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'Irrn~ ~§wrnr Editorial 
Driewekelijks MediaM " Beste lezers. . 
~-I ltatl lt ' b" I Cl b Rad" V~d lIle Het heeft even moeIte gekost om een be .. 

. ........, 0 e: n erna ona e u van 10 nen en. 
gin te maken. Zo'n gevoel van "de eerste 

Hoofdredakteur: Hans Knot schooldag". Maar we redden het wel. 
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VcrzcDdin~ 
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Elke auteur en adverteerder is verantwoordelijk voor zijn 
eigen publikatie. 
Zonder schriftelijke toestemming van de redaktie is gehele or 
gedeeltelijke overname van deze Freewave niet toegestaan. 

Verlenging .. n uw abonnelllent: 

D Isjevooriaatatenummer.Jewordtverzochtbinnen 
1 week je abonnement te verlengen. 

een nieuw adres en een nieuw gironummer 
voor de transakties in Nederland. Ik ver
zoek jullie daar nota van te nemen i.v.m. 
verlengingen etc. Correspondentie wordt 
nog steeds via het adres in Groningen ge
voerd. 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Freew .. 
ave duurder is geworden. Tegen onze zin. 
In deze Freewave wordt uitgelegd hoe de 
vork in de steel zit. Op de voorpagina staat 
dit keer Chris Edwards uit Engeland die 
zich sinds vele jaren meer dan verdienste
lijk maakt op het gebied van de vrije radio. 
De foto komt uit het Freewave Fotoar
chief. Radio Tien dreigt dezelfde weg te 
moeten gaan als Cable One want het sta .. 
tion zou op dezelfde manier te werk gaan. 
Hans Knot gaat op zoek naar overeen .. 
komsten en verschillen. In Zeezenders Nu 
lees je over een wel heel vreemd reddings .. 
plan voor Radio Caroline. Tevens een ver .. 
late kerstwens van Voice ofPeace .. baas en 
vredesaktivist Abe Nathan. 
Het allerlaatste, zeer opzienbarende 
nieuws over de Communicator en de plan .. 
nen voor een CD over de Nederlandse 
service van Radio Noordzee Internation .. 
aal. Alle vaste rubrieken zijn weer aanwe .. 
zig. 
Op 24 februari wordt er in Haarlem een 
zeezenderdag gehouden. Het belooft een 
leuke dag te worden. Freewave zal er bij 
zijn. Jullie toch ook? Veel leesplezier en tot 
ziens in Haarlem. 
J os Leijgraaff 

D is Je laatate nummer, indien je niet tijdig- hebt r FREEWA VE NUMMER 191 
verlengd. Wij verzoeken je het alsnog met spoed te VERSCHUNT 
doen, als je Freewave wilt blijven ontvangen. 
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Kansen voor Radio 1 0 
Bij de behandeling van het bezwaarschrift van maar straalde het signaal vanuit Nederland op 

de NOS tegen de toelating van Radio Tien op naar de satelliet waarna de programma's wer
de Nederlandse kabelnetten door het Commis- den opgevangen en heruitgezonden door onder
sariaat voor de Media bleek dat de organisatie meer de Nederlandse kabelmaatschappijen. Er 
achter het station, Associazione Studio 10 in was voor Cable One in vergelijking met Radio 
Italie, niet meer als dergelijke organisatie be- Tien dus geheel geen sprake van normale FM of 
staat. De onderneming is namelijk overgeno- AM uitzendingen door een moederstation in het 
men door het radiostation Rete Zero, dat al een buitenland. Ook voerde de NOS aan dat Cable 
slordige tien jaar als radio- en televisieonderne- One op het laatste moment een deel van de 
ming aktief is in Italie. De reden hiervan was dat aandelen verkocht aan een Britse onderneming 
Rete Zero grote sommen geld te goed had van maar desondanks alsnog werd verboden door te 
Associazione Studio IQ en deze organisatie geen gaan met de uitzendingen via de kabelnetten en 
financien had om de schulden te betalen. Gezien dit nu ook het geval zou zijn met Radio TIen. 
dit gegeven lijkt het lopende onderzoek tegen de Dat de advocaat van de NOS niet goed geinfor
programma's van Radio 10, dat via de Neder- meerd bleek te zijn mag blijken uit het gegeven 
landse kabelnetten wordt uitgezonden, op een dat de aandelen nooit zijn overgenomen door de 
lachertje uit te lopen. Immers, het geding was onderneming die achter het !LR station Braad
aangespannen door de NOS tegen het Commis- land Radio aktief is. Toen deze organisatie ver
sariaat voor de Media daar deze de program- nam dat Cable One in onmin leefde met de 
ma's van Radio Tien vrij toegang had gegeven . Nederlandse Overheid, haastte men een verkla
gezien men als Associazione Studio 10 een Ita- ring uit te geven dat er geen sprake kon zijn van 
liaanse moedermaatschappij had die de pro- overname van het aandelen pakket, laat staan 
gramma's ook verzorgde in Italie. van samenwerking. Hoe de NOS het ook keert, 

Volgens de advocaat van de NOS werkt Ra- Radio TIen werkt via een totaal ander systeem. 
dio Tien gelijk aan de werkzaamheden van het Ook voerde men nog aan dat Radio TIen luiste
geweerde Cable One. Dit gegeven is niet juist raars wegtrekt bij de omroepen en derhalve ook 
daar Cable One in het geheel niet een radiosta- rekJameinkomsten voor de S1ER blokkeert. 
tion in bet buitenland had die de programma's , ~ ) , " 
als moedermaatschappij uitzond. Cable One .$ ~~ ;1~~~'t;1~ ; 
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Radio TIen verzorgt echter geen programma's 
die gelijk zijn aan de programma's in Hilversum. 
Men brengt 24 uur per dag muziek, slechts af
gebroken door korte ~euwsbul.letins. Een I~~
teraar die informatieve radio wenst blijft 
zondermeer afstemmen op een ander station. 
Ditzelfde geldt voor mij echter ook voor ~e 
programmering van Cable One, hetgeen ~
houdt dat voor dit gegeven Cable One ook met 
verboden bad mogen worden. Al het geklets 
over ontwijking van de Nederlandse Media~t 
kan voor mij ook in de prulIemand want er IS 

gewoon sprake van een buitenlandse organisatie 
die toevallig de programma's maakt in de Ne
derlandse taal die in Nederland dankzij het ver
nuft satelliet zijn te ontvangen. Als men dit , 
verbiedt, dient men ook onmiddellijk de pro
gramma's te verbieden die vanuit Aruba worden 
opgestraaid en spe~l wo~den gemaakt ~oor de 
minderheidsgroepenngen In ons land. DIt geldt 
ook voor de programma's van CNN, gericht op 
Europa. Heb je belang in nieuws, 24 uur per dag 
op je scherm, en je krijgt het niet via de Neder
landse omroepen, dan zoek je het alternatief, 
dat je vindt op CNN. CNN valt in e~n gat, ~elijk 
aan Radio TIen. Gelukkig voor RadiO TIen IS het 
onderzoek inderdaad gericht tegen de aktivitei
ten van Associazione Studio 10 en betreft dit een' 
organisatie die niet meer bestaat. Derhalve dient 
er een nieuw proces te worden gevoerd tegen de 
nieuwe eigenaar. Maar let op, de Nederlandse 
rechtspraak heeft al vaker gefaald en zal alles 
proberen om ook Radio TIe,n d~ nek 0n:t te 
draaien. Hopelijk komen we In dIt decenmum 
tot bezinning en laten we eindelijk de mensen 
vrij luisteren en kijken naar die statio,ns die men 
wil horen dan wel zien. Alle kosten dIe gemaakt 
worden voor procesvoering zouden wat mij be
treft zo mogen worden toegevoegd aan het be
staande omroepbudget dan hebben de 
omroepen ook iets minder te klagen. Ze krijgen 
het gelukkig toch al moeilijk ,genoeg me~ de 
superfusie tussen '!VlO, Veromque en de uitge-
verijen. Want ook in dit 
decennium moeten we 
blijven vechten voor vrij
heid in de ether, zowel op 
radio als televisie. 

Hans Knot. 

• 

Zeezel1dersNII 
Kerstdaeen eg Camllge. 

Gezien er in Groningen voor het derde ach
tereenvolgende jaar niets was te ontvangen met 
de Kerstdagen, m.9.t. de Carolineprogramme
ring, besloten toch maar eens op ma 25 Decem
ber: een oude kerstuitzending op te zoeken in 
het archief. De keuze viel op die van de Kerst
dagen 1973 toen eigenlijk een stukje vakradio 
werd gemaakt door de deejays van Radio Caro
line en die van RNI. 

Op de 259 meter verzorgde Caroline testuit
zendingen die mogelijk werden nadat net een 
nieuwe mast was geplaatst. De daaraan vooraf
gaande was in oktober door de storm geveld en 
men zat te wachten totdat de testuitzendingen 
van Radio Mi Amigo van start zouden gaan. 
Onder leiding van Andy Archer werd 'Toad 
Christmas' gevierd en werd er in de studio een 
transistorradio aan het mengpaneel verbonden; 
een transistorradio die stond afgesteld op de 220 
meter. Hierdoor werd het mogelijk incidenteel 
het geluid van RNI te laten meehoren op de 259 
meter. Al snel hadden de deejays aan boord van 
de Mebo 11 door dat men ook via Caroline was 
te horen en besloten werd hetzelfde te doen met 
de Carolineuitzendingen via de 220 meter waar
door een uren durende 'link-up' ontstond, die 
onvergetelijk de geschiedenis ingaat als de 
mooiste Kerstuitzending van de 70'er jaren. 

Abc Natban in ziekenhuis QQ2egomen. 
Abe Nathan weet zelf niet waarom hij is op

genomen in het Meir ziekenhuis in het plaatsj.e 
Kiar Saba, mede daar hij nog door niemand IS 

onderzocht. Op de intensive-care afdeling stelt 
Nathan wel beter te kunnen slapen als in zijn cel. 
Hij vermoedt dat het volk wordt voo~ber~!d op 
een vroege vrijlating van N athan, dIe bIjna 3 
maanden van zijn 6 maanden durende straf 
heeft uitgezeten. Reden zou dan 'op ~~isch~ 
gronden' kunnen zijn. Hij wenst ook, IndIen dit 
het geval is, niet in te gaan op een te vroege 
,vrijlating daar hij alleen vrij wenst te komen 
wegens onschuld. Abe, die zijn dagen vult met 
ondermeer zijn taak als tuinman, heeft nog wel 
een boodschap voor alle mensen op,aarde. 
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Kerstweps Natbap. 
"Het Heilige Land heeft, meer dan welke an

dere plaats ter wereld, vrede nodig. Er zijn hier, 
net zoals in Europa, muren die moeten worden 
neergehaald. Muren van wantrouwen en van 
frustratie. We moeten hopen dat de rechtvaar
digheid en de vrijheid ook zullen gelden voor het 
Midden Oosten. We hebben gezien dat noch de 
kogels noch de stenen de problemen hier kun
nen oplossen. Ik zit nu in de gevangenis, omdat 
ik streef naar direkte vredesonderhandelingen; 
omdat ik gezegd heb, dat we moeten praten en 
niet moeten schieten. De Christelijke traditie 
zegt: 'hebt U vijand lief. Ik geloof dat dit geldt 
voor ons allen: Christenen, Joden of Islamieten. 
Als we naar deze boodschap luisteren, en daar
voor bidden, kunnen we misschien vrede vin
den." 

25 .Jaren met Kenny Everett. 
Als verlegen deejay kwam hij in 1964 aan 

boord van ·Radio London. Nu al weer 25 jaren 
geleden. In die afgelopen 25 jaren heeft Kenny 
gewerkt voor Big L. BBC Ràdio One, BBC 
Radio Two, BFB~ en enkele !LR stations. Te
vens had hij een zeer 
succesvolle 1V show, . 
die wereldwijd werd 
verkocht en scoorde 
hij internationaal een 
tweetal hits. Kenny 
werkt hedentendage 
nog steeds in de ra
dioindustrie en is te 
beluisteren via Capi
tal Gold in Londen. 

ReddinKSplan voor Radio CaroUDe, 
wo 27 December: In onze vorige aflevering 

meldden we reeds dat er waarschijnlijk voor de 
laatste keer met de Kerstdagen geluisterd is naar 
Radio Carotine. Reden zou de verandering van 
de MOA zijn. Er blijkt echter een geheim plan 

Eerste Paasdag, komende april, haar laatste 
uitzending te laten verzorgen vanaf zee. Dit is 
dan tevens haar 26ste verjaardag als zeezender. 
In het plan wordt tevens gesteld dat men dan na 
de close-down 5 minuten later terugkeert als 
legaal station. 

Ex Camline jQÇk in direktie. 
Ex Radio Caroline en Atlantis deejay Steve 

England; wereldwijd bekend vanwege zijn jin
gleproduktiemaatschappij Alfasound Ltd, is be
noemd tot één van de direkteuren van Squire 
Light & Sound Ltd, een onderneming van de 
County Sound Group. 

