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r 'lTI]~ ~~ Editorial " " 
Driewekelijks:rv1eclia l\A~rn~ Beste lezers ' 

.1 V ~CUAll Jt:; Laten we beginnen met een geruststelling. 
ExploItatie: Interutioaale Oub van Radio Vrienden. Doordat er enkele maanden terug enkele 
HooItiredaktetJr: Haas KRot wijzigingen in de Freewave-organisatie 
EilHlredaldear: Jos Leijpuff plaatsvonden, raakten enkele mensen on-
v ...... lftrken: gerust Zij hadden hun abonnement ver-
Jelle Boonstra, Paul Jan de Haan, Tom de M.Dck en Jac Zom lengd via Ton van Draanen. Dat is echter 
(Nederlaad); Reaé Burcksen en Jan Hendrik Kruidenier geen reden voor paniek. Ton heeft alle 
(VS); Pau! S Hansen en Jelle Knot (Iaterutionaal); Ton v. verlengm' gen via ziin oiro door gegeven. 
Drunen (Radio en 1V I..op>ek); Maria Depuydt (Belgi~); 'J ~ 
AleDDder Wiese (Satelliet nieuws); Howard G. Roee (G.B); Het is natuurlijk mogelijk dat er iets ver-
laJO PaterDoster en Willaem Herbst (West Duimlaad). keerd gaat. Voor ons was het immers ook 
VeraahMonleiijke u1trer NeclerlallCl: even wennen. Klachten mogen derhalve 
Jos Leijgraaff, Postbu 19037,3501 DA Utrecht gezonden worden aan ons adres in Ut-
VerantWoordeUjke .Itrer"'e: recht Voeg voor de duidelijkheid ee:1 ko-
F. Jonas, HalmroclelaaD 4, B-2S10 MOI1leI, Belgi~ pie bij van jouw afschrift. Dat maakt het 
Letleaaclainletratie: meteen een stuk makkelijker. 
Freewave, Po.tbus 65, B-2S10 Mortsel, Belgi~ Dan de mediawereld. Daar draait het im-
eon •• pOlldelltJe lMIrec mers om. Joop van den Ende heeft einde-
HaasKaot,Postbul049700AC Gro~n. lijk de manier gevonden om zijn 
Da..tratiec Job v. Draaaea. programma's aan Nederland te tonen. Via 
Drukwerk: 0ffJet C. Deooeae, MortseL Veronique, waar Lex Harding is opge-
Uàlutadaapc stapt De "Sterren" maakten stevig rekla-
Per M1f jaar: Hn 20,- /Bfr 340 = 8 ars. me voor Veronique. Wie herinnert zich 
Per jaar: Hfl37 ,5O/Bfr 637 :IK: 16 ars. nog de toestanden rond 1VI0? Misschien 
T ....... lrtier wordt het wel een fusie met Veronique, 
Bellil: ASLK-rekeaing 001~590423!60 werd er geopperd door een journalist De 
LLV Freewave, Po&tbus 65, B-2510 MortseL 
Nederlaad: Postgiro 1361543 reaktie van Henny Huisman loog er niet 
LLV Freewave Po.tbus 19037,3501 DA Ub'eQt om. Dan zou hij er direkt uitstappen. Er is 
Vene"" . niets zo veranderlijk als de mens. Hilver-
Eveatuele klachten Wake verzending, oaregelmatice ont- sum is in bet tegenoffensief. Zij willen ook 
vaapt en adreswijzigingeD ten alle tijden richten au: de hele dag televisie maken. Men wil in de 
Fftewaw., p.,.u,. 65, 8-%510 Mortael, Beap. lucht komen als de concurrent dat ook is. 
AI1IYertentie tariefta: Het is misschien niet helemaal duidelijk 
Eénmali&e plu1sÏDg. D In pagiu: HfllSO, -of Bfr 2250. voor de mensen in de omroepstad. aar-
1/2 pap..: Hl! 75,- of Bfr 112S. om nog één keer: Veronique zendt 24 uur 
I'. papa&: Hfl 40,- of Bfr 600. per dag uit Zij gaan dus niet uit de lucht 
Kleiaere adverteaties zija niet .~lijk. . Radio Clyde wordt voor het voetlicht ge-
Elke aatear ft adverteerder is verantwoordelijk voor zijn baald in deze Freewave. Verder zijn bijna 
eipa p.blibtie. . 
2Ma4er ICUiftelijke toeItemaiag vu de redaktie is cehe1e of alle vaste rubrieken aanwezig. Helaas, er IS 
pdeeltelijke ovenaaae vu deze Freewave aiet toegestaan. dit keer .geen nieuws uit Belgie, waarvoor 
v.rt.-............. nnlellt: excu~ In de volgende Freewave maken 

O laJe~tateDu.aMI'.Jewordtvenoclatbiuen wij dat Vt'eer goed. 
1 week je aboDnateat te verleD~D. Veel leesplezier. 

I è J os Leijgraaff 

D ia Je laatate .u • ..er, indien je Diet tijdig 1lebt r FREEWA VE NUMMER 192 
ftrleaJd. Wij verzoeken je hetalsa~ .et spoed te VERSCHUNT 
doen, als je Freewave wilt blijven oDtvangen.. 

."" 
J \.. 26 MAART 1990 , j 
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Er wordt binnen de Independent l..ocaI Ra
dio in Groot Brittannie een steeds grotere 
strijd gestreden om de luisteraars. Reeds in 
1989 berichtten we diverse malen over opsplit
singen binnen bepaalde ll..R stations. Voor
beelden zijn b.v. Essex Radio, dat nu twee 
stations heeft, te weten Breeze AM en E.ssex 
FM. Hereward Radio heeft nu een -nieuw FM 
station, dat werkt onder de naam CN-FM, ter
wijl Hereward zelf alleen nog maar via de AM 
is te beluisteren. Een ontwikkeling die niet 
meer valt af te remmen, gezien de leiding van 
de diverse ll..R stations ook vroegtijdig in de 
gaten had dat men wel degelijk rekening moest 
gaan houden met de vele laag-vermogen oom
merciele stations, die al van start zijn of nog 
van start moeten gaan. 

~DIO" Eén van de sta~o~~ die al 
Jaren zeer populair IS m haar ClYDE ontvangstgebied, is Radio CJy

de, dat haar programma's verzorgde voor het 
luisterpubliek in West Centraal 

~cotland. ~atuurlijk strijdt ~et s~- R A U I 0 
non daar Dlet alleen om de IUlSterClJ-
fers maar heeft men b.v. ook te 
doen met de programma's van het 
populaire lokale BBC station Radio 
Scotland. Ik stelde net al dat Clyde 
haar programma's daar verzorgde. 
Sinds begin januari is het station op
gesplitst in Clyde 1 en Clyde 2. Het 
hoofddoel van deze 2 verschillende 

nemen van nieuwe deejays. De grootste slag, 
wat betreft het in dienst nemen van deejays, 
heeft CJyde wel geslagen met het aantrekken 
van Jimmy Maek als presentator voor Clyde 2 
Maek, die van oorsprong afkomstig is van de 
zeezender Radio Scotland en via omzwervin
gen uiteindelijk in 197~terecht kwam bij BBC 
Local Radio Scotland, is voor veel geld door 
Clyde aangetrokken. De opengevallen plaats 
bij BBC Scotland diende snel te worden inge
wld en als maatregel besloot de BBC Radio 2 
presentator Ken Bruec in de weekenden de 
uren van Mack over te laten nemen terwijl Sal
Iy McNair, tot voor kort nog werkzaam bij Sco
tish Television, de door -de-weekse' uitzenduren 
van Maek heeft overgenomen. CJyde Radio is 
trouwens niet zo bang voor de aktiviteiten van 
BBC Local Radio Scotland getuige het feit dat 
men stelt vorig jaar 16x zoveel luisteraars te 
hebben bereikt dan Scotland. Men presteerde 
het zelfs om zich te bewapenen met de slogan 

'Radio CJyde, your national net-

r l·Y n" [wort'. Vooral bet programmauur 
L U [tussen 10 en 11 in de ochtend ge

durende de door-de-weekse dagen 
scoorde volgens CJyde enorm. Op 
dat uur werd de Dougie Donnelly 
show . uitgezonden, die wekelijks 
'199.000 luisteraars bereikte. Op 
dat zelfde moment geven de offici
ele luistercijfers aan dat BBC Scat
land een aantal van 26.000 

stations, op uiteraard twee verschil- luisteraars heeft in dat gebied waar 
lende frequenties (FM en AM) , is ook CJyde was te ontvangen. Bij de 
bet bereiken van een groter luister- BBC stoort men zich niet zo aan 
publiek en uiteraard het proberen te deze gegevens van de leiding van 
verhogen van de inkomsten uit re- Cl VD E ·CJyde, gezien men niet alleen voor 
klamegelden. In totaal is er ruim f .. • dat uitzendgebied· . programma's 
650.000,- gestoken in uitbreiding verzor~, maar voor geheel Schot-
van de bestaande studio's en de uit- land. Wel geeft men toe bij inei-
rusting van nieuwe. Ook diende er 1 n 2· 5 f M denteel gelijkwaardige program-
geld vrij te komen voor het in dienst U ma's, zoals b.v. de sportpro-
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. gramma's op de zaterdagen, aanzienlijk lager 
te scoren in aantal luisteraars vergeleken met 
Clyde. Alcx Dictson is de programma-leider 
binnen bet Clyde netwerk en bij vertelde 
Freewave dat men voora1 de bedoeling beeft 
een grotere luisterscbare te krijgen in verscbi1-
lende leeftijdsgroepen, ofschoon men zowel via 
Clyde 1 als Clyde 2 blijft doorgaan met bet 
verzorgen van nieuws, informatie, verkeersinfo 
en sport; dit naast de grote bOCYeelbeid aan 
muziek dat het belangrijkste is op beide sta
tions. 

de leeftijdsgroepen. Voor de luisteraan boven 
de S4 jaar is b.v. de zanger Peny Como veruit 
favoriet, juist die groep die niet meer zit te 
springen om aDerlei songs te boren uit de top 
40. Oot die luisteraars worden tegemoet geko
men via Oyde 2 Toch zal bet niet zo zijn dat 
beide stations specifiek worden opgedeeld qua 
muzieksoorten, dus niet één station voor de 
jeugdige luisteraars en één voor bun grootou
ders. Het onderzoek wees b.v. ook uit dat de 
luisteraar in de leeftijd rond de 25 nog steeds 
de hitlijsten volgt maar niet van de lawaai mu-

Oyde 1 zendt uit via de ziet in die lijsten houdt Voor zowel de jonge
FM 102.S in stereo en is ren als deze '2O-er' - groep zal Oyde 1 vooral 
bedoeld voor bet meer favoriet worden, waarbij gedurende de uren 
jongere publiek, dat zich dat de jongeren naar school of werk zijn er 
vooral riebt op de hits en meer aandacht besteed zal worden aan de fa
de rock muziek. Oyde 2 voriete muzieksoorten van de '2O-ers'. Wat 
zendt uit via de 216 meter misschien wel bet meest treffende is uit bet on-

middengolf en is bedoeld voor de oudere luis- derzoek is bet gegeven dat er tussen de mu
teraars. In eerste instantie denkt Dickson dat ziekkeuze van de leeftijdsgroepen tussen 15 en 
men betzelfde aantal luisteraars zal behouden 25 en die van 25-35 weinig keuzeverscbil zit, 
als voorbeen met Radio Qyde. Na een aan- terwijl tussen de leeftijdsgroepen 35-45 en 45-
loopperiode, wanneer zowel Oyde 1 als Oyde S4 er belemaal geen verschil in muzieksoorten 
2 zich kenmerkend voor hun publieksgroep is waar te nemen. Vooral de drie laatst ge
bebben gemaakt, hoopt bij op een \'OOIl1itgang . noemde leeftijdsgroepen hebben een enorme 
in de totale luisterscbare, waarbij bij rekent op schat aan muziekkennis gezien de vele succes
een 10%, medio juli. Vooral wat betreft de \'Ol1e hitdecennia, die achter ons liggen. De 
toekomstige luisteraars van Oyde 2 jeugdigen boren hierdoor naast de 
rekent bij erop dat ccn deel van de . top 40 hits, die bij lange na niet 

buidige luisteraars bij BBC Radio HAD IOC l Y D E meer zo gigantisch scoren als in de 
Scotland kan worden weg getrot- 6O'er, 70'er en begin BO'er jaren, 

ten. Naast bet gegeven dat Mact •• oot veel van de oude berinnerin-
werd aangetrokken kwam oot CI- gen. Gevolg hiervan is dat ook 
Caroline nieuwslezer Gary Burke deze muzieksoorten, mede . daar 
van bet !LR station Northsound en . bet goed valt bij hun ouders, bij de 
Bobby Hain van Radio Fortb. jeugdigen aanslaan. Daarom dient 

