanavond al
weer de laat ste
aflevering.. Volgend seizoen een vervolg. Wat
een toneelaebuut van onze Groninger Jacques. De
bril maakt de man. 10+++Marcella Mesker maakt
haar debuut bij European Business Weekl y.
11+++Een 'erepenning voor de krant ' in het
algemeen, want een trieste dag is het daar de
laatste dagbladuitgever verdwenen is uit eens
de krantenstraat van London, Fleetstreet.
12+++ûver Engeland gesproken. Via de BBC een
herhaling van de serie Belle et Sebastian.
Wanneer komt de serie weer eens bij ons op
het scherm? 13 ++~ TV grenzen moeten open en
dus moet Nederland ook maximaal 12% van de
zendtijd openstellen voor reklame. 14+++Wiegel
treedt voor het eerst op als presentator en
brengt het naar mijn idee er erg goed 'van af,
dit terwijl ik helemaal geen WD'er ben.
15+++De gehele wereld is geschokt bij het zien
van de dramatische beelden van de voetbalramp
in Liverpool. 16+++Felix en Annette· verdwijnen
naar het historisch archief met hun VARAls TV
Magazine en dat al na 1 seizoen. 17+++AJweer
een finale van de Soundmixshow en alweer heb
ik (gelukkig) niet gekeken. 18+++Rondom Tien
bij de NCRV met het item 'Jeugdkanker is een
zeer goede aflevering. 19·++NOS brengt twee·
bui tenlandse wedstrijden op het.. scherm AC
Milan tegen Real
Madrid met Nederlands
commentaar en Galatsary tegen Steau Boekarest
met Turks commentaar. Volgens
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voorzi tter beslist dat in de to~ko.st, onder
strafvervolging, geen enkel Tweede Kamerlid
meer aan dergelijke experimenten mag meewerken. 10+++ Joegoslavië beslist dat lIen een
satelliet wil richten op West Europa. Hoezo?
11+++Vandaag weer veel gratis reklame voor
Shell in NOS Journaal. De pers was verboden te
filmen op een aandeelhouders vergadering.
Toch beelden en wel
afgenomen
van een
amateurvideobezitter. Ik ben van mening dat
alle privacy, van de aanwezigen tijdens deze
vergadering, op een enorme manier is geschaad.
De NOS is met dit optreden ver bui ten zijn
boekje gegaan en kan wat mij betreft de
onderscheiding 'de miskleun van 1989' worden
toegekend.
12+++ Dag van afscheid nemen:
Laatste KRO in de markt en laatste top 40 met
Lex H. 13+++ KRO, NCRV en Vara wensen niet
langer samen te werken met Joop van den Ende,
gezien zijn bemoeienissen in TV 10. 14+++Gisteren ontvangen tapes uit VS met daarop de
kleinere AMstations, afgeluisterd en genoten.
15+++1n de zomer van mei Pink pop in het
Zuiden en PSV in Groningen tegen de plaatselijke FC. Ik lag dus bij de laatste te genieten
en was even ver weg van de Media. 16+++Start
ABC Good
Morning Holland ontbijtweek.
17+++Vereniging, van
Nederlandse Gemeenten
voor reklame op de lokale radio. 18+++Radio
Radio verkocht door Virgin en het volgende is
echt geen flauwe grap. Naast LP's. video's,
boeken, t shirts, CD's en een radiostation heeft
Virgin een nieuw produkt op de markt in
MEI 1989
1+++Gek dat die eerste dag van de .aan'd Engeland: Virgin Condoas. 19+++Disney wil zich
terugtrekken
uit
overeenkomst
met Sky
.eestal verbonden is aan een 'nieuw iets',
Television.
Waarschijnlijk
krijgt
.en
nu een
diuaal de start van anderaaal een satelrechtzaak
met
een
eis
van
.eer
dan
1
milliard
lietstation, Discovery Channel. 2+++De grote
dollar. 20+++Laatste Spitse tv show op Nederland
vraag van vandaag was 'valt het kabinet nu wel
3.
Jumer
en nog eens jammer. 21 +++CNN
of niet', antwoord is bekend. We hebben het
brengt
live
verslag
van het uit de ether halen
dan ook gemerkt op radio en televisie.3+++ VOO
van
de
verbinding
in
het voormalige Peking,
brengt Rock
over
Europe, ande:.aal een
world wide. Dit in opdracht van de autoriteiten
uitstekende registratie. 4+++Overlope:l is niet
die
geen verdere verslaggeving wensen van de
zo'n groot problee.' in Hilverswa en Aals.eer.
studentendemonstratie
voor .eer de.ocratie.
Van Egmond, Anne van voren, verkast naar de
22+++Heel
kort:
ATV
s8Jllenwerking taboe.
' TROS. 5+++TROS .et de eerste afle.. ering van
23+++Samenwerking
TROS
en TV
10 is het
Telearchief t waarin ondermeer de eerste TROS
gevolg.
24+++Super
Channel
.aar
eens
bekeken
TV uitzending. Lachen dus .et onze goede oude
met
het
nieuws.
Mogelijkheid
tot
doorgeven
van
Joop Landré. 6+++Annette van Trigt or:tvangt bij
verschillende talen als commentaar. En wat doet
de VARA op Radio 2 haar oude baas Harding om
het Groninger
kabelnet? Juist: Duits en
over RTV
te praten.
7 +++Sony Awards in
Nederlands door elkaar. 25+++TV
10 zoekt
Engeland ui tgereikt en voor het eerst de
'
toenadering
tot
RTV
voor
fusie.
Lex
wil niet
speciale· onderscheiding voor het jarenlang
want
v.
d
Ende
wenste
de
direkteur
te zijn.
inzetten voor de radio in GB. Wi nnae..: , .et de
26+++Verrassing
van
het
jaar:
Tineke
verlaat
broek nog aan, Tony Blackburn. Wie ài t grapje
'
Veronica
na
een
periode
van
ruim
28
jaar.
Gaat
begrijpt schrijft naar Postbus 102 en indien
werken
voor
TV
10.
27+++
Pracht
van
een
fia
het goed is krijg je een exclusieve opname van
gezien
uit
1946
getiteld
All
American
Broadcast
Blackburn
toegestuurd. Uitslag binnenkort.
over de eerste radiouitzendingen in ~erika tot
8+++In Den Haag start open net raàio legaal
en met de periode van de eerste network
.et o.a. Stad Den Haag en Hofstad Radio.
uitzending. 28+++Documentaire over gokken op
9+++Wat een stun~ die zendermicrof oon van de
de
renbaan bij de VPRO TV was uitstekend
VPRO, nu al weer een aantal dagen geleden. In
voor
op de zondagavond. 29+++ Geen wijziging
de Tweede KaJler zijn
ze nu
pas w~kker
in
Mediawet
te verwachten voor het 'hinderen I
geworden en
ko.en de
protesten los. De
duidelijk voorbeelà van discriminac -= want er
zijn ook veel Italiaanse en Spaan~ ~ gasLarbeiders in ons land. 2û+++Spuugza: worà ik
van alweer een documentaire over Hi~er op àe
TV. 21+++Goud van üud vandaag opge~omen met
troublemakers de Monkees in de hooi ë...-ol. 22·-Red Rose Radio Group neemt Picca~ly Raàio
over. Een sensationele transfer c:"~nen de
Independant Local Radio in Groot Br ~ -:annië.
23~++üntroer
Parcoer is de tite: van een
programma waarin vele oude omroe~sters het
aandurven nog een keer op het schQ~m Le verschijnen. 24+++BBC personeel staa!:- en eist
16% loonsverhoging.
Alle liveproçammering
vervalt derhalve. 25+-t-+Film Broadcas: ~ews uit
op Vlaeo. Moet je gaan zien
ge:ien het
ui tstekende produkt dat wordt neergezet. 26- +~
In 32 landen wordt rechtstreeks ge:eken naar
de slechtste wedstrijd van het voetb~seizoen:
Nederland-West Duitsland. 27+++De :elevizier
ring gaat dit jaar naar Peter Rens , 28-T~ Te
verwachten was het al maanden: Be~endmaking
plannen Radio Télè Veronique via satelliet.
AfwachLen hoe sloom
de
kabelne:-ten gaan
reageren want in Groningen zit b.V. ._g steeds
Sky Radio niet op de kabel. 29·--:ele\ isie
staat bol van Oranjetoestanden. Bij L ..: blijft
het kastje vandaag
UIT.
30+++j- mer dat
, Juul tje niets wil vieren anders had i,,: vandaag
melding kunnen maken van andermaa.:: ~ en défilé
langs Paleis Soestàijk
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van RTV en TV 10, aldus besluit de Tweede
Kamer. Eico dus lekker geen zin gekregen.
30+++ Radio Vereniging ging over prietpr aat,
vele tijdmeldingen, en vooral 'leuk zijn' op de
Nederlandse Radio. 31+++Uit Amerika kreeg ik
een jinglepakket van een radiostation uit
Prescott, Arizona. De betreffende director
schreef mij dat zij haar eerste radioervaring
had opgedaan toen ze tijdelijk in Nederland was
in de 60'er jaren. Ze was gast deejay bij
Veronica in het programma van Gerard de Vries.
Het station, waar ze nu leiding geeft heet:
KNO T.

JUNI1989
l+++We zaten er niet op te wachten maar toch
werd vandaag bekend dat de plannen voor satelliettelevisie onder naam 'Familienet' voorlopig
op een dood spoor zijn gezet. 2+++
Echt genieten geblazen bij de duidelijke en
interessante serie over het werk van Bert
Haanstra via Nederland 3 3+++ 25 jaar geleden
kwamen de Beatles in Nederland. Via de VARA
een heerlijke Beatledag met reconstructie.
4+++ De gehele wereld is geschokt bij het aanzien
van de enorme geweldsgolf van het Chinese leger.
S+++Brinkman heeft het nu weer over een eventueel
4e TV kanaal. Waarom denkt die man nu iedere
keer weer met een nieuw onzinnig idee te moeten
komen. 6+++Cable One herdenkt ook het feit dat
de Fab Fou~ . 25 jaar geleden in Nederland was.
De gehele week Beatlefeest bij Joost and Comp.
7+++Tegenstander van commerci~le tv, daar stond
hij om bekend. En wie gaat er naar TV 10 •... juist
diezelfde Frits Spits. 8+++ Over overlopen
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gespr·o ken. AVRO voel t zich veiliger bij de
traditionele omroepen. 9+++ Veronique al in
opspraak wegens het 'jatten' van Bananasplit en
het omzeilen van EBU rechten bij sportverslaggeving. 10+++ Na een seizoen al weer weg bij
de NOS Barend en van Dorp. Misschien iets voor
RTV? 11+++ Zo maar een zondagmiddag. De televisie
schenkt urenlang aandacht aan herdenkingsdienst
slachtoffers Surinaamse vliegramp. Kostengeschat
rond de f 600.000,--.

!!L TV-.lO

In datzelfde weekend werden er in Nederland 3
moorden gepleegd, meerdere aanrandingen en
verongelukten 6 mensen in het verkeer. Kregen
die na bestaanden ook een eigen televisieprogramma? 12+++Adam Curry ingehuurd door RTV
voorwekelijksepresentatiepopprogramma.13+++Ex
Noord7.eeman Peter Holland bij VARA weg om in
dienst te treden van VOO. Holland: Veronica is
al tijd op zoek naar jong talent en bovendien
liggen mijn roots in de oorspronkelijke radio.
14+++AS'l'RA ui t Luxembourg kondigt aan 2e sa tel.
liet te zullen lanceren. 15+++Stugge volhouders
zijn het nog steeds bij de NCRV, men wil de
komst van satellieten tegenhouden. Ach ja, ze
hebben destijds de Beatles ook niet gezien
tijdens de wereld premiere van All you need is
love, deze werd via satelliet in 1967 uitgezonden
en wel op een zondag. 16+++Rietman gaat verder
met zijn snabbels want hij gaat nu ook typisch
Hollands bij de VARA presenteren.
'17+++In Amsterdam, onder hete o~standigheden,
was de jaarlijkse zeezenderdag , echter niet
vOor die Belg die twee weken later meldde qe
daarop volgende zaterdag naar Amsterdam te
komen. 18+++De Nannell zou zijn mast kwijt
zijn ...• zou dat misschien komen omdat het schip
is herdoopt in Mi Amigo. 19+++0pening van de
eigen radiostudio 's van de TROS. Dit als laatste
omroep in Nederland. Men liep dus achter maar
heef t nu wel de modernste apparatuur . 20+++Bi j
de Radi o Vereniging op de VPRO de eerste aflevering van 'Pete Felleman', kom jongens ne em
nog een whiskey . 21+++Linda de Mol kruipt erug
in haar hol om te gaan spelen met een hete
hond. Het ene dier zoekt het andere. Via Super
Channel en de TROS zullen de Mol en Hot Dog
kinderprogramma' s gaan maken. 22+++Triest is
het 'in zijn harnas' sterven van Simon van
Collem, een groots man ging heen. 23+++NOS is
tegen komst TV 10 maar het NOB levert wel al l e
apparatuur aan TV 10 .
24+++Lachertje van de maand: Wim Plekkenpol
van Radio Drenthe doet live verslag van de TT
races. Wist niet dat er altijd een inrijronde
voor de coureurs was en ging flitsend met zijn
reportage van start totdat hij alle rijders
opeens weer zag stoppen bij de startstreep .
25+++Kreeg eindelijk de beelden te zien van de
VS televisie over Radio New York International.Grote klasse. 26+++Siezen en van Rhijn
verla ten NOS Journaal om voor TV 10 te gaan
werken. 27+++Had veel eerder moeten gebeuren;
Rob van Dam naar RTV voor de presentatie van
Ontbijttelevisie, toch weer onder zijn vertrouwde deejaynaam Marc Jacobs. 28 +++Wa t een
histirisch gedoe, al dat gelul over Evenhuis .
Waar bemoeit de radio en tv zich eigenl ij k
mee.29+++VAT aandelen trust heette het bij de
REM in 1964 . Aandelen voor de kijkers. Zelfd e
plan heeft nu TV 10 ook. Mij zien ze in ieder
geval niet op de beurs . 30+++Cable One en Ve ronique gaan elkaar gratis zendtijd aan bieden
om elkaars programma's te promoten.