Voorberejdip2en Steen en tijdperk. 
za 30 December: Nu al wordt er voorbe

reidend werk gedaan voor het vervolg op 'the 
.Ones' in het Steenen Tijdperk van de AVRO. 
Eind februari zal de serie hervatten met de num
mer 1 hits uit 1973 en de serie zal doorlopen tot 
de laatste nummer 1 hit uit 1979. Uiteraard zal 
het programma andermaal gelardeerd worden 
met radiofragmenten (dus ook zeezenderfrag
menten), die afkomstig zijn uit ~ns Freewave 
archief. Let dus goed op de aankondigingen op 
AVRO Radio 3. Was er vanavond al druk mee 
bezig en kwam op een jingletape uit 1974 een 
pakket tegen van WPTR in Amerika. Eén van 
de deejayshouts op de tape was voor een deejay 
met de naam Boom Boom Brannigan. Wie her
innert hem nog van Swinging Radio England? 

Ter overdenking voor autoriteiten. 
Let even op één positief bericht van Duitse 

zijde: Diegene die met geweld of bedreiging een 
schip in internationale wateren in bezit neemt, 
personen aan boord bedreigt, schade aan het 
schip dan wel de lading toebrengt is strafbaar 
volgens de Duitse wet nu de regering een inter
nationaal verdrag uit 1988 heeft geratificeerd. 
Misschien iets voor de Britten en de Nederlan
ders om dit spoedig ook te ratificeren. 

te zijn uitgelekt waarin een regeling wordt voor- Mipister in kontakt met PLO, 
gesteld inzake het voortzetten van Radio Caro- Premier Shamir van Israel beschuldigt minis
line aan land. Het plan is opgezet door een ter Weizman van samenwerking met de PLO. 
aantal senior medewerkers binnen de Caroline- Hij zou de PLO hebben geïnformeerd hoe op de 
organisatie. De bedoeling is een soort van am- beste wijze de Israelische regering te bewerken 
nestie te vragen aan de Britse regering en op is inzake vredesonderhandelingen. Dit alles had 
land, als landelijk commercieel station, door te . tot gevolg dat op ma 1 Januari er een uitgebreide 
gaan. Mochten de autoriteiten het licht op groen regeringscrisis volgde in het land. Gedreigd werd 
zetten dan ligt het in de bedoeling Caroline op dat de minister moest aftreden hetgeen weer tot 
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gevolg bad dat een groot deel van de regering 
ook dreigde af te treden. 

Minister mag aanbliJven' 
Minister Weizman mag blijven, aldus het 

jongste besluit genomen op di 2 Januari in Jeru
zalem. Hij blijft dus minister ondanks zijn kon
takten met de PLO. En hoe zit het dan met die 
wetgeving, waarbij het verboden is kontakten te 
onderhouden met de PLO? Stond daar geen 
half jaar gevangenisstraf op, zoals met Abe Nat
han het geval is? Volgens mij is er hier duidelijk 
sprake van corruptie binnen de Israelische rege
ring. Als we nu allemaal eens een brief stuurden 
naar de Israelische ambassade, repektievelijk in 
Den Haag (Buitenhof 47,2513 AH) en Brussel, 
en ons ongenoegen duidelijk maakten inzake 
deze zeer vreemde situatie in Israel. Stuur een 
kopie van de brief naar ons adres in Groningen. 

Laatste bedgnedne zeezenderdae· 
Even een laatste herinnering aan de komende 

zeezenderdag, die op zaterdag 24 februari a.s. 
2 zal worden gehouden. Naast het draaien 

van vele zeezendervideo's die tot nu toe 
4 niet werden vertoond hebben in ieder 

MeLeod, die geruime tijd ook voor Radio Nova 
en Riviera FM werkte, is aangesteld als deejay 
bij het nieuwe !LR station ,Cool FM, dat een 
afscheiding is van Downtown Radio in Dublin. 

Kees Njjssen aktief in Oostenrijk. 
do 4 Januari: Voormaüg medewerker van 

Musie Media, Kees Nijssen, die derhalve ook te 
beluisteren was via Radio 819, is nu werkzaam 
als elubdeejay in Oostenrijk. Onlangs was hij nog 
te horen via de Stadsradio in Rotterdam. 

Camline uit de etber. 
za 6 Januari: Rond de klok van kwart voor elf 

deze ochtend klapte de Carolinezender er plot
seling uit om tijdelijk, op een zeer laag vermogen 
terug te keren. 

De juiste oorzaak van storing is niet bekend. 
De gehele dag bleef Carotine weg. 

Zondae was bet ook stil op 558. 
zo 7 Januari: Ook vandaag was het stil op de 

Carolinefrequentie. Een woordvoerder weet te 
melden dat Caroline spoedig weer terug zal zijn 

daar er aan boord hard wordt gewerkt de 
storing te herstellen. 

geval drie gastert toegezegd te zullen Boek van Dick Hards lp uitverkoop. 
F komen. Van RT'L Veronique onze ma 8 Januari In diverse Brunazaken in 
E twee voormalige Caroline- deejays Nederland (helaas niet in Groningen) is een 

Marc J acobs en Rob Hudson en verder boek te koop onder de titel 'Taxi naar het 
B zal ex Caroline, Laser en VOP deejay Paradijs'. In dit boek, geschreven door produ-
R Johnnie Lewis eventueel van de partij eer Dick Harris, beschrijft hij zijn lange tv 
U zijn. Tevens hebben we Rob Chapman carrière. Een erg leuk hoofdstuk betreft zijn 

uitgenodigd, die vorig jaar aan de uni- periode bij het REM eiland projekt. Onder-
A versiteit van Leeds is afgestudeerd op , meer vertelt hij hoe J osef Brandel destijds de 
R het onderwerp Popradio in de 6O'er ja- helitopterservice in de gaten hield. Hij ver-
I ren.Vergeet dus niet te komen op de ~ .... ~ dacht de ondememingervan dat deze te hoge 

24e februari. De zeezenderdag rekeningen zou schrijven. Hij liet een spe-
wordt dit keer gehouden in Haar- ciale atluisterdienst de programma's op-

lem, Gebouw de Raekse, Raaks 1-3 in nemen en aantekeningen maken wanneer 
Haarlem. Aanvang 11 uur. Meer info na 18 het radiostation uit de lucht was. Op die 
uur bij Rob Olthoff 020-6621141. manier wist hij wanneer er weer een heli

kopter kwam daar de antennedraad van 
yermweg vap CaroUne ombOOV. 

Het blijkt, aldus vele van onze tipgevers, 
dat Caroline baar zendvermogen aan
zienlijk heeft opgevoerd. Er is zelfs spra
ke van het sterkste signaal uit de periode 
na de breuk: van de grote zendmast. 

VOP deejay Daar COOL FM. 
wo 3 Januari werd ons bekend dat 

voormalig Voice of Peace deejay Neil 

M!t~~ . de radiozender dan los diende te worden 
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gemaakt. 

CaroUne teDle ip de etber. 
di 9 Januari: Vandaag is Ca

roline terug in de ether en zelfs 
in Groningen weer redelijk te he

::::.iIi ..... I luisteren. 



Ook Peter Chicago is weer terug aan boord 
om de nodige onderhoudswerkzaamheden te 
gaan verrichten. Ondermeer heeft hij nieuwe 
zendbuizen meegenomen. 

Plannen voor RNI cd. 
In het kader van het feit 

dat volgend voorjaar het 20 
jaar geleden is dat Radio 
, Noordzee als Nederlandsta
lig station in de ether kwam 
is er een plan gemaakt door 

'--____ ~ de producer van de eerste 
dubbel lp van RNI om met een speciale CD op 
de markt te'komen. Deze CD is gescheiden afte 
luisteren, dus links en rechts, en kan derhalve 
rond de 140 minuten aan materiaal bevatten. 
We willen graag aftasten hoe de markt voor een 
dergelijke CD is. Geinteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij Postbus 102 9700 AC in Gronin
gen. Wanneer de CD uitkomt zal deze tussen de 
f 25,- en f 30,-- gaan kosten. Het materiaal wat 
wordt gebracht is bijna geheel op studiokwaliteit 
gezien de kontakten die er destijds met Radio 
Noordzee waren. Graag snel reageren. 

Naast verh02inK ook 2e fregueptje. 

bracht. Het is nog niet duidelijk wanneer er een 
uitspraak valt te verwachten. 

Gelden voor herstel zepder. 
De Canadese financiers achter de Carotine 

organisatie hebben toegezegd dat spoedig geld 
beschikbaar zal worden gesteld voor de inkoop 
van onderdelen die noodzakelijk tijn voor het 
herstel van de 50 kW RCA zender aan boord 
van de Ross Revenge. 

Veronica rraaat om opnamen. 
In zijn programma op Radio Veronica vroeg 

Bart van Leeuwen andermaal om opnamen uit 
de Veronicaperiode tussen 1960 en 1980. Over 
een onkostenvergoeding werd niet gepraat. 

Schip zou 2eregistreerd zijn. 
do 11 Januari: Volgens een woordvoerder van 

de Carolineorganisatie zou het zendschip Ross 
Revenge nu geregistreerd zijn. Het land waar dit 
gebeurt is, wil men om veilgheidsredenen niet 
vrijgeven. En hoe zit het dan met de plicht om 
het land van registratie te vermelden op de ach
terkant van het schip? Op één van onze redak
tieburo's kwam trouwens een opmerking van 
een lezer of het niet verstandig zou zijn om de 
Paus te benaderen voor registratie in Vaticaan
stad. Naast de al eerder aangekondigde verhoging 

van het vermogen van Carotine werd ons op wo 
1 0 Januari bekend dat op Caroline er naar ge- David Lee Stope weer deeiay. 
streefd wordt om spoedig weer een all day rock Contact 94, het station dat vele voormalige 
format in de ether te brengen waardoor de meer Carolinedeejays in dienst heeft en baar pro
commercielere top 40 werkjes uit de program- gramma'svanuitNormandierichtopdeKanaal
mering zullen worden gehouden. De laatste eilanden, heeft David Lee Stone, o.a. voormalig 
hand wordt er gelegd aan de zendmast en als Laser en Luxembourg deejay, ingehuurd voor 
deze gereed is zal de volgende aktiviteit worden de presentatie van programma 'Se David Lee 
ontplooid. Het ligt in de bedoeling dat een twee- blijft ook aktief voor zijn jinglemaatschappij 
de zender zal worden geinstalleerd die de gehele A YJA Y Productions. 
dag gebruikt zal worden voor het Viewpoint Nanpell paar de sloop? 
programma, zodat op die manier zowel de pro- Informatie vernomen op do 11 Januari om
gramma's van Viewpoint als Carotine geschei- trent de Nannellieerde ons dat er nu werkelijk 
den worden uitgezonden en ze meer financien plannen bestaan bij de eigenaars van het schip 
zullen opleveren. om de boot naar een Britse haven te varen, het 
ocn overweegt apparatuur teDlK te gevep. te ontmantelen van alle apparatuur en daarna 

Indien de rechtzaak tegen de OCD inzake het het schip te slopen. Indien dit de juiste gegevens 
handelen tegen Carotine, bij de speciale raacls- zijn, zal dit 'projekt' de geschiedenis ingaan als 
kamer in Amsterdam, negatief voor de DCD het duurste, zonder ooit te hebben uitgezonden. 
verloopt, dan zal de OCD alle apparatuur, die in Caroljne toch piet aan lapd. 
beslag is genomen van de Carolineorganisatie, De plannen om Caroline rond de Paasdagen 
weer terug brengen naar de Ross. Alleen de als legaal station aan land te laten beginnen, wat 
apparatuur zoals gebruikt door WMR en Radio zou inhouden dat de wet in Engeland zou moe
Monique/558/819 zal niet worden terugge- ten worden aangepast en dat tevens er een einde 
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zou komen aan de 26-jaren durende carrière van 
de zeezender Caroline, zullen niet worden ver
wezenlijkt. 

Op za 13 Januari werd ons bekend dat Ronan 
O'Rabilly uiteindelijk nee heeft gezegd tegen de 
voorstellen van een aantal voormalige medewer
kers. In eerste instantie werd overwogen een 
licentie voor een landelijk commercieel net aan 
te vragen en toen dit niet te verwezenlijken viel 
kwam men' met de plannen van Caroline een 
satellietstation te maken die zowel overdag als in 
de avond .. en nachtelijke uren door alle ILR 
stations over te nemen was. Vanaf het begin af 
aan had Ronan al iets tegen de plannen, gezien 
hij altijd heeft gesteld dat Caroline legaal is, 
gezien het haar programma's vanuit internatio
nale wateren verzorgt. Toen men uiteindelijk 
met het satellietplan kwam heeft hij meteen 
gezegd geen toestemming te geven de program
ma's vanaf zee te staken gezien alle satelliet-ra
dioprojekten, gerund vanuit Groot Brittannie, 
tot nu toe zijn mislukt. 

Zeer kort kontrakt voor Stope. 
Meldden we dat voormalig Laser deejay Da

vid Lee Stone een programma presenteerde bij 
Contact 94 dan kunnen we nu stellen dat na een 
zeer kort lopend kontrakt hij het station wegens 
een woordenwisseling al weer heeft verlaten. ' 
Dat Contact 94, het station dat zich vooral richt 
op de Kanaaleilanden, veel brood ziet in (voor
mali ge) zeezenderdeejays, mag wel blijken uit 
het feit dat de vervanger van David Lee Stone 
de ex Caroline deejay Dave Richards is. Aange
nomen mag worden dat ook hij het niet lang uit 
zal houden bij Contact, daar hij onlangs nog 
heeft gesteld dat hij bij Caroline zal terugkeren, 
zodra het vermogen van de zender( s) aan boord 
van de Ross is opgevoerd. 