Er is een onderzoek aan de split- bet derhalve ook geen gevaar te 
sing vooraf gegaan, waarbij ruim de zijn dat de diverse leeftijdsgroepen 
tijd is genomen - bijna 1 jaar. Voor- gaan schakelen tussen het aanbod 
al is in bet onderzoek rekening ge- van Oyde 1 en Clyde 2 Wel dient 
houden met ccn toename · in gesteld te worden dat Clyde een 
concurrentie gezien de komst van totaal andere splitsing beeft inge-

de laagyermogen (commercieIe) Cl VD E voerd dan andere !LR stations, die 
stations, die dit jaar aktief zuDen .. • vaak de AM frequentie puur al-
worden. Volgens Dickson heeft dit leen op de oudere luisteraars rich-
onderzoek vooral interessante gege- . ten. . 
vens opgeleverd inzake de 1 1 r: 2 ' A M Clyde beeft nog meer wapens in 
luistergewoonten van de verschillen- . il ._ _ de strijd want in januari werd ook 
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bekend dat de programmaleiding er een taak 
bij gaat krijgen. Eén van de laagvermogen kon
trakten in Londen is toegewezen aan Melody 
Radio, dat grotendeels is ontsproten aan het 
idee van Lord Hanson, ondermeer eigenaar 
van Hanson Tobacco en Hanson Ware houses. 
Dit station zal zich sterk gaan richten op melo
dieuze muziek met een minimum aan spraak. 
Voor het programmeren heeft Hanson Mr. Ja
mes Gordon aangetrokken, die managing di
rector is van Clyde. Het station, Melody Radio, 
zal vooral als ontvangstgebied de omgeving van 
de snelweg M25 krijgen. Dit betekent dat het 
knooppunt van het verkeer rondom Londen 
kan worden bereikt, hetgeen neer komt op een 
potentieel van rond de 6500.000 luisteraars. Al 
met al een grandioos begin van een nieuw de
cennium voor deze !LR statiops Clyde 1 en 
Clyde 2. 

Hans Knot. 

. . 

-Zeezef1dersNtf 
CaroliDe vecàt tegen de storm. 

do 25 Januari: Het stormt op de Noordzee. 
Carotine gaat in vermogen om 12 uur 50% te
rug. Om 12.19 is het vermogen weer normaal 
maar om half 1 andermaal een lager vermo
gen, geschat is een teruggang van rond de 
70%. Nadat we om 13.05 weer inschakelden 
was de zender uit de ether. Eerder al klaagde 
Caroline Martin dat ze niet veel zin had in de 
presentatie van een programma, terwijl het op 
zee zo te keer ging. Nigel Harris kwam even te
rug op zijn verzoek tot levering van een nieuwe 
stoel en meldde dat de organisatie maar een 
vliegtuigstoel moest leveren gezien men zich 
daarin kon vastgespen. 

Brand aan boord. 
Doordat een kledingstuk tegen de elektri

sche kachel aan kwam is er brand ontstaan in 
de cabine van Nigel Harris. Dit gebeurde enke
le weken geleden. De bemanning bluste -de 
brand zelf en vanaf heden is er een verbod op 
elektrische kacheltjes aan boord van de Ross 
Revenge. 

Nannell zou in Portsmouth liggen. 
Volgens Engelse correspondenten zou de 

NanneU nu eindelijk zijn gevaren naar haar 
laatste rustplaats. Gesproken wordt over een 
achteraf haven van Portbsmouth, alwaar het 
schip zal worden ontdaan van baar apparatuur 
en worden gesloopt. 

Alan West weer naar bet zuiden. 
In de zomer van het vorig jaar verliet de 

voormalige zeezenderdeejay Alan West de Ri
vièra om in Engeland te proberen weer aan de 
bak te komen. Vr 27 Januari werd ons bekend 
dat hij zijn pogingen heeft gestaakt. Alan is 
weer terug in de Franse radio scène. In Enge
land presenteerde hij zo nu en dan een pro
gramma voor één van de satellietradiostations 
en zou hij gaan werken voor het laagvermogen 
KFM in Kettering. Na enige woordenwis
selingen met de leiding besloot hij niet voor dit 
. nog te starten station aan de slag te gaan . 

CaroliDe terug in de ether. 
26 Januari: Vanochtend om 5 uur was Caro

line weer terug in de ether, na de zwaarste 
storm sinds 40 jaar, die West Europa gisteren 
en vannacht teisterde. Het signaal is niet opti
maal maar gelukkig is het zendschip behouden 
gebleven. 

Platenkeuze met zo .oeilijk. 
Het uitzoeken van de platen voor de pro

gramma's was voor vandaag niet zo moeilijk 
gezien het merendeel van de platen verspreid 
over de grond lag. Men hoefde zich aUeen te 
bukken om de volgende plaat op te pakken. 

SSS The Movie. 
za 28 Januari: Ontvingen we eindelijk een 

exemplaar van de door Nigel Harris geschoten 
videofilm '558 the Movie'. In Engeland is de 
film al ge,ruime tijd leverbaar. Tot nu toe had
den we niet zoveel goede berichten gehoord 
over deze film maar nu we hemzelf hebben ge
zien zijn we zondermeer ~itief. De band 
geeft een helder beeld en is bij lange na niet zo 
van slechte beeldkwaliteit als de meeste andere 
video's, die de laatste jaren zijn uitgebracht. In 
de film een overzicht van het dagelijkse leven 
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aan boord in de periode 1987/1989. Onder
meer zie je Caroline op 558 in aktie, het dage
lijkse leven aan boord en storm op de 
Noordzee. 

Mast breekt af. 
Toen in november 1987 de zendmast van de 

Ross Revenge afbrak was Nigel ook aan boord 
en zie de schokkende beelden, geschoten in de 
messroom, op het moment dat de mast afbrak. 
Ook de beelden van direkt na de storm, waar
bij je ziet dat de mast deels over de railing 
hangt, zijn zeer imponerend. Daarna werden 
allerlei ncxxtvoorzieningen en masten uitgepro
beerd om Caroline op een redelijk vermogen 
terug te brengen in de ether. Dat dit tot op he
den nog niet is gelukt is spijtig maar in de video 
kun je zien dat men niet voor niets heeft ge
werkt. 

Offsbore Spezialversand. 
Speciaal voor bet vaste land van Europa 

heeft Nigel Harris een onderneming gevonden 
die zich zal gaan belasten met de verspreiding 
van deze film. Voor meer informatie omtrent 
'5581be Movie' verwijzen we je naar de adver
tentie van Offshore Spezial Versand, die een 
aantal keer in Freewave zal staan afgedrukt. 

Terry Davis niet Daar Solar FM. 
di 30 Januari: Vandaag werd ons bekend dat 

de bij Essex Radio vertrokken Teny Davis niet 
langer betrokken is bij Solar FM. Zoals gemeld 
zou hij zich bij deze onderneming gaan bezig 
houden met het programmatische gedeelte. 
Helaas voor de organisatie heeft men een af
wijzing gekregen van de Radio Autbority waar
door het laagvermogen station niet van start 
kan gaan. Wal de voormalige RNI en Atlan~ 
deejay nu zal gaan doen is nog niet bekend 

Toevoeging deejaybestand Caroline. 
Eerder meldden we al wie er op dit moment 

aan boord zaten voor Radio Carotine. Twee 
namen dienen erbij gevoegd te worden, n.l. die 
van Dave Taylor en Chris Cooper. 

CommuDicator spoedig op zee. 
Vanuit Engeland vernemen we dat de M.V. 

Communicator spoedig ial afvaren naar een 
nieuwe ankerpositie voor de kust van Enge
land. Het ligt in de bedoeling het anker neer te 
laten in internationale wateren ter hoogte van 
Harwich. Er zullen twee AM stations, elk met 
een vermogen .van 20 kW, aktief worden. Eer
daags zal bekend worden gemaakt hoe de sta
tions programmatisch worden ingevuld. 

Kapitein bad dus ongelijk. 
Uit dit gegeven mag blijken dat de informa

tie, die de voormalige kapitein doorgaf inzake 
uitzendingen gericht op Roemenie, inderdaad 
onjuist is. Laten we het houden op een leu
gent je om bestwil. 

Recbtzaak tegen Caroline. 
Enkele belangrijke juristen op het gebied 

van de maritieme wetgeving zijn druk bezig 
met voorbereidingen om alsnog de DTI voor 
bet gerecht te slepen. De aanklacht zal piraterij 
in internationale wateren luiden. De kosten 
van de recbtzaak zunen deels worden betaald 
uit een fonds, dat is ingesteld door fans van 
Radio Caroline in Engeland 

Andermaal storm op Noordzee. 
Door stroomonderbrekingen, als gevolg van 

de storm, loopt niet alles naar wens. Onder
meer draaien de platen niet op de goede snel
beid, betgeen Nigel Harris er toe brengt de 
platen te gaan aanmoedigen, gelijk als bij een 
voetbalwedstrijd. 

Documentaire 25 jaar Caroline. 
Herbert Demanet schreef ons dat hij er van 

uit ging dat we niet op de hoogte waren van 
een documentaire die over 25 Jaar Caroline is 
uitgezonden via FR3 in het programma lbal
Iassa. Wel Herbert, reeds 14 dagen na de uit
zending lag de videoopname van de docu
mentaire al op onze redaktietafel maar we heb
ben er toen geen aandacht meer aan besteed. 
Diegene die een kopie wenst van deze docu
mentaire, die prachtige beelden laat zien, kan 
zich in verbinding stellen met H. Demanet, 
Kortrijksestraat 501, B 8040 Oostkamp Belgie. 
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Interview Marc Jacobs. 
Herbert stelt ook nog steeds te wachten op 

het grote Marc Jacobs interview. Wel Herbert, 
dit interview is verschenen in de boeken over 
25 jaar Radio Caroline. In die beide boeken 
wordt een groot aantal deejays van Carotine of 
die stations die gebruik hebben gemaakt van 
de faciliteiten van Caroline, uitgebreid gein ter -
viewd. 

BrieCvan AI Weiner. 
Eén van de initiatoren achter het Radio New 

York International project meldt ons in een 
brief, die we op wo 31 Januari ontvingen, dat 
Radio New York International nog steeds be
staat en dat men onderzoek doet naar de mo
gelijkheden om in de toekomst zonder 
problemen de . uitzendingen weer te gaan her
vatten. Het schip, de Sarah, ligt in een haven in 
de staat New England en de conditie van bet 
schip is goed, terwijl de radiouitrusting 100% 
in orde is. 

RADIO 
NEW YORK 

INTERNATIONAL 
Offshore Radio de oplossing voor vrijheid. 