JULI1989
l+++NOS brengt uitstekende reportage over
de Nederlandse Spoorwegen in 5,5 uur tijd . .
2+++Klassewerk houdt op te bestaan na 16
jaar. 3+++Hollands Glorie in tv vorm bij
de AVRO dus Krijn Torringa niet naar TV

-
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10. 4+++ Start Knokke festival dat andermaal
door de Nederlanàse ploeg gewonnen wordt,
di·t zonder ui tzending op de Nederlandse
buis. 5+++ TV 10 zegt reeds 200 miljoen
gulden aan reklamegelden toezegging te
hebben. 6+++ Invicta Radio komt met plannen
voor radiostation in tunnel onder het
Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. 7+++
Frequin krijgt na 25 jaar Brandpunt ander
werk voor de KRO. 8+++ TV 10 in onderhandeling met VNU. Gaat het financieel toch
niet zo goed? 9+++ZDF brengt uiterma te
interessante documentaire over de ruimtevaart geschieden ~ s. 10+++ TROS Radio start
met serie over Monterey festival 1967 . 11+++
Paul de Leeuw voor de Leeuwen op de VARA.
Een heuse mic;kleun. 12+++ TV 10 heeft
kontrakt en vc,or uitzendrechten wedstrijden Ajax, Twen te en FC Groningen in Europee s
verband. 13+++ ~uiterij op Carolineschip
wegens ontevredenheid met beleid. Platen
werden in zee gegooid en deejays lieten
het werk deels over aan Nederlanders van
Radio 819. 14+++Bij de KRO uitstekende
documentaire over de Fillepijn Durano.
15+++Begin van mi j n vakantie op Terschelling
en dus eindelijk weer eens live luisteren
naar Caroline en Radio 819. 16+++Uitstekend
idee van VARA 0 0 Pink Floyd concert van
gisteren nog eens te herhalen. 17+++ Bush
bezoekt Nederlanè. CNN volgt hem bij iedere
stap. 18+++Ministers van Europa weten nog
geen besluit te nemen omtrent grensoverschrijdende omroepen. 19+++VOO andermaal
met jaarlijkse m~ziekdag. Hoewel The girl
can't help it l angzamerhand te oudbakken
is en te vaak vertoond is. 20+++Frankrijk, Belgi~ en Nederland aangeklaagd
door Europese cocmissie voor het Europese
Hof inzake grensoverschrijdende omroepproblemen. 21+++Veronique begint in september al met testui tzendingen. 22+++Maartje
voor het laatst op NOS Journaal, Tot NOS
LAAT, Tot ziens Haartje. 23+++ Laatste
Tourdag op NOS radio en tevens de allerlaa tste radiopresentatie van Koos Postemaj ik
zal hem missen als de smaakmaker van Radio
Tour de France. 24+++KNVB sluit kontrakt
me t NOS over voe t balbeelden. Van 2,4 vorig
seizoen naar 6 mi l joen toekomstig seizoen.
25+++Uitstekende TROS Aktua special over
van boerenzoon tot president Gorbatsjov.
26+++Shakespeare op de TV bij VOO in de
zomer,hoe hebben ze het kunnen bedenken.
27+++Voor het eerst naar muziekkwis van
Ad Visser bij de AVRO gekeken, toch leuk
om eens gezien te hebben. 28+++1n AD doet
Frequin eindelijk zijn mond open en stelt
zich behoorlijk besodemieterd te voelen.
. 29+++Naamloos voorlopig is het initiatief
van Radio 10 voor 24 uur klassiek radiosta. tion. Te beluisteren via enkele kabelnetten.
Voorlopig nog non stop en zonder commer8

ciaIs. 30+++0p de Britse radio aandacht
voor 2 jubilea: 25 jaar Tony Blackburn
en 30 jaar lan Davidson (Damond). 31+++Start
Super Gold Radio via sa telliet , het station
dat officieel op 1 juli van start zou
gaan. Tevens einde van Premier TV via
satellie~. Te weinig inkomsten.

AUGUSTUS 1989
l+++De Telegraaf meldt dat politici van
de diverse partijen een eigen radioprogramma de komende weken gaan presenteren
via Hilversum 3. Was het maar waar dat
het Hilversum 3 was dan was die onzin
te~inste niet te beluisteren. 2+++Doven
komen met voorstel naar RTV en TV 10 :
Ondertiteling van de commerci~le stations.
3+++BRT aandacht aan de filmcarrière van
Gregory Peck en de AVRO hetzelfde me t
Marilyn Monroe. Smullen dus voor de filmfreaks.
4+++VECA1 komt eindelijk tot
overeenstemmipg met Veronique voor standaardkontrakt. 5+++Genoten heb ik van de
expedi tie op de Hount Everes t , gef i l md
door NHK uit Japan. Een uni ek stuk je
televisiegeschiedenis. 6+++VPRO komt me t
een prachtige serie documentaires, vandaag
ondermeer de invloed van de media op het
Koninklijk Huis. 7+++Hugo van Ri j n op
staande voet etc. daa r hij bij het J ournaal
mensen aan het ronselen was voor TV 10.
8+++0mroepen willen verdubbe l ing van
zendtijd. Oh, en wie zal dat beta len?
9+++Van der Sande, ook zo'n Tweede Kame r
mediaspecialist , wil TV 10 al sn'og weren
van de Nederlandse kabel. Het lijkt we l
een hetze tegen zeezenders. 10+++TV 10
slaat terug en vestigt een deel van de
onderneming in Luxemburg. 11+++Woodstock
op de VARA, nostalgie van de bovenste
plank. 12+++De film over de meesterspion
Ellie Cohen, die ' voor lsra~l spioneerde
in Syri~ was adembenemend. 13+++Hetzelfde
geldt voor de documentaire over Nederlands Indi~ en lndonesi~ bij de VPRO.
14+++Radio Noord verslaggever gaat geheel
uit zijn rol toen een kraker hem, tijdens
een ontruiming, met verf bekogelde. Live
werd het uitgezonden en toen de journalist
niet meer in staat was een behoorlijk
woord uit te brengen werd het verslag
overgenomen door politievoorlichter van
der Leur. De politie Uw beste vriend.
. 15+++Peter Knegjens te gast bij de Radi o
Vrienden van de VPRO. Wat een prachtige
annecdotes. 16+++40.000 gulden boete voor
pornoplaatjes en telefoonnummers bij SALTO
Amsterdam. 17+++0p20verschillendeadressen
in Nederland invallen bij lieden betrokken
bij Radio 819. 18+++Brinkman verrast
Nederland met mededeling dat hij TV 10 en
Veronique wil toestaan al voordat een
wijziging in de mediawet is opgenomen .

19+++De meest gruwelijke dag uit de 25
jarige historie van Caroline daar de
Nederlandse Overheid denkt te mogen ingrijpen in internationale wateren. Op weg
naar een politiestaat. 20+++Commerci~le
televisie in Hongarije van start. Daar is
men wel op weg naar echte democratie.
22+++Veel aandacht in de kranten omtrent
de overval op Caroline. 22+++AD meldt dat
Linda de Mol zelfverzekerd werkt aan haar
carrière en ze bij de Top wil horen . Van
mij mag ze direkt weer achter het fornuis.
Sorry vrouwelijke lezers. Geloof me, ik sta
zelf ook altijd achter het fornuis. 25+++Vandaag eerste testuitzending RTV en te
ontvangen via de kabel in Leeuwarden.
26+++NOB wil eigen CAO, kansen op stakingen
en andermaal trammelant in het Hilversumse.
25+++Drie hoofdlieden achter Radio 819
geven in een interview in het AD toe
schuldig te zijn. Advokaat van 819 stuurt
dezelfde dag aan verschillende kranten
een persbericht waarin hij meldt dat de
.heren tegenover Justitie geen schuldbekentenis hebben afgelegd. 26+++Nadat het
station in het verleden vaak door de RCD
tot zwijgen werd gebracht heeft vandaag
een rechter beslist dat Radio Atlantis
als lokaal station in Rotterdam moet zwijgen
gezien men doorging met reklame maken, dit
ondanks diverse waarschuwingen hiermee te
stoppen. 27+++VPRO brengt andermaal een
succesrijke
documentaire:
Vastberaden
maar soepel en met ma te, herinneringen
van voor, tijdens en na de 2e Wereldoor-

log. 28+++1nteressant was het item over
de toekomst van Pan European Advertising
op European Business Weekly. Jammer was
het dat dit programma de vorige week ook
al door de AVRO werd uitgezonden. 29+++KRO
denkt ziel tjes te kunnen winnen met de
volgende nieuwe slogan 'De KRO, omdat er
méér isl' 30+++Met veel belangstelling
kijk ik de laatste tijd naar NEC Transworld
Sport op Eurosport , waarin telkens een
grote variatie aan onbekende sporten wordt
belicht. 31+++15 Jaar geleden werd een
verbod op de zeezenders ingevoerd in
Nederland. Dit om de omroepen in Hilversum
te redden. Wat lezen we 15 jaar la ter:
Kabelnetten in Hilversum, Bussum en randgemeenten zullen de programma's van RTV en
TV 10 niet op de kabel zetten. Een lokale
aktie om de omroep ~n Hilversum nog te
redden?

SEPTEMBER 1989
l+++Atlantic 252 is vandaag van start
gegaan en dat betekent tevens de terugkeer
van de 'Seawolf Charlie. Hij opende zijn '
programma fantastisch met: !lHi wankers ,
how are you out there?'3+++ De TROS stelt
25 jaar lang al radio en televisieprogramma's 'te tonen op de buis. Wel, laten
we wel eerlijk zijn: Op 3 november 1964
werden de statuten van de Stichting bekrachtigd, maar dit betekent nog niet
da t men al 25 jaar programma' smaakt.
4+++1n Lissabon worden spionnen gezien
ft
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die bekijken hoe de werkzaamheden aan de
Communica tor vorderen. Mis schien uit de
hoek van de OCD? 5+++West Wood One, één
der grootste syndicators in de wereld, is
. in een financieel zeer slechte situatie
terecht
gekomen.
6+++Verkiezingen op
Nederland 3 en Denemarken tegen Nederland
op het voetbalveld en bij de VOO op Neder. land 2. Nederland 2 won het bij de kijkers
met een lichte voorsprong. 7+++Leeuwarden
overweegt direkt Cable One van de kabel
te nemen. Schijters. 8+++Raad van State
beslist dat de progra~'s van Sky Radio
wel moge~ worden doorgegeven via de Nederlandse kabel. 9+++VARA MAN VAN DAM vindt
· dat de ocroep het in de toekomst het beste
kan stellen zonder omroepen als TROS en VOO.
en 10+++AVRO wil liever vandaag dan morgen
de ex direkteur Wibo van den Linde kwijt.
Gaat dus goed geld kosten.
11+++0ok Jansen van de NCRV wil zich richten
tot het commissariaat voor de media om de
gehele zaak te beinvloeden.
12+++Mooiste alarmschijf bij Veronica
sinds ja~en: Cher en If I could turn back
the time. En dan gaat het beslist niet om
de clip. 13+++ Laser zag ik op het tv
scherm en op de shirts van FC Twente. De
gedachten gingen even naar de boot op de
Noordzee . 14+++Van der Louw komt met het
belachelijke plan een teller te laten
registreren hoeveel programma's een kijker
naar de commerciele televisie kijkt om
hem daarna aan te slaan voor kijkgenot '.
15+++Cable One moet worden geweerd van de
kabel, aldus de Raad van Státe. Direkte
verkoop aan Radio Broadland is het gevolg,
· -hoewel dit niet veel meer zal uithalen.16+++De misser van het jaar is voor een
Radio Noord verslaggever, die op deze
zaterdagoéhtend
verslag uitbrengt van de Triahtlon in
Paterswolde. Hij meldt dat er weinig
publiek is en tevens weinig deelnemers.
De wedstrijd werd echter de volgende dag
pas gehouden en de mensen die er aanwezig
waren hielden zich bezig met het uitzetten
van het parcours. 17+++Verschrikkelijk
commercieel die lange spot in het NOS
Journaal voor de Musical Cabaret. 18+++Triest is het verdwijnen wegens drukte en
financiele problemen van het Weekly Bulletin
van AUK. 19+++Korthals Altes stelt dat de
satellietnetten wel gedoogd zullen worden,
Brinkman echter houdt zijn poot stijf:NEE.
20+++Kleurrijk elftal tegen Nederlandse
elf. Een heerlijk ontspannende wedstrijd
21+++Woordvoerder van de VECAI meldt dat
de wetgever een verregaande vorm van censuur
aan het toepassen is en de staat datgene
tegenhoudt wat de kijker wenst te zien.22+++Prachtige beelden bij Jongbloed en
Joosten als herinnering aan het REMeiland.
10

23+++ Brinkman dreigt met Qoge boetes
indien RTV en TV 10 toch door de kabelmaatschappijen zal worden doorgegeven. 24+++Laatste show van de Dikke Blomberg op de
KRO met daarin een prachtig klankbeeld
van Ton van Draanen.
25+++KTA Amsterdam komt met voorstel
satellietschotels te leasen aan de kijker
indien RTLVen TV10 worden geweigerd door
de minister.26+++Niet alleen Blomberg
gaat naar TV 10 voor de produktie van een
popprogra~ maar ook Luc van Rooy.
Een
mooie snelle carriere die hem via de
zeezender Monique en de VARA op de TV zal
brengen als presentator van het popprogramma. 27+++Blamage voor het Nederlandse
volk zijn de trieste beelden van de ongeregeldheden in het Ajaxstadion. Trainer
Beenhakker zei terecht dat de beelden de
gehele wereld wel zullen rondgaan. Het is
voor de eerste keer in de 31 jarige geschiedenis van de Europacup da t er een
wedstrijd geheel wordt gestaakt en omgezet
in een 3-0 nederlaag. 28+++Commissariaat
voor de Media komt met moedig besluit:
RTLV wel op de kabel en TV 10 niet. Brinkman
wil generaal zijn en eist een vernietiging
van de uitspraak via de Raad van State .
29+++Samenwerking tussen TV 10 en RTLV
spoedig verwacht. 30+++Laatste dag voor
Cable One op vele kabelnetten. Ik voel me
als op 31.8.74 toen ik ook de gehele dag
aan het opnemen was en i n een waardeloze
stemming was.

OKTOBER 1989
l+++Wat een verrassing deze dag, de lang
beloofde nieuwe piepjes zijn geintroduceerd en er is meer tijd voor de regionale
omroep. Dit laatste is meer een depressie
want het aanbod aan aanvullende programma t s
op het merendeel van de regioradio s is
t

· erbarmelijk.2+++0ffici~lestartVeronique.

Leverde mij via een weddenschap een krat
bier op. 3+++ Europees akkoord over grensoverschr~jdende omroep alsnog getekend.
4+++ Raad van State staat ook achter de
start van Veronique, TV 10 mag niet. 5+++
Unicef Gala andermaal een succes. 6+++
Kampen wil de gelovigen van de schotels
houden gezien het ontsierend zou z~Jn
voor het rustieke plaatsje. Begrijp deze
.zin niet of is het misschien da t ik het
Gemeentebestuur van Kampen niet begrijp.
7+++ 25 Jaar top 40 in speciaal programma
op TV. Slecht gepresenteerd door van lnkel.
8+++Zondag en dus weer tijd voor de VPRO
op de TV met vandaag ondermeer een uitstekende documentaire over hoe de Nederlandse
Bank functioneert. 9+++ Veronique één
week in de ether en nog steeds zeikt de
Nederlandse Dagblad Pers door over het
onrecht. 10+++ Neem dan Bosboom die vandaag
t