Feest bij Baurakj. 
Vanuit Dunedin op Nieuw Zee

land vernemen we dat het huidige 
Radio Hauraki team onlangs tesa
men met het oude Hauraki (zee) 
team een gigantisch feest heeft ge
vierd. Men ging ondermeer met 
een groot jacht voor anker op on
geveer de positie, vanwaar zowel 
de Tui 1 en de Tlri 2 in de 6O'er en 
begin 70'er jaren, 1111 dagen, de programma's 
van Ha u raki verzorgden. Van de festiviteiten is 

een 3 uur durende show uitgezonden en zodra 
we deze opnamen hebben zullen we het in 
Freewave meldden. 

Stemmige aag boord Dg de Ross. 
De stemming zit er weer best in, de laatste 

dagen op Caroline. Nu Dave Asher en vriendin 
Caroline Martin (weer voor f 45,-?) aan bOOrd 
zitten kan het niet beter. Trouwens om 1 uur 
vergat Nigel Harris zich naar de studio te bege
ven voor het lezen van het nieuws, hetgeen weer 
de nodige hilariteit met zich meebracht. 

Desdays verkasseg. 
Zondag 14 Januari vernemen we dat Radio 

Clyde een aantal voormalige deejays van de zee
zenders in dienst heeft genomen. Na de afgelo
pen 14 jaren gewerkt te hebben voor BBC Local 
Radio Scotland is ex Radio Scotland deejay Jim
my Mack gaan wérken voor Clyde 2, het AM 
station van de Clyde organisatie. Gerry Burke, 
een zeer vermaard nieuwslezer uit de Caroline
dagen, werkt nu ookvoor Clyde 2 en is afkomstig 
van het !LR station Northsound in Aberdeen. 

Batterijen leu op CaroUpe. 
Tenministe dat werd verteld door Dave Ahser 

als zouden er met spoed nieuwe batterij~n aan 
boord moeten komen. Na een volgende plaat 
haastte hij zich door te melden dat het ging om 
batterijen voor de tlitser van Carotine Martin's 
fototoestel; dit om misverstanden binnen de or
ganisatie te voorkomen. 

All time top SOO Bzocht, 
Paul de Haan vraagt wie in bet bezit is van een 

overzicht van de Caroline top 500, die in ]$84 
werd uitgezonden ofvan de top 1000, die in 1989 
werd uitgezonden. Diegene, die een overzicht 
heeft wordt vriendelijk verzocht een kopie te 
sturen naar Pau! Jan de Haan, pla Freewave, 

,Postbus 102, 9700 AC te Groningen. Uiteraard 
worden de kosten vergoed. 

Slechte stoel in CaroUgestudjo, 
Nigel Harris klaagde maar raak over de stu

diostoel van Caroline. Het ding schijnt zo hard 
te zijn dat je al een blikken achterwerk hebt na 
een uur van programma maken. 

Yervoedige voor fagUue S.A. 
WO 17 Januari: We hadden al eerder gepro

beerd er achter te komen hoe het nu precies zat 
inzake de rechtzaak tegen de Nederlandse staat 
inzake financiele vergoedingen voor de eigenaar 
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van de MV Magda Maria, Panlieve S.A Van
daag werd ons bekend dat de rechtzaak ander
maal is uitgesteld, deze keer op verzoek van 
Panlieve. In de loop van februari wordt nu een 
uitspraak verwacht. 

Wie zijp er eiKenljjk aap boord. 
Vandaag was het dan eindelijk mogelijk om 

eens een hele dag te luisteren naar Caroline en 
de volgende deejays zijn aan boord: Dave Asher, 
Carotine Martin, N eil Gates, Nigel Hams en 
Kevin Ford. 

EipdeUjk film vap O'Rabjlly. 
do 18 Januari: Vanuit Engeland vernemen we 

dat in een artikel in the Mirror over een geplande 
film inzake de moorden op Dr. Martin Luther 
King en de Kennedybroers gemeld wordt dat de 
muziek voor de film zal worden geschreven door 
de Ierse formatie U2. Als bron wordt de Ierse 
film producent Ronan O'Rahilly genoemd. Ro
nan beweert al sinds jaar en dag met een derge
lijke film bezig te zijn. Uit Britse kring is de grote 
vraag gesteld waar dan het geld voor het projekt 
vandaan moet komen gezien er ~oor Caroline 
bijna geen geld om handen is. 

Nordema weer terue iO Maastricht. 
Sinds enkele weken ligt de Norderney, het 

. voonnalige zendschip van Radio Veronica en 
hedentendage varende' discotheek, weer in 
Maastricht. Gedurende het afgelopen jaar lag 
het schip in de n~bije omgeving van het Belgi
sche Luik. 

Kwaljjke fouten jn internew. 
In!· een verhaal over de aktiviteiten van Lex 

Harding gedurende zijn carrière, dat geplaatst is 
in de kranten van de Gemeenschappelijke Pers
dienst en dat geschreven werd door Theo Haer
kens, staat een aantal kwalijke, geschiedenis 
vervalsende fouten. Eén willen we U beslist niet 
onthouden. Volgens Haerkens verliet Lex Har
ding Radio Dolfijn om vervolgens voor Radio 
Veronica te gaan werken als nieuwslezer. Niet 
veel later, in de eind 6O'er jaren, diende Veroni
ca echter te verdwijnen wegens een verbod op 
de zeezenders via een Britse wet. Wel, die is 
waarschijnlijk pas in de eind 6O'er jaren geboren 
en heeft een heel klein klokje horen luiden. 

voormalige zeezenderdeejays, die aktief zijn in 
de provincie Utrecht. Hij meldt allereerst dat 
Ferry Eden niet meer is te beluisteren via Radio 
Domstad. Het gaat om een tijdelijke afwezig
heid. De programma's van Radio Domstad wor
den uitgezonden via het zgn. Openbare kanaal 
van de lokale radio. Via dit kanaal worden ook . 
de programma's doorgestuurd van 'Studio 
Hoog Catharijne Bij Je Thuis'. Dit, is een pro
gramma van dezelfde onderneming die ook pro
gramma's maakt voor he t overdekte 
winkelcentrum Hoog Catharijne. De program
ma's via de lokale radio worden verzorgd door 
een drietal voormalige zeezenderdeejays: Frans 
van der Drift (Radio Mi Amigo) Jan Parent 
(bekend als Jan Veldkamp van Radio Monique 
en Radio 819) en Rob de Goede (i\d Roberts 
van Caroline, 819 en 558). Een andere program
maaanbieder op dit open kanaal levert iedere 
zondag tussen 11 en 12 in de ochtend een religi
eus programma, n.l. de Radio Gemeente 
Bloemendaal met ds. van Gendt. 

Popularitejt Voice oe rea ce. 
Volgens Joop Meijers, correspondent van het 

Algemeen Dagblad in Israel, is de populariteit 
van de Voice of Peace aanzienlijk minder dan 
voorheen. Volgens Meijers ligt dit vooral aan de 
komst van het tweede zendschip, vanwaar het 
station Arutz 7 voornamelijk nationaal religieu
ze muziek draait. Meijers staaft zijn kennis voor
al op het feit dat het merendeel van de 
taxichauffeurs het station in de auto aan heeft, 
terwijl voorheen de Voice of Peace veruit favo-
riet was bij de chauffeurs. • .. n 
(JC 'J~~ 

De problemep roOd de Commuojcato[, 
Via tussenpersonen hebben de eigenaren van 

het schip, White Lance Enterprises Inc. geves
tigd in Panama, de diverse media bladen via een 
fax op de hoogte gesteld van problemen die men 
heeft met de kapitein. In een schrijven, geda
teerd 11 januari 1990, heeft men de Nederland
se kapitein bevestigd dat een door hem op 13 
december 1989 ingediend ontslag is aangeno
men en wel met teruglopende kracht. 

Eis tot teOJKzendjPK ejKepdommep. 
Ipformatie vapuit Utrecht. Wel stelt men in het schrijven dat de kapitein 

Op vr 19 Januari kregen we een brief van een aantal verplichtingen dient na te komen, 
Alfred Kleijn, die graag wat info wil geven inzake waarbij een boete wordt gesteld van 10.000 dol-
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lar per dag, ingaande 20 Januari (de dag waarop 
dit wordt geschreven), indien de eigendommen 
niet worden terug gestuurd. 

Om welke papieren aaat bet precies? 
Het gaat om het orgineel van de verkoopakte 

van de Communicator door de Britse Overheid 
aan Cord Cabo Int. Inc.en de officie Ie akte van 
registratie van het schip bij de autoriteiten in 
Honduras. Verder eist men dat de kapitein alle 
kontakten verbreekt met personeel op de Com
municator en met scheepvaartagenten, die be
trokken zijn. Reden hiervan is dat de kapitein 
niet langer in dienst is van White Lance Inc. 

Duidelijkheid omtrept Wbite Lapca. 
Op 12 april 1989 kreeg White Lanca het ei

gendomsrecht over de Communicator toen men 
Cord Cabo International had overgenomen en 
tevens de Communicator officieel was overge
dragen door Waipuna Anstalt/Cord Cabo Inter
national aan White Lanca. 

Ook verbod op vertegepwoonUeiD2' 
De nu voormalige kapitein wordt ook te ver

staan gegeven dat hij zich in de toekomst niet 
meer als vertegenwoordiger van Cord Cabo Int. 
mag uitgeven en indien hij dit toch blijft doen hij 
door advokaten van White Lanca in Nederland 
voor de rechter zal worden gedaagd en indien dit 
niet mogelijk is wegens het niet 'verblijven' in 
Nederland van de kapitein dit op wereldwijde 
basis zal geschieden. 

Naast boete ook andere claims. 
Indien bovengenoemde opdrachten niet wor

den uitgevoerd zal er naast de dagelijkse boete 
ook claims door White Lanca worden gedepo
neerd wegens inkomsten derving etc. 

Njet aantoopbare ujteayen. 
Tot een bedrag van rond de fSOO.OOO,- werd 

. in de periode van maart t/m oktober vorig jaar 
gegeven aan de kapitein, waarbij tot op 11 janua
ri geen aantoonbaar bewijs van wederdienst was 
geleverd. De eigenaar stelt nu ook een duidelijke 
bewijsvoering te willen hebben voor alle bedra
gen die zijn geleverd, zo niet zullen de gelden 
worden teruggeeist. 

kunnen stellen wie er daadwerkelijk achter de 
Communicator zal Het betrof The Under
ground Church of America. Deze organisatie 
wenste dagelijkse religieuze-en politiek getinte 
programma's via één van de zenders te gaan 
brengen waarbij de andere zenders gebruikt 
zouden worden voor engelstalige en eventueel 
nederlandstalige programma's. In Nederland 
heeft deze organisatie een kantoor in Woudri
chem. 

Kapitein zw problemen op te lossen. 
wo 24 Januari: De betreffende kapitein stelt 

dat de problemen eerdaags zullen worden opge
lost en dat de oorzaak voornamelijk lag in het 
feit dat de bemanning nog deels betaald moest 
worden. Tevens zou een deel van de uitgegeven 
kosten niet bewezen kunnen worden gezien de 
bewijsstukken door de OCD tijdens de ove1V8l
len in augustus jl. in beslag zouden zijn geno
men. Aan een journalist van een landelijk 
dagblad werd gesteld dat hij niet meer voor het 
projekt wenste te werken daar het was stopgezet 
gezien het doel niet meer noodzakelijk zou zijn. 

Programma's eeriebt op Roemenië. 
Hoofddoel van de Underground Church zou 

bet brengen van religieuse programma's gericht 
op de Roemeense bevolking zijn geweest en 
gezien met de Kerstdagen van 1989 een einde 
was gekomen aan de decennia durende onder
drukking in het land en dus ook een vorm van 
geloofsvrijheid was gekomen dienden de pro
gramma's niet meer te worden gebracht. 

VerkladDe kan niet kloppep. 
De verldaring is op zich vreemd. Vanuit de 

Noordzee programma's richten op Roemenie is 
natuurlijk altijd mogelijk indien dit via de korte 
golf gebeurt. De kapitein stelt echter zich te 
hebben teruggetrokken toen bekend werd dat 
het projekt niet meer door ging. De vrijheid van 
Roemenie kwam definitiefop 25 december jJ. en 
derhalve kan het besluit om niet door te gaan 
met het projekt niet eerder dan daarna zijn ge
nomen. De kapitein diende echter al op 13 de
cember jl. zijn ontslag in. 

Plannen eaan toch door. 
Wie zit er nog meer acbter? Ondanks het feit dat de kapitein stelt dat men 

Reeds maanden geleden wisten we te melden gestopt is met het projekt stelt een vertegen
dat er een kerkelijke rechtse organisatie achter woordiger van de eigenaar dat men alles in het 
het projekt zat, die vestigingen had in Zwitser- werk zal stellen alsnog zo spoedig mogelijk met 
land en Amerika. Toen meldden we nog niet te uitzendingen te starten. Men vindt dat men op 

. 190-10 



een onredelijke manier is behandeld door de 
kapitein en dat men hoopt een betere toekomst 
tegemoet te gaan met de huidige werknemers. 
Inmiddels stelt men nieuwe apparatuur te heb
ben besteld voor de verdere uitrusting van het 
schip. 

