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verlengd. Wij verzoeken je het alsnog met spoed te 
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Editorial · 
Wederom een Freewave die is vol geperst 
met aktualiteiten. Dat betekent dat er 
weer bijzonder selektief gewerkt is. Er 
zijn dus artikelen blijven liggen. Misschien 
is er in de toekomst wel een oplossing te 
vinden voor d!t soort problemen. De 
problemen betreffende de betaling van 
het abonnement lijken opgelost. Klachten 
zijn er niet meer binnen gekomen. We 
doen toch een dringende oproep aan de 
leden die buiten Belgie en Nederland 
wonen. Stuur geen bankcheques e.d. De 
kosten die wij moeten maken voor het in
casseren zijn erg hoog. Het bedrag dat 
overblijft is vrijwel nihil. De makkelijkste 
en goedkoopste manier om te betalen is 
via een Internationale Postwissel op 
naam van de uitgever in Belgie of Neder
land. Dan deze Freewave. Radio 10 stond 
al eerder centraal Lv.m. de vergelijking 
met Cable One waardoor het station van 
de Nederlandse kabel geweerd dreigde te 
worden. Hans Knot maakte toen een 
overzicht van overeenkomsten en 
verschillen. Hij concludeerde toen dat 
Radio 10 een buitenlandse zender was. 
Dus zou het station niet geweerd mogen 
worden. Hans kreeg gelijk. We gaan dus 
nog even terug naar Radio 10. 
Zeezenders Nu vertelt o.a. over de 
zeezenderdag in Haarlem. De thuisblij
vers kregen weer ongelijk. Het werd een 
ware happening. Dat was o.a. te danken 
aan Marc Jacobs die heerlijke verhalen 
vertelde. Een geweldige dag zonder ook 
maar één wanklank. afwas er toch één? 
In de USA is niets te gek. Als het maar 
luisteraars oplevert. Daar is weer een 
nieuwe vorm van radio aan het uit
gebreide pakket toegevoegd. Je mag er 
van denken wat je wilt. Veel plezier bij 
het lezen. 

J os Leijgraaff 
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Enkele nummers geleden verscheen een ver

haal van H~ns Knot, waarin hij zijn mening 
schreef. over de eventuele toekomst van Radio 
Tien. Hij trok toen een duidelijke vergelijking 
met de procedure die Cable One had onder
gaan. Zijn slotconclussie luidde dat er wel 
zeker een kans was voor Radio Tien om te 
mogen doorgaan met de verspreiding yan de 
programma's via de Nederlandse kabelnetten. 
Enkele weken geleden besloot de Raad van 
State dat men inderdaad niet wetsovertredend 
handelde en dat men mag doorgaan. Enkele 
dagen voor de besluitvorming van de Raad van 
State bezocht Tom de Munck het station en 
sprak ondermeer met Ferry Maat en Jeroen 
Soer. 

Absolute oorlog. 
Toen ik het gebouw van Radio Tien bezocht 

was de uitspraak van het Commissariaat voor 
de Media nog niet gevallen maar Jeroen Soer 
stelde toen al dat wanneer de uitspraak in het 
voordeel van Radio Tien zou zijn dat de NOS 
zonder meer naar de Raad van State zou gaan 
om in Hoger Beroep te gaan. 'Het wordt dan 
een absolute oorlog', aldus Soer. 

mag doorgaan! 
Juridisch steekspel. 

In het juridisch steekspel van de NOS met 
de commerciele kabel radiostations is er een 
duidelijke onderscheid te maken in de wijze 
waarop b.v. Cable One probeerde aan te tonen 
dat het van . buitenlandse origine was en de 
manier waarop Radio TIen zijn Italiaanse iden
titeit verdedigde. Cable One maakte gebruik 
van de laatste volzin uit het inmiddels · 
beroemde artikel 66, en daar staat in dat de 
doorgifte ook is toegestaan indien 
programma's niet specifiek op Nederland zijn 
gericht. Het station had echter een Neder
landse direktie en had Nederlands kapitaal. 
Alle aktivi eiten vanuit Nederland. 