Landré uitstekend interviewde over zijn
glorieuze carriere. Uitstekend ! 11+++ PTT
Te l ecommunicatie wil nu schotels gaan
verkopen in de Primafoonwinkels . Zal me
benieuwen h oe de pri j s za l zijn. 12+++
Naast Veron ique wil nu ook Veroni ca commer c ieel worden via televisie. Men heeft een
off icieel werkplan bij de mini s ter van WVC
i ngediend. Neem nog eens dat rapport uit
het archief: Media in de BO'er jaren .
door de VOO in 1979 ui tgebracht. Verrassend
zal de conclusie zijn. 13+++ Abdijen der
Lage Landen beleefde bij de KRO zijn eerste
aflevering,
andermaal een uitstekende
documentaire. 14+++ Lachen met Han Peekei
en zijn beschuit. Hij komt er niet meer
uit want de AVRO moet een boete betalen
wegens sluikreklame . 1 5+++ Heerlijk om te
horen da t ter ge l egenhe id van het 20 jarig
bestaan de Monthy Python prograrmna' s weer
mogen worden verkocht aan de diverse
televisie s tations. Wie oh wie zal in
Nederland de se r ie andermaal op het sche rm
gaan brengen . DE VPRO?? ?
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om kwart over dr ie in de middag, ja ....... 14
uur nadat Veronique ze had gebracht. 19+++
Gigantisch bedrag voor de kankerbestrijd ing bi j een gebracht door de AVRO maar wat
heb ik me geergerd aan de presentatie
van Peter Faber, nog slechter als die van
zijn zoon. 20+++ OCD zegt niets te weten
van de Raid die de Portugese PTT en Politie
hebben uitgevoerd op de Communicator in
Lissabon. Het gehele radiodeel zou zi j n
weggesloopt. 21+++ VTM News Beat is de
tite l van een plaat van het journaal team
van de VTM. Als z e het nieuws nu eens
gingen rappen bij de VTMJ
22+++ Start nieuwe serie 'Laat maar zitten'
bij de VARA. Vind het maar een slap aftreksel van vorig jaar. 23+++ In de DDR voor
het eerst debatten op radio en televisie
inzake hervormingen. 24+++ TV 10 maakt
bekend da t men het pro jekt tot nadere
datum uitstelt . 25+++ Een snelle rekensom
leert mij dat Jim Baker, de overspelige
Amerikaanse te l evisiedominee , op z~Jn
99 ste v e rjaardag weer de gevangenis
mag verlat en . Dan bestaat er ook ge en
gevaar meer voor overspel. 26+++ Uni ek
exemplaa r van de VOO gids komt uit me t
daa rin de programmering van datgene wat
TV 10 de komende we ek niet op h e t sche rm
breng t. 27 +++ Niet alleen i n de s ouveni rwinke l -maar ook op de diverse te levi siezen der s wor dt je zie k van al l erlei Ba t man
serie s di e weer van de pl ank z ij n ge ha ald.
28 +++ He t i s de maand van Sietse van der
Hoek. Andermaa l ga a t hi j naar mi jn mening ,
onderuit . Hij haa l t het in zijn hoofd Ro b
van Dam te moeten dek lasseren tot e en
goedkope radiomaker, die niets meer heef t
geleerd na zijn periode op de zeezenders.
Tja, misschien dat we Sietse zijn schrijfwerk van z i jn 3e week van schrijven dest i jds
in de Vol kskrant ook eens kritisch moeten
beoordelen. Geef de nieuwkomer op TV een
eerlijke kans en beoordeel hem na een
half jaar. Wedden dat hij een hoger cij fe r
krijgt l 29+++ I rr i tant wordt het kijken
naar de 'gescrammbelde'programma's van
Veronique. Strepen en een verschrikkelijke
beeldkwa l iteit. 30+++ Wim Sonneveld zi jn
carriere wordt in serie vorm gebra cht
naar aanleiding van zijn overlijden 15
jaar geleden. 31+++ Bartje B 0 0 S word t
genomineerd voo r een Emmy Award . Uitslag
volgende maand.
t

16+++Verv e lend bijVeroni questeedsdezelfde
clips te moe t en zien. 17+++ Joop van den
Ende kond ig t aan met NBC in zee te willen
ga an. Redd i ng van een bedrijf?
18+++ Ve ronique scoo r t gigantisch door
het direk t doorgeven van de beelden van
de aardbeving in Amerika. Men straalde de
beelden de gehele nacht uit . En wat ging
die Sietze van der Hoek van de Volkskrant
onderui t door te stellen dat Veronique
alleen wat beeldjes bracht in de ontbijtshow. En wa t te denken van de enorme slipper
die de NOS bracht met een extra NOS Journaal

NOVEMBER 1989
1+++Super Channel net ingang van vandaag
horizontaal geprograrmeerd . ~ zoveelste
wijziging tot rerlding van een satellietstation. 2+++Keizerstad Nijnegen opgerold.
Langdurig volgen van nedewerkers door
Justitie en arrestatie wegens het opzetten
van criminele aktiviteiten ~rd.t als
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het Britse Lagerhuis nu ook televisie
madedeling door justitie gegeven. Nog
tijdens de debatten. Alleen de sprekende
even en het praten over radio is een
persoon mag in beeld "gebracht wamen.
crimineel gedrag. 3+++Eurosport net ingang
Puur Brits dus. 22+++Verrassend was de
van heden neertalig. Het kabelnet in
Groningen scoort neteen door het Nederlands
thuiskanst bij Veronica van Tan Collins,
signaal door het Engelse heen uitte zenden.
die nu als voice over bij het erotische
4++-+Caroline scoort ook hCXXJ door precies
progranma te horen is. Net iets voor Tem!
50,- uit te betalen aan respektievelijk
23+++VNU tegen 'rnOO. Bellefleur zou ccmrerrave Asher en caroline Martin voor liefst ciële banden hebben met het gelijknamige
6 weken werk. 5+++Begin van een ~
nieuwe ti jdschrift. O1derzoek Ccmnissariaat
voor de Me:lia volgt. 24+++Blinde Vincent
rondreizen in Engeland voor research en
Beiloo net cabaret nurmer bi j Gert Berg
andere radiozaken .
6+++Nannell maakt
de uitschieter op televisie voor vandaag.
historie doordat nen als toekanstig zend25+++1 maand Nieuw Zeeland staat in mi jn
schip andennaal een andere haven aandoet.
agenda, maar ik weet niet neer wat het
Ditmaal het Ierse Cork. 7+++Wat een paniek
betekent. 26+++Bij !KCN uitstekend verslag
.in Engeland doordat een OCD ambtenaar
over de anstandigherlen in Ts jecho Slowaki je,
stiekem vertelt aan één der ondervraagde
dit alles .in dagboekvonn. 27+++Vandaag
819 nedewerkers dat deze ~ nog een
leg ik beslag op wel een van de Reest
raid te verwachten is op de Ross Revenge.
spraakmakende 1 april grappen uit de NederAlle Anoraks op de knieën voor hun bed on
laOOse anroephistorie. Radio Vri j Ronica
te bici:ien dat het niet waar mag zijn. wat
in 1964, waaIDij een aantal anroepredewereen cnzin. 8+++Im1 de leiding van Spectrum
kers illegaal bij Veronica was te horen.
Radio, een toekcmsti.g laagvenrogen station
Schorsing van enige was het gevolg. 28++in Ia'rlen, dat weigert de toegewezen 558
+Begin van een marathonuitzending van de
kHz frequentie in gebruik te neten on
caroline in de toekanst geen st.robree::i in VARA, 80 uur 80' er jaren en een geluk dat
de deejays hun nond dichthielden bij al
de -weg te leggen. Kijk, daar heb ik respect
dat noois. 29+++Wat een geluk dat de
voor. 9+++Historische dag in de ~ldge
Veronique besluit Countdown uitzendingen
schiedenis is de val van de Imlur .in (bst
Duitsland. ~ gehele avond en een deel , minder frequent uit te zenden; waren toch
naar grotendeels verknipte video 's. Vooral
van àe nacht kijk ik naar de beelden van
Sat1 en CNN. 10+++Vandaag een bezoek
bi j het progranma Jukebox was daarbij veel
gebracht aan één van de succesvolste !LR
ergenis. 30+++Vlaamse deelI:egering beslist
stations, Invict.a in Cant.el:bury, alwaar
dat er net ingang van 1990 reklarre mag
Jolmnie Iewi.s ImlZiekdirecteur' is. 11+++In
karen bi j de BRr. Wel dient de opbrengst
Londen vandaag niets aan radio gedaan
ten goede te kenen van de televisie. Typisch
maar de onafhankeli jkheidsparade bekeken.
Belgisch dus!
wat een andet:e \tt19reld. 12+++Vecai eist,
ondanks het niet uitzenden van TV 10,
toch geld gezien er een kontrakt is getekend
tot het vrij maken van kanalen via diverse
kabelnetten. 13+++Kanst van Veronique
leidt genickield niet tot neer kijkers
maar wel tot een verschuiving van de
Nederlandse Drie netten naar Veronique.
14+HHerstart Me:ii.sch Centrum West via
'lROO en dus een herstart van 'on'realiteit.
15+++En dan de '!ROS die alle 16.000 nieuwe
leden neet schrappen ~ onjuist gebruik
van zendti jd . o:m maar lid warden van de
klub van One Joop heet de nieuwe slogan.
16+-H Vandaag het tweede jubileum van NA-AAP PRIJS ~.
Kinderen voor Kinderen, dat volgend jaar
IX:>or de Publicity Club Rotterdam is
.internationaal van start gaat. 17+++In de jaarlijkse na-aapprijs toegekend aan
België is er feest bij Radio Ganini, dat de camercial van Becel op de Nederlandse
ook 10 jaar bestaat. 18+++~ al jaren televisie daar deze volgens de Club ontzetbestaande hoorspelkem is gered dankzi j
tend veel zou lijken op een Arrerikaanse
een fikse financiële injektie. 19+++Relatie camercial van de ondemening Hancock
Rusland Nederland andennaal verbeterd door Financial Sel:vi.ces. In Ofrlracht van de
rechtstreekse uitzending in Nederland en Fa. van de Berg en Jw:gens uit Rotterdam
de Sovjet Unie van Rondan Tien. 20+++Bart wem de camercial voor Becel gemaakt.
is a:ns en venroeid want hij heeft -geen Zc1Nel van de zi jde van de leverancier van
Emny Award toegewezen gekregen. 21+++In Becel als door het rek1.aneburo is toegegeven
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dat nen zich heeft laten inspireren door
Anerikaanse reklane. Als beloning voor
het na-apen kreeg nen een speelgoedbeer
uitgereikt. Een aap zou beter op zi jn
plaats geweest zijn.
.
AANVRA1G ~ BErAAL TELlNISIE.

CBT, Columbus Bertaal Televisie, heeft
bij het Ccmni.ssariaat voor de Media een
vergunning aangevraagd voor het nogen
uitoefenen van betaal televisie daar nen
24 uur per dag deze vom van televisie
horizontaal geprogramreerd wil gaan uitzenden. Men wil informatieve prograrrma 's
gaan verzorgen waarbij onderneer gedacht
dient te worden aan consl.lITel'lteninfo, human
interest en canputerinfo. <X>k denkt nen
aan lokale en regionale kabelprograrrma' s .
Men denkt in de loop van het katend voorjaar
mat een proefprogranma van start te kunnen
gaan en in 1991 al net een aanzienlijke
winst te kunnen gaan draaien. Slechts enkele
kwart jes per progranma zal het aanl:xxi
voor de alxmnee gaan kosten. Men stelt
mat diverse kabelnetten rea:is in overleg
te zijn naar wenst ~s tijdens de officiële
presentatie van het projekt te stellen
~lke netten dit zi jn .
VNO UIT 'IV wmKJOORNAAL EN KIJK· 'IV.

Het sanenwerkingsverband tussen de
en VNO inzake de progranma' s 'IV Werk
Journaal en Ki jk 'IV is door de VNO eenzi jdig
stop gezet daar man het nieuwe na:liabeleid
te onduideli jk vindt en het een te groot
. risico vindt door te gaan met onnodige
.
investeringen. Men wacht liever de uiteindelijke versie af van de wijzigingen in de
Mediawet, waarna zal worden besloten hoe
en net wie in de toekanst zal -worden
~

sanengewerkt .
. KAREL VAN DE GRAAF IN HERKANSIK;.
De AVPD leiding wil Karel van de
Graaf een hernieuwde kans geven zich te
onqx:,ppen tot een televisiemaker bi j
uitstek. Hiertoe zal hem een eigen, nieuwe,
praatshow, worden gegeven die mat ingang
van januari op het scheDn zal karen. Enkele
jaren gela::ien had van de Graaf al een
dergeli jk progranma, dat in eerste instantie
aansloeg, naar al snel in de categorie
kijkcijfers daalde. Ia::iere donderdagavond
vanaf half elf zal het nieuwe progranma
te zien zi jn waarbi j van de Graaf gasten
zal ontvangen die niet direkt mat de
aktualiteit van dat narent te naken hebben
en waarbij diepgravend op de onderwerpen
zal worden ingegaan.
R.I.K>m IN FEESrJAAR ~ vaR KINDEREN.
Hans Peters, de afgelopen drie seizoenen
producent van het progranma Kinderen voor
Kinderen, is door de VARA leiding op de
hoogte gesteld dat hij het kalende seizoen
niet neer betrokken zal worden bi j het
programna. Dit werd hem even voor de tiende

jubileum uitzending te verstaan gegeven.
Peters was zeer verrast, m:rle gezien het
f eit dat hij eerder te horen gekregen had
dat hl j ook het elfde prograITlla zou produceren . Volgens de VAAA leiding was het niet
m::>geli jk Peters de elfde aflevering te
laten produceren gezien hi j, in het kader
van het zgn. 'Hoofdstuk Tien Regeling '
vrijwillig zich het katende jaar laat
afvloeien birmen de VAAA. Als opvolger
van Peters ~rdt Henk Westbroek van 'Het
Goerle rx>el' genoem:i .
RE MET EIGEN S'lmIO IN ~.
Birmenkort wordt beslist of het mB
gebruik zal gaan naken van de televisiestudio' s van de ziekenanroep van het
Academisch Ziekenhuis te Groningen. Men
overweegt binnen het OOB bepaalde ond~
en voor het Journaal en de actualiteiten
progranma's, gericht op het Noemen, in
Groningen op te naren zcrlat de gasten dan
niet rreer naar Hilversum hoeven te karen.
Men is rea:is in een vergevomerd stadium
van overleg gezien binnenkort besl oten
zal women hoe de benodigde verbindingen
zul en worden gelegd.

REXDID IN JlJB1LEXKJAAR.
In haar 65ste jaar van bestaan heeft
de OCRV een absoluut hoogtepunt bereikt.
In de feestweek, afgelopen november, werd
een lerlenaantal van 550.112 bereikt, het
hoogste aantal uit de geschiedenis van
deze Christelijke Omroep.
GEm EH!Y

V(ffi lOE.
Niet dat Bart van de VOO en Super
Olannel nu echt lxx>s is maar de naninatie
voor een Emny Award is helaas niet cngezet
in een Emny, een jaarlijkse orxierscheiding
voor het beste televisieprogorarma. Zoals
al door ons gereld was a:n; genanineerd
in de categorie Kinder- en Jeugdprogranma , s .
De jury van the National Acadany of Television Arts and Science besloot in New York
de onderscheiding toe te kennen aan de
Canadese Sllllrise Films voor de serie 'My
secret identity', een serie over een 14jarige jongen die door een toeval de
beschikking kri jgt over OOven-nonrale
gaven. In totaliteit werden 19 progranma's
genanineerd over 6 verschllleIXie categorieën
waarbi j vooral de Britse inzendingen
succesvol waren. In de categorie dOCllI1e1taires won Yorkshire 'IV een Emny mat een
vier uur durend verslag over de ware
gebeurtenissen rond het Vietnarrese dorp
My I.ai. Channel 4 werd onderscheiden voor
een dOCllI1e1taire over de internationale
heroïnehandel.