Scheepspapieren niet bij kapitein. 
De kapitein beweert tevens dat de eerder ge

noemde scheepspapieren niet in zijn bezit zijn 
maar in die van Waypuna, de organisatie verant
woordelijk voor de aanmonstering van de be
manning. Gezien de bemanning nog niet 
volledig betaald zou zijn heeft men de papieren 
nog niet terug gegeven aan de rechtmatige eige
naar. 

Wajpup8 is vap eieenaar, 
Volgens de gegevens van White Lance Inc is 

Waipuna in april vorig jaar opgegaan in White 
Lanca. Dit geschiedde op dezelfde tijd als de 
overname van Cord Cabo Inc. De papieren, 
indien de kapitein de waarheid spreekt, zouden 
dus al in handen zijn van de eigenaren. Vreemd 
is echter dat de eigenaar in de brief aan de 
kapitein duidelijk stelt de papieren van deze op 
te eisen. 

Gernçbten bestonden al langer. 
Reeds in de week na de overval op de Ross 

Revenge, jl. augustus, werd ons bekend dat er 

grote problemen zouden zijn tussen de finan
ciers en de kapitein. Ondanks het feit dat hij toen 
nog wel voor de organisatie werkte werd al het 
één en ander bij de 'buitenwereld' bekend. 

Politie net;mt onderdelen in bestae. 
Het niet nakomen van verplichtingen inzake 

het betalen van liggelden zou de reden geweest 
zijn van de eerder genoemde inval van de Por
tugese politie. Na ons op do 25 Januari bekend 
werd zou de politie destijds de inval hebben 
gedaan in opdracht van de Portugese 
havenautoriteiten daar er nog een bedrag van 
rond de 125.000 gulden verschuldigd was door 
White Lanca. 

Masthouwers geyonden!! 
Een Carotine woordvoerder weet te melden 

dat spoedig, zodra de weersomstandigheden het 
toelaten, door een professionele firma, het laat
ste segment op de beide zendmasten aan boord 
van de Ross zal worden gebouwd. Daarna zal 
een nog hoger vermogen kunnen worden ver
wacht. 

Woord van dank; 
Zoals altijd weer een woord van dank voor 

onze tipgevers aan NU: Maria Depuydt, Paul 
Jan de Haan, Tom de MuncJe, Jelle Boonstra, 
Jack Duyser, Jos Leijgraaff en samenstelling: 
Hans Knot. 

55 Ein Video mit 
besonderem Inhalt 

T VE 
Nigel Harris, lange Zeit Disc,",ockey auf der Ross Revenge, berichtet über das Leben an Bord des Seesenders Radio 
Caroline 558. Vorbeifahrende Schiffe sind oft die einzige Abwechslung und der Zuschauer erfährt was im Laufe ei
nes Tages 50 alles in die Nähe der Ross Revenge kommt: Fischkutter, Frachtkähne, Autofähren, Versorgungsboote, 
Flugzeuge, Vögel und noch einiges Andere. Eine Abwechslung ganz anderer Art sind die Stürme, die dem Seesen
der aft sehr zusetzen. So beginnt dieses Video auch mit einem besonders heftigen Exemplar: dem Sturm vom Okto
ber 1987. Es zeigt Techniker Mike Watts bei Reparaturarbeiten im Mast mit zirkusreifen Drahtseilakten und schil
dert ganz generelI mlt eindrucksvollen Aufnahmen das Leben auf und um die Ross Revenge. 
Bei einem weiteren Sturm im November '87 .. wird die Videokamera dann unfreiwillig Zeitzeuge des Verlustes des 
tast 100 Meter hohen Sendemastes. Ungläubiges Erstaunen, Erschrecken, Furcht, Schwimmwesten, Alarmsignale 
- einmalige und aufregende Bilder. Der gröBte Teil des Videos ist dann den Zerstörungen auf der Ross Revenge ge
widmet. Die Bilder geben einen Eindruck davon, welche Naturkräfte an dem jetzt über die Reling hängenden Mast 
gewirkt haben müssen. Zum SchluB hängt der Stolz des Schiffes nur noch an einer Stahitrosse und versinkt 
schlieBlich ganz in den Fluten. Aber das Leben geht weiter und 50 zeigt dieses Band auch kurze Aufnahmen vom 
Test des Glasfiebermastes '88 und den im Bau befindlichen neuen Masten im Februar '89. 
VHS video, ca. 50 min., Bestell~r. VD 10, 80=- DM 
Ein ausführliches Informationsblatt über weitere Seesender-Videos schicke ich auf Wunsch geme zu. 
Otfahore Spezlalversand· PoeH. 100928 . 4040 Neu_1 
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Orapje Televisie wil alsDoa IV Net. 

Lange tijd hadden we niets meer vernomen 
van de plannen tot het opstarten van het Oranje 
1V projekt van filmproducent Rob Houwer. 
Ruim een jaar geleden meldde hij dat hij een 
verzoek tot het mogen opstarten van een com
mercieel net in Nederland had ingediend bij het 
Ministerie van WVc. Nadat Veronique het pro
grammapakket van van den Ende had gekocht 
en ook de uitgeverijen een aanzienlijk deel in het 
aandelenpakket van de moedermaatschappij 
van Veronique hadden verworven, verwachtte 
niemand meer dat er nog belangstelling zou zijn 
voor een commercieel net binnen de Nederland
se mediawet. Hij stelt dat er naast de STER en 
de reklame op Veronique nog genoeg ruimte is 
voor het verkopen van reklamezendtijd en der
halve zal hij zijn aanvraag handhaven. Volgens 
Houwer zijn er naast Oranje 1V nog 2 kandida
ten voor een eventuele toewijzing van de 
vergunning. 

Nieuwe ipterim direkteur bU NCRV. 
Martin Veenendaal is benoemd tot de nieuwe 

interim direkteur televisie bij de NCRV. De 
nieuwe benoeming gaat per 1 maan a.s. in en 
Veenendaal wordt daarmee de opvolger van 
Hans van Maanen. De tijdelijke funktie komt 
doordat het omroepbedrijf zal worden gereor
ganiseerd. De leiding van de NCRV streeft er 
naar de redactioneel-inhoudelijke kant en de 
management-produktionele leant van het tv be
drijf te gaan scheiden. Als dit gerealiseerd is zal 
ook duidelijk zijn welke taken de nieuwe direk
tieleden zullen krijgen. Na zijn studie in de poli
ticologie kwam Veenendaal in 1969 in dienst van 
de NCRV als producer bij de afdeling documen
taires en godsdienstige en educatieve program
ma's. Daarna werd hij toegevoegd aan de Dienst 
Studie, Planning en Onderzoek. Vervolgens 
keerde hij terug op zijn eerdere afdeling en sinds 
1986 was hij hoofd van de Dienst Sociale, Finan
ciele en Algemene Zaken. 

Kiikciifers voor van 'I Hek. 
Een waardering van 8 en een aantal van 

3.050.000 kijkers hetgeen nèerkomt op een kijk
dichtheid van 24% is het resultaat voor de Ou
dejaars conference van Youp van 't Hek op de 
Nederlandse televisie. Het programma werd 
Oudejaarsavond uitgezonden door de VARA 
Via de VPRO was die avond een speciale Oude
jaarsviering verzorgd door Thee en Thea, een 
programma dat 930.000 kijkers trok en een 
waardering kreeg van 6,8. Seth Gaaikema, die 
zijn conference op 30 december via de VOO 
verzorgde, bereikte 3.020.000 kijkers en kreeg 
een waardering van 7,1 %. 

Ki·k .... kt- " · JJ:lJlers a Ie Yeroplgpe. 
Het aktieprogramma ten bate van Roemenie, 

dat op zaterdag 30 december jl. door R1L Ver
onique werd uitgezonden en rond de 30 miljoen 
gulden opbracht, heeft een gemiddelde kijk
dichtheid gehaald van 10%. Gezien een derge
lijk programma op de Nederlandse televisie 
meestal rond de 30% aan kijkers haalt kan de 
opbrengst van de R 11 V aktie als bijzonder goed 
worden omschreven. Rond de klok van 21.15 
had het programma een uitschieter met een 
gemiddelde van 14.5% aan kijkers. 

mOS mal weer aap de sport QP RadiQ 1. 
\.ti' Meldden we in ons vorig nummer dat 
~ er nog immer strijd was tussen de 
:..:..: NCRV en de TROS inzake het uitzend

recht van sportverslaggeving op de zaterdagmid
dag, dan kunnen we nu stellen dat de strijd is 
beslecht in het voordeel van de 1R OS. De Raad 
van State heeft de TROS namelijk in het gelijk 
gesteld. Zoals bekend had het Commissariaat 
voor de Media de 1ROS inmiddels een boete 
willen opleggen bij het uitzenden van sport op 
de zaterdagmiddag, hetgeen tot gevolg had dat 
de Raad van State werd gevraagd voor een uit
spraak. Het Commissariaat werkte in opdracht 
van de NOS. In haar besluit stelt de 
Raad van State dat de TROS ten on-~ 
rechte verboden is haar sport program- ~ 
ma op de zaterdagmiddag via Radio 1 
te mogen maken. Ook noemde men de door de 
NOS aan de TROS opgelegde beperkingen in 
strijd met 'het beginsel van behoorlijk bestuur' 
en werd tevens door de NOS voorbij gegaan aan 
de zenderkleuring voor Radio 1. De leiding van 
de TROS stelt verheugd te zijn met het besluit 
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mede gezien het feit dat Radio 1 bij uitstek 
bestemd is voor het verzorgen van 
aktualiteiten en dus ook de aktuei; ~ 
sportverslaggeving. • ~ 
Kijk TQP Tien maand december 
lm.. 

Zeg-'ns-Aaa heeft in haar tiende jaargang als 
favoriete televisieserie in Nederland andermaal 
de Ie plaats gehaald in een Kijk Top TIen; deze 
maal over de maand december 1989. Met een _ 
kijkdichtheid van 29.6% en een waardering van 
7.4 stond het aan de top van de top tien, die er 
verder als volgt uit zag: 

2 NOS Journaal 
3 Medisch Centrum West van de TROS 
4 Mini Playbackshow van de TROS 
5 Jongbloed en Joosten van de TROS 
6 De TV Dokter TROS 
7 De TROS 1V Show op Reis 
8 Youp van 't Hek VARA 
9 Seth Gaaikema VOO en 
10 Laat maar zitten van de VARA 
Naast de TROS, VARA en VOO komt er 

slechts 1 programma van de NCRV en 1 van de 
KRO in de top 25 van de meest bekeken pro
gramma's over december voor. 

DalipK aantal Qmrocpleden. 
Voor het eerst sinds jaren is er een daling te 

zien in het totaal aantal leden van de diverse 
omroepverenigingen in Nederland. Vooral de 
AVRO en de KRO leden aanzienlijke verliezen 
terwijl de andere omroepen slechts lichte winst 
vertoonden. In totaal zijn er nu 4.900.871 perso
nen in Nederland lid van een omroepvereniging. 
De VOO is de grootste omroep met 1.023.000 
leden, gevolgd 'door de AVRO met 767.831 
leden. Op de derde plaats is de TROS gebleven 
met 713.025 leden. Vervolgens staat de Iffi.O 
met 626.134 leden op de vierde plaats, de 
NCRV met 560.267 Se en de VARA 6e met 
541.685 leden. De B omroepen VPRO en EO 
scoren respektievelijk 340.550 en 328.379 leden. 

Arbeidsburo Kaat wenen via kabel. 
Met de aankoop van zendtijd via de regionale 

kabel denkt het Gewestelijk Arbeidsburo te 
Amsterdam een kans te maken dié werklozen te 
bereiken die niet kunnen lezen of niet gewend 
zijn met de gedrukte informatie van het Ar
beidsburo om te gaan. Vanaf september a.s. zal 
er een speciaal programma voor deze doelgroep 

worden uitgezonden, dat telkens 1 uur zal du
ren. Naast informatie over vacatures en werk
mogelijkheden zal ook aandacht worden 
besteed aan scholingsmogelijkheden. In totaal is 
er 2 miljoen uitgetrokken voor het maken en 
kunnen uitzenden van de programma's gedu
rende de komende 4 jaren. 

In problemen pa televisiegptredeu. 
In Groningen werd in september j.l. een brute 

overval gedaan op een sigarenwinkel aan de 
Stationsstraat. Op zich een dagelijkse gebeurte
nis, die U niet leest in Freewave. De 23-jarige 
overvaller stelt echter dat hij tot de overval is 
gekomen daar hij telkens maar weer herkend 
werd van een televisieprogramma uitgezonden 
door de IKON, waarin hij meedeed. Gevolg was 
ondermeer dat hij van school werd weggepest. 
Zijn verleden zat hem zodanig in de weg dat hij 
zich opnieuw vergreep aan andermans 
eigendommen. De officier van Justitie eiste 8 
maanden tegen de overvaller. 