Bovendien vonden alle relevante aktiviteiten 
in Nederland plaats. Zo was ook de opstraling 
en de verspreiding van de programma's een 
Nederlandse aangelegenheid. In het geval van 
Radio Tien, dat zich nooit op 'laatste volzin ar
tikel 66' heeft beroepen, maar op het volledige 
artikel, is er sprake van een soort STER con
structie met een aparte stichting voor de rek
lame aquisitie en een apart rechtspersoon voor 
de programmaproduktie. Het moederbedrijf is 
in Italie gevestigd. Daar is Radio Tien eigen-

I dom van RTL Rete Zero SRL, een om
roeporganisatie die verschillende radio- en 
televisiestations bezit en al meer dan 10 jaren 

--- aktief is. 

Ook op de autoradio. 
Ondanks dat Radio TIen een satellietstation 

is, blijkt het in delen van ons land ook op de 
. autoradio op portable te ontvangen zijn, omdat 

li~~~ sommige lokale etherzenders 'Tien' uitstralen 

~iii!!~I~~~~~ wanneer zij zelf niet met programma's te beluisteren zijn. "Van mijn huis in Hil-
--.r..-.• 1I....&iii-~-- versum tot áe studio in hartje Amsterdam heb 

ik iedere dag ons station op de autoradio", ver
telt programmaleider Ferry Maat niet zonder 
trots. 
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Reclame toekomst. 
Men hoopt bij Radio Tien nu op een betere 

toekomst. Het juridische gevecht heeft Radio 
Tien t.o.v. de potentiele adverteerders geen 
goed gedaan. De reklamewereld heeft nu een
maal behoefte aan continuiteit, zodat de 
boodschap op stelselmatige wijze kan worden 
overgebracht. Het zijn vooral de langlopende 
almpagnes die juist het station continuïteit 
geven. De reclameboodschappen waren de 
maanden voor de uitspraak enorm terug
gelopen. "Het scheelde tonnen", zegt Maat en 
schuifelt op zijn stoel. De enthausiaste 
radiomaker was duidelijk aangeslagen door de 

. ontwikkelingen. De adverteerders keken, na 
het verdwijnen van Cable One, duidelijk de kat 
uit de boom. Toch kreeg TIen er nieuwe adver
teerders bij, waaronder Libero luiers, Buckler 
bier, en de P1T. "Juist in de periode dat je ad
verteerders binnen kan halen -in het najaar
ging die affaire met Cable One spelen", legt 
Maat uit, "en dat was funest". 

Het format. 
Radio Tien koos voor een 'pop-format', het

geen reden genoeg was voor de gezamenlijke . 
Hilversumse omroepen om het angstzweet op . 
het voorhoofd te krijgen. 

"Welk format je ook kiest, je komt altijd in 
het straatje van Radio 1 tot en met 5", zegt 
Maat 'pas als er meer commerciele stations 
komen, kan je gaan profileren, segmenteren en 
kiezen voor je specifieke doelgroep". 

LuisterclJfers. 
De jongste luistercijfers van de kabelradios

tations zullen spoedig sturing geven aan de 
opzet van Radio Tien. 
Maat: "Uit de gegevens van het laatste Into
mart onderzoek zullen we onze les leren; hoe
wel ik één onderzoek niet genoeg vind. 
Verschillende onderzoeken zullen moeten aan
tonen wat precies het geluid van Radio Tien 
moet worden. We hebben zelf nog niet aan een 
kwalitatief onderzoek gedaan maar we beschik
ken wel over een panel van 120 personen, dat 
functioneert als een klankbord." 

VergelijkiDg met Sky. 
Wanneer we de luistercijfers van Sky en 

Radio 10 vergelijken, dan valt onmiddellijk op 
dat de cijfers van het non-stop station hoger 
liggen - op sommige momenten van de dag 
zelfs aanzienlijk hoger. Maat: "Wij hebben de 
laatste 9 maanden niets aan promotie gedaan. 
Er zijn promotiebudgetten geweest, maar die 
zijn vastgehouden. Bovendien zou er op 1V10 
promotie voor het radiostation zijn gemaakt, 
maar helaas is 1VI0 niet door gegaan. Als we 
door mogen gaan met Radio 10, dan lijkt het 
mij simpel om onze luistercijfers te verdub
belen." 