RNI gelooft nog steeds in het individuele 
recht om de ether te gebruiken. Offshore Ra- . 
dio is daarvoor de beste oplossing, speciaal 
wanneer lokale overheden het onmogelijk ma
ken om vrijheid van mening via de ether te 
kunnen brengen. Radio New York Interna
tional staat open voor allerlei ideeen en sugge-

sties die er in de zeezenderwereld leven. Heb je 
een interessant idee schrijf deze dan naar Al 
Weiner, RNI, Monticello, Maine, 04760 USA 

Verandering loggings. 
Eén van onze lezers vroeg waarom met de 

verandering van de lay out ook de loggings van 
Caroline waren verdwenen. Zoals al eerder ge
meld kan onze logster, die voorbeen Caroline 
bijhield, vanwege werkzaamheden niet meer 
overdag luisteren. Gezien bet merendeel van 
de andere medewerkers in bet noorden van het 
land woont is het voor ons moeilijk Caroline 
optimaal te volgen. We proberen zo goed mo
gelijk en uitgebreid mogelijk de leden op de 
hoogte te stellen. Mocht er nog iemand zijn die 
Carotine in de gaten wil bouden meld je dan 
even via Postbus 102, 9700 AC in Groningen. 

De religieuzeL 
. Van Jan de Zwart ontvingen we een over
zicht van de huidige religieuze programmering 
van Caroline. Vergeleken met die van half de
cember is er een aantal veranderingen opgetre
den waarvan we u aUeen de nieuwe 
programma's melden gezien er vaak gerom
meld wordt met de tijden waarop de uitzendin
gen worden gebrachL Nieuw zijn Christ for the 
World met Joho Hayzef, Amazing Miracle 
Broadcast met Doro~by Tu eston , Youthtime 
Radio met Ad Larssen, Life Word met Kirk 
Shelton, British Israet World Federation met 
DougIas Manser, Voice of Bethel (terug ge
keerd) en New Beginning met Linda Fontaine. 

Verzwakking zeodvermogeD. 
vr 2 Februari werd bekend dat de Fmse 

staatsomroep Yleis definitief beeft besloten de 
zender, die stond afgesteld op de 558 kHz met 
een vermogen van 100 kW, in de toekomst met 
een maximaal vermogen te laten draaien van 
50 kW. Een gunstige ontwikkeling voor Caroli
ne, die van dezelfde frequentie gebruik maakt 
en vaak last had van interferentie van het Fmse 
station. 

Naast de frequeotie. 
Eén van onze lezers in het midden van Ne

derland meldt dat het hem opvalt dat vooral in 
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de avonduren te merken is dat de Carolinezen
der iets naast de officiele frequentie staat. Dit 
is te merken aan een brom van ongeveer 50 Hz 
die ontstaat. Uit eigen ervaring weet de lezer te 
melden dat een kristal iets in frequentie is te 
varieeren. Hij raadt ons aan, dit gegeven door 
te spelen aan Chicago daar, omdat vooral met 
verhoging van het vermogen, er daadwerkelijk 
problemen kunnen ontstaan. Inmiddels is men 
bij de organisatie al op de hoogte. 

Nathan volgende week vrij. 
za 3 Februari wordt ons gemeld dat de Israe

lische regering heeft bekend gemaakt dat vol
gende week vrijdag de direkteur van de Voice 
of Peace, Abe N athan, zal worden vrijgelaten. 
Dit is ruim 2 maanden eerder dan hij officieel 
vrij zou komen en het is nog onduidelijk of 
Abe akkoord zal gaan met het voorstel hem 
vroegtijdig uit de gevangenis te halen. 

Erg veel last van het slechte weer. 
Het slechte weer van de afgelopen weken is 

voor de mensen aan boord van de Ross Re-

venge bepaald niet aangenaam geweest. 
Voortdurend kwamen hoge golven over het 
schip, waardoor water via de trappen de stu
dio,s binnenkwam. Ook de draaitafels geven de 
nodige problemen gezien de instabiliteit tijdens 
de storm. 

Ook verwarming doet het niet meer. 
Niet alleen last van water maar ook van de 

kou, gezien de verwarming aan boord niet is 
aan te krijgen. Het lijken wel weer de toestan
den van de eind 70'er jaren, toen men aan 
boord van de Mi Amigo ook geruime tijd zon
der verwarming het diende uit te houden. 

Programmering Caroline. 
Voor vandaag zag de programmering er als 

volgt uit: 7-10 Neil Gates, 10-13 Dave Taylor, 
13-15 Kevin Ford, 15-17 Nigel Harris, 17-20 
Caroline Martin, 20-2245 Viewpointprogram
mering, 2245-01 Nigel Harris. Daarna hebben 
we niet meer geluisterd. 

Wel is ons bekend dat men de laatste tijd 
tussen 3 en 7 uit de ether is. 

Het YOOIWaUp Veronica zendKhip ia na wat o.zwentnpa nu _geland la Ma.trichL 
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Gratis stickers te krijgen. 
Momenteel is een zgn. 'Free Caroline Carsti

eker' te krijgen door een aan je zelf geadres
seerde enveloppe en een IRC (te verkrijgen op 
je postkantoor) te sturen naar BCM, Box 
3044, London WCIN 3XX England. 

Ondenoek tegen DTL 
Al eerder meldden we dat er een rechtzaak 

komt tegen de Britse overheid. Inmiddels is ad
vokaat Richard Butler zo ver met de ondervra
gingen van de betrokkenen dat hij de DTI een 
uitgebreid rapport heeft geschreven, waar in
middels alweer op is gereageerd. Over de in
houd wenst de Carolineorganisatie niets te 
melden maar men stelt wel dat men er van 
overtuigd is dat Caroline een goede kans heeft 
de rechtzaak tegen de overheid te winnen. 

Ontwerp wet in Engeland. 
wo 7 Februari: Ontvingen we een concept 

van de nieuwe Broadcasting Bill, waarin nogal 
een aantal negatieve zaken staat met betrek
king tot de zeezenders. In het algemeen geno
men kan worden gesteld dat het allemaal erg 
moeilijk zal worden om in de toekomst nog een 
zeezender te kunnen runnen. In de volgende 
Freewave komen we er uitgebreid op terug. 

Voormalig zendschip nu in Maastricht. 
Het voormalige Veronica zendschip "De 

Nordemey" heeft nu als ligplaats Maastricht 
gekozen. Het als bar-dancing ingerichtte schip 
is na lang in Amsterdam, nabij het station, te 

hebben gelegen via via in Maastricht aangeland 
om aldaar voor vertier te zorgen met een nos
talgisch tintje. 

Woord VBn dank: 
Zoals altijd dank aan onze tipgevers: Maria 

Depuydt, Ate"Harsta, Paul Jan de Haan, Chris 
Edwards, Howard Rose)ack Duyzer, Tom de 
Munck en Jan de Zwart. Samenstelling en 
eindredaktie: Hans Knol 

FOOL 
ü you think it's over 

von Peter Messingfeld 
In einer dramatischen Aktion holländischer 
und britischer Behörden wurde am 19.8.1989 

I der Seesender Radio Caroline zum Schweigen 
gebracht Auch die vom gleichen Schiff sen
denden Stationen Radio 819 und World Mis
sion Radio waren davon betroffen. 
In dieser Broschüre werden die Ereignisse die
&eS Tages genau geschildert. Auch über die 
Geschehnisse in den vorangegangenen Wo
chen, die zu dieser Aktion führten, wird genau 
berichtet. 
Mit über neun Seiten Kopien von Zei tu ngsarti
keln und rund 20 Fotos ist dies die einzige 
deutschsprachige Dokumentation überein ein
schneidendes Ereipûs in der Seesenderge
schichte. 
Nur sechs Wochen später sendet Radio Caroli
ne wieder. Auch darüber enthält diese Bro
schüre vie1fältige InEormationen. Zwei weitere 
Seesender, die von der Nannell bzw. der Com
municator senden woUten, schaffen es a1ler
dings nicht Was mit diesen Schiffen geschah 
wird ebenfalls geschildert. Den AbschluB der 

~ Broschüre bilden zwei Sei ten mi t Infonnatio
nen über oft verwendete Begriffe, Anschriften 

: und Te1efonnummem 
36 Seiten DIN AS, 20 Fotos, Bestell-Nr. OB 35, 
Preis 14.-DM 

I Ueferung gegen Rechnung oder Vorauszah
luns aufPGA Dortmund, Nr. 173131 .... 62 

Offshore Spezialversand 
Postfach 10 09 26 • 4040 Neuss 1 
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NEDERLAND 
I 

WARLAND 
Alsnog subsidie migrantenomroepen. 

Minister D'Ancona van WVC heeft alsnog 
een besluit van de voormalige minister van 
WVC, Brinkman, terug gedraaid waardoor er 
weer geld beschikbaar komt voor de migrante
nomroepen in de vier grote steden. Brinlpnan 
besloot destijds de subsidiekraan dicht te draai
en daar hij het tijd vond dat de gemeentebestu
ren financieel over de brug dienden te komen. 
D'Ancona beeft bekend gemaakt dat de vier 
omroepen dit jaar gezamenlijk 1 miljoen gul
den zullen krijgen, hoewel het nog niet bekend 
is van welke post ze dit bedrag moet afhalen. 
Tevens zal ze in de loop van dit jaar met de be
treffende gemeentebesturen om tafel gaan zit
ten om te bekijken hoe na dit jaar de 
omroepen gefinancieerd dienen te worden. Ze 
denkt daarbij ondermeer aan commerciele ti
nancieringsbronnen. Wel is ze van mening dat 
de betreffende omroepen betere programma's 
moeten gaan maken; hetgeen duidelijk aan
toonbaar moet worden gemaakt in een omlijnd 
schriftelijk programmaplan. 

Geen verlaging omroepbijdrage. 
De kans dat de omroepbijdrage bij een uit- . 

breiding van de STERreklame verlaagd zal 
worden is verkeken. Het kabinet heeft bekend 
gemaakt dat men de omroepbijdrage zonder
meer nodig heeft om de publieke omroepen te 
kunnen beschermen tegen de commerciele 
netten. Hiermee iS andermaal een besluit van 
de voormalige minister voor WVc, Brinkman, 
terug gedraaid. Men heeft het besluit vooral 
genomen gezien de teruggang in groei van de 
reklame via de publieke omroepen. Ook wen
ste het kabinet niet over te gaan tot verlaging 
daar bij een negatief saldo binnen de kortste 
tijd andermaal een verhoging van de omroep
bijdrage ingevoerd diende te worden. 

Humo publiceert als eerste gegevens. 
In de 6O'er jaren was. het Vlaamse blad 

Humo al zeer populair in Vlaanderen en wordt 
als Vlaams omroepblad door zo'n 230.000 
abonnees wekelijks gelezen. Sinds kort ver
schijnt Humo ook op de Nederlandse markt 
met daarin uiteraard ook de gegevens over de 
Nederlandse omroepen. Niet dat dit tot voor 
kort niet gebeurde maar toen was het alleen in 
Vlaanderen te krijgen. Humo zalm Nederland 
via de kiosk worden verkocht in een voorlopige 
wekelijkse oplage van 5000 exemplaren. Tot 
nu toe was het verboden aan niet-omroepbla
den de wekelijkse gegevens te plaatsen. Nog 
steeds is hier geen wetswijziging op gekomen 
maar de redaktie van Humo, evenals haar uit
gever, verwacht geen problemen met de Ne
derlandse Overheid, gezien de Europese 
Commissie een onderzoek instelt of de monop
oliepositie inzake de pu blicatie van de gege
vens van de omroep nog wel kan worden 
gehandhaafd. De redaktie denkt pas bij een 
besluit, dat in het voordeel van de Nederlandse 
omroep uitvalt, in de problemen te komen. 