CDA wil pieuw opderzoek teaep Veropigpe. 
De CDA medispecialist Beinema heeft er bij 

minister D' Ancona van WVC op aangedrongen 
met spoed een vernieuwd onderzoek in te stellen 
naar de al dan niet toegangkelijkheid van Ver
onique op de Nederlandse kabel. Met de aan
koop van het programmapakket van van den 
Enden en het overnemen van 38% van de aan
delen door de uitgevers vindt Beinema dat er 
meer en meer sprake is van een Nederlandse 
onderneming. Er wordt in Den Haag niet ver
wacht dat de minister tot aktie zal overgaan, 
gezien er een besluit ligt van de Raad van State. 

Advies ipzake allochtopen. 
In een advies van de Mediaraad aan de minis

ter voor WVC wordt gesteld dat de minister er 
voor moet zorgen dat de media in Nederland 
toegankelijk moeten blijven voor de etnische 
minderheden. Daarvoor dient een specifiek be
leid te worden gevoerd. Men is van mening dat 
de mediawet een regel dient te bevatten waarin 
wordt omschreven dat het verzorgen van de 
programma's voor de minderheden tot taak van 
de NOS behoort. Men kan hier mee vooruitlo
pen op een eve~tuele wijziging van de Mediawet 
ten aanzien van de taakstelling van de NOS als 
programma verzorgende instelling. De Raad is 
tevens van mening dat minister D'Ancona kon
takt dient te zoeken met de ministers van de 
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andere lidstaten van de EG en die van de Raad 
van Europa om te komen tot de instelling van 
een Europees produktiefonds ten behoeve van 
de produktie en de verspreiding van multi-cul
turele omroepprogramma's, waarbij Nederland 
een initierende rol kan gaan spelen. Men heeft 
tevens een brief gestuurd aan de ministers van 
binnenlandse-, sociale-, en onderwijszaken en 
WVC met het verzoek gelden te reserveren 
waarmee financiering van de oprichting van spe
ciale persorganen voor allochtonen kan gaan 
plaatsvinden. 

Te0l2trekkinK Marcel Van Dam. 
De verwachting is dat rond deze tijd de offici

ele terugtrekking als waarnemend direkteur-te
levisie valt te velWachten bij de VARA van 
Marcel van Dam. Er zal een nieuwe direkteur 
worden benoemd die zowel de radio- als televi
sieafdeling tot zijn beheer zal kunnen gaan reke
nen. Een procedure tot benoeming is inmiddels 
op gang gebracht. Reden tot deze plotselinge 
ommekeer is het feit dat waarnemend radiodi
rekteur Wil brink meer en meer tijd moest gaan 
besteden aan de uitgeverij van de VARA daar 
de direkteur van de uitgeverij al geruime tijd 
ernstig ziek is. Sinds 1 februari 1989 was van 
Dam waarnemend direkteur televisie nadat 
Rients Stippens zijn ontslag had genomen. 

SOngfestival jn drie tonden. 
De spanning opvoeren door middel van 2 hal

ve finales en één finale is bet doel van de NOS 
bij het Nationale Songfestival in ons land. Het 
zal voor de eerste keer zijn dat via voorronden 
bet winnende liedje en de afgevaardigde voor 
Nederland zal worden gekozen. De kijkers zul
len ook deze keer een grote stem krijgen in het 
verkiezen van het lied. Er zullen 20 verschillende 
liedjes · ten gehore worden gebracht door even
veel artiesten (groepen). De halve finales wor
den op 16 en 23 februari a.s. uitgezonden terwijl 
er tijdens de finale op 10 maart a.s. uit elke halve 
finale 5 liedjes zullen worden gebracht. 

Belap2stelUnK van den Ende Pmdukties. 
Er bestaat grote belangstelling in bet buiten

land voor de Soundmix Show van Joop van den 
. Enden produlcties. Naast al bestaande eigen ver
sies die worden uitgezonden via de televisie in 
West Duitsland, Belgie, Engeland, Oostenrijk 
en Zwitserland, meldt men nu dat er ook in 
Amerika belangstelling is voor een eigen versie. 

Men heeft tevens gevraagd de Amerikaanse ver
sie in produktie van van den Enden te laten 
verzorgen. 

Wereldomroep populair, 
Ruim 85% van de Nederlandse vakantIegan

gers in het buitenland heeft de afgelopen zomer 
geluisterd naar de programma's van de Wereld
omroep. Het gaat bier wel om die personen, die 
de bescbikking hebben over een radio met kone 
golf ontvangst-mogelijkheden. In totaal stelt de 
Wereldomroep het afgelopen jaar 1,1 miljoen 
vakantiegangers te hebben bereikt, hetgeen 
150.000 minder is dan in 1988. Het merendeel 
luisterde naar de och ten programmering waarbij 
gesteld kan worden dat het experiment 'Nieuws
lijn Europa', niet geslaagd is. In drie half-uur-du
rende blokken met telkens dezelfde inhoud 
werd het nieuws gebracht. De komende zomer 
zal derhalve 'Nieuwslijn Europa' niet op deze 
manier worden voongezet. 

Reklame op zondag in de toekomst. .. 
Als het aan de PvdA ligt zal er in Qe toekomst 

ook mogelijk moeten worden reklame via radio 
en televisie te verzorgen op zondagen in Neder
land. Sinds de oprichting van de STER, in 1966, 
is er nog nooit op zondag reklame verzorgd. Het 
verbod op deze vorm van reklame lijkt weg te 
vallen nu minister D'Ancona van WVC geen 
bepaling inzake zondagse reklame heeft opge
nomen in haar wijzigingsvoorstellen op de 
mediawet. Bij de PvdA meent men dat het CDA 
altijd zal blijven stemmen tegen invoering van 
zondagse reklame maar dat men zondermeer 
een meerderheid in de Tweede Kamer kan krij.;. 
gen ter invoering. De PvdA is van mening dat 
een invoering van zondagse reklame belangrijk 
is daar hiermee de verhoging van de omroep
bijdrage kan worden voorkomen. Vooral de p0-
pulariteit van de sponuitzendingen zouden zeer 
aantrekkelijk zijn voor de reklamemakers. 
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Kontrakt met Visnew~ 
Voor het verzorgen van baar nieuwsuit

zendingen heeft de leiding van Super Channel 
een kontrakt afgesloten met het Britse bedrijf 
Visnews, dat deze maand van kracht zal worden. 
In drie talen, het Engels, Duits en N ederJands, 

. zal Visnews nieuwsuitzendingen gaan aanleve
ren. Verder op in 1990 zullen daar nog Fransta
lige bulletins aan worden toegevoegd. Su per 

. Channel zal 5 keer per dag een bulletin van 
telkens 10 minuten gaan uitzenden. Vorige 
maand werd tevens in Brussel een ,eigen nieuws
studio in gebruik genomen ten bate van de 
berichtgeving over de EG. 

RIL en Eutelstat, 
R1L overweegt rond begin maart te stoppen 

met haar satellietuitzending via de Eutelsat 1-
F4, die op 13 graden Oost staat afgesteld. Zoals 
bekend heeft R 1L tevens transponders in ge
bruik van de Astra IA, de Kopernikus DFS 1 en 
1VSat2. 

Spagje wisselde PIWrammerinK. 
Sinds medio december verzorgt de Spaanse 

Staatstelevisie niet meer de programma's van 
1VE1 via de Eutelsat l-F5 satelliet maar wordt 
bet programma 1VE Internacional uitgezon
den. Het is samengesteld uit programmaonder -
delen van beide Spaanse staatsnetten en is 
eigenlijk bedoeld als programma voor de La
tijns-Amerikaanse markt. 

EsseJte wijst claims aC, 
De 5 miljoen gulden aan schadev~rgoeding, 

die door de kabelexploitanten worden geeist van 
Esselte, gezien het 1VlO projekt geen doorgang 
zal vinden, zal niet worden betaald. De 
kabelexploitanten hadden via de VECAI een 
dergelijke claim ingediend daar alle exploitanten 
speciale voorzieningen hadden getroffen voor 
het kunnen uitzenden van de programma's van 
1VlO en men derhalve grote investeringen zou 
hebben gedaan. Ook zou Esselte, volgens de 
VECAI, met een alternatief programma moe
ten komen indien 1VlO geen doorgang zou vin
den. Esselte stelt echter dat met het merendeel 

van de exploitanten een kontrakt gemaakt is 
waarin duidelijk gesteld is dat zodra het 1VIO 
projekt geen doorgang zou vinden het kontrakt 
automatisch ongeldig zou worden. Op die ma
nier vervallen dan ook alle vormen van aan
spraak op schadevergoeding. Wel is er een 
tiental netten die een ander kontrakt heeft met 
EsseJte. Met deze exploitanten zal worden over
legd inzake een eventuele tegemoetkoming in 
de geleden schade. 

o ESSELTE 

ABONNEE, TVsv 
TV Tieo alsoOK in beroep. 

Ondanks het feit dat de uitspraak van het 
Commissariaat voor de Media al enkele maan
den geleden is gevallen inzake het al dan niet 
mogen uitzenden van 1VlO, heeft de organisa
tie, of misschien wel beter gesteld het consorti
um van financiers, besloten alsnog tegen het 
besluit in beroep te gaan bij de Raad van State. 
Men stelt duidelijk dit niet te doen om alsnog te 
kunnen gaan uitzenden maar puur om, na een 
eventuele positieve uitspraak, een forse schade
claim, gesproken wordt over een bedrag van 
rond de 30 miljoen, bij de regering in te dienen. 
1V 10vetwacht dat de Raad van State, alvorens 
een uitspraak te doen, advies zal inwinnen bij het 
Europese Hof in Luxemburg inzake de al dan 
niet rechtsgeldigheid van de Nederlandse 
besluitvorming in vergelijking met de Europese 
wetgeving. De verwachting is dat een uitspraak 
niet eerder dan over een jaar is te verwachten. 

EiKen satelliet voor Turkj je. 
De Turkse regering heeft plannen met een 

eigen satelliet te komen onder de naam Turksat. 
Het zou een satelliet moeten gaan worden met 
16 transponders, die geaktiveerd moeten wor
den in het 11 en 12,5 GHz bereik. Zes van deze 
transponders zouden gebruikt moeten gaan 
worden met een midden vermogen t.b.v. 
televisieuitzendingen gericht op het grote land 
zelf. Er zou een speciale transponder worden 
geaktiveerd waardoor de programma's ook in 
een deel van Midden- en West Europa kunnen 
worden ontvangen. Het is niet bekend wanneer 
de plannen geaktiveerd zullen worden. 
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Deutsebe WeUe via sn Lapka. 
Nadat er gedurende de afgelopen jaren vele 

problemen waren gezien de rumoerige toestan
den op het eiland Sri Lanlca is de Deutsche Welle 
nu 24 uur aktief via de zenders van de SLBC in 
Trincomalee. Men maakt gebruik van de 
1548,9615,11835,6170 en de 7225 kHz. 

Geen persyriibeid in Vietpam. 
Het Vietnamese parlement heeft een voorstel 

tot herinvoering van de persvrijheid afgewezen 
met 354 tegen 33 stemmen. De wet die nu is 
aangenomen verbiedt o.a. het in privé-bezit heb
ben van kranten en andere media. 

Persburo Radja FRe Eumpe Bogaadje. 
Eind december is er een persburo van Radio 

Free Europe geopend in de Hongaarse hoofd
stad Boedapest Eveneens is een dergelijk buro. 
voor 1990 gepland in Moskou. De vraag is of er 
met de vrijheid in Oost Europa nog wel toe
komst is voor de programmering van RFE en 
Radio Liberty gezien de interesse bij toene
mende vrijheid vOOr de uitzendingen van de 
stations zeer zeker zal gaan afnemen. .. 
Vele slaçbtoaeCS onder journalisten. 

84 Journalisten uit 23 verschillende landen 
zijn het afgelopen jaar bij de uitoefening van hun 
vak omgekomen. 19 Van hen stierven in Colom
bia. 31 Joumalisten werden ontvoerd of verdwe
nen spoorloos. Liefst 1045 journalisten waren 
het doelwit van aanslagen dan wel bedreigingen; 
dit in 84 verschillende landen. Na Colombia wa
ren er veel slachtoffers in Peru (7), Sri Lanlca (5) 
en Iran (5). 

Amerikanen hebben inmiddels de zender afge
broken en getransporteerd naar de VS. 
DI tips vanuit Eguado[. 

Om even te noteren in je DX overzichtslijst: 
DX Partyline is wekelijks te beluisteren op za
terdagochtend via de 6050, 9745 en de 11775 
kHz om 8 uur UTC. 

UjtwisseUnll Korea en Canada. 
Onderhandelingen zijn gaande tussen Radio 

Canada International en Radio Korea. Men is 
van plan in de toekomst elkaars zenders te gaan 
gebruiken om diverse gebieden beter te kunnen 
bereiken. Een eventuele startdatum van deze 
vorm van uitwisseling is gesteld op 1 april a.s. 

HiJward G. Rose 
reports ... 
COOL FM opspUtsipa 
Ig Dublip. 

Cool FM is een nieuw station dat haar pro
gramma's verzorgt in Dublin tussen 6 in de och
tend en 1 in de nacht via de 97.4 MHz FM. Het 
station, dat een soort van nieuwsstation is, is 
gericht op het luisterpubliek tussen 18 en 35 
jaar, heeft een potentieel van 1 miljoen luiste
raars en is een opsplitsing van het !LR station 
Downtown Radio. 