Nieuwe concurrentie. 
Nieuwe concurrentie voor Radio 10 en Sky 

Radio lijkt op de loer te liggen. R 1L Veroni
que heeft al een aantal malen aangekondigd 
dat er naast televisie ook radio komt. Onlangs 
verklaarde CLT direkteur Roemer in een in
terview dat men spoedig met een radiostation 
zou beginnen. Op de deze plannen reageert 
Maat: "Harding stelde dat men een tv8tation in 
drie maanden van de grond tilde en dat dit met 
een radiostation in drie dagen mogelijk was, 
maar het geeft heel wat moeite om kwaliteit in 
huis te krijgen. Er lopen genoeg deejays rond 
met dollartekens in hun ogen, maar kwalitatief 
voldoen ze meestal niet. Veronique's voordeel 
wordt wel dat ze hun radiostation via de 
televisie kunnen promoten. Hun nadeel is, dat 
ze eerst nog kabelnetten moeten zien te krijgen 
en veel van de Nederlandse netten zitten al 
vol." 

Radio Tien Klassiek. 
Al een paar maanden loopt er een experi

ment met een klassiek satellietprogramma. Tot 
nu toe heeft Radio Tien daar nauwelijks 
ruchtbaarheid aan gegeven, juist omdat het 
een proef betreft. Op slechts een paar kabel
netten wordt het signaal van Radio 10 Klassiek 
doorgegeven. Maat stelt, dat ondanks het 
geringe aantal luisteraars, de reakties overwel
digend zijn. Mensen die schrijven: 'wat gebeurt 
is fantastisch' "Er zijn dagen dat er 80 of meer 
brieven op binnen komen. Na enige tijd van 
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testen werden er voorzichtig vier nieuwsuitzen
dingen gelast tussen de rond-de-klok formule 
van het klassieke station en werd er ingetogen 
een stations identifikatie gegeven. Het is vol
gens ons een enorm gat in de markt en er heb
ben zich al adverteerders spontaan aangemeld. 
Alleen de vorm waarin we dit allemaal moeten 
gieten wordt een kwestie van aftasten. Iets der
gelijks is alleen maar in Amerika gedaan." 

Strengbolt eerdere plannen. 
Maat vervolgt over andere plannen: "Guus 

Jansen, van het Strengholt concern, riep een 
paar jaar geleden al dat ze iets dergelijks met 
RTL gingen doen, maar ... er is nog niets te 
horen.", Jeroen Soer vult aan: 'We zenden al 
weer een half jaar uit en .... Radio 10 Klassiek 
komt niet uit Nederland .... dat komt uit Rus-
land ... Als het op die manier moet, dan moet 
het maar. Dat zal ook het geval zijn met ons 
plannen voor nieuwsradio. ' 

Gat in de markt. 
Is nieuwsradio als format een gat in de 

markt? Maat: "Niet zo'n gat als een klassieke 
zender en er is veel concurrentie; alleen is die 
niet gestructureerd tot een zender die 24 uur 
per dag is te beluisteren. We denken dat we er 
ook in zullen slagen kwaliteit te leveren. Het is 
onvoorstelbaar hoeveel mensen uit Hilversum 
nog bij ons solliciteren. Er zijn genoeg mensen, 
binnen het news-format, die bij de omroepen 
niet echt aan de bak kunnen, maar toch erg 
serieus bezig zijn en hun 'ei' niet kwijt kunnen". 

Geen prioriteit. 
Hoewel het voor Radio 10 een uitdaging is 

om een dergelijk station te starten, wordt het 
onder de huidige omstandigheden niet als 
eerste prioriteit gezien. Vanuit de hoek van de 
Hilversumse omroep gingen, ten tijde van dit 
interview, diverse geruchten als zou Maat snel 
weer in Hilversum aan de bak komen: "Ben ik 
zeker niet van plan, ik zie het met Radio 10 
nog helemaal zitten". Dat hij gelijk kreeg mag 
blijken uit de uitspraak van het Commissariaat 
voor de Media, die enige dagen na het inter
view viel. 