IAAT PROl'EST TEI;EN HANDELEN K1\MPm.
Zeer recent is er een brief verstuurd

door de Landeli jke Vereniging van Eigen
Antenne en Kabelgebruikers aan het gareentebestuur van Kampen waarin men protesteert
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tegen de manier van handelen mzake het
in privé eigendan hebben van satellietschotels in Kampen.
''IV \1mSm RlU<UPERA lH).
De Popopera Tarmy, in de eind 60'er
jaren geschJ:even door de WfI), zal een
speciale tv uitvoering krijgen die in
verschillende landen op het schenn zal
worden vertoond. In Europa zal deze versie
ondeJ:Deer \t.Ux:den vertoond op Sky Channel,
teJ:wijl er tevens kontrakten zijn getekend
voor vertoning met televisiestations in
Italië, canada, Spanje en het Skandinavische
satellietstation .

~~~[~t;~ill)
ZENl'lH VERKOCm' AAN PAIWDlRl'.
De grootste onafhankeli jke televisieJ?roduktiemaatschappij in Engeland, Zenith,
~s

overgekocht door Pa.ranount Television

in de VS. Hienioor is nog- neer kapi taal
~schikl:aargekaTelanhoogwaardigeprcxiukt

en te kunnen maken.
MEm I1JIS'TmMRS RADIO 1.
Een recent onderzoek gedaan door de

BOC geeft aan dat het p:>pstation Radio 1
een aanzienli jke winst heeft genaakt in
luisteraars, dit ne:ie door de verandering
van .AM in EN uitzendingen. Men claimt nu
16 miljoen luisteraars per week, waarbij
gemiddeld 3 uur per week per ~oon \t.Urot
geluisterd. Vooral in de l uister-groep
tussen de 25 en 44 jaar werden nieuwe
luisteraars gel:x>ekt te:r:wi jl in· de groep
tussen 16 en 24 nauwelijks een verschuiving
plaats vond. Als deejay boekte vooral
John Peel veel winst met zijn avondpl:ogramna. Men denkt dat vooral de bredere nuziek~langstelling van de luisteraars hiervan
de oorzaak is.
AANZIENLIJKE ~ INVICTA.
Succes voor Invicta Radio, dat zorNel
Coast .AM en Invicta EN nmt, gezien de
scherpe anzetsti jging gedurende het afgelo~ boekjaar, dat op 30 septanber j .1.
eindigde. In vergeli jking met het daaraan
voorafgaande boekjaar verdubbelde nen
zowat de winst tot 981.000 Fngelse Ponden.
De omzet was 3.390.000 Panden.
RADIO 5 IN 1990 VAN STARr.
De BOC zal in 1990 van start gaan net

Radio 5, dat dageli jks van 6 tot middernacht
in de ether zal zi jn. Men zal gebruik
gaan maken van de 693 en de 909 kHz
f~en~es die. nu nog- in gebJ:uik zi j~
b~ J Radio 2. Radio 5 zal naast infonratieve
programna , s aandacht gaan beste1en aan
opvoerlkundige zaken, sportenkindeu:progLatltna' s. Patricia E.Wing is benoem:i tot hoofd
van Radio 5 teJ:wijl Gaynor Shutte is benoem::i
tot station' s eclitor.
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VF.m\NDER:IK;EN BLJ ~ RADIO 'HD.

J\drian Love 5 favorieterniddagprograrma
op BOC Radio 2 is geschrapt uit de nieuwe
I

progrannering voor 1990. Dit is gedaan
door de nieuwe progranne controller Frances
~e . Di~ is een van de vele veranderingen
b~J Radio 'lWo, die net ingang van 1990
alleen nog- maar via de FM zal zijn te
ontvangen. De uren van lDve zullen in de
toekanst \t.Uroen gevuld door lieden uit de
show biz wereld. Iedere persoon zal het
progranna telkens 4 weken lang presenteren .
I.Dve was ruim 3 jaar lang presentator van
de uren tussen half 4 en 5 in de middag.
NIEDlE NAAM CIl1RrY aJU).

Nadat, zoals we al eerder meldden ,
grote probleren waren ontstaan -wegens het
gebruik van de naam Gold AM voor het AM
station van County Sound, heeft de !BA nu
toesta:rm.ing gegeven voor de naamsverandering van het station in First Gold Radio
1476 AM.

CRCHARD FM VAN START GEGAAN.
Eind novanber is het nieuwe II.R station
Orchal:d FM van start gegaan en i s het het
eerste !LR station dat alleen een FM
frEGUentie heeft toeg~zen gekregen.
Het station is voor de argeving van Taunton
en nen venacht een wekeli jks vast bereik
van rond de 35 . 000 luisteraars.
~ iOru)

smvICE

m

GRIEKFEAND.

nationale staatsanroep van Griekenland zendt sinds kort progranna s van de
BOC World service via AM en FM in de
avondprograrrneringuit, waardoorGriekenland
het 15e l and is waar deze progranna s
\t.Urden heru.i.tgezanden.
D3

I

I

ANDERMAAL PROI'ESJ:'m TEI;EN ATIANl'IC.

Maanden geleden meldden we reeds de
diverse protesten tegen de kanst van
Atlantic , dat haar pxogranna' s via de
lange golf uitzendt. De gLoepering die
eerder protesteerde tegen de rouw van de
enorm hog-e zendmast in County Meath heeft
nu 20. 000 Ponden bi jeen gebracht an een
rechtzaak voor het Hoge Gerechtshof in
Ier~ te kunnen aanspannen an op die
mamer gedaan te krijgen dat Atlantic 252
ui t de ether dient te verdwi jnen . Tevens
heeft nen alle adverteerders aangeschreven on hen op de hoogte te brengen van de
reden van de rechtzaak. In het schrijven
\t.Urdt onderneer veDteld dat de eigendannen ~ de. mansen in de direkte argeving
~ti.sch m waarde zijn gezakt, dat man
mterferentie op telefoonlijnen heeft en
ander ongenot ondervindt.
BOC IOCAL RADIO MET TfST AKTIE.
CWR, het lokale BOC station dat in
1990 van start gaat, heeft in novanber
een eendaagse testuitzending verzorgd
waaraan een aktie voor een goed doel was

gekoppeld. Op die manier heeft nen niim
. 140.000 Engelse Ponden ingezarreld voor
, the Children in Need .Appeal' .
GEm OPROEP MEER

vcm

BF..KABEIJX;.

Ondanks dat nog slechts een klein
deel van Engeland bekabeld is heeft de
cable Authority besloten de vraag voor
licentiehouders van kabelnetten stop te
zetten. Men stelt dat nrim 22 mil joen
huishoudens in staat zijn all bekabeld te
worden in de nabi je toek:anst, gezien de
vele afgesloten· kontrakten . Verwacht woidt
dat in de pericxie 1990-1994 een groot
percentage van dit aantal inderdaad op de
lokale kabel zal zijn aangesloten.
OPSPLITSIK; RADIO CLIDE.
Radio Clyde uit Glasgow zal op 29
decanber opgaan .in twee verschillende
stations. Clyde 1 zal het nieuwe FM station
worden voor e gemiddelde luisteraar terwijl
Clyde 2 zich op de neer oudere luisteraar
zal gaan richten via de middengolf frequentie.
I'lN MET EIGFN

~

SERVICE.

Naast de bestaande niemvs
ervice
voor de lokale camerciële stations,
toegeleverd door Independent Radio News,
zal net ingang van half februari er nog
een ~e service bi jkcman die gerund
zal worden door ITN, Independent Television
News. Dit als gevolg van verzoeken gErlaan
door de neer jongere stations en de vele
camn.mity stations. Het ligt in de bedoeling
dat ITN dagelijks tussen 7 in de ochtend
en 11 in e avond korte nieuwsbulletins
zal gaan brengen net
e belangri jkste
punten uit het nieuws terwijl tussen 7 en
10 in de ochtend, on 1 uur in de middag,
tussen 5 in de middag en 7 in de avond en
on 10 uur ' s avonds 3 minuten durende
nieuwsbulletins zullen worden verzorgd. De
korte bulletins duren telkens 2 minuten.
IN\TICM ANDERMAAL MRT STATICE.
Op 8 januari a . s . zal een speciale

service van Invicta Radio van start gaan
voor de regio 'nlanet terwijl er voor 1990
ook een speciale service voor rover gepland
is . In Ashton is al een dergeli jk station
aktief. Dit houdt in dat nen slechts enkele
uren lokale progranma I s per week verzorgd
en voor de rest de prograrnrering van Invicta
Radio uit Canterbury ovemeemt.. Wel worden
per stations gedeeltelijk aparte lokale en
regionale reklame geprograrrneerd. Di t
houdt in dat een deejay van dienst per 8
januari drie verschillende reklaneSIX'ts
dient in te sturen en wel één voor de
algehele Invicta prograrnrering, één voor
de FM frequentie voor Ashton en één voor
'n1anet.

ZeezenaersNtf

ma 13 NJVEMBER: The Emperor Rosko, de
zcxm van de venraarde regisseur Beris
Pasternak, is sinds kort te beluisteren
.net een speciaal voor het station opgenaren
progranma via Tm: in het Britse Stockton
on Tees. De prograrmaleider van het station
. had enkele programnabanden van TEM naar
de voonnalige Carolina:ieejay in Californië
gestuurd. Deze was dernate onder de indruk
van het station dat hij besloot speciale
wekeli jkse progranma S voor TEM te gaan
maken. Een andere ex Caroline deejay,
naar dan van neer recentere datum, Robin
Ross, is niet langer Head of Music bi j
het slechtlopende satellietstation ·R adio
Radio. Hij is enigszins gedegradeerd en
hem is nu een producers job aangel:xx:ien.
Met wie het ~l goerl gaat is Tony Blackbu.m.
~ leiding van Capital Radio in lDndon
claimt dat er dageli jks een mil joen luisteraars het progranma van de voontalige lDndon
en Carolinedeejay voor geen geld willen
missen.
di 14 NJ\TFl1BER: Een srreekbede
aan de trouwe Carolineluisteraars: Gezien
het station niet in Groningen is te beluis teren en onze Carolinelogster Maria DePJYdt
niet de gehele dag het s tation kan beluis teren wegens
zaarnheden, verzoeken we
on nieuwe loggers. Voordat de raid plaats
vond heeft een aantal I;Ositief gereageerd
op een soortgelijk verzoek maar nu man al
~ nlim l,S maand terug is in de ether
nochten we van deze ' loggers , nog geen
enkele nededeling ontvangen. Op Caroline
nu op het hele uur éen spot voor vitaminepillen, teI:wijl vanuit de organisatie
gereld wordt dat binnenkort neer adverteerders te venYachten zi jn waaronder een
lDttospot.
(Ok het nieuws is terug, een verdienste
van de tenlggekeerde Steve Conway. Conway
verliet Caroline begin dit jaar net de
naiedeling dat hij een toek: zou schrijven
over zi jn ervaringen en tevens niet bi j
het station zou terugkeren. Geen van beide
I

beloftes blijkt nu te zijn uitgekaren. wo
15 NJVEMBER: Van de door de OCD ~ervraagde
personen inzake het onderzoek tegen Radio
819 blijkt een aantal van de deejays niet
te willen neewerken en heeft deze de Irond
stevig dicht gehouden. Gevolg was wel een
nacht je slapen op overheidskosten . Anderen,
die ~l wensten nee te werken, waren binnen
12 uur weer thuis en hoorden van de CXD
nensen, onder leiding van dhr Rauwer,
zelfs dingen waarvan nen zelf niet op de
hoogte was • De interviews gingen niet
alleen over Radio 819 maar tevens over
Monique en andere zaken, waaronder de
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Delma.re aktiviteiten. Zo ver gaat men
terug in de ti jd gezien de betrokkenheid

enkele na:iewerkers bij de diverse
projekten. Eerder meldden we dat in decanber
bi j de Amsterdamse Raadskarrer een uitspraak
was te verwachten inzake de overval op de
Ross. We kunnen nu stellen dat de interviews
voort gaan en dat niet eerder dan in het
rrweede kwartaal van 1990 een uitspraak te
verwachten is. Aangenaren mag women dat
het net zo n langdurig onderzoek zal worden
als destijds in de begin 80 ' er jaren net
Radio Paradijs. Ging nen naar eens zo
diep graven naar al het geweld en de
drugshandel in Nederland! za 18 OOVEMBER:
Vandaag bereikt ons het bericht dat op 76
jarige leefti jd Ollver Snedley is overleden .
Hij was één van de medeoprichters van
Radio Atlanta, de voorganger van Radio
Caroline South. Snedley kwam in 1966 op
een wel zeer dramatische manier in het
nieuws nadat hl j de direkteur van Radio
eity , Reg. Calvertin zi jn landhuis had
dcx:xigeschoten na een ruzie cmtrent het
gebruik van een door Calvert van Snedley
gel eende zender. Snedley werd door een
rechth:mkvri j gesprokenvaJ'lWe99 zeI fverde:li. ging. Snedley was in de afgelopen 3 decennia
aktief voor 10 verschillende kleine IX>litieke p3.rtijen, waarvan hij neestal zelf de
van
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lokale lijsttrekker was. Hlj laat een
weduwe van 31 jaar achter. ma 20 tUJ'EMBER:
Lieden achter 819 neldden dat tijdens het
verhoor van hen door de 'CXD ondenreer ter
sprake zou zijn gekcrcen dat nen bij de
cx:::o op de hcx:>gte zou zi jn van de te verwachten terugkeer van Cable Ole via een
zendschip . Nonsens natuurlijk, Joost en
de zi jnen weten wel meer geduld op te
brengen en de toekanst veilig te stellen
'via legale uitzendingen als camerciële
anroep. Cbk wist één van de ondervraaçPen
te malden dat de ambtenaar van de OCD had
geteld dat indien de Ccmnunicator voor de
Nederlandse kust zou worden afganeerd er
onmiddellijk een grote vloot zou uitva:ren
an het schip in beslag te naren. Op 29
decanber a. s. wordt in.AmsteJ:dam een laatste
rechtzaak gehouden inzake een claim van
de Pananese ondemaning Panlieve SA,
eigenaar van het Paradijsschip. De onderne.ming heeft nog een claim van etteli jke
mil joenen lopen tegen de Nederlandse Staat
en 'WenSt niet in te gaan op een schikking
van de Nederlandse overheid, waarbij een
bedrag wordt genoen::i van enkele tien
duizenden guldens. di 21 OOVEMBER: Van
Jaap DHondt 'o ntvingen we een brief waarin
hl j stelt dat er voor Caroline en eventuele
andere stations toch een constructie noge..

Linnen draagtas -met opschrift: 25 jaar Radio Carol ine f 6,-.
SMC AUDIO MAGAZINES: 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 ' ~innen- 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", Caroline nieuws en
info-~elefoon. 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 RAO-IO" VAN GARY -B-' SHOP. Een un i ek
fotoboek voor f30,-. Haast u!
In de uitverkoop: RadJo 558 jingle-single. Nu voor f 6,-.
Video: 5 jaar Ross Revenge van Ad Roberts. 1! uur adembenemende video van
het leven aan boord én daarbuiten. f 125,-.
Het Radio Carol ine boek van Hans Knot: delen 1 en 2 zijn uit, met fantastische interviews en verhalen van en door mensen uit heden en verleden van
·Caroline's rijke historie. Per boek f 25,-~

Stichting Media Communicatie
Postbus 53121, 1007 RC Amsterdam, Postgiro 4065700. Bankrekening 98.80.40.301.
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lijk nnet zijn zoals' door R·10 en in het