Samenwerldnl met Polen . 
Het is echt nog niet zo lang geleden dat de 

uitzendingen van de BBC World Service in op
dracht van de Poolse regering werden gestoord. 
De situatie in Polen is veranderd en zo ook de 
onderlinge verstandhouding. Er zullen dit jaar in 
totaal 6 cursussen van elk 6 weken worden ge
houden waarin omroepers van de Poolse Staats
omroep door kaderleden van de BBC zullen 
worden getraind in moderne programmatech
nieken. 

BBC LocalaUemaal gaar FM. 
De komende tijd is er een grote verandering 

te verwachten in het luisterpatroon naar de di
verse BBC Local stations. Het merendeel van de 
stations zal in de komende tijd namelijk gaan 
omschakelen naar een FM zender. Radio Glou
chester was vorige maand het eerste station dat 
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overschakelde. BBC Hereford and Worchester 
volgen in april, waarna nog meer BBC Local 
stations dit jaar zullen switchen van de AM naar 
de FM. 

Meer aandelen voor An2lia TV. 
Anglia lV, het commerciele net voor Oost 

Engeland, heeft het aantal aandelen dat ze had 
in Chiltern Radio PLC aanzienlijk verhoogd. 
Anglia is nu eigenaar van 18.13% van het aan
delen- pakket. Dit bete kent bijna een 
verdubbeling van het percentage van begin de
cember 1989. 

Njeuwe BBC statjons dit jaar. 
BBC Radio Suffolk zal in april van start gaan 

terwijl een andere BBC Local station dit jaar te 
verwachten zijn in Berkshire (oktober). 

Spectrum Kokt op 7,50/0. 
Spectrum Radio, het laagvermogen station in 

London dat voor vele etnische minder
heidsgroeperingen zal gaan uitzenden, gokt op 
een gemiddeld luisterbereik van 7,5 % per week 
van de Londense bevolking. 

KW van start gmaap. 
Op zaterdag 27 januari jl. is in Stockport het 

New wave commerciele station KFM Radio van 
start gegaan via de 104.9 MHz. Het station haar 
format wordt niet gebaseerd op één van de vele 
bestaande hitlijsten maar men brengt, zoals de 
programma controller Steve Toon het stelt, de 
betere muziek die onatbankelijk is van de hitlijs
ten. Volgens hem lopen de stations die wel met 
hitlijsten werken 20 jaar achter. KFM maakt 
voor de programmering gebruik van een com
puter waarbij merendeels CD's en ander digitaal 
opgenomen materiaal wordt geprogrammeerd. 

Mednick al weerwea bij Inyjcta. 
Mochten we enkele maanden geleden verne

men dat de vermaarde Amerikaanse 
programmasamensteller HalVey Mednick was 
ingehuurd door de Invicta Radio Group als pro
gramma direkteur; nu kunnen we meiden dat hij 
al weer aan de kant is gezet vanwege de proble
men die zijn ontstaan bij het opzetten van het 
Invicta station in Ashford. Mednick overweegt 
een proces tegen de Invicta Group aan te gaan. 

programma van BBC Radio One in stereo te 
beluisteren. Radio 1 stelt nu 76,4% van de luis
teraars te kunnen bere~ken en in 19921igt het in 
de bedoeling dit percentage op te voeren naar 
96%. 

Top omzet ILR. 
Afgaande op de gegevens 

over het vorig boekjaar, dat op 
30 september jl. eindigde, heeft 
de ILR een topjaar meege-
maakt. Er werd voor 138,4 mil- INDtFl:NctNT 
joen aan Engelse Ponden l.OCAlRA[X) 

omgezet hetgeen een winstper .. 
centage van 16% opleverde in vergelijking met 
het daaraan voorafgaande boekjaar. 

Meer belangen in Frankrijk. 
Crown Communications heeft haar belangen 

in de Franse radioindustrie aanzienlijk versterkt 
door de overname van het Septentrion FM net
work. Men heeft daar 7 stations, waardoor het 
totaal aantal van het RFM netwerk, dat toebe
hoort aan Crown Cammunications, is opgelo
pen tot 45. 

Nieuw syndicate rockpnmramma. 
20 Februari is de start van een 16 weken 

durende serie onder de titel Rock Steady. Het 
betreft een programma dat is samengesteld 
door de syndicator Unique Broadcasting Cam
pany, dat wordt toegeleverd aan diverse ILR 
stations. Tevens wordt het programma syn
chroon uitgestraald door het tv net Channel 
Four. Het zal iedere dinsdag vanaf middernacht 
Nederlandse tijd worden uitgezonden. 

BTBF bekroond in Angers. 
De R TBF is ruim in de prijzen gevallen tijdens 

het Scoop Festival 89 dat in het Franse Angers 
werd gehouden. De grote prijs ging naar 'Gou
lag Perm 35', een documentaire van de Franse 
journalisten Vaudon en Delannoy, die als eerste 
Westerse journalisten een documentaire wisten 
te maken over het kamp waar de laatste Sovjet 

Meer dan 75% in stereo voor Radio 1. Russische gewetens-gevangenen worden vast-
Door het plaatsen van nieuwe zenders en het gehouden. De Belg Mariage sleepte voor de 

~ersterken van bestaande is het in Engeland nu RTBFtweeonderscheidingen in de wacht. Voor 
mogelijk v~r ruim 75% van de bevolking het zijn film 'Radio Checauchoir' kreeg hij de prijs 
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voor de beSte 'regionale documentaire'. De do
cumentaire belicht een lokaal radiostation. Ver
der deelde Mariage de prijs van het Crédit 
Agricole met zijn collega Dutilleul. Mariage 
kreeg hem voor zijn videoproduktie 'Un Tour 
en Afrique' terwijl Dutilleul zijn deel kreeg voor 
de documentaire 'La Cité du Coq'. 

Kijkcijfers njet langer gewenst, 
De voorzitter van de Raad van Beheer van de 

BRT, de Witte, heeft in een Nieuw Jaarsbood
schap meegedeeld dat de BRT zich moet gaan 
verwijderen van het commerciele gedrag inzake 
de kijkcijfers. Professor de Witte stelde dat de 
BRT in de eerste plaats rekening dient te hou
den met de grote verscheidenheid in samenstel
ling van de samenleving en derhalve alle 
groeperingen moet bereiken en tevreden stel
len. Hoofddoel van de programma's van de 
BRT, zo stelde ze, zijn: betrouwbaarheid, des
kundigheid, creativiteit, kritische instelling, in
tellectueel nivo, stijl en taal. Ze vroeg meteen de 
politiek er over na te denken de jaarlijkse dona
tie aan de BRT te verhogen zodat er een grotere 
bewegingsruimte kan onstaan voor de omroep. 

Yerhogi08 tarieven VIM· 
c::=:=J] ~~i De reklametarie-

.. ~l I~rir\ j~~/ ven van de VlaaIll$e n, l I :~II '1 ' , Televisie Maat-
i I ï U t. schap pi JO zij" n 1 fe-LJi H I~ il . , ~o = bruari j.1. verhoogd 

met gemiddeld 9%. De verhoging is gebeurd 
gezien de kijkcijfers de afgelopen periode aan
zienlijk zijn gestegen. Had men eerder een mart
kaandeel van 20%, inmiddels is dit bijna 
verdubbeld tot 37%. In de prime-tiMe-uren zijn 
de tarieven het meest gestegen (gemiddeld 
30%). Men verwacht dit jaar bij de VIM een 
reklameomzet van rond de 4 milliard Bfr (215 
miljoen gulden) waarbij uiteindelijk een winst 
van rond de 3 milliard Bfr wordt verwacht, zo 
rond de 160 miljoen gulden. 

voetbal tot midden 1991. 
Een nieuw akkoord, gesloten tussen de BRT, 

VIM, R TBF en R 1L, garandeert bet Belgische 
kijkerspubliek verslaggeving van nationale com
petitiewedstrijden via alle vier netten. De nieu
we overeenkomst, die loopt tot juli 1991, de 
datum waarop het originele kontrakt tussen 
BRT en RTBF aan de ene kant en de Belgische 
Voetbal Bond aan de andere kant afloopl:-

Zowel VIM als R1L zullen, voor het mogen 
uitzenden van korte verslagen, telkens een be
drag moeten afdragen aan ge BRT dan wel de 
RTBF. 

Ceptrum voor media en informatje. 
Cijfers, onlangs vrijgegeven door het Cen

trum voor Media en Informatie, geven een aan
zienlijke groei in populariteit aan voor de vrije 
radio's in Belgie. Ondermeer wordt gesteld dat 
48,5 % van de Belgen regelmatig luistert naar 
één van de lokale radio's en 28,3% stelt dagelijks 
te luisteren. 

Storing op Zeeuwse radio. 
Omroep Zeeland, dat als regionale radio sinds 

1 januari aktief is, is niet tévreden over de ont
vangst in bepaalde gebieden. Reden hiervan 
wordt aangegeven als zou de hoofdzender, die 
staat opgesteld in Goes, last ondervinden van 
een Belgisch lokaal station in Egem. Men heeft 
inmiddels kontakt opgenomen met de Vlaamse 
autoriteiten ter oplossing van het probleem. 
Voorlopig worden de programma's van Radio 
Zeeland ook uitgezonden via de hulpzender in 
het Zeeuws Vlaamse Philippine. 

Hansen's 
# - _ . Scandinavië 

ReklamezendWd vglgeboekt. 
De complete zendtijd voor 1990 voor 1V2 is 

medio december volgeboekt. In totaal gaat het 
om een bedrag van 480 miljoen DKr. Gezien er 
een restrictie is in het aantal reklameminuten 
moet worden aangenomen dat rond de 250 mil~ 
joen D Kr aan reklame niet kon worden geplaatst 
wegens een groot overaanbod. 

Commercieel tv net Uslagd. 
1V Stad 2 op Usland, gevestigd in de hoofd

stad Reykavik, verkeerde tot voor kort in grote 
financiele moeilijkheden. In januari is de Com
mercial Bank bijgesprongen en heeft het station 
in zijn geheel opgekocht waardoor de toekomst 
van het station is gewaarborgd. 

In één op de drie gezinnen is een decoder 
aanwezig voor het decoderen van de program-
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ma's van Stod 2. Het station moet verder rond
komen van reklameinkomsten. 

Verkoop aandelen Kanul 2. 
Zoals bekend was het runnen van Kanal 2 

door Esselte, dat een 40% van het aande
lenpakket in handen had, een probleem. Medio 
december is derhalve Kanal 2 Broadcast door 
EsseIte verkocht aan Mr. Alley Cat en Bent 
Fabricius. Wel zal Kanal 2 blijven funktioneren 
alsof het een voordeel zou zijn van Kanalen 
(waann EsseIte een groot succes heeft met on
dermeer Film Kanalen en FilmNet DK), maar 
ook 1V2 heeft een deel van de aandelen van 
Kanal2 opgekocht. De eerder genoemde Fabn
cius is eigenaar van de filmmaatschappij Metro
nome en Warner Films in Denemarken. 
Verwacht wordt dat hij spoedig het idee van de 
succesvolle ochtendprogrammenng van Kanal2 
aan 'IV 2 zal verkopen zodat dit programma in 
de toekomst een breder kijkerspubliek kan krij
g~n. 

NEWS · 0 
FROM THE USA il. 
Br:laggstelljg2 yoo[ ka- ~ 4t ~ 
bel Europa. 

Daniel en Ass., één van de grootste investeer
ders in de exploitatie van Amerikaanse kabel
netten, heeft verklaard dat men de Europese 
markt op wil. Men denkt daarbij aan financiering 
in kabelnetten en in satellietstations. Men denkt 
dit te kunnen doen in landen als Engeland, Ier
land, Zweden, Noorwegen, Denemarken,Oos
tenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Belgie en 
Spanje. 

Alleeg Led Zeppelin op de radio. 
Een radiostation in Clearwater in de Ameri

kaanse staat Florida heeft haar programmafor
mat drastisch omgegooid. Het speelt alleen nog 
maar muziek van Led Zeppelin. De vraag is hoe 
lang het station dit format zal aanhouden gezien 
er slechts 10 LP's door de formatie zijn gemaakt. 
Komt ons nu al de oren uit. 

(J rî1 ~ 
§ @J @J ~ De Verloren 
c t1 t1 0 

Ol W ~~I JIoofdstukke~o 
Gingen we de vorige keer vooral in op het 

gebeuren in de kelders van het Caroline House 
aan Chesterfield Gardens, dit maal wil ik iets 
meer vertellen over de leiding. 

Zondermeer kan gesteld worden dat Ronan 
O'Rahilly de algemene leiding had, hoewel Alan 
Crawford op het zelfde nivo stond. De ene was 
verantwoordelijk voor het gebeuren op de Mi 
Amigo terwijl de andere dit was voor de MV 
Fredericia. Ikzelfwerkte b.v. voor Ronan terwijl 
weer anderen, b.v. Ken Evans, waren aangeno
men door Crawford. Zij waren derhalve ook 
aangenomen in dienst van verschillende maat
schappijen. Dit veranderde echter nadat beide 
stations, Atlanta en Carotine, fuseerden, hoevlel 
ze wel bij de orginele ondernemingen in dienst 
bleven. Ze werden na de fusie echter allemaal 
betaald door Planet Productions. Direkt na de 
fusie werd Barry Ainley aangetrokken om zich 
te verdiepen in de fmanciele zaken en hoewel hij 
dit niet was werd hij later vaak de financiele 
direkteur van Caroline genoemd. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij was aangenomen om erop toe 
te zien dat het geld op de juiste manier zou 
worden besteed en om een oogje in het zeil te 
houden dat het geld op een niet onjuiste manier 
zou verdwijnen. 