Zeezel1dersNtI 
Communicator nog steeds in Lissabon. 

do 7 Februari: In onze vorige Freewave had
den we het over de informatie, verkregen van 
onze correspondent in Engeland, waarin werd 
gemeld dat de Communicator spoedig Por
tugal zou verlaten. Heden worden we geïnfor
meerd door één van de betrokkenen achter het 
projekt dat nog steeds goederen, bestemd voor 
het radiogedeelte van het schip,in bestelling 
zjjn en dat de eigenaren besloten hebben niet 
eerder uit te varen dan dat het schip geheel uit
gerust is. 
Derhalve dient deze week beslist nog niet gere
kend te worden op een vertrek richting N oord
zee. 

Wetgeving wordt aangepast. 
In Engeland circuleren enkele kopieen van 

een concept voorstel tot wijziging van de 
Marine Offences Act. In de wet die, zoals 
bekend, in 1967 werd ingevoerd om een einde 
te maken aan de zeezenders, zal in de 
toekomst ondermeer komen te staan dat het 
zelfs mogelijk wordt voor de overheid een 
zendschip in beslag te nemen en haar beman
ning te arresteren, indien een dergelijk schip 
door een noodsituatie in nationale wateren 
geraakt. Hierbij moet ondermeer gedacht wor
den aan het op drift raken van een zendschip, 
na ankerbreuk. Tot nu t~.was het onmogelijk 
tegen een zendschip, onder dergelijke omstan
digheden, op te treden gezien de kapitein van 
een dergelijk schip zich kon beroepen op on
macht. Verder is zelfs het betrokken zijn bij 
het bedenken van ideen dan wel het finan
cieren van een projekt verboden. 
Het lijkt de Britse regering dus ernst met een 
definitief einde te maken aan datgene wat liefst 
bijna 23 jaar geleden al bij de wet werd verbo
den. 

Vermogen op en neer. 
Door de storm gaat de Ross Revenge aardig 

op en neer en doordat golven tegen de 
isolatoren komen springt herhaaldelijk de 
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zender uit de ether, om even later terug te 
teren. Nigel Harris stelde echter dat het wel 
mee viel, hoewel hij zei dat je pas echt merkte 
dat het slecht weer was als je maag niet meer 
op de juiste plaats zat, hetgeen hem even eer
der was overkomen. 

Een paar uur uit de ether. 
Do 8 Februari: Was Caroline tussen 9.23 en 

11.53 uit de ether. Aangenomen mag worden 
dat men bezig was met de zender. Men kwam 
in ieder geval aanzienlijk sterker terug in de 
ether. 

Andermaal uit de ether. 
Op vr 9 Februari: gaat men rond 16 uur 

andermaal uit · de ether en in de avonduren, 
tegen de tijd dat het station onder normale 
omstandigheden in Groningen nog nauwelijks 
is te ontvangen, is men nog niet terug gekeerd. 

Nathan weer vrij man. 
In Israel is vroeg in de ochtend Abe Nathan 

vrijgelaten uit de gevangenis, al waar hij 4 
maanden van zijn 6 maanden opgelegde straf 
heeft uitgezeten. Een woordvoerder van de, 
gevangenisdirektie deelde mede dat de direk
teur van de Voice of Peace is vrijgelaten gezien 
zijn goed gedrag tijdens zijn detentie. 

Als enig televisiestation besteedde RTL 
Veronique in het avondnieuws aandacht aan 
de vrijlating van N athan. 

Dank voor top 500. 
Gedurende de laatste weken heeft Paul de 

Haan vele reakties gekregen voor zijn vraag 
naar de Caroline Top 500 en Top 1000 en via 
deze plaats wil hij alle mensen, die hebben 
gereageerd, bedanken. 

Doorgaan met gesprekken. 
Bij het verlaten van de gevangenis, waar hij 

door enkele honderden aanhangers werd op
gewacht, zei Nathan in de toekomst rustig door 
te gaan met het voeren van gesprekken met 
vertegenwoordigers van de PLO. Zoals door 
ons gemeld werd Nathan tot de gevangenis-

straf veroordeeld wegens kontakten met deze 
vijand van IsraeI. 