Opbrengst Tele-Bingo valt tegen. 
De aktie via Tele-Bingo gevoerd voor de 

zwerfkinderen in de Derde Wereld heeft rond 
de 20 miljoen gulden opgebracht. In eerste in
stantie werd verwacht dat men via de 12 uit
zendingen op de KRO televisie ongeveer het 
dubbele zou binnen halen voor het goede doeL 
Het vermoeden bestaat dat de akties voor 
Roemenie en die van 'Eén voor Afrika' Tele
Bingo in de weg hebben gestaan en derhalve er 
veel minder is binnen gekomen dan door de 
organisatie was verwacht. 

Leren via Teletekst en telefoon. 
Door het Ministerie van Verkeer en Water

staat is een experiment opgezet dat zal worden 
uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente 
Tilburg en de Scholengemeenschap De Rooi 
Pannen. Dié scholieren, die thuis de beschik
king hebben over een televisie met Teletext en 
tevens over een telefoon met druk-toets-sys
teem, kunnen aan het experiment van 'thuis de 
lessen volgen' gaan deelnemen. Doel van het 
projekt is de leerlingen in de ochtendspits en 
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de laat-middag spits van de straat te houden en 
daarbij te onderzoeken of filevorming al dan 
niet vermindert. Via Teletext en de telefoon 
krijgen de leerlingen opdrachten en lessen en 
omgekeerd kan de-leerling via de telefoon ant
woorden en oplossingen door sturen naar de 
school. Het experiment, kostende 1,5 miljoen 
gulden, zal grotendeels worden betaald door 
het Ministerie, terwijl de Gemeente Tilburg 
30.()()() gulden zal bijdragen. Het is niet bekend 
of een dergelijk experiment ook in de Rand
stad zal worden uitgevoerd. 

Geen reklame op zondagen kost miljoenen. 
Indien de invoering van reklame op de wn

dagen niet kan worden gerealiseerd, zal er toch 
een andere vorm van uitbreiding van de STER 
gezocht dienen te worden, waarbij gedacht 
wordt aan uitbreiding in de middaguren. Dit 
heeft wel weer tot gevolg dat de opbrengst aan
zienlijk minder zal zijn dan de eerder genoem
de 50 miljoen gul-
den. Volgens de 
STER zal een uit
breiding van de mid- S 
dag reklame slechts . 
een 20 miljoen 
maximaal gaan opleveren. 

Verloren programmatape terecht. 
Net zo onverwacht als de programmatape 

van de Sinterklaasuitzending van Sesamstraat, 
het populaire kinderprogramma, was zoekge
raakt, is de tape door een NOS functionaris te
ruggevonden. Een fout in de codering van de 
tape was de oorzaak dat de tape bij een totaal 
ander pakket met programma's was terecht ge
komen. Alsnog heeft de NOS besloten de spe
ciale aflevering uit te zenden, hoewel dit niet 
eerder zal gebeuren dan op 5 december a.s. 
Gezien afgelopen Sinterklaasavond een oude 
opname werd getoond, wordt hier dus duide
lijk bezuinigd daar er voor dit jaar geen nieuwe 
uitzending dient te worden opgenomen. 

Gezamenlijk omroepblad gepland. 
De KRO, VARA en NCRV lopen met plán

nen rond een deel van hun omroepbladen, 
waarbij gedacht wordt aan dat deel waarin de 

programmagegevens staan vermeld, gezamen
lijk te produceren en te laten drukken om op 
die manier meer reklame te kunnen trekken en 
de proouktiekosten te kunnen drukken. Bin
nenkort hoopt men een beslissing te kunnen 
nemen inzake de plannen. Het ' ligt niet in de 
bedoeling een totale gezamenlijke gids voor de 
drie omroepen uit te brengen daar elk der drie 
omroepen een eigen identiteit heeft. 

WISSeling uitzendavonden. 
Om de concurrentie van RlL Veronique te

gen te kunnen gaan hebben de gezamenlijke 
omroepen besloten op die avonden, dat Ver
onique de programma's uitzendt met hoge 
kijkdichtheid, concurrerende programma's te 
plaatsen. De vraag is of dit nog wel nut heeft 
nu Veronique al met de nieuwe programme
ring is begonnen. Zoals altijd is Hilversum 
weer laat en loopt men meer dan een half jaar 
achter want de wijzigingen gaan pas per 1 okto
ber a.s. in. Door de wijzigingen is het mogelijk 
dat er drie sterke omroepavonden komen te 
staan tegenover de sterke Veroniquepro
gramma's. De donderdag is voorbestemd voor 
VARA en de VOO; de vrijdag voor NCRV en 
TROS en de zaterdag voor VARA en AVRO. 
De VOO zal tevens op dinsdag te zien zijn ter
wijl de EO moet vrezen steeds meer leden te 
gaan verliezen gezien men ook op de dinsdag is 
geprogrammeerd. 

Te late wijziging schemL 
De direktie van de S1ER is boos gezien de 

omroepen op een te laat tijdstip hebben beslo
ten de vaste omroepavonden met ingang van 
het nieuwe seizoen, dat op 1 oktober a.s. van 
start zal gaan, te veranderen. Van de kant van 
de adveneerders wordt een groot aantal annu
leringen verwachL De wijzigingen zijn niet ver
wacht en daardoor zullen de adverteerders het 
niet pikken dat ze op bepaalde avonden wor
den geplaatst, waarvoor ze in eerste instantie 
niet hadden gereserveerd. Bij de STER is men 
van mening dat een groot aantal van de adver
teerders door de wijzigingen van de omroepen 
uit ontevredenheid zal weglopen en een over
stap zal wagen naar Veronique. 
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Nieuwe serie voor de NCRV. 
'De zomer van 45' is de titel van een grote, 

nieuwe, dramaserie, waarvan de opnamen on
langs van start zijn gegaan. 

Zowel in Nederland als in Canada worden 
de komende 9 maanden nog opnamen ge
maakt, waarbij zowel van Nederlandse als Ca
nadese acteurs gebruik zal worden gemaakt. 
Het verhaal draait om 2 Nederlandse vrouwen 
die in de dagen van de bevrijding tWee Canade
zen ontmoetten, waardoor hun leven drastisch 
veranderde. Van de Nederlandse kant zal de 
serie geregiseerd worden door Bram van Er
kei, terwijl hoofdrollen weggelegd zullen zijn 
voor ondermeer Dianne Dobbelman, Kitty 
Courbois, Ursul de Geer en Joho Leddy. 

Waarschijnlijk volgend winterseizoen zal de 
serie op de N CRV ~elevisie te zien zijn. 

. lauwe plekken naar Festival Montreux. 
De inzending van de Nederlandse Omroe

pen naar het Gouden Roos Festival in Mon
treux, dat in mei in de Franse plaats zal worden 
gehouden, betreft 'Blauwe Plekken' van Her
man van Veen. Het programma zal DOg voor 
mei via de VARA televisie worden uitgezon
den, daar dit één van de regels is van het festi
val, daar anders het programma niet in 
aanmerking kan komen voor één van de jaar
lijkse onderscheidingen. 

Invoering reklame lokale radio. 
Zowel invoering van reklame op de regi~ 

nale als lokale radio is het plan van minister 
van WVC, D'Ancona. Tevens heeft zij het plan 
opgevat de uitgeverijen in Nederland toestem
ming te geven om deel te nemen aan commer
ciele televisie of het zelf opzetten van een 
dergelijk station. Als voorwaarde is door haar 
\vel gesteld dat die uitgeverijen, die meer dan 
25% van de markt in banden hebben, niet een 
zelfstandig station mogen opzetten. Haar plan
nen zijn verwerkt in een totaal pakket aan 
mediawetswijzigingen, dat binnenkort aan de 
regering zal worden aangetxx:len. 

Benoeming bij Radio Oost. 
Henny Everts, reeds werkzaam bij Radio 

Oost als eindredacteur, is benoemd tot de 

nieuwe directeur en hoofdredacteur bij Radio 
Oost. Hij is daarmee Marinus Potman opge
volgd, die als voorlichter in dienst is getreden 
van de provincie Drenthe. 

Minder banen bij de NCRV. 
Een bezuinigingsplan bij de NCRV kan tot 

gevolg hebben dat er 20 arbeidsplaatsen die
nen te verdwijnen in de sector 'ondersteunend 
personeel'. De bezuiniging is nodig daar er on
dermeer minder behoefte is aan gebruik van 
studioruimte. 

Lager aanbod nieuwe STER spots. . 
In het afgelopen jaar zijn er minder nieuwe 

reklamespots getoond op de Nederlandse buis 
dan voorheen. In totaal werden er maar 1154 
nieuwe spots vertoond terwijl de oudere spots 
langer meegaan dan voorheen. Als voornaam
ste reden wordt aangegeven dat de besparing 
op produktiekosten kan worden besteed voor 
het boeken van zendtijd via R TI.. Veronique. 

Nieuwe opnamen voor Büch. 
Dit najaar zal een nieuwe serie verslagen van 

de reizen van Boudewijn Bücb via de VARA 
1V te zien zijn. Büch is inmiddels begonnen 
met de opnamen, die hem brengen naar Zuid 
Amerika, Kaap Hoorn, Vuurland en Antartica. 
In bet nieuwe seizoen zull~n de opnamen te 
zien zijn. 

Onderzoek soft porno programma's. 
De Partij Groen Links heeft aangekondigd 

een onderzoek te willen laten instellen via een 
openbare discussie inzake het vrouwbeeld in 
de media. Men vindt dat, mede door de komst 
van een aantal soft porno programma's, de 
vrouwvriendelijke programma's meer en meer 
worden verdreven. Indien mogelijk zal men de 
regering zelfs vragen het uitzenden van derge
lijke programma's te verbieden. 

Uitbreiding STER per 1 april a.s. 
Andermaal komen we terug op de geplande 

uitbreiding van de STER op de Nederlandse 
televisie. Zoals nu bekend is geworden zal de 
uitbreiding van 5% naar 6,5% per 1 april a.s. 
van start gaan. 

191-12 



Van Emden Prijs voor Mies Bouwman 
Voor de eerste keer is de van Emden Prijs 

toegewezen, bestaande uit een geldbedrag en 
een oorkonde. De prijs, die tweejaarlijks zal 
worden uitgereikt, is genoemd naar de 8O-jari
ge oud-voorzitter van bet Nederlandse Rode 
Kruis. De eerste onderscheiding is gegaan naar 
Mies Bouwman voor haar jarenlange inzet 
voor allerlei Humanitaire akties. 

Minder luisteraars in Hilversum. 
Hoewel de totale luistertijd van de gemiddel

de Nederlander in de periode tussen no
vember 1988 en november 1989 gelijk is -_ gebleven blijkt uit het meest recente on-

_ derzoek van de Dienst Kijk- en Luister
onderzoek dat er minder geluisterd 
wordt naar de zender Radio 1 t/m 5. 

_~,,",L.o,,", stations trekken nu DOg 77% van 
de dagelijkse 2 uur en 52 minuten, die 
een gemiddelde luisteraar afstemt op 

radioprogramma's. Dit is een teruggang van 
liefst 11 % met het jaar daarvoor. De regionale 
zenders maakten een winst van 5% naar 8%. 
Radio 10 heeft een percentage van 3%,5ky 
Radio 5% en overige zenders 7%. 

STER toch op zondag. 
Meldden we in ons vorig nummer dat er gI"(}

te bezwaren bestonden tegen de invoering van 
STER reklame op de zondagen van de kant 
van het CDA; niet veel later maakte dhr. Bei
nema, mediaspecialist, van de Christelijke Par
tij, bekend dat er vanuit het CDA, bij een 
eventuele bespreking van het voorstel tot in
voering van reklame op zondag, geen tegen
stand zal worden geboden. Hierdoor komt, zo 
goed als zeker, de weg vrij voor de zondagse 
STER. 