Belangrijke en frequente bezoekers aan het 
Carotine House waren leden van de Who, 
Moodey Blues, the Bachelors en zangeres Cilla 
Black. Natuurlijk kwamen andere popartiesten, 
die toen carriére maakten, ook wel langs in ons 
gebouw. De meesten van hen kwamen langs om 
een promospot voor een nieuwe plaat te maken 
in de kelderstudio, die dan later weer in het 
Carolineprogramma gedraaid werd. Hedenten
dage gebeurt dit nog steeds en deze manier van 
platenplugging is dus nog steeds niet veranderd. 
Ze kwamen ook in grote getale daar Carotine 
het enige station was dat op deze manier aan 
promotie deed. Ik denk dan ook vaak dat meer 
~n de helft van de topartiesten uit die tijd het 
niet had gehaald als Carotine er toen niet was 
geweest. De meesten van de adverteerders wer
den in die tijd per telefoon benaderd te advene-
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ren. Je zag natuurlijk wel eens vertegenwoor
digers van de adverteerders in het gebouw maar 
hoofdzakelijk gebeurde deze 'handel' via de te
lefoon of dOOr bezoeken van onze zendtijdver
kopers aan de clienten. Iedere avond werd het 
nieuwe programmamateriaal naar Liverpool 
Street Station gebracht waar het per Red Car 
(trein) naar Harwich werd gebracht. Op het 
station van Harwich werd het iedere ochtend 
door onze vertegenwoordiger daar, Percy Scad
den, afgehaald die dan weer zorgde dat het ma- . 
teriaal me t de dagelijkse tender naar de Mi 
Amigo ging. Ongeveer gelijk ging het met het 
materiaal voor Caroline North. Vanuit de Lon
don Air Terminal werd het verstuurd naar Ram
sey per vliegtuig. In Ramsey werd het opgepikt 
door George Hare die er weer voor zorgde dat 
het met de tender mee ging. 

Gedurende de beginperiode was Radio Lon
don er nog niet en nog steeds denk ik dat toen 
zij kwamen, geleerd hadden van de fouten die 
door de Carolineorganisatie gemaakt waren. 
Hierbij is b.v. te denken aan de te laag vermogen 
zenders en de verkeerde generatoren. Er was 
trouwens geheel geen vorm van jaloersheid e.d. 
te zien want we werkten uitstekend samen. De 
deejays van zowel London als Carotine South 
gingen gezamenlijk met de tender naar de sche~ 
pen en keerden ook weer gezamenlijk aan land 
terug. Het ging allemaal erg vriendelijk en 
iedereen ging als vrienden met elkaar om; er 
waren totaal geen problemen. 
Over problèmen gesproken: ik kan me niet her
inneren ooit problemen te hebben gehad met de 
autoriteiten. Alle verhalen dat het moeilijk toe 
ging in die tijd kan worden verwezen naar de 
categorie onzin. Echt, ik beb nooit iemand ont
moet die zei dat Caroline illegaal werkte voor de 
invoering van de MOA Misscbien hebben ze het 
wel gedacht, maar mij hebben ze het persoonlijk 
nooit verteld. Op de dag dat we het Carotine 
House in de zomer van 1967 gingen verlaten 
leek het wel op een brandoefening. Bij een der
gelijke alarmoefening gaat een ieder op een ge
degen ordenlijke manier het gebouw uit, 
hetgeen toen ook het geval was. Er was niets 
buitengewoons aan de hand dan dat we het 
gebouw moesten verlaten. Iedereen was er op 
voorbereid omdat het vroegtijdig bekend was 
gemaakt. We verlieten allemaal het gebouw om
dat we wisten dat we, deels, op straat zo.uden 

komen te staan. Ik was trouwens de laatste die 
het gebouw verliet. Het was enkele dagen na d«p 
beruchte 14eaugustus 1967. Er was n.l. nog een 
heleboel op te ruimen en er was geheel geen 
toezicht op onze aktiviteiten na 14 augustus 
door de mensen van de GPO, niemand kwam 
een kijkje nemen voor 'vermeende' illegale akti
viteiten. Een andere firma nam het gebouw over 
en in de eerste weken werd de Carolinepost nog 
gewoon door hen in ontvangst genomen en zgn. 
doorgestuurd naar Amsterdam. In werkelijk-
heid was dit niet het geval. ....... . 

Verapdedneen abonnementsgelden. 
Zoals U misschien al hebt gezien in de 

colofon van de vorige Freewave is het 
abonnementsgeld enigszins verhoogd. We 
mogen U erop wijzen dat dit is gebeurd 
vanwege een verhoging van de posttarie
ven en vanwege vervanging van een grote 
nietmachine voor de gereedmaldng van uw 
blad. Let U dus, bij overmaking van uw 
lidmaatschapsgeld, op de nieuwe bedragen 
in onze colofon. 

Tenslotte mag ik de Nederlanders ver
zoeken ten allen tijde het geld over te ma
ken op het nummer van Freewave. Media 
Magazine in Nieuwegein. Enkele leden 
dachten dat het simpeler was om het BFr 
bedrag over te maken naar Belgie. Het is 
echter niet de bedoeling dit te doen daar 
we dan niet uitkomen met de kosten voor 
verzending naar Nederland. De kosten 
voor bet versturen naar de leden in Neder
land zijn namelijk aanzienlijk boger dan die 
voor de verzending van Freewave naar de 
leden in Belgie. 
Dank alvast Hans KnOL 
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7 JANUARI: Jeanne Kooijmans is, na haar 
auto ongeluk op 19 december, weer op de radio. 
Voorlopig zal zij alleen de Wakkere Wereld op 
de KRO zondag presenteren. Driespoor zal tot 
half februari worden gedaan door Tom Blom
berg en Ton van Draanen. Als gast in de Wak
kere .Wereld ontvangt Jeanne vanmorgen Bram 
Vermeulen + + Omdat Gerard de Vries ziek is, 
presenteert Ellen Brosse Specialiteiten à la Car
te, tussen 20 en 22 uur, bij de TROS op R4 + + 
Politicus Hans Kombrink is gast in Achter het 
Nieuws bij de VARA. op Ned.1. Tijdens het 
gesprek vraagt Paul Witteman aan Kombrink: 
"Bent u nou niet een beetje de Harmen Siezen 
van de PvdA voor Rotterdam?" Kom brink: 
"Nee, Harmen staat met lege handen en ik blijf 
kamerlid. Maar ik hoop dat hij bij het Joumaal 
terug kan komen." Witteman: "En dan nu het 
volgende onderwerp, de langdurig werklozen. 
En dan hebben we het dus absoluut niet over 
Hans Kombrink, want die blijft gewoon in de 
Tweede Kamer." + + + 

8 JANUARI: Manfred de Graafviert zijn SI
ste verjaardag en Leontien Ceulemans haar 38-
stee Van harte + + In "De Baas van de week" 
beeft de moeder van Hans Schiffers, om 8.40 
uur, Leonie Sazias aan de telefoon om haar te 
feliciteren met de geboorte van haar dochter 
'afgelopen week + + Door een geluidsstoring 
wordt het laatste stukje van Maandagavond met 
Van Willigenburg, bij de KRO op Ned.l niet 
uitgezonden. Men gaat gewoon beginnen met 
Telebingo, dat vanuit Hoogeveen wordt uitge
zonden ++ Erik de Zwart is de PIN-gast in 
Pay-Bas, tussen 12 en 14 uur bij de AVRO op 
R3 + + Vandaag houdt het Commissariaat voor 
de Media een hoorzitting over het voortbestaan 
van Radio 10. De zaak was vorig jaar april al 
voor het commissariaat geweest. Daar werd 
toen een beslissing genomen die in het voordeel 
van het station uitviel. De NOS ging naar de 
Raad van State die het commissariaat verzocht 
de zaak opnieuw te bekijken. Voorzitter Geurt
sen van het Commissariaat voor de Media wil 
binnen zes weken met een beslissing komen 
+++ 

9 JANUARI: Ruud Terweijden viert zijn 50-
ste verjaardag. Van harte + + In Twee Meter 
De Lucht In, tussen 9 en 11 u ur bij de VARA 
op R3, zendt Jan Douwe Kroeske de 200-ste 
Varaplu mini-lp uit + + De kabelexploitanten in 
Nederland eisen op korte termijn een schade- . 
vergoeding of een alternatief programmapak
ket, nu TVIO definitief niet doorgaat. Zij 
hadden een vijfjarig kontrakt getekend met bet 
Zweedse Esselte, dat voor de doorgifte van de 
satellietsignalen zou zorgen. Met deze overeen
komst was een bedrag van totaal 5 miljoen gul
den gemoeid + + Om 21.45 uur is bij de 1ROS 
op Ned.2 de eerste van een nieuwe serie 1V 
Show's van Ivo Niehe te zien. Het programma is 
dit seizoen niet rechtstreeks maar wordt op zon
dagavond opgenomen voor uitzending op dins .. 
dag. De opnamen worden gemaakt in de 
vernieuwde Singer Concertzaal in Laren + + In 
het NRC Handelsblad lezen we dat Lex Harding 
definitief zijn funktie als algemeen direkteur van 
R 1L V éronique neerlegt. Een definitief besluit 
wordt binnen enkele weken verwacht. Het be
sluit van Lex om zijn funktie neer te leggen heeft, 
volgens een woordvoerder van V éronique, niets 
te maken met de overneming van de zender van 
de amusementshows van Joop van den Ende 
Produkties, maar is deze ingegeven door per
soonlijke motieven. Harding was niet aanwezig 
bij de onderhandelingen over de aankoop van de 
shows. De onderhandelingen werden in Luxem
burg gevoerd door CLT-RlL "Lex voelt zich 
bepaald niet aan de kant gezet. Hij is van mening 
dat, nu Véronique goed van de grond is geko
men, hij kan omzien naar een andere baan," 
aldus de woordvoerder + + In Pa perelip-1V, 
om 17.40 uur bij de NCRV op Ned.!, o.a. een 
verslag van de reis die Erik van der Hoff en J eUe 
Koolstra naar Rusland maakte. Verder de clip 
van de maand "Get ito it" van Tony Seott en 
praat Sjors Fröhlich met de dames van Luv 
+++ 

10 JANUARI: John Bemard, de weerman van 
Vèronique, is gast in Elsemiek, tussen 11 en 12 
uur, bij Veronica op R2 + + In Terug in de TIjd 
draait Bart van Leeuwen platen uit de Top 40 

. ~ . 
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van 13 mei 1972 + + Karin Bloemen is bet idool 
in Nederland Muzieldand-radio + + In RUR 
ontvangt Jan Lenferink Astrid Joosten, Carl 
Huybrechts en filmregisseur Dominique De
ruddere. De gasten worden geintroduceerd 
door Rob van Hulst, beter bekend als Dokter 
Eric Koning uit Medisch Centrum West + + De 
uitgevers Elsevier en VNU nemen samen 38 
procent van de aandelen van Véronique over 
van European Media Inv~tors, een maatschap
pij o.l.v. de NMB Postbank Groep. Hierover is 
in principe overeenstemming bereikt. Verwacht 
wordt dat de aankoop op korte termijn definitief 
wordt + + Filmproducent Rob Houwer boudt 
vast aan zijn plan een Nederlandse commercie Ie 
omroep te stichten. Hij wil op Sinterklaasavond 
met uitzenden beginnen. Vorig jaar had bij al 
een zendmachtiging ingediend bij de toenmalige 
minister van WVC, Brinkman. Hij beeft die 
aanvraag nu nog eens bij minister d'Ancona 
ingediend. Over de programma's die hij wil gaan 
brengen wil hij pas iets zeggen als hij een officiele 
zendmachtiging heeft ontvangen. In Den Haag 
wordt verwacht dat de wijziging van de huidige 
mediawet die binnenlandse commerciele om
roep moet toestaan, voor de zomer door de 
Tweede Kamer behandeld kan zijn. Per 1 okto
ber zouden gegadigden dan moeten kunnen be-· 
ginnen +++ 