'v erleden door ondenreer Delmare en Mi
Ami.go gebruikt zi jn. Dus een noederondernening net b. v . een FM . station in Span je
of een ander land.. Wel, gaat het an een
satellietstation dan is dit zondenreer
nog nogeli jk naar bi j de zeezenders geldt
dat het Verdrag van StraatsWrg het niet
toestaat nee te werken aan het funktioneren van een zeezender en dus het niet is
toegestaan een landzender als deknantel
te gebruiken. In 1978 ~ Radio Mi Amigo
door de Spaanse overheid op de hoogte
gesteld dat, indien men de banden net het
zendschip niet zou verbreken alle legale
aktivitei ten in Span je als illegaal zouden
\\Urden beschouw:i. wo 22 OOVEMBER: Vandaag
\\Orden we vanuit Engeland geinfo:meerd
dat twee schepen, de Orka en de Pegasus,
door de Ierse narine zi jn onderschept net
aan roerei 2.000 kg overgeNicht, bestaande
uiteen witte substantie. De Orka zou de
vooznalige Bellatrix zijn, één van de
schepen die gebruikt ~en voor de bevoorrading van de Ross Revenge. Er zouden
meerdere arrestaties zijn verricht en er
~rdt ondenreer een naam genoem::i van één
van de mansen die achter het Mi Amigo
projekt en Caroline 79/80 projekt heeft
gefunktioneerd. Vanuit' Ierland konden we
geen bevestiging krijgen van zijn arrestatie. do 23 OOVEMBER: Frits Mulder, ex
Monigue en Cable ene, is \YE!er aan de
radioslag en wel via de regionale anroep
Utrecht, alwaar hij freelance ne:iewerker
VIEWPOINT IS BACK ON THE AIR!
NOVEMBER 1. 1989
T!/E RELIGIOUS PROGRAMMING ON RADIO CAROLINE
IS BACK ON TUE A/R! ON TUE EVEN/NG OF NOVEMBER 1ST
/989, RADIO CAROLINE RESUMED lTS ·VIEWPO/Nr SERVICE
ON lTS MAIN FREQUENcr OF .s.s8 KHZ. STARTING AT 6:JO PAl.
WE ARE PLEASED TO BRING rou THIS WONDERFUL NEII'S.
SI/OULD rou WISH A FULL PROGRAAIME SCHEDULE. PLEASE
"'RITE TO THE FOLLOII'ING ADDRESS:
PROGRAMME DIRECTOR
VIEWPOINT 558
C/O BCM 66
LONDON, WCI N lXX (UK)
OR TO DUR ADDRESS IN TI/E USA:
VIEWPOINT SS8
10201 TORRE AVE., SUITE 320
CUPERTINO, CALIF. 95014 USA
PLEASE REMEMBER TO WRITE THE PROGRAMME SPONSORS.

is geworden. ' Tan Collins , .ex Veronica
(zeezender) deejay is terug op het oude
nest en wel als 'voice over' bij de Pin
up Club van de voo. vr 24 NJVEMBER: Via
Rudi Koot ontvangen ~ een brief van de
Pan .Arrerican Broadcasting waarin zij
onderneer schri jven dat nen hoopt in de
toekanst weer een beter signaal voor de
~~intp~ing~mm~~e

ren. Men heeft het over een tenni jn van
enkele maanden, waarbij tevens ges~ld
wordt dat na de verbetering het signaal

zonderneer ook in wndon gedurende de
avonduren zal doorkanen . Ten opzichte van
de laatste uitgebreide Vi~int progrannering die we gaven (juli j.1) zi jn er tien
progranma's verdwenen: Johan Maasbach,
Roy Masters, Harvest Tine Tabemacle,
Voice of Liberty I '!he overccmar, r«:>rd of
Knowledge, Voice of Bethel, Letter fran
California, Marories of Gcxi en Gospel
Blessings. Nieuw zi jn de volgende 5 programma' s : 1 Saint GeDna.:i.n Foundation net mrs.
Ann Josphine Mearles (vr 21.00-21.15),
Ernest 0' Neill Broadcast net mr. Myron
Kliever (ma tIro vr 19.45- 20) . Dit progranrra
was reeds eerder te beluisteren bij Caroline. Christ Gospel Broadcast net mr. Fred
Conway ( zo 21.15-21.30), Matent of hls
preprration net Brother Frank Shiltz (do
21.30-21.45) en Christ at the door net
Mrs. Mary Hend.erson (\tt1O 21.00-21.15).·
Radio Hallam is een veelbeluisteràe deejay
kwijt. I<eith Skues, die vele jaren voor
het station werkte en in de 60'er jaren
zowel bi j london als Caroline werkte, is
nu werkzaam bij Viking Radio, alwaar hij
6 dagen per week progranma' smaakt. DL
Bogart, zo neldden ~ enkele maanden geleden
over deze vooI:nalige laser deejay, was
alweer aktief in de Anerikaanse radioindustrie. Hij heeft echter nu besloten, zoals
hi j zelf s~l t , te kiezen voor een echte
baan en -wel in Missouri alwaar hi j researchwerk doet voor een chenisch bedrijf. Aruts
Sheva, het station voor de Israëlische
kust en 'buunnan' van de Voice of Peé\ce,
zendt sinds kort 2 uur langer per dag
uit. Men is nu te beluisteren tussen 7 in
de ochtend en middemacht. Eén van de
deejays is nieuwkooer Ofer Nachson, die
enkele maanden geleden de VOP verliet.
Onlangs is het schip nog in de haven van
Haifa geweest voor een onderhoudsbeurt en
is tevens toen gecontroleerd door Lloyds
i. v .m. verl~ging van de verzekering.
na 27 tUI.EMBER: Uit goed ingelich~ bron
in Engeland verneten ~ dat een nieuwe "
kW zender gereed staat voor verscheping
naar de Ross Revenge naar dat deze verscheping niet eerder Zal plaats vinden dan
dat de registratie van het schip heeft
plaats gevonden. di 28 tUI.EMBER:
Rob Harisson, tot en net de raid nog
werkzaam voor Radio caroline, heeft besloten
niet terug te gaan naar de Ross Revenge.
Ri j werkt nu voor Contact 94 op de Channel
Islands. Ri j volgt daar Susan Charles op.
Van haar is niet bekend wat ze nu zal
gaan doen. Vanuit Engeland vemem:m ~
dat er reeds een zendmast aan lxx>rei van
de Ccmnunicator gereed is en dat hard
g~kt wordt aan de tweerle. Men stel t
tevens dat de inbeslaggenaren apparatuur
(?77) dqor de Portugese autoriteiten zal
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worden teruggegeven voor het verlaten van
de Portugese haven.
wo 29 NJVEMBER: 'l\t.1ee nieuwe uitgaven op
het gebied van de zeezenders kwanen vandaag
in onze IX'stbus. Allereerst een duitstalige
publikatie onder de titel: FooI if yeu
think it's over; Die Entenmg der Ross
Revenge. Samengesteld onder redaktie van
Peter Messingfeld en net madewerking van
onderneer Francois Ibote, Chris Edwards
en Hans Knot, is dit een 36 pagina dik
werkje dat specifiek voor de Duitse lezer
is geschreven en uitgebreid bericht over
allerlei aktiviteiten vanaf Pasen 1989
tiro de terugkeer van Caroline nadat de
CO) en de I1rI de raid hadden uitgevoerd.
Uiteraard is het boekje uitgebreid verzorgd
net foto' s en ~rdt er ook ingegaan op de
ontwikkelingen van de Nannell en de Ccmmmicator. Voor onze Duitse ,lezers zondemeer
nocxizakeli jk voor de verzaneling. Voor
neer info: Offshore S~zial Versand Postfach
10 09 26 4040' Neuss 1 West Deutschland. Dan
kwam de Radio Broadcast Library andernaal
net een documentaire op de markt. Deze
fiIma kwam onderneer vorig jaar reet de
prina c:iocunentaire over Johnny I.ewis. Dit ·
naal een 90 minuten durende special rond
de raid op de Ross Revenge net super
kwali tei tsopnanen en inteI:views onder de
titel 'No man will ever forget Saturday
August 19th, . 1989 .' Naast de kwaliteitsopnanen uitgebreidinterviewsrretonc:ieIneer
paul Graham die aan land de ontwikkelingen
volgde, Dave Richards over zij!l ez:varingen
voor, ti jdens en na de raid aan toord van
de Ross (onderneer dacht nen eerst dat de
Volans de lang veI.'Wachte tender was) en
Jerry Janes die vertelt hoe hl. j bi j Invicta
bestoDTd werd t i jdens zi jn progranma net
allerlei telefoontjes van luisteraars en
hoe hi j later die middag net een persschip
richting de Ross ging en daar diverse
interviews afnam, die trouwens 9Qk weer
deels zi jn opgencman. Er is tot nu toe al
behoorlijk veel uitgekaren rond de raid
maar in deze documentaire stelt Neil Gates
onderneer: 19-8-89 '!he IlOst exciting radio
day since 20 years', wat betreft deze
documentaire kan gesteld worden dat di t
de rreest enerverende is ant.rent het raid
gebeuren. Prijs van deze 90 min durende
cassette is 20, - en voor F.reewave leden
te bestellen bij FRS Sales, Postbus 2727
6049 ZG Herten.
za 2 DOCEMBER: Radio Syd, de voonnalige
zeezender die al weer jaren via de AM
band aktief is in het Afrikaanse Gambia
en tot nu toe redelijk succesvol sccx::>rde
onder de bevolking, kri jgt er rond de
jaru:wisseling concurrentie bij. Het gaat
om het eerste ~iële en ~ het
enige station dat ui t zal zenden via de
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FM in het land. enk dit station zal gerund
worden door een Skandinaviër, George
Christiansen . In het lanq \t.U!len vele Zweedse
en Noorse inmigranten. Tiro Allen, onlangs
nog aktief bi j Radio Caroline, is recenteli jk gehooro bi j HMV, het keten van CD
winkels van His Masters Voice in Engeland.
Volgens geruchten, ja ze doen nog stee:is
de ronde, zou de Camnmicator verc:lwenen
zijn net onbepaalde bestemning, waarbij
een haven in Marokko in ieder geval
wordt genoemi . Weer andere geruchten nelden
dat nen zelfs gestopt is met de Ccmmmicator
an net een ander schip bezig te gaan 1 1 ! !
Besco International, eens leverancier van
de Carolinezenders die nu staan opgeslagen
in het gebouw van de IX:rreinen in Scheveningen, stelt dat een optie op een 20 kW
zender door diezelfde Garoline, is verlopen.
' De organisatie achter de Ccmmmicator zou
nu een optie willen hebben op de zender,
an die te laten verschepen naar het gI:OeTl
geverfde schip. Mike Pearson, Caroline' s
nieuwste prograIlllaleider, zou al weer
ontslagen zijn en opgevolgd zijn door
zi jn broer Chris, al jaren begeleider en
chauffeur van Ronan. Alleraal geruchten
op het einde, die we de volgende keer al
dan niet terug zulleh zien. Wat in ieder
geval geen gerucht is is dat de volgende
zeezenderdag zal worden gehouden op zaterdag
24 februari a.s. in het gebouw de Raekse,
Raaks 1-3 in Haarlan. Aanvang 11 uur .
Toegezegd te zullen karen hebben inmiddels
Johnnie I.ewi.s (ex Caroline, Laser en VOP),
Marc Jacobs ( ex Mi. Amigo, Caroline en
Radio Noord) en Rob Chapnan (onlangs aan
de universiteit van lEeds afgestudeerd op
het onderwexp IX'Pradio in de 60'er jaren ) .
Wi j zullen er in ieder geval ook zi jn .
.Abe Nathan, die 6 maanden gevangenisstraf
kreeg ardat hij met PI.D leider Arafat
sprak, is sinds kort het onderwexp van
een studie op de middelbare scholen in
Israël. Het Ministerie voor O'ldeI:Wijs
heeft een studieprojekt over het onderwexp
'Nathan' sanengesteld, bestaTrl voor lessen
in dem:x:ratievoDning. De leerlingen worden
aangezet tot een discussie over de \\18t,
die het de Israëliers verl:>iedt net PLO
vertegenw:x:>rdigers te praten, net als
centrale vraag: was het initiatief van
Nathan crimineel of noedig? re vraag of
Israël net de PID vredesonderhandelingen
noet opstarten kant cok aan l:xxi. 'lbt de
volgende keer net dank aan Maria Depuydt,
Jack Duyser, Tau de Munck, Paul de Haan
en Jos Lei jgraaf. Sanenstelling Hans Knot.

"~ LAMB1G\

MET ANP.
Tussen het .ANP en het Indonesische
Persburo Iambaga Kanter Berita Nasional
Antara is onlangs een nieuwe sanenwerkingsovereenkanst getekend, waarbi j in de
toekanst beide persbureaus hunnieuwscliensten gaan uitwisselen en de correspondent
van Iambaga wordt ovéJ::geplaatst van Hamburg
naar Den Haag, alwaar hij onderdak zal
krijgen bij het ANP.
~ wmEUX'MROEP EN AFRIKA.
Matenteel wordt er hani gev.-erkt door
een 5 tal Afrikaanse landen en de Wereldanroep Nederland aan een serie docunentaires
die zal gaan over het edele diersoort de
olifant. [bel is aan te tonen dat inderdaad
op grove wijze jacht wordt getaakt op
deze dieren en dat er een konstante dreiging
is tot uitroeiïng van het olifantenras.
~ ZWITSERIAND.
Een van de landen waar ganickield de
neeste referenda worden gehouden is ZWi tserland. Chlangs \t.1erd bekend getaakt dat de
Groene Partij op korte tennijn een :referendum wil laten houden inzake het al dan
niet instellen van een verlxx:i op alcohol
en tabak in de dagbladpers en via radio
en televisie. Men heeft hiertoe een petitie
aangetx::x:ien aan de regering hetgeen voorzien
was van 100.000 handtekeningen, voldoende
voor de regering van het land on een
dergelijk :referendum te organiseren. Het
is nog niet bekend wanneer deze zal plaats
gaan vinden.
mmn;cnu NU (XI{ IN ror..m AKTIEF.
Publitalia, de verkoopraatschappij
van Berlusconi, heeft een kontrakt gesloten
net de regering van Polen, waarin is
vastgelegd dat Berlusconi gerechtigd is
Poolse televisieuitzendingen via "de satel..:
Uet te exploiteren in Europa.
'lRARlATIANl'IC DX NIFDm POBLIKATIE.
20 p:igina's telt de infobrochu:re '11
Years of Transatlantic MW DX I, dat is
uitgegeven door 'Medium Wave News'. Men
geeft hierin een opsamrlng van alle stations
die in Groot Brittannië sinds de eind
70'er jaren zijn ontvangen en hun programna ' s verzorgen vanui t Midden AIrer.iJ<a,
Noord Arrerika en Zuid Arrerika. Van ongeveer

250 stations zijn details "terug te vinden
in dit 7 IRC's kostende boekje die te
bestellen is bi j MWN Reprints, 43 Atwocx:l
Drive, Lawrence Westen, Bristol, ESII,
OOR, England.
NIEDm EIGENAAR RADIO ANl'II.l..ES.
Nadat de Deutsche Welle aankondigde
zich financieel tenlg te trekken uit het
Radio Anti1 les projekt heeft zich nu een
nieuwe financier aangeneld. Het gaat an
de organisatie van (bst Caribische Staten,
die overweegt het station te gaan runnen.
Mede de schade, recenteli jk ontstaan door
de orkaan Hugo, is het station dringend
verlegen all de ncxlige financien.
HAM Mm' RCRI'E OOLF VANAF GUAM.
High Adventu:re Ministries heeft duideli jke plannen all in de toekanst een korte
golf zender te plaatsen op Guam. De zender
zal worden genmd onder de naam KHBN net
een vemogen van 100 kW net als doelgebied
Azië. Wanneer nen van start zal gaan is
niet bekend. Zoals eerder geteld naakt
HAM nu gebruik van de zender van KSOA.
RADIO KNl'E CARID OP FM
Als alles volgens plan is verlopen
dan zal Radio Monte Carlo I.Und deze tijd
uitzenden via de FM band in Parijs. Men
is net het idee gekaren tot uitzendingen
via de lli daar nen van nening is een groot
aantal inmigranten net de ~e pr0gramma' s te kunnen l::ereiken. Cbk is besloten