NCRV en EO tegen zondagse reklame. 
Zoals te verwachten viel zijn zowel de 

NCRV als de EO tegen de eventuele invoering 
van reklame via radio en televisie op de zonda
gen. De EO heeft ondermeer meegedeeld het 
te betreuren dat het lijkt alsof een politieke 
meerderheid in de Tweede Kamer voor de in
voering is. Men vindt dat de taak van de zon
dag, zoals in de Bijbel omschreven, steeds 

meer afglijdt. Ook stelt men dat beter de om
roepgelden kunnen worden verhoogd in plaats 
van uitbreiding van de reklame. De NCRV wil 
dat men zich ook houdt aan bepaalde principes 
van bepaalde kerkelijke groeperingen en 
vraagt de Tweede Kamer, bij een eventuele 
besluitvorming, hiermee rekening te willen 
houden. De leiding van de KRO stelt geen uit
gesproken mening te hebben over een eventu
ele invoering van zondagse reklame. 

Omroepen willen meer zendtijd. 
Een uitbreiding met een uur zendtijd per 

dag en wel per 1 oktober; dat is de wens van de 
gezamenlijke omroepen. Via het NOS bestuur 
heeft men een aanvraag tot uitbreiding van de 
zendtijd ingediend bij bet Commissariaat voor 
de Media. Zowel op Nederland 1 en Neder
land 2 hebben de omroepen volgens het NOS 
bestuur recht op deze gevraagde uitbreiding. 

Boete voor ledensktie TROS. 
Eerder meldden we al dat de TROS op bet 

matje was geroepen voor de ongeoorloofde le
demverfaktie tijdens het jubileumprogramma 
van 3 november jl. Gevolg hiervan was dat alle 
16.000 nieuwe leden als niet aangenomen 
moesten worden beschouwd. Boven deze straf 
heeft het Commissariaat voor de Media ook 
nog besloten dat de TROS een boete van f 
50.000,- dient te betalen. De straf is gegeven 
nadat de andere omroepen de TROS bij het 
Commissariaat voor de Media hadden beticht 
van oneerlijke concurrentie. Volgens het Com
missariaat zou de boete eigenlijk f 100.000,
moeten zijn maar men vindt dat er sprake was 
van verzachtende omstandigheden. 

Omroep voor Pinkstergemeente. 
Naar het idee van de 45 jarige G. Panhuise 

zijn er plannen gemaakt voor een nieuwe 
~telijke omroep, Charisma 1V, dat zicb 
eventueel moet gaan bezig houden met het 
verzorgen van religieus getinte programma's, 
die vooral gericht moeten worden op de leden 
van de Pinkstergemeenten in ons land. Men 
heeft inmiddels bij het Commissariaat voor de 
Media een machtiging aangevraagd voor het 
mogen verzorgen van televisie programma's. 
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Men vindt dat er zeker ruimte is voor meerde
re Christelijke omroepen, daar in vergelijking 
b.v. 4000 van dergelijke stations in de VS aktief 
zijn. Panhuise denkt rond 1 mei uitsluitsel te 
krijgen van bet Commissariaat of er ruimte zal 
worden gecreerd voor zijn initiatief. 

Er zijn in Nederland ongeveer 80.000 volge
lingen van de Pinkster Gemeente . . 

1V Studio Veenendaal in april open. 
Ben S~ndorp Facilitair Bedrijf 1V Stu

dio Veenendaal zal in april officieel in gebruik 
worden genomen. Suydendorp stelt met zijn 
bedrijf op technisch gebied te kunnen meten 
met topfaciliteiten in binnen- en buitenland. In 
het nieuwe studiocomplex kunnen zowel recla
mespots als grote produkties worden opgeno
men. Er is zelf een ruimte gecreerd voor de 
opname van 1V shows waarbij een duizend 
koppig publiek aanwezig kan zijn. Het aan de 
Gortstraat 110 in Veenendaal gevestigde be
drijf heeft als eerste een contract gesloten met 
RTLV. Het contract, dat een looptijd heeft 
van een half jaar, geeft Suydendorp het recht 
beeld faciliteiten te leveren die worden ge
bruikt in de eigen studio's van R TL V in ~
versum. 

Jürgens terug in de Tweede Kamer. 
Na een afwezigheid van 16 jaren is Eric 

J Orgens, gedurende lange tijd voorzitter van de 
NOS, teruggekeerd in de Tweede Kamer. Hij 
neemt er DU zitting voor de PvdA terwijl hij 
eerder een zetel had namens de PPR. JOrgens 
behoudt zijn neven-funkties. 'liJ is hij onder
meer lid van de Mediaraad en lid van de Raad 
voor de Journalistiek. 

VNU krijgt opzeggingen van KRO en VARA. 
Zowel de VARA als de KRO hebben bij de 

VNU bun drukorder opgezegd voor de 
omroepbladen, die door beide omroepen wor
den uitgegeven. Men heeft een beroep gedaan 
op een ontbindingsclausule in bet kontrakt met 
de VNU. Volgens de direktie van de VNU is 
de opzegging een gevolg van het belang dat de 
VNU heeft genomen in RTLV. Bij de omroe
pen . wil men geen commentaar geven. Zoals 
gemeld zijn er bij de beide omroepen en de 

NCRV plannen om een gezamenlijk omroep
blad te gaan uitbrengen. ~ omroepgids van 
de NCRV wordt gedrukt bij Drukkerij de 
Boer in Hilversum. 

Dijkhuis DÎeuw boofd bij Radio Noord. 
Roei Dijkbuis is benoemd tot de nieuwe di

rekteur-hoofdredakteur van Radio Noord, een 
benoeming die met vreugde is ontvangen in 
Groningen. Hij was de afgelopen 5,5 jaar voor
lichter van de commissaris van de Koningin in 
de Provincie Friesland en werkte daarvoor in 
de journalistiek. 'liJ werkte hij ondermeer als 
journalist voor de Wereldomroep, Radio 
Noord, NCRV, Winschoter Courant, bet NRC 
en de NDR. Tijdens de problemen in de laat 
zeventiger jaren bij Radio Noord, toen direk
teur Joris Stam aan de kant werd gezet, was 
Dijkhuis een jaar lang waarnemend program
maleider van de regionale omroep. Dijkbuis is 
46 jaar. 

Oude Freewave's in voorraad. 
Regelmatig worden we benaderd met de 

vraag of er nog oude nummers leverbaar zijn. 
J~ Leijgraaff heeft een overLicht gemaakt van 
die nummers, die nog leverbaar zijn. Voor 1 
nummer zijn de k~ten f 2,50 terwijl voor 10 
nummers f 15,- zal worden gevraagd. Zend 
jouw lijstje met nog gewenste nummers naar 
Freewave, P~tbus 19037, 3501 DA in Ut
recht Sluit wel een postzegel of mc bij voor 
antwoord. 

Super Channe) en de DDR. 
Sinds kort is Super Channel ook te ontvan

gen in de DDR. Als eerste O~t Duitse stad is 
Dresden (en haar direkte omgeving) via de ka
bel-aangesloten op de programma's van Super. 
Hierdoor is men in totaal in meer dan 20 mil
joen Europese huishoudens te zien. Tevens 
heeft men overeenstemming bereikt met de 
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. Oost Duitse omroep tot het gezamenlijk orga
niseren van een festival van politieke liederen, 
dat over enkele weken door Super zal worden 
uitgezonden. . 

Kontakten vanuit ruimtestation. 
Vanuit het ruimtestation Mir, dat andermaal 

door Sovjet kosmonauten wordt bewoond, 
wordt weer regelmatig kontakt onderhouden 
met zendamateurs. Men zendt vanuit Mir via 
de 143.625 MHz. Het ligt in de bedoeling dat 
met de in april te lanceren Amerikaanse Chal
lenger ook weer een zender mee. gaat, die te 
ontvangen zal zijn in de 2 meter band (144 
MHz). 

Jaap Hofman langer bij Eurosport. 
De voormalige producer van NOS Langs de 

Lijn, Jaap Hofman, vertrok vorig jaar naar 
1V10 alwaar hij zich zou gaan bezig houden 
met de organisatie van een sportprogramma. 
Toen het 'tijdelijk' niet doorgaan van 1VIO be
kend werd mocht Hofman tijdelijk voor de Ne
derlandse versie van Eurosport gaan werken. 
Nu 1VIO een zaak van het verleden is, is Hof
man voor een langere periode uitgeleend aan 
Eurosport. Hij zal het nieuwe sportnet in ieder 
geval blijven leiden tot en met de eindronden 
van het WK voetbal, die deze zomer in Italie 
zullen worden gehouden. 

Nieuw concept World Net. 
Achtien procent van het huidige budget voor 

de programmering van de Duitstalige pro
gramma's van World Net is weggetrokken om 
een nieuw programma te kunnen ontwikkelen 
dat men wil gaan richten op de ~tbloklan
den. Daardoor wordt het progrnmma van 
World Net voorlopig alleen nog tussen 1 en 4 
in de middag uitgezonden. Wanneer de veran
derde programmering van start zal gaan is nog 
niet bekend. 

Sportkanal onder nieuwe leiding. 
Het Duitstalige sport satellietnet Sportkanal 

heeft een nieuwe direk- Jlïl~=~--
teur, de 38-jarige Paul 
Kössler. Sinds 1985 was 
hij bedrijfsleider bij $ C IJ E..E N $ POR T 

Taurus FIlm in München. Hij h~n als op
dracht het sportnet nog verder te ontwikkelen 
en populairder te maken. Zoals eerder door 
ons gemeld is het station in West Duitsland p0-
pulairder dan andere satelliet sportnetten. 