Hauraki op de FM. 
Tot nu toe was het in Nieuw Zeeland heel 

gewoon dat een station alleen via de AM haar 
programma's verzorgde. Zo ook met Hauraki, 
dat via de 1476 AM gedurende haar gehele 
aan land periode de programma's verzorgde. 
Met ingang van vandaag is daar verandering in 
gekomen. De voormalige zeezender, die in de 
eind 6O'er en begin 70'er jaren 1111 dagen 
vanaf zee haar programma's verzorgde, zendt 
nu uit via de 99 MHz FM. Via een grote 
advertentiecampagne werd de frequentiewij
ziging onder de aandacht van de luisteraars 
gebracht 

·99 
Surprise party. 

Om verder aandacht te besteden aan het 
feestelijke feit dat Hauraki nu eindelijk via de 
FM uitzendt werd vandaag een 'Surprise Party' 
georganiseerd op het terrein achter het 
stationsgebouw. Vanaf 11 in de ochtend traden 
tal van artiesten op, was er een kleine kermis 
en werden de luisteraars · verrast met Tegel's 
drumsticks, die door de gelijknamige leveran
cier beschikbaar werden gesteld. Duizenden 
b.elangstellenden kwamen op het festijn af. 

Geruchten zijn onjuist. 
ma 12 Februari: In Belgie gaan er geruchten 

rond ais zou de Communicator voor de kust 
van Belgie dan wel in de Theemsmonding voor 
anker zijn gegaan. Het afgelopen weekend 
hebben we, inzake deze kwestie, een aantal 
telefoontjes gehad. Het schip zou tijdelijk 
dienst gaan doen ais huisvesting voor Radio 
Caroline, terwijl de Ross Revenge voor groot 
onderhoud naar een haven zou gaan. 
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Geld en oude problemen. 
Reeds eerder meldden we dat het aandoen 

van een haven met de Ross Revenge meteen 
fa tale gevolgen zou hebben gezien er nog 
steeds veel schuldeisers zijn die alleen maar 
aan hun geld kunnen komen middels beslag op 
het schip. Bovendien is het de vraag waar het 
geld voor groot onderhoud vandaan moet 
komen. 

Interdisk verzenddien t. 
Eén van onze leden meldt ons op wo 14 

FEBRUARI dat hij een tip heeft voor alle 
lezers. Via Interdisk Verzenddienst te Etten 
Leur heeft hij een boekje besteld van Mike 
Barron over Independant Radio. In dit boekje, 
dat slechts f 4,90 kost, staat ook een interessant 
hoofdstuk over de zeezenders. Het boekje 
werd in de mid-70'er jaren geschreven toen 
Mike nog aktief was in Music Radio Promo
tions. 

Nieuw zeezenderboek? 
Al diverse brieven zijn er binnen gekomen 

wanneer er weer een nieuw boek van Hans zal 
uitkomen. Echter, gezien het feit dat de 
produktie vorig jaar enorm hoog geweest is en 
hij voor een groot aantal tijdschriften schrijft, 
zal de zeezenderliethebber enige tijd moeten 
wachten. Het nieuwe boek, dat kunnen we al 
wel verklappen, zal ga n over de intriges en de 
moord rond Radio City. Middels kontakten 
met voormalige medewerkers, mevr. Calvert 
en andere personen in Engeland is er veel 
materiaal boven water gekomen rond de 
schimmige geschiedenis van het station en de 
'achter de schermen aktiviteiten' . Gezien het 
archief van City ook boven water is gekomen 
zal veel meer duidelijk worden dan tot nu toe is 
gepubliceerd. Maar .... het zal zondermeer nog 
tot het najaar duren alvorens alle gegevens zijn 
verwerkt. Zodra het boek uit is zullen we het 
pu bliceren in Freewave. 

LP gezocht. 
Oetse Jan Koster is op zoek naar een LP 

getiteld 'We love the Piratestations'. Op deze 
LP staan ondermeer Peace van Peter, Man of 

Action, Trinity met We love the Piratestations 
etc. Dit alles aangevuld met jingles. Wie oh wie 
heeft een exemplaar over of wil hem eventueel 
voor Oetse Jan op cassette zetten. Zijn adres: 
Leopoldlaan 2, 9721 XG in Groningen. 