de capaciteit van de RMC zenders op Cyprus
te verdubbelen tot 1200 kW en ook wil nen
een zender plaatsen in een Arabisch land
vtX>r de prograrmering gericht op de Arabische Staten.
NIlDlE zmDm RSIlA IN 1990.
Adventist WOrld Radio heeft bekend
getaakt dat in 1990 een nieuwe 100 kW
korte golf zender aangeschaft zal worden
vtX>r de progLaulla's van haar station KSOA
net als doel de landen in (bst Azië te
kurmen l::ereiken.
KE.D OF SfIR1.WAVE NIEIJtl DX ~.
FEBA zendt vanaf de Seychellen wekeli jks
op dinsdag een nieuw DX prog:rarma uit
onder de naam 'WOrld of Shortwave' en \oSl
via de 15325 kHz on 15.15 UIC.
CXHmRl! I EI oE TELEVISIE OI"IGES'1'ELD.
Vanwege technische probleman is de
start van de cammerciële televisie in de
Ierse Republiek uitgesteld. Zoals gereld
zou het station 'lV3 karende lente van
start gaan naar nu wordt reeds gesproken
ove r katend najaar.
re problatEn zijn
ontstaan bij de aanleg van een zgn. multi
wave kabeldistril:utiesystean.
NIEIJtl lIXlFD IN &1JJET UNIE.
Mikael Nenashev is benoem:i tot nieu:\\€
VCX)rzitter van het staatscanité voor de
Staatsradio en televisie in de Sovjet
Unie. Hi j volgt daantee A Aksynov op I die
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·net pensioen i s gegaan.
EERSTE PRIVE 'IV IN IRnmSIE.
Ra jawali eitra Televisi
Indonesia,
kortweg RCI'I, is het eerste privé gerunde
camerciële televisiestation in Indonesië
_en Den heeft onlangs de · studio' s geopend.
in West Jakarta. Ruim 3,5 miljoen gulden
is geïnvesteerd in de inrichting, die
groterxieels is verricht door de Amerikaanse vestiging van Philips. 'levens is
een bedrag van 10 miljoen gulden geïnvesteerd in het aamnaken van decxxiers. De
progL8IlIUa' s van RCl'I kurmen voorlopig .
alleen door de bezitters van de deccxiers
wa:r:d.en ontvangen mits zij wonen in een
straal van 60 1an rondan de zender van het
station. De pz.og:raullering bestaat uit
Amerikaanse films en series en docunentaires en actualiteitenprogLdllUIa 's gericht
op de lokale bevolking.
~INMEXICD.

De Mexicaanse regering heeft bekend
gemaakt dat net de introduktie van een
nieuwe mediawet een forse uitbreiding te
vawachten staat in het aantal radio en
televisiestations in het land. Het ligt
iri de bedoeling 250 nieuwe radio en 150
nieuwe televisiestations te laten oprichten
en nel zal het systeem tot verkrijgen van
een licentieaanzienli jkverl:eteren\eal:door
het genakkelijker wamt een statioo op te
zetten en te openen. Wel zal de regering
toezicht blijven houden op de toewijzing
van de licenties en op de naleving van de
regels voor lioentieholxiers.
DIREK'.I.mR RAl CJl'GES'mP.r.
De dil:ekteur generaal van de lta 1 ; aanse
Staatsanroep RAl, Biagio Agnes, is q:gestapt
vanwege de eno:cne druk vanuit de politieke
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partijen, die de laatste · maanden is uitgeoefend op de leiding van de RAl. Men
wanit onde:oreer beschuldigd. van eno:one
overschrijdingenvandetoegekerxiel:uigetten
en het inefficient verzorgen van radio- en
televisieprograrrma' s . Wie hem opvolgt is
nog onbekend.
EmOPESE KIM)S!EK S'mTIc. GEPLAND.
De radianensen van het Luxenblrgse
RIL hebben serieuze plannen an net een
Europees klasssiekradiostation te beginnen .
Het station zal dan per satelliet naar de
kabelnetten in Europa worden gestraald en

24 uur per etmaal non stop 'Music for
Millions ' in zoveel m:xJeli jk huiskaners
gaan brengen. Aanvankeli jk lag het al in
de bedoeling in 1989 op . de schotel en op
de kabel te ontvangen te zijn. De nsdiasituatie in diverse landen gaf echter
geen aanleiding tot haast. Nu de nieuwe
wetgeving in de diverse landen aan een·
dergelijk initiatief als van RIL ruim
baan li jkt te gaan geven, hebben de lllxanbul:gers de draad ~ op gepakt. Zij
venechten voor dit satellietprojekt een
nauwe sanenwerki.ng te kurmen aangaan net
het Nederl.arxise uitgeversbedri jf Strengholt
in Naarden. Het ligt in de bedoeling dat
denuziekuitgeversnaatschappi jalleprog:ram-

na s zal gaan prcrluceren. zoals eerder door
Freewave gereld trad Strengholt in de
begin 70' er jaren op als producent van
radioprog:r:anna 's. In hun fraaie Naardense
panden werden toen in de eigen studio' s
de Nederlandstalige prog:raulua' s opgenanen vcx:>r de zeezender Radio Noordzee Internationaal . Het is waarschi jnli jk dat het
satellietstation Class FM zal gaan heten.
Radio Luxemburg zelf zal voor een groot
deel prog:r:anna , s ovemaren ~e in. het
[)uits , Frans en Engels in de Ul.tzendingen
zullen ~rden gepresenteero onder de naam
RIL Classics. In de prograrma's van Class
FM zal ook plaats worden ingenrind voor
infonnatie over grote Europese culturele
en muzikale evenenenten. Verder zijn er
plannen au ui t diverse landen live concerten
uitte zenden. Tem de Munck.
I

SKY RADIO OVER DE 3,5 MlLJ()EN HEEN.
Het ccrmerciële satellietradiostation
Sky Radio heeft eind november de grens
van 3,5 miljoen aansluitingen in Nederland
gepasseerd. Volgens Sky, dat nu ruim één
jaar prog:r:anna' s verzorgt, luisteren er
per ~ ruim 1, 7 miljoen mensen naar het
non stop nuziek station, waarbij volgens
de neest recente onderzoek gegevens het
dagbeI:eik op 700.000 luisteraars kant.
Men verwacht zelfs rond de tijd van deze
publicatie de 3,8 miljoen aansluitingen
te pa.sseren. Buiten Nederland is Sky Radio
nu te ontvangen in Groot Brittannië,
Ierland, België, Zweden, Noorwegen, Finland,
Denemarken, Luxemburg en Zwitserland.
Ma:ii.o volgend jaar hoopt Sky Radio in
nerlerland trouwens de maxi.nale bekabelings graad te kunnen bereiken.
mNJEMIK; SKY RADIO NEDERlAND.

Ban:y den Hartog is tenoem:i tot nieuwe
sales nanager van Sky Radio in °nerlerland.
Tot vcx:>r kort was hi j in diezelfde funktie
werkzaam bi j Cable ene.
SCREENSRRr KWAAD OP EIJRCEPCRl'.
Scl:eensFOrt veIWi jt EuroSIX>rt dat het
laatste kanaal ten onrechte via de NederlaÏrlse kabelnetten wordt verspreid daar
het net een voortzetting van Sky Charmel
is en ongestoord bi j het verdwi jnen van
Sky bleef doorgeven via het nerendeel
van de kabelnetten. Screerl.sp:)rt vindt dat
de leiding van EurosfOrt als nieuwe organisatie gezien dient te worden en derhalve
dan ook opnieuw nEt de diverse kabelnetten
in onderhandeling dient te gaan inzake al

dan niet toelating en de eventuele finan-

ciële gevolgen daarvan. Inrni.ddels heeft
de leiding van de Vecai bekend gemaakt
dat door 5creensIX>rt, dat per 1 januari
1990 toegang zoekt tot de Nederlandse
kabel, een m:xielcontract heeft afgesloten
t. b. v • de doorgifte van de prograulla' s
van het SfOrtnet. Het kontrakt is geldig
voor de pericx:ie tot 1 januari 1992 en per
aansluiting zal Screensport 30 cent per
jaar gaan betalen en in het kontrakt is geen
opterking geplaatst inzake eventuele
kortingen bij aansluitingen in de neer
kleinere gareenten. Dit laatste gegeven
vindt de leiding van Eurosport ~l weer
belangri jk gezien zi j van nering is dat
nen ~l voor grotere geneenten als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht het
volle pond wil betalen naar niet voor de
aansluitingen in de neer kleinere gareenten.
TVCI.tÇ~ ••
Besturing door een naamloze vennootschap volgens het Franse recht is de meU\Ye
vonn waaronder TV Cinq wordt bestuurd.
Tevens zal reen de camerciële bcxx:ischap
toelaten ter gedeeltelijke financiering
van dit
jaren bestaande satellietkanaal
TF1, de Franse camerciële allroep , heeft
zich als gevolg van deze nieuwe veranderingen bi j 'IV 5 teruggetrokken als bestuurder binnen het satellietnet . Zoals bekend
is 'IV 5 een onderneming gerund door de
franstalige
gateenSchappen van België 1
ZWitserland , canada en Frankrijk.
~

vaR JAPANNmS.

Als eerste kabelnet in Europa overweegt
het Amsterdamse kabelnet een prog:raulla op
de kabel te gaan zetten dat zich p..rur zal
gaan richten op de vele Japanners in de
Nederlandse hoofdstad. Het gaat hierbij
on een initiatief van de AAIT, de Amsterdamse Raad voor Infonratica en Teleccmmmicatie. Het betreft hier het neest populaire
nieuwsprograrma , Ja:faIl News' dat iedere
avond tussen 10 en 11 lokale tijd \\Ordt
uitgezonden en dus tussen 6 en 7 in de
ochtend hier via de satelliet kan \\Omen
ontvangen. Het P1XXJIaulla is voor de vele
Japanners in Amsterdam te zien via een
speciaal aan te schaffen decxxier. Men is
bi j de ARIT niet reng dat nen geen afnerers
krijgt gezien het vroege tijdstip van
uitzending daar nen er van uit gaat dat
de gemiddelde Japanner het prog:r:anna net
zi jn videorecorder zal gaan op1arerl au
het later op de dag af te zien.
UOO PHILIPP BIN»ID BIJ SAT 1.
De 47 jarige ~o Philip heeft de leiding
overgencm:m van de studio' s in Bonn van
Sat-1. De benoeming van Philip noet made
gezien worden vanuit het standpunt van de
leiding van Sat-1 on de berichtgeving
21
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vanuit Bonn en NordRhein Westfalen uit te
breiden. Philip heeft een uitgebreide
carriere achter de nlg als dagblad en tv
journalist.
WEKEL1:JRSE ~ SAT-1.
Met ingang van 1990 zal de talkshow
net Heidi Schüller I onder de titel ' 'lbpics
Live' wekeli jks zi jn te zien net haar
inbreng. Tot nu toe was zi j nu en dan te
zien in het progranma. Zij heeft nrine
. ervaring als madisch deskundige, onde:r:neer
als presentatrice van het progranma 'III
Nach Neun' I via het Derde CUitse Televisienet.
BUZZ VIA HI1lV.

MIV zal in januari van start gaan net.
de pnxiuktie van 26 afleveringen van het
jongerenpI'Ograrma 'Buzz'. Op zich niet
zo' n bi j zondere madedeling ware het niet
dat di t progranma op experinentele basis
via de HIJIV techniek wordt opgencman. Het
betreft hier een progranma gewijd aan
m:xie, muziek en cultuur, dat in april via
MlV te zien zal zi jn .
SKY TELEVISlOO GEIlDEmD.
Met ingang van februari zullen de
progranma' s van Sky Movies, onderdeel van
Sky Televisian, slechts nog net behulp
van een decoder kunnen worden bekeken. In
otrlracht van Sky Television worden de
decoders ncnenteel geprcrluceerd door de
fi..Dna 'Ihanpson .
OL~ UrIGFS'rELD.
Het onderwi js satellietprojekt OlympuS ,
dat in eerste instantie deze winter van
start zou gaan, is uitgesteld tot de ZCDer
van 1990. Men zal gaan uitzenden via het
decodeersysteen EuLocrypt.

NI:EDm VPRO vtXIlZI'.I'Tm. .
De 52 jarige Sybren Piersna is door

de ledenraad van de VPRO gekozen tot de
nieuwe voorzitter van het bestuur van
deze anroep. Een half jaar geleden trad
hij af daar zijn tenni.jn erop zat. In de
tussenliggende pericxie heeft nen een interim
voorzitter gehad waardoor het nogelijk
werd Piersna te herkiezen.
IDEE va:R BETAAIRADIO VANAF Cl1R1JCAO.
Naast het bestaan van betaal televisie
bestaat er nu een plan te karen tot een
vonn van betaalradio en ~l speciaal gericht
op .Arub:men en Antillanen. Het plan is
afkanstig van het radiostation Z86 uit
Curacao dat daartoe z 86 Cw:an Nederland
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heeft oWericht. Men wil via een satelliet
de progranma' s richting Nederland sturen
die vervolgens via de VOCAI aan de doelgroepen kunnen women aangelxxien. Men
heeft inmiddels aan de VEX:AI een ontwerpcontract voorgelegd. Op de laatste dag
van dit jaar zi jn de progranma' s gepland
en nocht het idee een succes women dan
zal in de loop van het karende jaar gedacht
women aan de uitbreiding van het aantal
progranma , s,
waarbi j
rren
denkt aan
betaalradio voor Turken, Marokanen en
Surinamers. Het gaat hierbij natuurlijk
an progranma' s in de diverse talen van de
inmigranten. Voor 82 cent per dag per
aansluiting kunnen de progranma' s door de
kabelabonnees worden beluisterd.
REbICEABEL LIMBURG MET EXPERlMENr.

Per 13 decanber j .1. is Regiokabel in
Limburg van start gegaan net een experinent
waarbij films naar eigen keuze te zien
zullen zijn via de kabel. Het experinent
wordt via het twee-weg kabelexperinent in
Zuid Limburg uitgevoerd. In eerste instantie
worden alleen de ki jkers in Maastricht
voor het experinent gebruikt en nogen, bi j
gebleken succes, die in Heerlen en Kerkrade
op korte tenni. jn cok nee ki jken. De ki jkers
kunnen voor 2,50
gulden per naand een
aanslui ting kri jgen en telkens wanneer
een film wordt bekeken zal nen aangeslagen
worden voor een berlrag tussen de 5 en 10
gulden. Al bij de start van het twee T~
kabelexperinent werd desti jds rrelcling
gemaakt van deze plannen maar tot nu toe
was deze vonn van betaaltv nog niet gerealisee:rd door tegenwerking van de fi1mpl:oduktiemaatschappijen. Met de hedendaagse
techniek zijn de bezwaren verleden tijd
gezien de films zo women doorgestraald
dat door . een neegezonden signaal het
onrrogelijk wordt de films op te neten op
video. Hierdoor is het onrrogeli jk illegale
kopieën van recente films te maken.
lIXlFD TELEVISIE WEI,; BIJ KlW.
Hans van Maanen zal over enkele naanden
aftreden als hoofd televisie bij de trnV,
een funktie die hij ru..im 17 jaar heeft
bekleed. Volgens de S8-jarige van Maanen
womt het tijd dat de plaats wordt ingencnen
door een jongere manager. Een JIlX)ie gelegenheid zal de voltooiing van de reCX]Organisatie
van de dienst televisie zijn, een reorganisatie die wordt geregeld door een camri.ssie, die onder voorzi tte.rschap van van
Maanen werkt. Voordat van Maanen in 1973
deze funktie kreeg toegewezen was hi j
ondenneer eindredakteur radio en televisie
van de nieuwsrubriek Hier en Nu. Sinds
1967 was hij werkzaam voor de Christelijke
Qnroep.

Ted's Familieshow, die vanavond op Ned~l
23 NO VE MB ER: I n Vo 1g spo t, van 00. 02 uu r