11 JANUARI: Edwin Rutten viert zijn 47-ste 
verjaardag + + Mart ~meets viert zijn 43-ste 
verjaardag en Jeroen Keers zijn 35-ste verjaar
dag. Van harte + + In Volgspot, van 0.02 tot 1 
uur bij de NCRV op Rl/2, ontvangt Aart van 
Bereijk de auteur Gerben Hellinga + + In Cou
pe SOleil, om 15.04 uur op NCRV Rl, besteedt 
Job Boot aandacht aan de we~eldlepradag, die 
op de laatste zondag van januari voor de 27 -ste 
maal wordt gehouden. De boofdpersoon is de 
18-jarige Marlt Brandsma. Zij is een cx-Ieprapa
tiente + + "Omdat de zenders vorige week don
derdag 20 minuten zwegen, heeft de NCRV 
besloten het programma in zijn geheel te herha
len", dat zei omroeper van dienst Hans Rose
krans aan het begin van de Familieshow van 
Jaap de Groot om 16.05 uur bij de NCRV op 
R2 Dus voor de tweede keer is Jaap op bezoek 
bij André van Duin + + Wim van Putten is met 
vakantie. Daarom presenteert Karel van Coat
en, bij de 1ROS op R3, 50 pop of een envelop 
en de CD-sbow + + Martijn Krabbé is terug van 

zijn wintersportvakantie in Oostenrijk en weer 
te boren in de laatste twee uren van de Nationale 
Hitparade en Dancetrax + +. De medewerkers 
van 1VI0 krijgen toch een afvloeiingsregeling. 
Alle personeelsleden van de vorige week opge
heven commercie Ie zender krijgen tot 1 juli hon
derd procent van hun salaris uitbetaald. De 
speciaal door Venture Capital Investments op
gerichte maatschappij Ficord zal aanvullingen 
uitbetalen op uitkeringen of salaris van de ont
slagen medewerkers + + De AVRO start van
daag met "Slik Wijzer", een wekelijkse 
achtdelige cursus over geneesmiddelen en de 
apotheek. De serie kwam tot stand in samenwer
Icing met de Koninklijke Maatschappij ter Be
vordering der Pharmacie. Presentator is Ton 
Planken en de eerste aflevering gaat over de 
relatie huisarts/patient + + + 

12 JANUARI: Joho Leddy, Koos Dobbel
steen uit Zeg '08 AAA, viert zijn 6O-ste verjaar
dag. Van harte + + Rob Stenders is met 
vakantie. Daarom presenteert Erik de Zwart 
D'Rob of D'Ronder, tussen 11 en 13 uur bij 
Veronica op R3. Stenders en Van Inkel wordt 
door Jeroen van Inkel alleen gepresenteerd + + 
Om 16.50 uur wordt bij de TROS op Ned.2 de 
eerste van een nieuwe serie TROS Aktua Junior 
uitgezonden. Het programma wordt gemaakt 
door kinderen tussen 10 en 14 jaar. De regie is 
in handen van Fieke Landré en Willem van der 
Pol. Eindredakteur is Ivo Niehe + + Ook nieuw 
bij de TROS op tv is Binnenlandse Zaken: het 
eerste radioprogramma op televisie. Politieke 
zaken worden doorgelicht door Haye van der 
Heijden, Sylvia Millecam, Driek van Wissen, 
Justus van Oei en Maarten Wansink + + + 

13 JANUARI: NOB-technicus Sjoerd van der 
Broek viert zijn 29-ste verjaardag. Van harte 
+ + Het VARA 1V Magazine valt vandaag op 
de deurmat in bijna alle Nederlandse huishou
dens. In een speciale editie staan alle program
ma's van dit weekend. Uiteraard vergezeld van 
een antwoordkaart om zich als lid op te geven 
+ + Qub Veronica Compleet is een nieuw pro
gramma van Club Veronica dat vanmiddag om 
18.10 uur voor het eerste wordt uitgezonden op 
Ned.2. Vanuit café/restaurant Rum Runners in 
Amsterdam presenteren Menno Bentveld en 
Peter Jager het 2S minuten durende program
ma + + De Ierse komiek Dave Allen is na vier 
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jaar terug op de BBC televisie. Zijn programma 
wordt vanavond om 23 uur uitgezonden + + + 

14 JANUARI: De legendarische verslaggever 
Dick van Rijn viert zijn 76-ste verjaardag. Van 
ha ne + + Leoni J aosen is gast van J eanne Kooij
mans in De Wakkere Wereld, van 10 tot 12 uur 
bij de KRO op R3 + + In Tijd voor Toen draait 
Rocky Tuhuteru de hits uit januari 1976 + + In 
Studio 3 worden o.a. live-opnamen van Neil 
Young uitgezonden + + Om 22.30 uur wordt bij 
de VARA op Ned.l de tweede aflevering van 
De Kleinste Show uitgezonden. Het is een praat
programma van Bart Peeters + + + 

IS JANUARI: Leen Timp viert zijn 69-ste 
verjaardag. Van harte + + Telebingowordt van
uit Middelburg uitgezonden. De bedoeling was 
dat Ria Lubbers in het programma zou verschij .. 
Den. Maar zij was Daar Maastricht i.p.v. naar 
Middelburg afgereisd. De KRO probeerde nog 
van alles te regelen met snelle auto"s. Zelfs de 
inzet van een helikopter werd overwogen, maar 
dat bleek uiteindelijk niet haalbaar + + Wally 
Tax is de PIN-gast in Pay-Bas tussen 12 en 14 
uur bij de AVRO op R3 + + Paris Rendezvous 
van de groep Siobhan is deze week de Lokschijf. 
Zangeres van de groep is Petra Lugtenburg. Zij 
is in het weekend als deejay op Radio 10 aktief 
+++ 

16 JANUARI: Ferry Maat viert zijn 43-ste 
verjaardag en Gert van Brakel zijn 47-ste. Van 
barte + + Een goed klassieke morgen bij de 
lROS op R4 met Ronaid Brautigam + + Wub
ba Ockels begint om 18.55 uur, bij de Tros op 
Ned.2, aan de presentatie van een nieuwe serie 
van acht afleveringen van bet populair weten
schappelijke programma Kijk 1V. Barry Hug
hes en Elles Berger zijn gast panelleden in het 
NCRV spelprogramma Dinges, dat om 19.20 
uurop Ned. 1 wordt uitgezonden + + Het Com
missariaat voor de Media vindt dat de TROS 
veel te ver gaat met de samenwerking tussen het 
tv-programma Belfleur em de uitgever van het 
gelijknamige blad. Een woordvoerster van het 
commissariaat bevestigt dat het voornemen be
staat de mos een boete op te leggen. De om
roep krijgt op 26 januari tijdens een hoorzitting 
de gelegenheid zich te verweren + + In Twee 
Meter De Lucht In wordt de Twee Meter-sessie 
van 29 augustus 1989 herhaald. Niet zonder 
reden, want de sessie verscheen deze week op 
CD-single. Het gaat hier om drie nummers van 

Bruce Cockbum: Ir I had a racket launcher, 
Tibetan side of tawn en Shipwrecked at tbe 
sta bie door + + Alleskunstenaar Jacques Klö
ters is bezig met een serie tv-programma's over 
Toon Hermans. Toon is nog nooit opde televisie 
geinterviewd en hij kwam met het voorstel zelf. 
Wie ben ik om nee te zeggen, zegt Jacques in een 
interview in De Gooi en Eemlander + + + 

17 JANUARI: Mr. A Geurtsen, voorzitter 
van het Commissariaat voor de Media, viert zijn 
64-ste verjaardag + + Ria Lubbers is gast in 
Elsemiek, tussen 11 en 12 uur op R2 + + In 
Terug in de Tijd draait Bart van Leeuwen hits 
uit de Top 40 van 25 januari 1975 + + Maarten 
Peters is het idool in Nederland Muziekland-ra
dio. Door een storing in de R2-studio, wordt bet 
programma vanuit de nieuwe R3-studio in bet 
Veronicagebouw uitgezonden + + Die 2 is de 
titel van een twaalfdelige serie van Henk Spaan 
en Harry Vermeegen, waarvan vanavond om 
19.25 uur, bij Veronica op Ned.2, de eerste 
aflevering wordt uitgezonden. Ex-Dolly Dot 
Anita Heilker speelt de rol van de nonchalant 
opererende secretaresse + + Ook nieuw bij 
Veronica is Cash, een educatief belegginspro
gramma dat iedere week -live- gedurende twin
tig minuten wordt uitgezonden. Presentatie is in 
handen van Ton 
Planken, Mechtelien 
van Alkemade en 
Walter van Tiel 
+++ 

18 JANUARI: Carla Versloot, de mooiste 
producer van Hilversum, volgens Tom Blom
berg, viert haar 24-ste verjaardag. Van harte 
+ + Harry Sacksioni is gast van Aart van Berge
ijk in Volgspot bij de NCRV op R 1/2 tussen 0.02 
en 1 uur + + Omdat Sjors Fröhlich met vakantie 
naar Jamaica is, presenteert Peter Plaisier Van
daag Donderdag, tussen 7 en 8 uur, bij de 
NCRV op R2 ++ Vanmiddag om 16 uur al
weer Jaap de Groot en André van Duin in de 
Familieshow op R2. Dit keer geen herhaling, 
maar het tweede deel van het programma + + 
De aflevering van Medisch Centrum West van 
afgelopen dinsdag heeft een record gevestigd: 
ruim vier miljoen kijkers + + Minister d' Ancona 
van WVC zal de Tweede Kamer dit voorjaar 
voorstellen om reklame in te voeren. bij lokale en 
regionale omroepen + + Het programma Tele
foto is met onmiddellijke ingang opgeheven. De 
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'ontdekking' van de AVRO, Ket van der Brugge 
maakte tijdens de eerste uitzending afgelopen 
maandag, ongeveer iedere fout die een presen
tatrice maken kon. Ook de formule van het 
programma kwam niet goed uit de verf. Dit is de 
kijkers zeker niet ontgaan: zij waardeerden Te
lefoto met een 5.4. Amusementsmanager Lex 
van Rooy schrijft het falen toe aan de te korte 
voorbereidingstijd voor het programma + + + 
Over drie weken meer. 

Ton v. Draanen 

JAAROVERZICHT 
1989. 

DECEMBER 1989; 
In onze Freewave van eind december gaven 

we U het door Hans Knot geschreven overzicht 
van bet jaar 1989, uitgezonderd de maand de
cember. Derhalve alsnog de laatste 31 dagen van 
het vorige decennium. 
1e Radio TIen organiseert Internationale Aids
dag. 
2e D' Anconna legt nu al Media Wets-wijzigin
gen voor aan Mediaraad. De snelle tante. 
3e Aanvang top 1000 over de afgelopen 2S jaar 
bij Radio TIen. 
4e Gedichten maken voor Sinterklaas, ook dat 
dient er te gebeuren. 
Se De zak vanavond opgeborgen en de kerst
jingles te voorschijn gehaald. 
6e Uitstekende film gehuurd in videotheek: 
Switcbing Channels, over de Amerikaanse tv 
industrie. 
7e Mediawetsvoorstel is ondermeer dat een A 
omroep de eerste 2 jaren het recht heeft op het 
opstarten van commercie Ie televisie, voor welke 
andere organisatie dan ook. 
Be Chris Carey wint proces van de BBC en mag 
nu programmadecoders verspreiden. 
ge WK loting voetbal wereldwijd op scherm 
ofwel zendtijdverspilling. 
10e Uitbreiding STERzendtijd gaat niet door 
per 1 januari. 
1Ie R1L Veronique scoort andermaal met het 
inhuren van Barend en van Dorp. 
12e TROS komt met aktie voor herinnerings
centrum oorlogsslachtoffers in Westerbork. 
13e Start van betaalfilms op regiokabel in Zuid 
Limburg. 

14e Start van de nieuwe serie over de Bezetting 
op Nederland 3. 
15e 1F Europe zegt op 3.290 met satelliet
kanaal op Nederland gericht te willen starten. 
16e Programma retourtje Hilversum bij de 
VARA over De Dolle Mina's. Een uitstekend 
programma. 
17e Sportverslaggever Jorrit Jorritsma ook ge
hoord in Langs de Lijn? Hij vertelde aan het 
einde van de marathon 6-daagse dat winnaar 
Vunderink een Gouden Schaats had gewonnen 
ter waarde van 1500 meter. 
18e Aktie aan boord van de Ross Revenge; men 
heeft een beveiligingssysteem aangelegd om 
toekomstige 'raids' te voorkomen. 
1ge Super Channel 10 jaar oud. 
20e Ben erg blij want eindelijk is Sky Radio ook 
in Groningen te ontvangen. 
21e Nog meer tevreden ben ik vandaag met de 
komst van BBC One op de kabel. 
22e De wereld kijkt geschokt naar de eerste 
beelden vanuit Roemenie. 
23e 25 Jaar geleden startte Radio London haar 
uitzendingen. 
24e PvdA voor invoering van reklame op tv op 
zondag. 
2Se SOste toespraak van koningin. Dit keer 
alleen op de radio te horen. Roemenie vrij!! 
26e VfM journalist doodgeschoten in Roeme
nie, gruwelijke beelden van de martelkampen in 
het land op de tv. 
27e Besef je wel dat er de afgelopen drie decen
nia iets moois is gebeurd met Veronica. In de 
6O'er jaren begon men als zeezender; de 70'er 
jaren werd men legaal als VOO; BO'er jaren 
werd een afscheiding van Veronica het satelliet
station Veronique. Wat zal de 9O'er jaren bren
gen? 
28e Rescue 911 uitstekende documentaire over 
reddingsakties in Amerika. 
2ge Prachtige aflevering van Joosten en Jong
bloed, geplaatst in het jaar 2000. Joosten was nu 
echt mooi. 
30e Aktie voor Roemenie via Veronique zelfs 
rechtstreeks te zien in het land zelf, tenminste 
dat was de bedoeling. 
31e De laatste dag van dit decennium. Wat was 
de beroerdste herinnering op mediagebied? Tja, 
ik ga naar mijn stokpaardje: Het zinken van de . 
Mi Amigo. 