RNI CD niet definitief. 
Twee nummers geleden meldden we dat er 

plannen bestaan tot het eventueel uitbrengen 
van een CD met dubbele speelduur inzake de 
geschiedenis van Radio Noordzee. We hebben 
toen uitgebreid geïnformeerd over de plannen 
en ook duidelijk oesteld dat het ging om een 
idee waarbij we graag willen weten in hoeverre 
er belangstelling is voor een dergelijke CD. 
Hiermee kan dan worden bekeken of de dure 
produktie van een dergelijke CD al dan niet zin 
heeft. Direkt na het verschijnen van het bericht 
begonnen over-aktïeve lezers de CD al te be-
tellen. Het i echter alleen mogelijk te melden 

dat er interesse is. Op een later tijdstip zal wor
den beslist of er zal worden over gegaan tot 
produktie van de CD. Je kunt reageren naar 
Postbus 102 te Groningen. 

Met Lathouwers Sky beluisteren. 
Eén van onze lezers 

stuurde een bericht uit de 
Telegraaf van za 17 
Februari, waarin aandacht 
werd besteed aan de 

populariteit van Sky Radio. Als ontdekker 
van dit station werd Lathouwers naar voren 

gehaald. De lezer stelt bij het artikel dat niet 
Lathouwers maar een slimme Amerikaan de 
uitvinder van deze vorm van radio is geweest 
maar stelt tevens zich te ergeren aan het feit 
dat Lathouwers wordt genoemd als 'ooit 
modale deejay bij Radio Caroline'. Waarvan 
akte. 

Nieuwe religieuz~n op Caroline. 
zo 18 Februari:Vooral de tussenpersonen 

die de religieuze programmering regelen voor 
Viewpoint doen de laatste tijd goede zaken 
gezien er steeds meer aanbod komt voor View
point. We melden hierbij twee nieuwe or
ganisaties die nu een programma hebben op 
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Viewpoint: Christ Gospel met Rev. B.R. Hicks 
is op zondagen tussen 21.15 en 21.30 te 
beluisteren terwijl Saint Germain Foundation 
met mrs. Ann Josephine Mearles op vrijdagen 
tussen 21.00 en 21.15 te horen is. 

Ook zendertechnicus wacht op geld. 
ma 19 Februari: Niet alleen White lanca 

blijkt geld te goed te hebben van de voormalige 
Nederlandse kapitein op de Communicator. 
Ook de zendertechnicus, die eerder in de 70'er 
jaren aktief was en ook enige tijd op de Com
municator zat voor Laser, blijkt nog een aan
zienlijke som geld te goed te hebben voor 
verrichte werkzaamheden in Portugal. Over de 
White Lanca zaak is nog niets bekend, inzake 
een eventuele financiele regeling met de 
kapitein. 

John Peel nu ook in Duitsland. 
wo 21 Februari werd ons bekend dat ex 

Radio London deejay (wie herinnert nog zijn 
Perfumed Garden on 266) nu ook is te 
beluisteren in West Duitsland. De huidige 
BBC Radio One deejay presenteert wekelijks 
een programma van Radio Bremen. 

Korte golf uitzendingen vanaf de Ross? 
do 22 Februari: Werd ons bekend dat enkele 

van onze lezers op onregelmatige tijden het 
geluid van de Carolineprogramma's hadden 
gehoord via twee korte golf frequenties. Het is 
niet duidelijk of het daadwerkelijk wordt uit
gezonden vanaf het zendschip. ZD ja, dan kan 
dit zijn ter voorbereiding van andermaal korte 
golf uitzendingen ten bate van de religieuze 
programmering. Het gaat om de 9655 en de 
11905 kHz. 

Tender langszij geweest. 
vr 23 Februari: bleek een tender langszij de 

Ross Revenge geweest te zijn. Door een 
gebrek aan loggers hebben we nog niet alle 
nieuwe deejays kunnen horen maar al wel valt 
te melden dat Ricky J on es nieuw is en dat 
Andy Bradgate en Neil Gates aan boord zijn 
terug gekomen. Van het aanwezige team is 

iedereen, uitgezonderd Nigel Harris, weer naar 
de vaste wal terug gegaan. . 