door de NCRV wordt uitgezonden, bevat twee
tot 1 uur bij de NCRV op R1/2, ontvangt
bijzondere gasten. Het zijn Kadeem HardiAart van Bereijk zanger Hans de Booy,
die op 18 november j. 1. zijn musicaldebuut son en Jasmine Guy. Televisiekijkers zullen hen beter kennen als Dwayne Wayne en
maakte in "Gebo.ren Vr i enden" ++ In DanceGilbert uit de serie A different
Whitney
trax wordt het concert van Earth, Wind and
World, die eveneens door de NCRV wordt
Fire van vorig jaar december herhaalt ++
Omdat Peter Jan Rens de komende weken, bij uitgezonden +++
26 NOVEMBER: Walter Tiemessen viert zijn
de VARA op Ned.1, Doet-ie It of doet-ie
33-ste verjaardag. Van harte ++ Margriet
It niet presenteert, neemt RoEshuijs is gast van Jeanne Kooijmans in
bert Ten Brink de presentat'ie
De wakkere wereld, van ' lO tot 12 uur bij
van Labyrinth over ++ Om
de KRO op R3 ++ In Tijd voor Toen laat
20.25 uur zendt de VARA
Rocky Tuhuteru de hits en het nieuws uit
de eerste aflevering van
november 1971 horen ++ Ook presenteert
het tiende seizoen Zeg Ins
Rocky tussen 20 en 22 uur een gedeelte
AAAA uit ++ De VPRO wil probevan
Studio 3 omdat Marc Stakenburg ziek
ren in de loop van 1990 A-omroep
is
+++
te worden. De omroep heeft de
Dienst Luister- en Kijkonderzoek 27 NOVEMBER: Frank Kramer viert zijn 42van de NOS gevraagd de mogelijk- ste verjaardag. Van harte ++ Manke Ne I j's
is de PIN-gast in Pay Bas, van 12 tot 14
he1d daartoe te onderzoeken.
De plannen van de VPRO hebben te maken met uur bij de AVRO op R3 ++ Door een geluidsstor i ng zijn rond
de mediaparagraaf in het regeerakkoord.
19.20 uur alle
Daarin werd afgesproken dat de zendtijd
3 Nederlandse
van de omroepen niet meer jaarlijks maar
tv-zenders sti 1
eens in de 10 jaar wordt vastgesteld. De
++
Carl Huymediawet wordt naar
~
brechts
presenverwachting volgend jaar
t " .
teert
Telebingo,
ingevoerd. Een groot
~
bij de KRO op
ledenaantal rond die tijd
Ned.1,
vanavond
garandeert gedurende 10 jaar veel zendvanuit Maastricht.
tijd ++ NOS medewerker Stefan FelsenthaI
Gasten ZIJn o.a.
vertrekt op 1 maart 1990 naar het ZDF om
Milli Vanilli en drie spelers ··van PSV +++
daar chef theater en muziek te worden.
28 NOVEMBER: Kees Schilperoort viert zijn
Bij de NOS was hij hoofd van de afdeling
72-ste verjaardag en NOB technicus Jack
dans en muziek +++
Aalten zijn 38-ste. Van harte ++ Tussen
24 NOVEMBER: Marc van Amstel viert zijn
8 en 18 uur is bij de VARA op R3 nonstop
40-ste verjaardag en Fred Benavente zijn
muziek en nieuws uit de jaren 80 te ho63-ste. Van harte ++ In TROS Popformule,
ren. Ieder uur wordt één van de jaren beom 16.15 uur op Ned.2, wordt een aardige
handelt. Dit in het kader van De jaren 80
special over Prince uitgezonden ++ Om
in 80 uur ++ In De Radiovereniging om 21
20.30 uur presenteert Ron Brandstedér de
uur bij de VPRO op R2, zijn hoorspelaclaatste Honeymoonquiz van dit seizoen ++
teurs Hans Karsenbarch en Hans Veerman
In Berg, om 23.20 uur op Veronique, ontte gast ++ Een goede klassieke morgen bij
vangt Gert Berg o.a. Tineke de Nooij en
de TROS op R4 wc~~t gepresenteerd door
praat met haar over de problemen bij ' TV10
actrice
Sacha Bulthuis ++ Te Kunst en te
en de plannen om haar praatprogramma in
keur
is
een
internationaal kunstmagazine
he,t I and te gaan presen te ren +++
waarvan
de
TROS
er voorlopig vier van
25 NOVEMBER: Jaap van Meekren viert zijn
uitzendt.
Vanavond
wordt de eerste uit66-ste verjaardag. Van harte ++ Bij de
gezonden om 23 uur. Presentatie is in
VARA op R2 wordt om 8 uur begonnen met de
handen van Annemarie Oster ++ Gij de NCRV
unieke serie De jaren 80 in 80 u~r dat de
op Ned.l wordt om 19.50 uur de laatste
komende week verder via alle Hilversumse
aflevering van Prettig Geregeld uitgezenders zal worden uitgezonden ++ Omdat
zonden. Deze aflevering, waaraan acteur
Paul Witte ziek is, presenteert Peter van
Guido
de Moor meewerkte, werd in het
vannacht
tussen
2
en
6
uur,
en
Beusekom
morgennacht, een proqramma op Radio 10 ++, voorjaar van 1989 opgenomen. Enkele maan23
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en geld en er komen bekende Neder-landers
aan het woord. Het programma heeft een
fondsenwervend karakter met als doel geld
in het zamelen voor het Aids Fonds ++
De Veronica R3-programma's komen vanaf
vandaag uit een nieuwe studio die in het
Veronicagebouw is gebouwd. De officiële
opening wordt om 16.35 uur verricht door
Lex Harding. In Stenders en Van Inkel
wordt de uitslag bekend gemaakt van de prijsvraag die de hele dag werd gespeeld.
De vraag was: hoeveel knoppen zitten er
op het mengpaneel. Antwoord: 239 ++ De
programma's van Adam Curry en Patricia
Paay zijn -ge1ukkig- niet meer op Radio
10 te horen. De uren op vrijdag en zaterdag worden nu gevuld door Luc van Rooij.
Verder zal Max Vrielink niet meer op de
zender te horen zijn. Hij gaat wat anders
-doen ++ De TROS zendt vanavond op Ned.2
de eerste van zes mini playback show's
uit die al voor TV10 waren opgenomen.
Hier en daar is een "knip". gemaakt, omdat Hennie Huisman de naam TV10 noemde ++
Thom Hoffman is gast -bij Gert Berg in
Berg bij Veronique ++ VTM directeur Carlo
Gepts is vandaag opgestapt. De reden van
den later werd hij ernstig ziek en overhet ontslag is niet bekend gemaakt. Hij
leed in september. Zijn nabestaanden hadwordt voorlopig opgevolgd door advocaat
den geen bezwaar tegen uitzending van deLeo NeeIs, tot nu toe de huisadvocaat van
ze aflevering +++
VTM ++ In NOS Laat wordt het wekelijkse
29 NOVEMBER: rn Terug in de tijd laat
gesprek met de minister-president vanaf
Bart van leeuwen hits uit de Top 40 van
vandaag weer -uitgezonden +++
7 september 1968 horen ++ Robert Long is
2 DECEMBER: Peter Holland viert zijn 38het idool in Nederland Muziekland-radio
ste verjaardag. Van harte ++ Ex-Cable
++ In De duvel is oud, om 11 uur op TROS
One-deejay Ron Sterrenburg veivangt vanR5, ontvangt Joop landré de inmiddels
avond van 21 tot 24 uur Roderiek Veloo
75-jarige leo Fuld ++ Om 18.05 uur is in
op Radio 10 ++ O.a. Anita Meyer en Frank
B.0.9. S , bij Veronica op Ned.2 een reporBoeijen zijn te gast in Paperclip-live,
tage te zien van het bezoek van Bart de
dat van 12 tot 14 uur vanuit De Klaveet
- Graaff aan New Vork. Hij was daar i. v.m.
in Achterveld wordt uitgezonden ++ In
de uitreiking van de Emmy Awards -1989 ++
Jan Achter De Schermen Van (JADSV) proOm 20.30 uur is bij Veronica op Ned.2 de
beert Jan Lenferink fotomodel te worden.
finale van Sterrenjacht te zien. De finaWe zien hoe hij, enige hindernissen moet nelisten zijn: Harold Verwoert, Cal Stevens, -men om zijn felbegeerde 'cart' (zie foto
Gordon, Bo Shannon, Linda Michelle en Bob
bovenaan deze pagina) te krijgen. Het provan Niekerk. De laatste wordt de winnaar
gramma wordt om 16.55 uur bij Veronica
++ Vandaag is bekend geworden dat de
op Ned.2 uitgezonden +++
vroegere radiopionier Guus WeitzeI, vori3 DECEMBER: Harro de Jonge van de NCRV
ge week is overleden. Hij is 85 jaar geviert zijn 45-ste verjaardag. Van harte
worden +++
++Vanaf vanmorgen 8 uur tlm a.s.
30 NOVEMBER: Gerard Oonk van de NCRV
vrijdag 18 uur wordt op Radio 10
viert zijn 32-ste verjaardag en Bart Peede Top 1000 over 25 jaar
ters zijn 29-ste. Van hdrte ++ Robert Paul Top 40 uitgezonden. Tenis gast van Aart van Bereijk in Volgspot
-minste alleen tijdens
bij de NCRV op R1/2 ++ Peter Teekamp is
werkuren. Vandaag worden
terug van vakantie en weer te horen in de
de nummers 1000 tlm 845
Gouden Uren en de Nationale Hitparade bij
uitgezonden ++ Op MTV zijn
de TROS op R3 +++
de beste video's van de ja1 DECEMBER: In het kader van Wereld Aids
ren 80 te zien gerangschikt van 100 tot
Dag wordt op Radio 10 van 6 tot 24 uur
1. Bovenaan staat de 15 minuten lange
aandacht besteed aan Aids. De programma's
video van Michael Jackson "Thriller" ++
bevatten veel muziek over liefde seks
Om 17.05 uur presenteert Jan Douwe Kroes24
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ke, bij de VARA op Ned.1, de eerste van
16 afleveringen van de kwis Brainstorm
++ Peter van Bruggen is 3 weken met vakantie. Daarom presenteert Paul van der
Lugt Het Weeshuis van de Hits ++ In
Tijd voor Toen laat Rocky Tuhuteru de
hits en het nieuws uit december 1965
horen. Door een klein foutje van het
historisch archief is er een nieuwsitem
uit 1964 te horen: het schoonvegen van
het REM ei land. Op de doos stond namelijk
dat dat in december 1965 gebeurde +++
4 DECEMBER: Karel vld Graaf viert zijn
39-ste verjaardag. Jan Rietman viert
zijn 37-ste verjaardag en Jan van Ditmarsch zijn 30-ste verjaardag. Van harte
++ Radio 10 draait vandaag de nummers
844 t/m 691 van de Top 1000 ++ Anita
Meyer is de PIN-gast bij Bas Westerweel,
van 12 tot 14 uur, 'bij de AVRO op R3 ++
Om 17.20 uur heeft Rick van Velthuysen
Jason Donovan aan de telefoon die o.a.
~ertelt over de opname, gisteren, van
Do they know it's Christmas door Band
Aid 2. De plaat werd opgenome n in de PWL
studio in Londen door o.a. Bros, Cliff
Richard, Kyl-ie Minogue, Chris Rea, Jimmy
Sommerville en Wet Wet Wet +++
5 DECEMBER: Robert Ten Brink speelt tussen 6 en 9 uur voor Sinterklaas in het
VARA R3-programma van Paul de Leeuw ++
In Driespoor kunnen luistera'a rs een verzoekplaat, op rijm , aanvragen die pijlsnel door Tom Blomberg uit de NOS Fonotheek wordt gehaald ++ De bedoeling was
dat in Sesamstraat een speciale Sinterklaas aflevering zou worden uitgezonden.
De band, waar de uitzending op stond, was echter
spoorloos verdwenen. De .
·doos was er wel, maar was
leeg. In plaats van het
aangekondigde programma
werd daarom maar de Sinterklaas-uitzending van vorig jaar herhaald. Die band was er nog ++
Tussen 8 en 20 uur zendt Radio 10 de nummers 690 t/m 474 van de Top 1000 uit ++
De sopraan Jo Vincent, die vorige week is
overleden, wordt in een speciaal programma om 19.30 uur op R4 herdacht door Cornelis van Zwol, oud-hoofd van de muziekafdeling van NCRV-radio. Hij maakt een
keus uit de meest karakteristieke opnamen
van de zangeres, waarvan de meeste van
voor de oorlog dateren ++ Peter Vedder
(46) is benoemd tot eindredakteur van
Tijdsein-tv van de EO. Hij volgt drs: H.J
van Rhee op, die adjunct-hOofd voorlIchti ng van het ministerie van Justitie is
.gewo rden +++
6 DECEMBER: Omdat Bart van Leeuwen met
va kantie is, presenteert ' Rob Stenders

Ook Gceiemorgen bij Veronica op R2 ++
Bart is wel, op band, te horen in Terug
in de Tijd. Daarin draait hij platen uit
de Top 40 van 6 november 1971 ++ Tineke
Schouten is gast bij Elsemieke van 11 tot
12 uur ++ Monique Klemann van Lois Lane
is het idool in Nederland Muziekland ++
Tussen 8 en 18 uur zijn op Radio 10 de nummer~ 473 t/m 322 uit de Top 1000 te horen
++ Om 20.30 uur is bij Veronica op Ned.2
The Story of Fleetwood Mac te zien -+++
7 DECEMBER: Gerard van den Berg viert zijn
57-ste verjaardag. Van harte ++ Wim van
Putten is ziek. Daarom presenteert Karel
van Cooten van 12 tot 14 uur Vijftig Pop
en van 21 tot 23 uur de CD-show ++ Thom
Hoffman is gast van Aart van Bereijk in
Volgspot bij de NCRV op Rl/2 ++ Tussen 8
en 20 uur zendt Radio 10 de nummers 321
t/m 146 van de Top 1000 uit +++
8 DECEMBER: Omdat Bart van Leeuwen met
vakantie is, pre~enteert Peter Holland
tussen 9 en 11 uur Goud van Oud bij Veronica op R3 ++ Tussen 8 en 18 uur wordt
op Radio 10 het laatste gedeelte van de
Top 1000 uitgezonden. In het laatste uur
is Willem van Kooten als gastpresentator
in de Radio 10-studio aanwezig ++ Om 20.55
uur wordt door de NOS op Ned.3 het eerste
van een tweedelige serie over de popmuziek
in de jaren 80 uitgezonden. Henk Hofstede
van de Nits presenteert het programma +++
9 DECEMBER: Jan Lenferink viert zijn 41ste verjaardag. Van harte ++ Bij Veronica
op Ned.2 wordt de laatste van drie shows
met Tineke Schouten uitgezonden. Gasten
zijn o.a. Gerard Cox, Carry Tefsen .en
Anita Meyer ++ Mart vld Stadt vervangt
Henk Mouwe, tussen 14 en 18 uur, in Popstation bij de NCRV op R3 ++ Rocky Tuhuteru presenteert NCRV Zaterdag Sport, omdat
Eddy Jansen in Rome bij de loting voor de
WK voetbal van volgend jaar, is ++ Om
19.52 uur wordt door de NCRV op Ned.l de
laatste Ted's Familieshow van dit seizoen
uitgezonden ++ Vandaag vertrekken Erik
van der Hoff (Roberto Jacketti) en Jelle
Kooistra, redakteur van Paperclip-radio,
naar Moskou om daar reportages te maken
oyer jongeren in de Sovjet Unie. De reportage:.wordt op 30 december in Papercl ip
radio, van 19 tot 20 uur ~ R3, uitgezonden +++
~O DECEMBER: Twee NOB-technici zijn jarig.
Beer Gertenbach wordt 47 jaar en Rob Hamaker wordt 39 jaar. Van harte ++ Willem
van Kooten is gast van Jeanne Kooijmans
in de Wakkere Wereld, van 10 tot 12 uur
bij de KRO op R3 ++ In Tijd ~oor Toen de
hits en het nieuws uit december 1984 ++
In Studio 3 laten . de Nevi lle Brothers
hun favoriete platen horen +++
11 DECEMBER: Tusser. 6 en 9 uur wordt bij
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de AVRO op R3 de verkiezing van De baas
vroeg ' Ton mi. j aandacht te besteden aan
van het jaar gehouden. Het programma komt
zi jn 'verkorte historie van de zeezenders'
rechtstreeks vanuit het Marriott hotel in
in PRN. Ri j voegde neteen een gedegen
Amsterdam. Herman Bosschieter. adjunctvisite kaartje toe door een sticker nee
~irekteur van uitzendbureau Dactyl0 uit
te sturen van zi jn drive in show, waarop
Heemstede wordt met 106 punten tot Baas
de jonge van Draanen zelf was afgebeeld.
van het Jaar 1989 gekozen ++ Theo en Thea
Ik heb toen het verhaal neteen gelezen en