Nieuwe vice president M1V. 
Lis Nealon, die al sinds de start van M1V bij 

het station werkzaam is, is benoemd tot de 
nieuwe vice president 

. From NewYork van M1V. Zij is nu 
and HolI~od: belast mel de verdere 

Rock 'n Roll! internationalisering 

~~~~------~ 

van het muziek
kanaal. In de loop 

dit jaar wordt 
vooral een grote ex
pansie van M1V via 
de kabelnetten in 
Spanje en Joego-Sla

Goede start yoor Galavisi6n, 
Galavisi6n, het Spaanstalige net dat vanuit 

Amerika haar programma's per satelliet ver
spreidt en ook in Europa is te ontvangen, stelt 
gedurende haar eerste jaar reeds 2,3 miljoen 
potentie Ie kijkers te hebben bereikt via para
boolantenne en kabelnetten. Reeds enkele in
ternationale firma's als Columbia Pictures en 
Colgate behoren tot de vaste adverteerders op 
het station. 

Kopernilrus 2 pas in apriL 
Reeds in december rou de satelliet Kopemi

kus 2 in de ether geschoten worden met een 
Arianeraket. Vanwege storingen, die bij de 
test periode in de fabriek: werden ontdekt, is de 
lancering nu in ieder geval uitgesteld tot medio 
april. Indien de lancering dan inderdaad door 
gaat zal het enkele weken duren alvorens de di
verse transponders geaktiveerd kunnen wor
den. 

Nieuwe testuitzendingen gestart. 
Twee nieuwe stations, waarover we reeds 

berichtten, zijn met testuitzendingen via de sa
telliet van start gegaan. Via de nieuwe Olym-
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pus satelliet zijn inmiddels testbeelden te zien 
geweest van RAl Sat uit ltaIie en de BBC. 

Nieuw satellietprograDU118 Duitsland. 
Onder de naam Premiere zal nog dit jaar 

een nieuw programma van start gaan, gerund 
door het Duitstalige Canal Plus. Het ligt in de 
bedoeling van Premiere een betaaltelevisienet 
te maken, dat alleen speelfilms zal gaan verto
nen. Tegen betaling van DM 39 en de aanschaf 
van een decoder kunnen potentiele kijkers de 
programma's gaan zien. 

Succé soms met zwak signaal te zien. 
Het Zweedstalige programma SF Succé, een 

betaal televisienet dat wordt uitgestraald via de 
satelliet Intelsat V A-F11, kan soms zwak war
den ontvangen in onze omgeving. Het zendt 
uit via bet MACsysteem op 10,975 GHz. 

Spanje Tanaf apriL 
De drie nieuw toegelaten privé televisie

ondernemingen, Antenne 3 lV, Tele 5 en bet 
Canal Plus, zijn met ingang van april te zien via 
de uitzendingen die verzorgd zunen worden 
door de Eutelsat 1-F2. Alleen het progra~ 
van Canal Plus zal gecodeerd worden uitgezon
den. 

CBS News ook te ontvangen. 
Het Amerikaanse CBS zendt haar program

ma CBS Evening News via de satelliet uit, ge
richt op Europa. Het is te ontvangen via de 
uitzendingen, die verzorgd worden via de PAS 
satelliet, op 45 graden west Met Franstalige 
ondertiteling wordt het tevens uitgezonden via 
de Telecom IC op 5 graden west 

Uitbreiding aantal transponders. 
Het aantal satelliettranspon- ~ 

ders dat wereldwijd aktief is zal . ·~~iJ~ 
rond december 1992 uitgebreid 
zijn tot liefst 2500. Dit beeft het onderroeksbu
ro Euroconsult in in Parijs onlangs bekend ge
maakt. 

NIEUWS 
""",---",yn K). . 

Italianen krijgen geen genoeg van Sex. 
Indien we de eigenaren van een nieuw te 

starten tv netwerk in Italie moeten geloven is 
er daadwerkelijk nog belangstelling voor nog 
meer porno op de televisie. Benedetti is de 
man die op het idee is gekomen met een nieu
we vorm van betaaltelevisie. Naast de vele soft
porno, die al op de diverse stations wordt 
gebracht, kan men tegen een maandelijkse be
taling van rond de f100,- regelmatig wellustig 
naar het hete buisje kijken. Wel dient voor die 
tijd een decoder te worden betaald van rond de 
f400,-. Gek, dat je eerst 500,- moet neer tel
len alvorens dergelijke 'ont'spanning te kunnen 
zien. Kan bij ons, nuchtere West Europeanen, 
zeer zeker niet voorkomen. 

Records gebroke. in Barcelona. 
Nog geen meter is er gezwommen of gelo

pen en toch kan het organisatiecomité van de 
Olympische Spelen, die in 1992 in de Spaanse 
stad Barcelona worden gehouden, zeer tevre
den zijn. Enkele weken geleden werd er met 
een consortium van Japanse televisiestations 
een contract inzake uitzendrechten afgesloten 
ter waarde van 62,5 miljoen dollar. Hierdoor 
kan een bonderdtal commerciele stations in Ja
pan programmaonderdelen van de OS gaan 
uitzenden. Zoals door ons gemeld werden er 
eerder kontralcten gesloten met de EBU, 
NBC, Channel 7 uit Australie, en ~C uit 
Nieuw Zeeland. In totaal gaat bet om een be
drag van 610 miljoen dollar aan uitzendrecb
ten, hetgeen 214 miljoen dollar meer is dan 
van de inkomsten aan uitzendrechten tijdens 
de Olympische Spelen van Seoul in 1988 en 
liefst 241 miljoen dollar meer dan die van de 
OS van Los Angeles in 1984. De verwachting 
van het organisatiecomité is dat er rond de 
3500 miljoen kijkers de OS of onderdelen 
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daarvan zullen volgen, hetgeen er bijna 500 
miljoen meer zijn dan in 1988. 

Ook veel geld voor het schaatsen. 
De ISU, de internationale schaatsunie, heeft 

een vijfjarig kontrakt getekend met de Ameri
kaanse NBC dat de ISU liefst 54 miljoen gul
den zal opleveren. De afgelopen periode van 
vier jaar had de ISU een kontrakt met CBS, 
dat rond de 25 miljoen gulden opbracht. 

Journalist uitgewezen door Cuba 
Tot voor kort waren de landen met elkaar in 

vriendschap, maar sinds het verlaten van de 
Communistische leer schijnt Tsjecho Slowakije 
niet meer geliefd te zijn op Cuba. Toen Micha! 
Cennak, correspondent van Radio Praag in 
Havanna, berichtte dat president Castro geen 
duidelijke oplossing had gevonden inzake de 
economische problemen in zijn land, besloot 
de regering hem onmiddellijk uit te wijzen ge
zien hij vertekende en provocerende berichtge
ving over Cuba zou hebben verzorgd. 
Nog te starten station beschoten. 

In Zuid libanon is een station van de PLO 
door de Israelie beschoten, terwijl het station 
nog geen enkele seconde had uitgezonden. Er 
zijn bij de beschietingen 5 doden gevallen. Vol
gens de minister van Defensie is de aanval uit
gevoerd daar men op de hoogte was van de 
plannen om via het nieuwe radiostation, the 
Voice of Al-Quds, instructies uit te zenden 
voor terroisten in Libanon en vijandige ele
menten in de (bezette) gebieden. 

RCI gericht op het Midden Oosten. . 
Radio Canada International zal op 1 april 

a.s. een nieuwe dienst gericht op 
het Midden Oosten in gebruik 
nemen. Hierbij zal geb uik wor
den gemaakt van faciliteiten, die 
beschikbaar gesteld zullen wor
den door Radio Australie. Te
vens wordt er nog onder

handeld met de Deutsche Welle voor het ge
bruik van één van haar kortegolf zenders en 
met Radio Monte Carlo voor het gebruik van 
haar middengolfzender op het eiland Cyprus. 

- »v. . ... ? ~ 

_____ ~B8C'-..-..--:-.... ____ 
WORLD NEWS 
~ 

Overname BBC programma's. 
Een overeenkomst tussen de BBC World 

Service en de Poolse staatsomroep is getekend 
waardoor het mogelijk is geworden dat de pro
grammering van de BBC, gericht op Polen, 
door de staatsomroep van de satelliet wordt 
opgepikt en heruitgezonden via haar midden
golf en FM zenders. 

reports ... 
Radio Aire neemt Radio 
Radio. 

Zowel via de AM als de 
FM frequentie worden tussen 10 uur in de 
avond en 6 uur in de ochtend nu via Radio 
Aire de programma's van het satellietstation 
Radio Radio uitgezonden. Toch zullen er nog 
twee Radio Aire deejays te beluisteren zijn ge
zien zowel Peter Taite als Carl Kingston reeds 
programma's voor Radio Radio verzorgen. 

Anglia 1V koopt aandelen. 
De I1V onderneming Anglia 1V heeft 9,6% 

van het aandelen pakket van Essex Radio in 
Southend on Sea opgekocht. Esse Radio ver
zorgt de program a's van Essex FM en 
Breeze AM. Eerder n m Anglia 1V al een 
aandeel in Mid Anglia, dat op haar beurt de 
programma's verzorgt van CN- en Here
ward Radio. 

Aandelen verkocht door Crown Com. 
15 % Van haar aandelen in Invicta Sound is 

door Crown Communications door verkocht 
aan Southem Radio Holdings. In deze laatst 
genoemde onderneming heeft Crown zelf een 
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aandeel van 25%. De onderneming is verant
woordelijk voor het runnen van Southem 
Sound Radio en Ocean Sound. De reden van 
de verkoop is een fusiebespreking, die gaande 
is tussen Southem en Invicta. Pas vier maan
den geleden kocht Crown de aandelen, dit om 
te voorkomen dat andere geinteresseerden de 
aandelen wuden kopen. 

Media show blijft bestaan. 
. De leiding van Channel Four heeft bekend 

gemaakt dat de uitzendingen van de wekelijkse 
Media Show in ieder geval nog tot het einde 
van dit jaar door gaan. Geruchten de- ~ 

den de ronde dat dit programma, dat AI 
iedere donderdagavond wordt uitge- _ • 
zonden, spoedig zou komen te verval- .1_ 
len. CHANNEl JOUR TtLfVl5lON 

Atlaatic 151 oDtevredeo. 
De leiding van Atlantic 252 is ontevreden 

over aktiviteiten die sommige van de commer
dele stations in Engeland ontwikkelen. Enkele 
stations zouden advertentietijd willen verkopen 
tegen gereduceerde prijzen, indien de adver
teerder schriftelijk beloofd niet in zee te gaan 
met Atlantic 252. 

Zeaders in de verkoop. 
Alle !LR stations, die aktief zijn, huren hun 

zenderfaciliteiten van de mA Inmiddels is een 
geheim plan uitgelekt waarin wordt gepraat 
over de mogelijkheid tot privatisering van het 
immens grote zenderpark. Het ligt in de be
doeling alle zenders te verkopen aan de betref
fende stations. Een dergelijke verkoop kan 
reeds in 1991 verwacht worden. 

Tendring Radio in problemen. 
De licentie voor Community Radio in Oae

ton on Sea werd vorig jaar toegewezen aan 
Tendring Community Radio Ltd. Deze organi
satie, waar ook Ray Anderson (Wamer) bij be
trokken is, verkeert echter in financiele nood. 
De vraag is of het station nog wel in de ether 
komt. Men verwijt vooral de lokale autoriteiten 
een gebrek aan financiele belangstelling. Eer
daags wordt er een beslissing verwacht over het 

Nieuw BBC LocaI station. 
Enkele weken geleden is het 36ste BBC Lo

cal station van start gegaan. Het betreft BBC 
CWR dat uitzendt voor Coventry en War
wickshire. Het station zendt alleen uit via de 
FM (103.7 en 94.8 MHz)~ manager van het 
station is Mike Marsh, .die fu 1970 bij de BBC 
kwam te werken. Eerder was hij verantwoorde
lijk voor de start van BBC Radio Northampton 
en ook was hij gedurende enige jaren manager 
van BBC Radio Kent. 

EUa en Couot naar opening. 
Tijdens de opening van het laagvermogen 

FM station Jazz FM in Londen waren zowel 
Elia Fitzgerald als het orkest van Count Basie 
aanwezig. Jazz FM is het enige 24 uurs Jazz 
station in Engeland. Het was meer dan 5 jaren 
geleden dat Elia in Engeland optrad. 

Vrijheid voor religie geeist. 
Naast het gegeven dat in het Oostblok gro

tendeels vrijheid is gekomen voor het uiten van 
religieuse boodschappen via de ether, is dit in 
Engeland volgens de omroepwet nog steeds 
verboden. Een parlementslid heeft nu een 
brief geschreven aan de regering dat hier snel 
een einde aan dient te komen daar ook in En
geland via de ether een vrijheid in geloof mo
gelijk dient te zijn. 

Nieuwe rol voor Brian Mathew. 
Zoals eerder gemeld zal Brian Mathew af

scheid gaan nemen van zijn Around Midnight 
Show op BBC Radio 2. Brian is nu gevraagd 
'Sounds of the Sixties' te gaan presenteren, een 
programma dat iedere zaterdagmorgen wordt 
uitgezonden via BBC Radio Two. 

al dan niet van start gaan van Tendring ·Radio. L 0 N G RAD I 0 
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Hansen's 
Scandinavië 

Luisterdichtheid lokale radio 
Een recent onderzoek inzake de luister

dichtheid van de lokale radio in Denemarken 
beeft uitgewezen dat The Voice per etmaal de 
meeste luisteraars heeft. 338.000 luisteraars 
stemmen per dag meer dan 1 uur af op hun fa
voriete station. Op de 2e plaats volgt Radio 
HSR met 264.000. Drie is Alborg Radio met 
165.000 en met geringe afstand (162.000) volgt 
Radio Vi borg. De laatste twee stations zijn bei
de gevestigd in Jutland. 

Ove~nko~tTVshowgetekeD~ 
Tussen Metronome lV, Kanal 2 en 1V2 

DK is een overeenkomst getekend waardoor 
bet per 1 januari 1991, of elke dag eerder dan 
gepland, mogelijk wordt het populaire ochten
programma 'Morgenflimmer' landelijk uit te 
zenden. 

KanaJ 5 is verleden tij~ 
Kanal 5 is op 8 januari jL op gehouden te be

staan. Het was financieel niet langer mogelijk 
de programma's te verwrgen. De zendtijd van 
Kanal 5 tussen 6 en 11 in de ochtend wordt nu 
gevuld door Metronome/KanaI 2. Men brengt 
hoofdzakelijk herhalingen van eerder uitgezon
den programma's op deze nieuwe uitzendtij
den. 

RadioSK.a\~ ~ 
Duitsland 
Samenwerking RadioSkala. 

Met ingang van dit nummer is er een samen
werking van start gegaan tussen een nieuw me
dia blad, RadioSkala, dat door het Wilhelm 
Herbst Verlag in Keulen wordt uitgegeven, en 
Freewave. Hierdoor is bet mogelijk dat Radio
Stala zonder problemen nieuws overneemt uit 
Freewave en wij uit RadioSkala. Hierdoor 
kunnen we in de toekomst uitgebreider intar
meren over datgene wat in West- en Oost 
Duitsland gebeurt op mediagebied. Uiteraard 
zal ook onze correspondent in West Duitsland, 
Ingo Patem~ter, aktief blijven voor Freewave. 

Complete camerauitrusting geleverd. 
Een complete camera uitrusting is door de 

WDR als gift geleverd aan de Sovjet Televisie. 
De sets zullen worden ingezet in de studio's in 
Alma Alta om vooral te worden gebruikt voor 
programma's die worden gemaakt voor de 
Duitstalige minderheid in Kasachstan. 

ProeCTeletext Oost DuitslaD~ 
Sinds december wordt er in Oost Duitsland 

op kleine schaal getest met Teletext. Het ligt in 
de bedoeling einde van dit jaar definitief met 
dit medium van start te gaan. Veel kijkers zal 
men nog niet hebben gezien televisies met mo
gelijkheid tot teletextontvangst pas medio 1990 
in produktie zullen gaan. 

Hoofdkantoor telecommunicatie Mainz. 
Het nieuwe hoofdkantoor van de P1T, 

waaronder ook de afdeling telecommunicatie 
en radiocontrole dienst vallen, zal gevestigd 
worden in Mainz. Er zullen 500 mensen komen 
te werken. 

RIAS Berlin erg populair. 
De door de geallieerde troepen destijds op

gerichte RIAS Berlin blijkt erg populair te zijn 
in Oost Duitsland. Onlangs werd een onder .. 
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zoek gehouden onder 1310 Oost Duitsers, die 
West Berlijn bezochten. Het bleek dat liefst 
52% van de ondervraagden RIAS noemde als 
bet favoriete radiostation. In de maand novem
ber bleek al dat, men erg geliefd is in Oost 
Duitsland want er kwamen in totaal 40.400 
brieven die maand binnen waarvan er 21500 
uit Oost Duitsland afkomstig waren. Het laat
ste half jaar heeft RIAS een gigantische toena
me in de post mogen beleven hetgeen vooral te 
danken is aan de afschaffing van censuur in 

~ d~U=:~ n~e: A I R 
ber kreeg men 10.000 
brieven meer van luiste-
raars dan in oktober. • ••••• 

Speciale tv zender voor Vl'Guwen. 
Het ligt in de bedoeling een televisiestation 

op te richten, dat op 1 september as. in Bonn 
van stan dient te gaan. Als doelgroep heeft bet 
toekomstige station aneen de vrouw. Hiervoor 
is de FF1 Werbefernsehen GmbH opgerichL 
Initiatoren zijn Wolf Wiegand en Rainer Popp, 
die respektievelijk afkomstig zijn van Sat 1 en 
R~Plus. 

Samenwerking met Oostearijk. 
Tussen de Bayeriscbe Rundfunk en de 0os

tenrijkse staatsomroep ORF zal er naar ge
streefd worden in de 9O'er jaren de 
samenwerking verder uit te bouwen. Men zal 
liefst 40 nieuwe projekten samen gaan begelei
den. Hieronder is een serie over de Alpen, vele 
amusementsprogramma's en een speciaal pro
jekt dat gepland staat voor 1991 in het kader 
van het internationale Mozan jaar. 

Gezamènlijk kunstkanaal met O. Duitsland. 
Bij de WOR zijn er stemmen opgegaan om 

in het kader van een algemeen Europees kul
tuur beleid op het gebied van de televisie te ko
men tot een kultuurkanaai dat zou moeten 
worden gerund door zowel de WOR als de 
Oost Duitse staatstelevisie. Terwijl men grote 
zorgen heeft om het Frans-Duitse kultuur ka
naal financieel rond te krijgen zunen plannen 
tot ontwilçkeling van bet nieuwe kanaal worden 
uitgewerkt. 

Straatsburg wordt als centrum genoemd. 
De gemeente Straatsburg beeft zich kandi- . 

daat gesteld als zetel voor de op te stanen sa
menwerking tussen Frankrijk en Duitsland 
voor het gezamenlijke cultuurkanaal. Men 
beeft het plan inmiddels voorgelegd aan de 
WOR. 

Zes miljoen kabelaansluitingen. 
In Baden WOnenberg is onlangs de 6 mil

joenste kabelaansluiting in West Duitsland ge
realiseerd. In een periode van slechts 7 
maanden werd bet aantal met 1 miljoen uitge
breid. Dit betreft de aansluitingen op het net 
van Telekom. Met alle andere netten in Duits
land zijn er nu meer dan 13,5 miljoen huizen 
aangesloten hetgeen neerkomt op 53% van bet 
totale aantal huizen. 

In het kader van de geschiedenis van Radio 
Caroline werd er afgelopen jaar een aantal 
boeken uitgebracht, zowel in het Nederlands 
als bet Engels. In de Engelse versie stond ech
ter een aantal hoofdstukken afgedrukt die niet 
in de Nederlandse versie voor kwam. In Freew .. 
ave derhalve alsnog de gemiste hoofdstukken. 

Het onderstaande verhaal is geschreven 
door de Brit Phil Champion, die in de 6O'er ja
ren een grote bewonderaar was van Radio Ca
roline N orth en nog eens zijn persoonlijke 
aantekeningen uit die tijd te voorschijn heeft 
gehaald om het toe te vertrouwen aan de le
zers van Freewave. 

You get a positive charge, here on 
CaroliDe North! 

De tekst van deze jingle was typerend voor 
Radio Caroline N onh, helder en levendig; bet 
klonk echt als een groots station. Ik begon zelf 
in oktober 1966 te luisteren naar ' 199' en het 
werd heel snel mijn favoriete station. Niet veel 
later moest ik op een zaterdagavond al- weer 
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naar een ander station gaan luisteren daar ik 
door een deejay van Caroline Nortb in zijn 
programma boorde verteDen dat er die avond 
geen 'Country and Western' programma zou 
zijn vanwege technisch onderboud Dit was bet 
begin van de omscbalceling van Caroline Noitb 
van de 199 naar de 259 meter in de midden
golf. In Soutb Sbields, waar ik toen woonacbtig 
was, gaf bet geluid van de 199 zender een hel
der signaal; het 259 meter signaal was zwakker 
hoewel bet later zou verbeteren. Een week na 
de beruchte ramp in Aberfan hoorde ik één 
van de deejays een aktie voor de slachtoffers 
promoten. (Redaktionele noot: de schrijver 
van dit artikel is enigszins in de war met de 
geschiedschrijving daar de ramp in Aberfan in 
1964 plaats vond Het betrof een grote berg 
met kolenresten die, door de ,vele regenval. 
plotseling in beweging kwam en op een school 
neerstortte. Meer dan 100 kinderen verloren 
hierbij bet leven.) Het moet een vrijdag ge
weest zijn dat Bob Stewart een gedi~ht voorlas 
van een lezeres over de ramp en ,gedurende 
ruim een weet, eind oktober begin november 
1966, werd de aktie via Caroline Nortb ge
voerd. Op een doordeweekse ochtend in ja
nuari 1967, boorde ik de nieuwslezer in 
'Newsbcat' om balt acht de geruchten ontken
nen als zou bet station baar ~itie bij het Ei
land Man pan verlaten; het tegenovcrgestelde 
was echter waar. Men zou het zendvermogen 
drastisch pan verhogen. In de diverse 
zeezenderbladen hebben in het verleden en he
den diverse programmaoverzichten gestaan 
van de diverse 'zeezenders, ik heb echter nooit 
een schema gezien waarin ook de plaatsver
vangende deejays stonden vermeld als 'de offi
cieel gemelde' op verlof aan land was. Het 
volgende was een schema dat ik terug vond en 
afkomstig is uit bet voorjaar van 1967. 

Tbe Sound af the Natian ! 

lift programma'. doordeweekse dagen: 
06.00 The Leigbton Early show met Jerry Su
per Leigbton en als vervanger Bob Stewart. 
09.00 The Big, Wide and Wonderfui World of 
'Daffy' met Don Allen en vervanger Tooy Prin
cc. 
1200 The Bob Stewart Show met Bob Stewart 
en vervanger Jerry Leigbton. 
15.00 Mick's Three to Six met Miet LuVLit en 
vervanger Tony Princc. 
18.00 The Request in Action ShoW. 

live programma's zaterdagen: 
20.30-22.30 Don Allen's Country and Western 
Jamboree. Don Allen live of bij afwezigheid op 
tape. 

live zaterdags en zondags: 
1200-15.00 The Caroline Countdown of 
Sound Gepresenteerd door dezelfde deejays 
als die op dezelfde tijden zaten op de doorde
weekse dagen. 

. 15.00-18.00 Mick's Weekend Wmgding met 
dezelfde deejays als die op dezelfde tijden 
doordeweeks presenteerden. 

getapte programma's: 
Maandag t/m vrijdag: 
11.30-1200 1be Miss MartsId Show (onder
deel van de Don Allen show). 
Woensdags en donderdags: 
10.45-11.00 1be Oxo Show (onderdeel van de 
Don Allen show). 
vrijdags: 
13.45-14.00 The Heinz Baby Foods Show met 
presentator Carl Conway. 

religieuze programma's: 
iedere dag: 
07.55-08.00 The Voice ofProphC(,)'. 
18.55-19.00 Revival TlDle. 
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20.00-20.30 The World of Tomorrow (Gamer 
Ted Amstrong). 
zondagen: 
20.30-21.00 Radio Bible Oass. 
21.00-21.30 Bringing Christ to the Nations met 
Ofwald Hoffman. 
donderdags: 
20.30-21.00 Move with God door Oral Ro
herts. 