zij de Pin-gasten bij Bas Westerweel in
noet stellen dat het uitstekend overkwam,
Pay Bas, dat van 12 tot 14 uur bij de
waama een redaktioneel bericht je volgde
AVRO op 3 wordt uitgezonden ++ Telebingo
in PRN. Direkt daama is er tussen Ton en
komt vanavond uit leeuwarden en wordt door mi. j telefonisch .intensief kontakt tot stand
de KRO op Ned.l uitgezonden +++
gekanen, waarbij bleek dat onze hobby12 DECEMBER: Emperor Rosko viert zijn 47raakvlakken op gelijk nivo lagen. Zowel
ste verjaardag. Van harte ++ Paul de leeuw de radiohobby (tenminste dat deel van
wordt tussen 6 en 9 uur bij de VARA op R3
deze hobby die wij beoefenen) als de liefde
vervangen door Jan Mom ++ Een goede klasvoor de muziek uit de 60'er jaren was
sieke morgen bij de TROS op R4 met Mr.J.
gelijk. Dit leidde dan ook snel tot uitwisde Ruiter, procureur-generaal bij het Geseling van opwren en ideeën. Het einde
rechtshof in Amsterdam+++Volgende keer
. van de zeezenders Veronica en RNI kwam in
.meer+++Ton van Draanen++++++++++++++++++
zicht en augustus 1975 betekende het einde
van PRN. Ik besloot het wat rustiger aan
te doen hoewel niet veel later nen mij
vroeg te gaan schrijven
Baffle (het
latere RactioVisie). Ton bleef op de achtergrond neegenieten . Op een dag belde hi j
ne en vertelde dat hij wat lay out werk
ging doen voor een blaadje van een Belgische
jongen en een jong knaapje uit Hilversum.
Het blad heette Freeway en een voorbeeld
van het blad, zoals het tot op dat m:m:mt
werd uitgegeven, lag al snel in de postbus.
Het zag er irrlel:daad n...et uit! B.innen een
paar nunmers ven:iween de anateuristische
vom gezien Ton zi jn vri je ti jd erin begon
te steken. Nooit vergeet ik -weer de allereerste vergadering ( en tevens laatste)
van de officiële redaktiestaf ten huize
van de familie Plekkenp:>l in Hilversum.
Vanaf dat m::::nent begon ik nu en dan een
verhaalt je te schri jven onder de titel
'Knotpraat' • Al snel hadden Ton en ik
door dat we, wat betreft de Hilversumse
inbreng, te maken hackien net anateuristische
nonsense verllalen. Reden genoeg on iets
anders te gaan bedenken. Inmiddels had
Ton al vele m:en besteed aan het maken
van zi jn 6 uur durende, nog steeds fantastiAFSCHEID 'lm VAN mAANEN.
sche, docurrentai.re over de zeezenders .
Jarmer genoeg noet ik nu ti jd gaan
Allerlei ex zeezend~ers werden
besteden aan een artikel, waarvan ik hoopte
hiervoor benaderd en vele unieke opnanen
dat deze nooit diende te worden geschreven.
~en door .hen aanelkaar gepraat. Een
Deze aflevering van Freewave is narrelijk
docurrentai.re, die ik nog steeds mis in
de laatste, die door Ton van Draanen en
het archief van het Qnroepnuseum. (Amo,
ondergetekende gezanenli jk womt sanengetijd on dit eens aan te schaffen). Ton en
steld. Qn persoonli jke redenen houdt Ton
ik besloten net een al tematief te katen
het, wat betreft Freewave, net ingang van
en een eigen blad te beginnen. De gehele
1 januari 1990, voor gezien. Rerlen on
redaktie, uitgezondem Plekkenpol, vonden
even stil te staan bi j de sanenwerking
we bereid nee op te gaan in een nieuw,
tussen 'Itln en mi j. Het was na:iio 1973 dat
driewekelijks na:iiablad, dat niet alleen
Ton mi j een brief je en een lang verhaal
over de zeezenders noest, gaan maar alle
stuurde. Ik was toen zelf als hoofd.rerlakteur
facetten van de na:iia zou noeten gaan
verlxmden aan het engelstalige zeezenderbelichten. Geen nooiere gelegenheid dan
blad Pirate Radio News, en in de· brief
de confentie 'Zeezenders 20' in Noordwij-

voor
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kerhout \'I!lS er te . bedenken dan het blad
F.reewave voor het eerst te doen verschi jnen.
Een ~agse happening waar 700 persooen
acta de presence gaven, waaronder vele
deejays. Ton onderscheidde zich andel:maal
op deze dagen door het volledige geluid
te verzorgen tijdens de presentaties van
de nedewerkers van de zeezerxlers. O:lk was
bi j verantwoo:tdeli jk voor de p1:ogLaarDa' S
die de gehele dag ~ gedraaid (precies
op de juiste tijd) in het congrescentrum.
Het betrof hier uiteraard oude zeezenderprogramna' s. Het leukste, nu ik terugdenk
aan die tijd, is ~l een artikel die ik
nadien las over de bi jeenkanst in de
muziekkrant Cbr. De toenmalige redakteur
van Cbr, Robert Briel, neldde dat in het
forum een knaap zat die op oobegrijpelijke
wijze een aantal malen 'Get of ~ back'
JrDeSt roepen. Hij wist de naam van de
knaap in kwestie niet en als onderschrift
onder de foto van hen neldde hij 'Mr. gat
of my back' • Robert zou hem later terugzien.
Naast de werkzaamheden voor Fl:eewave mag
niet vergeten ~:tden dat Ton in de eind
70'er jaren, net ondemeer Erik de Zwart
en Ruud Hendriks , de g:rcnllegger 'A1aS van
één van de beroEmiste landpiraten van
nederland , een station dat destijds door
Ton officieel ~ geopend in 1978: Radio
Un.ique. Imniddels gxoeide Fl:eewave danig
in ledental en wist Ton arxiellnaal. te scoren
met de introduktie van het Radio en Televisie IDgOOek. Bi j sarmigen verguisd bi j
velen geroerd vanwege het in detail brengen
van alle gegevens rorxian het 'Hilversumse'
gebeuren. Van ti jn hard ktNarn inmickiels de
door hen geproduceerde LP Zeezenders 78/79
en sanen net Paul de Haan en ondergetekende
stond bij garant voor de pnxiuktie van de
LP '!be MV Mi. Amigo stol:y. Ck:>k ktNarn er nog
een fantastisch vervolg (in stereo) op zijn
zeezenderdocunentaire uit. De jaren gingen
voomij en uiteindelijk ktNarn Ton daar
waar hi j hoorde te ti jn: In Hilversurtl.
Hi j we:td vanwege ti jn kennis over de 60' er
en 70' er jm:en allel:eel:St bij Veronica
gevraagd voor de pnxiuktie van een ~
ouwe prog:raulla. Niet veel later weJ:d hi j
inval prcxiucer bi j de Avondspits en kwam
tevens te ~en bij de KRO, alwaar hij
nog steeds werkzaam is. Niet alleen voor
muziekprtXJLaIllla' s wem hl j goed bevonden
want ook een prtX]ramna als b.v. Radio
'llluislaOO werd onder zijn ~e ui~
zonden. Al net al een zeer ~~~ge b~ ~ ·
'lbn stand ook garant voor z~ Jn kundig

, art ~rk' ofwel de ansla~ van ~le
boeken die tot nu toe van nu. Jn harxi Z~ jn
verschenen. (Ik hoop in de ~t wat

nog een berOeP op Je te kunnen
doen ). Toen 1lc Ton deze ochtend aan de
. lij~ bad en
stelde dat ik bezig was
dat betreft

met een woord van dank stelde hij dat het
zeer kort noest zijn daar de lezer er
niet op zat te wachten, daar deze neer
geinteLessee:td is in het nieuws. Ton, dit
bedekt nu precies je verboxgen bescheidenheid. Toch, zoals je ziet, was dit lange
, intro' nocdzak~lijk an nanens alle reclaktieleden en zeker ook de lezers je te
ba1anken voor je enorme inzet voor de
radio.industrie. Ik sta volledig achter je
beslissing an te stoppen net je werkzaamheden als eincb:edakteur en ik hoop dat we
zo nu en dan nog een artikel van je nogen
ontvangen. Ik spreek tenslotte de hoop
uit dat het volgende decennimn voor jou en
je familie al het goede ncge brengen. Je
was geweldig en onvervangbaar. Hans Knot.

VOlCE OF AMERICA EN IIRS'l2n'ICH).
De Voice of Anerica Europa, het door
de Anerikaanse ovex:heid _
IX'Pen informatiestation, tracht nu ook de
Britse huiskaIrer te bereiken. Op dit narent
is het station via de ether, satelliet en
de kabel te beluisteren in 158 staien
van Europa. In een aantal gevallen ~rdt
door bestaande, neestallakale camerciële,
stations gretig gebruik geraakt van de
VOA Europa. Het Anerikaanse station biedt
nanelijk per gebied een gratis 'franchise'
aan voor gehele of gedeelteli jke ovemarre
van de progranma' s die 24 uur per dag lNO:tden
uitgezonden. Het fOIlOat van VOA Europa is
opgebouwd uit n>ck, country, jazz, Zuid
Amerikaans, personality s~ en nieuws.
Ieder radiostation dat met de VOA Europa
een overeenkanst aangaat is vrij an ~lk
deel van de progLaililering dan ook te kiezen
voor eigen gebruik. Het signaal ~:tdt
aangeleverd per satelliet, hetgeen ook
geldt voor integrale ove:rnane door kabelexploitanten. VOA Europa heeft in Europa
een potentieel van 35 miljoen luisteraars.
TSMS, een bekend verkoopbuJ:o voor televisiezendti jd, ~rdt ingeschakeld an de belangen
van het station te runnen en te behartigen.
In de Britse radiovakbladen loopt sinds
kort een advertentiecampagne die de lokale
camerciële stations (llR) en de ccmmmity
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stations op de nogelijkheden van de VOA
Europe
Britse

~teel maken diverse
l:'adiostati~ vooral gedu;rende de

wijst.

nachteli jke uren gel:i:uik van c:xmrerciële
syndicate progxalllua' s die gratis wol:den
aangelxxien per satelliet. Het succes van
dergelijke progxaIilua- leveranciers, zoals
Radio Radio, is mi.nimaal cmiat adverteel:ders
niet of nauweli jks geint.el:eSseeni zi jn. VOA
Europe stelt geen last te hebben van dit
soort problenen en verwacht dat er bij de
Britse stations voor hun service wel
belangstelling is. Tem de Mlmck.
VREES WF:G\1ALUB ~
De 0100 verzet zich tegen het eventueel
afschaffen van de nDgelijkheid via nevenactiviteiten spansozgeld te winnen ten
bate van de uitzendingen van de diverse
lokale OILLOep!U in Nederland. Men heeft
dit via een brief aan de mediamini.ster
d' Ancona laten weten als reaktie op de
voo.t:geStel.de wi jzig.i,.ngen op de Mediawet.
Bi. j het wegvallen van deze neveninkansten
is het voor het ne:r:erldeel van de lokale
OILLoepen OlUlogeli jk nog p:rogLatlilla' S van
IBielijk nivo te maken gezien de lage
publieke subsidie die nen van de gemeentebesturen krijgt. Men is daaI:entegèn een
grote voorstander van het $pOEdigverkrijgen
van een eventueel xec:ht tot invoering van

lokale reklmne waarbij nen ~
met uitgevers niet uitsluit maar W3arhij
men wel als ooafhankelijke ~tie
wil blijven werken per atlLoep. Tevens
dienen, zo maant de overkoepeleOOe QrgarÜsatie, de xegel.s ten aanzi~ Van de
spanseri.ng ~t te woxden.
ZENDl'IJD VERl<OOP IXXE LJSSEl1IH).
Vijftig gulden voor vijf minuten
zendtijd, dat is de prijs die de lokale
OILLoep IJsselm:nl in gedachten heeft voor
het verkopen yan zendtijd aan p:>lltieke
partijen in ~ en IJsse.bllli.den. Men
is net dit idee gekanen net het oog op de
kalende geilsenteraadverkiezingen, die dit
voorjaar ~ gehouden. Op 19 februari
a.s. zal de eerste politieke uitzending
plaats gaan viOOen, pIogLaJiiM'S die per
aflevering slechts 10 minuten zullen dux:en
en dus maximaal f 100, - per uitzending
zullen opleve:r:en. Alvo:rens tot de verkoop
van zendtijd te zijn overgegaan heeft nen
zowel bij WVC alS de Olm geinfcn::meeni
naar de eventuele gevolgen van deze vonn
van sponsoring en JIBl heeft niet te horen
g~l dat deze VOnD van radio maken op
lokaal nivo kan worden vertxxien.

cm

DAT RX7 lOfI' -!"EJ([I;arJ DE KRO.

Het succesvolle satirische televisie'(X)k dat nog' dat dit seizoen
van start ging, zal in februari een vervolg
kri jgen. In eerste instantie w:u; het
progxduilla alleen gepland voor de pericx:ie
p~x:alll"a
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oktober/december, maar het succes heeft
nu al ruimte gemaakt voor neer prograrrma' S •
MEER KERKFLL'JKE ZEN01'LJD ~.

Per 1 oktober 1990 een uitbreiding
van 33% aan zendtijd, hetgeen neerkant 9P
ongeveer 52 uur radio en 30 uur televisie, is het streven van 14 kerkgenootschappen. Een verzoek tot uitbreiding
van hun zendtijd is neergelegd in een
brief aan het carmissariaat voor de media.
Eet:der dit jaar deed men al een dergelijk
verzoek aan de toerunalige · minister voor
WVC, BrinJanan. Men vindt dat, gelet de
algehele uitbreiding van zendti jd gedureilde
de afgelopen jcll'e11., de zendtijd voor
kerkgenootschappen steeds neer in de
_
is gekaten en niet everu:ed.ig
is uitgebreid.
<HlER&lIEIDDC DICK VAN RIJN.
VoolllBlig sp:>rtverslaggever Dick van
Rijn is door de lxmdsvoorzitter van de
I<NVB r van MarIe, cmderscheiden met een
speld van verdienste wegens de grote inzet
van van Rijn voor de voetbalsport -lISt
narce voor ~ gehandica~ voetbalsport.
REKLAME CP IRI.' RADIO.
Begin 1990 zal een start worden genaakt
met de invoering van zekl.ame via de BRT
radio. Hiertoe heeft man onlangs toestemning
ge1a:egal van de Vlaamse xegering. Met de
invoering van de radioreklmne wordt gerekerrl
net een extra inkansten van 200 miljoen
Bfr. gedu.rEilde het eerste jaar. Ik>el van
de invoering is de concurrentiep:>sitie
van de BRT 'IV ten opzichte van de camerciële VlM te vèrsterken en alle inkansten
van de radicn:eklame gaan dex:halve ook
naar de televisiepoot. ~t zal de
BRr in de t:oekarst een vast ~tage
van de overheidsinkansteri van kijk-t~ en
luistergelden kri jgen en Zal. de xegeling
ten bate van ~ing van de BRT progLaIlIma' s verruim:i worden. De Vebora, de vereniging van onfhankeli jke Radio' s in België,
is zeer vermbeBIdigd over het besluit
van de Vlaamse xege:r;ing daar dit wel eens .
het e.irde kan betekenen van vele der lokale
radio' s gezien deze geheel afhankelijk
zijn van de inkansten middels x:eklaIre.
Met de ~ tot het nogal voeren
van zekl.ame via de BRT v.reest nen dat de
adverteen:ier op grote schaal naar de BRT
zal verhuizen. Dit zal dan weer tientallen,
zo niet hcnierdtallen ontslagen tot gevolg
hebben binnen de Vrije Radio in Vlaanderen.
VRQEI; CP Iml' EmOPEES ~.

Nederland zal dit voorjaar ' met haar
vert:egerl\\UOrdiging als vijfde dienen te
optreden tijdens het Jaarlijks
Eurovisie Songfestival. Gezienhetafgelopen
festival Joego-Slavië als winnaar kende
zal het gebeuren dit voorjaar \\Urden

Doeten

gehouden in Zagreb.
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