Op het einde van elke uitzenddag werd een 
vooraf opgenomen boodschap afgedraaid waa
rin de luisteraars werd gevraagd voor de rest 
van de avond en eventueel de nacht af te stem
men op de prograÓlma's van Caroline South. 
Begin 1967 hoorde ik deze boodschap inge
sproken door Bob Stewart; gebruik makende 
van een rustig elektronisch orgel melodietje. In 
de herfst van 1967 werd een nieuwe versie 
geintroduceerd, ingesproken door Don Allen. 

De deejays verbleven telkens drie weken aan 
boord om vervolgens voor ~n week verlof aan 
land te vertrekken. Medio maart kwam ex Ra
dio City deejay Paul Kramer gedurende twee 

weken aan boord. De ene week deed bij het 
programma van 12 tot 15 en de daarop volgen
de week die yan 18 tot 20 uur. Vrijwel direkt 
daarna vertrok hij om voor Radio 270 te gaan 
werken. Paul werd opgevolgd door de Cana
dees J erry King. Zijn taak zou Vervang deejay' 
worden daar bij de ene week de show van 6 tot 
9 en de daarop volgende week die van 12 tot 
15 uur presenteerde, zonder een eigen show te 
krijgen. Eén op de drie weken presenteerde 
Tony Prince de 'Request in Action' shOW; na
melijk die week dat hij ook de programma's 
tussen 9 en 12 presenteerde. Ik denk dat het 
telkens de eerste week was dat hij weer voor 
een ~riode aan boord verbleef. De andere 
twee weken werden telkens verdeeld tussen 
twee deejays. Rond maart 1967 was het de ene 
week van 18.00-1855 Jerry Leighton -------
en van 19.00-20.00 Don Allen en de 
andere week 18.00-1855 Don Allen 
en 19.00-20.00 Bob Stewart of Jerry 
King. 
wordt vervolgd. 

19 JANUARI: Henri Miderop, voorzitter van 
de" TROS, viert zijn 67 -ste verjaardag en Frits 
Spits viert zijn 42-ste verjaardag. Van harte 
+ + Bart van Leeuwen viert vanmorgen een 
klein feestje omdat Goud van Oud 7het best
beluisterde programma van de Nederlandse 
radio blijkt te zijn + + Om 12.15 uur maakt Si
mon Bates op BBC Radio One hekend dat 
Mei Appleby van het duo Mei and Kim gister
avond is overleden. Zij leed al enkele jaren aan 
kanker + + In De Telegraaf lezen we een aar
dige fout bij het programmaoverzicht van Vér
onique: Het avondnieuws wordt gepresenteerd 
door Lorette Schrijver en Jeroen Paus, Lp.v. 
Jeroen Pauw + + Peter Jan Rens tekent van
daag een nieuw kontrakt met de VARA voor 4 
jaar + + Countdown Café zal ook dit jaar 
weer, eens per maand, vanuit het land worden 
uitgezonden. Vanvond komt het programma 
tussen 22 en 24 uur vanuit Vlissingen. Presen
tatie is uiteraard in banden van Alfred Lagarde 
en Francis Dix + + + 

20 JANUARI: Peter Plaisier vervangt Sjors 
tussen 12 en 14 uur in Paperclip -clip vanuit 
De Klaveet in Achterveld + + Jan Streefland 
vervangt Peter tussen 10 en 12 uur in Popsjop 
tn Gerard Donk vervangt Sjors tussen 19 en 
21 uur in Paperclip Radio. En dat allemaal 
omdat Sjors naar Jamaica is + + Het was de 
bedoeling dat Harmen Siezen vanmorgen tus
sen 9 en 11 uur De Ronde van Hilversum bij 
de VARA op R2, van Pieter Jan Hagens zou 
overnemen. Maar uiteindelijk ziet de VARA 
hier toch van af omdat de omroep niet zo blij is 
met het 'commerciele verleden' van Harmen. 
Thomas Notermans van de VARA: "Het be
leid van de VARA is er op gericht het publieke 
en het commerciele bestel zoveel mogelijk ge
scheiden te houden. En dat doe je o.a. door 
niét de stemmen en gezichten van commerciele 
omroepen over te nemen." Volgens de VARA 
speelt ook mee dat het plan om Harmen Sie
zen de presentatie te laten verrichten was uit
gelekt, waardoor het verrassingseffekt 
verdween + + Op Ned.3 besteedt Studio Sport 
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dit weekeinde uitgebreid aandacht aan het EK 
schaatsèn in Heerenveen + + Bij de TROS op 
Ned.2 wordt om 24 uur de Nederlandse speel
firn De Aanslag van Fons Rademakers uitge
zonden + + Om 1950 uur zendt de NCRV de 
speelfilm Labyrinth uit. De regie is in handen 
van Jim Henson, die beroemd werd door zijn 
Muppetsbows. David Bowie speelt een van de 
hoofdrollen + + + 

21 JANUARI: Angela Groothuizen van Pur
per is gast van Jeanne Kooijmans in De Wak
kere Wereld + + In Tijd voor Toen de hits en 
het nieuws uit januari 1965 + + Tussen 21 en 
22 uur worden in Studio 3 nieuwe platen van 
commentaar voorzien door Riek de.Leeuw en 
Frits Spits. Tussen 22 en 23 uur treedt Maar
ten Peters live op in Studio 3 + + In De Klein
ste Show, bij de VARA op Ned.l ontvangt 
Bart Peeters o.a. Tineke de Nooij en Ivan Hey
len + ++ 

22 JANUARI: Rob de Nijs is de PIN-gast in 
Pay-Bas bij de AVRO op R3 + + Marcel Van
thilt, de Belgische presentator van M1V Euro
pe, stapt op. Hij heeft genoeg van, zoals hij het 
zelf zegt "popgroepje interviewen, clipje draai
en en gekke bekken trekken. ft Marcel wil nu 
gaan reizen. Bovendien hoopt bij op een be
scheiden rolletje in Britse komische tv-produk
ties + + De Nederlandse vereniging van 
journalisten (NVJ) heeft beslag laten leggen 
op twee bankrekeningen van 1VI0. Dit is ge
beurd namens 41 van de ongeveer 50 werkne
mers die 1VI0 officieel nog telt. De NVJ is tot 
de beslaglegging overgegaan om zeker ervan te 
zijn dat de salarissen over januari en februari 
zullen worden betaald + + Telebingo komt 
vanavond, bij de KRO op Ned.l, vanuit De 
Klinkert in Winschoten + + Zoals je al kon le- . 

{ 

zen is bet AVRO-programma Telefoto na één 
aflevering alweer van het scherm verdwenen. 
In plaats daarvan wordt een special van J ulio 
Iglesias uitgezonden + + In Brandpunt Poli
tiek Café ontvangen Fons de Poel en Ton Ver
lind de minister van Verkeer en Waterstaat 
mevrouw Maij-Weggen + + + 

23 JANUARI: Joop van Zijl viert zijn 5S-ste 
verjaardag. Van harte + + De bedóeling was 
dat Wally Tax in Twee Meter De Lucht In een 
live~ptreden zou verzorgen. Het feest ging 
echter niet door omdat de zanger ziek was en 
geen woord kon uitbrengen! + + Een goede 
klassieke morgen bij de 1ROS op R4 wordt 
gepresenteerd door Conny Vandenbos + + 
Om 19.20 uur is zij te zien in Dinges bij de 
NCRV op Ned.1. Samen met Koos Albers is 
zij gastpanellid + + + 

24 JANUARI: Hein Vergeer is gast in Else
miek bij Veronica op R2 ++ In Terug in de 
Tijd draait Bart van Leeuwen platen uit de 
Veronica Top 40 van 6 januari 1968 + + Dian
ne Marchel is het idool in Nederland Muziek
land-radio+ + + + + Volgende keer 
meer+++++ 

+++Ton van Draanen+++ 

TOT SLOT 
wal lIuztste Neerlandse ,erwllTringen 

Berend Boudewijn terug op de buis. 
Eens winnaar van de Televizier Ring vanwe

ge de presentatie van het KRO programma de 
B.B. kwis en daarna ruim 10 jaar buiten de te
levisiewereld aktief, komt Berend Boudewijn 
weer terug op de Nederlandse televisie. De 
KRO heeft besloten hem in te huren als 
quizmaster waarbij het voor de kandidaten 
aankomt op verbale presentatie en improvisa
tie. Vanaf 13 maart zal het programma gedu
rende 8 weken in even zo veel afleveringen te 
zien zijn. 

Vlaamse ea Nederlandse monologen. 
Vlaamse en Nederlandse a~teurs schrijven 

in opdracht van de IKON tel~ie een aantal 

191-23 



monologen, waarvan volgend seizoen er 13 zuI
len worden uitgezonden. Het geheel zal wor
den geregiseerd door Eric ~thoek terwijl cr 
zowel luchtige als zwaardere thema's zullen 
worden behandeld 

Philips klaar in Moskou. 
In opdracht van de Russische PTr heeft 

Pbilips een studiocomplex ingericht voor het 
houden van videoconferenties. Deze nieuwe 
ontwikkeling, waarbij het mogelijk is op af
stand mee te confereren, is hiermee voor bet 
eerst geïntroduceerd in het Omtblok. De stu
dio is geleverd door Philips Kommunikations 
Industrie AG in Neurenberg en de uitrusting 
heeft in totaal 450.()()() gulden gekost 

Via VARA en VIM naar HollywoocL 
Bij een deel van de Nederlanders is Goedele 

Liekens al weer naar de' achtergrond van het 
geheugen gedrongen. Een ander deel denkt bij 
bet horen van haar naam nog steeds aan die 
schone Vlaamse, die programma's presenteer
de bij de VARA In Vlaanderen is ze nog 
steeds van de partij gezien haar presentatie van 
de quiz 'Wie ben ik' via de VIM. Of dit nog 
lang zo zal duren is de grote vraag gezien Goe
dele ccn aanbieding heeft gekregen om in 
HoUywóod c:cn fOl te gaan spelen in een scien
ce-fiction film. Indien de film aanslaat en Goe
del~ andermaal een rol ~jgt aangeboden zal 
zij overwegen baar werk bij de VIM gedag te 
zeggen. 

NOS Laat tijdelijk van de buis. 
TIjdens de periode van bet WK voetbal, dat 

deze zomer tussen 8 juni en 8 juli zal worden 
gespeeld, zal het NOS programma 'NOS Laat' 
niet op het scherm verschijnen. Er is geen mo
gelijkheid het programma op haar eigen zend
tijd te pno~eren ~rdoor de 
programmaleiding van de NOS heeft besloten 
het aktualiteitenpro~a tijdelijk stop te 
zetten. 

Rijk de Gooyer in serie voor de VARA. 
De VARA beeft ccn optie genomen op een 

door Belbo produtties te produceren komedie 
serie. De serie die 'In Goede en Kwade Dagen' 

zal gaan beten, krijst Rijt de Gooyer als 
hoofdrolspeler. Hij zal in de serie een persona
ge gaan vertolken die met elke andere mede
speler ruzie krijgt. Ingeborg Elsevier zal de 
vrouwelijke hoofdnol krijgen. 'In Goede en 
Kwade Dagen' is gebaseerd op de Britse 'serie 
'Sickness and Health' terwijl Gerard van Len
nep verantwoordelijk is voor de Nederlandse 
bewerking. 

Vierjarig contract yoor Rens. 
Peter Jan Rens, afgelopen jaar winnaar van 

de Televizier Ring, is met de VARA een kon
trakt aangegaan dat hem nog vier seizoenen 
bindt met deze omroep. De VARA is hiermee 
zeer slagvaardig geweest, mede gezien bet feit 
dat er voor de komende seizoenen bij de con
currentie veel belangstelling bestond voor 
Rens. 

Satellite Business Television. 
PlT Telecom en Cinevideo Groep Holding 

BV uit Almere hebben een overeenkomst ge
sloten waarbij men nauw zal gaan samen
werken . in de nieuw opgerichte Satellite 
Business Television. Deze nieuwe onderne
ming zal complete diensten gaan leveren op 
het gebied van Business Television en Tele
Events. Business Television wordt in de prak
tijk vooral toegepast voor besloten 
gebruikersgroepen en dit houdt weer in dat er 
boge eisen worden gesteld aan de beveiliging 
van vaak vertrouwelijke informatie. 

Van Westerloo direkteur SBT. 
Als direkteur van de boven genoemde nieu

we onderneming Satellite Business Television 
is Fons van Westerloo benoemd. Negentien 
jaar was van Westerloo in dienst van de 
AVRO waar hij begon als verslaggever van 
AVRO Televizier. Vervolgens was hij acht jaar 
lang correspondent in de VS. De laatste tijd 
was hij manager informatieve programma's en 
adjunct-directeur van de AVRO Televisie. 
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