Commercial voor 2e hands tv's. 
Een organisatie in 2e hands televisies richt 

zich met verkoopdoeleinden tot het Carotine 
luistervolkje middels een commercial. Tweede 
hands tv's, inclusief teletext en afstandsbed~en
ing zijn tegen een bedrag van 197 Ponden te 
bestellen via een telefoonnummer in Londen. 

Het gaat niet goed met Sylvain Tack. 
In een Gentse krant was te lezen dat de 2 

bedrijven van de voormalige Mi Amigo direk
teur Sylvain Tack zijn failliet verklaard. Het 
gaat om 2 coöperatieve vennootschappen, die 
respektievelijk handelden in lenigheidstoestel
len voor bejaarden en geneeskundige kruiden. 
Volgens Tack waren de advertentiekosten niet 
meer te betalen wegens een gebrek aan geld, 
waarna de crediteuren van de ondernemingen 
het faillisement aanvroegen bij de rechtbank te 
Oudenaerde. 

Nieuwe Àudiocassette SMC. 
Vandaag hebben we één van de nieuwe cas

settes van SMC Audio Magazine beluisterd. 
Het gaat om nummer 47, die misschien wel de 
geschiedenis ingaat als de duurste, wat betreft 
de produktiekosten. Samensteller Piet Treffers 
heeft geld nog moeite bespaard door alle 
telefooninfolijnen op te nemen voor deze cas
sette. Je hoort het laatste nieuws, zoals direkt 
na de raid door de diverse infolijnen gebracht. 
Af en toe zitten er teveel doublures op en had 
de cassette naar onze mening een 20 tal 
minuten korter gekund. Verder hoor je info 
over de 'grote' demonstratie in Lqnden, nieuws 
over de Nannell en Laser. 

Kant 2 is heel erg interessant. 
Kant 2 brengt ondermeer de terugkeer in 

september van Carotine met Dave Asher, 
Caroline Martin (voor de eerste keer in haar 
leven zeeziek) en Nigel Harris. Dat er platen 
aan boord zijn verstopt gedurende de raid 
blijkt uit het feit dat Nigel een plaat draait, 
waarop de hoes vermeldt dat het ooit de hittip 
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is geweest van Ad Roberts. Verder ondermeer 
Radio Nederland Media Network met info 
over Caroline en Radio 10 met een nieuwsflits 
over het uitblijven van hernieuwde akties van 
de OCD. Toch een enorm leuke cassette van 
SMC, te bestellen via het bekende adres in 
Amsterdam (zie de advertenties in Freewave). 
In ons volgend nummer behandelen we num
mer 48, die ook deze week is uitgekomen. Dan 
komen we tevens terug op een nieuwe 
documentaire over Radio London. 

Geslaagde zeezenderdag. 
za 24 Februari: In hotel de Raeksche in 

Haarlem werd andermaal een zeezenderdag 
gehouden waar een 200-tal liefhebbers op af 
kwam. De algemene mening van die personen, 
die we na afloop spraken, was dat dit de 
leukste bijeenkomst, ooit gehouden, was. Een 
gegeven dat ons streelt. Voor diegene die er 
niet was even een klein overzichtje van de ak
tiviteiten. Er werden alleen maar video's 
gedraaid die niet eerder werden vertoond. Zo 
zag men ondermeer de 558 Home Video, de 
VOP video, een Franse documentaire over 
Caroline, de sloop van de Magda Maria van 
Paradijs en enkele andere video's. In de mid
dag was een 2,5 uur durend interview met ach
tereenvolgens Arie Swets (met zijn verhaal 
over de raid), Marc Jacobs over zijn 
herinneringen bij Caroline en Mi Amigo en Ad 
Roberts, die met Hans Knot en Marc Jacobs 
vele herinneringen ophaalde van meer dan 10 
jaren geleden. Als het aan Marc en Hans had 
gelegen waren ze nog tot 8 uur in de avond 
door gegaan met alle annecdotes, waarvan het 
merendeel nooit is gepubliceerd. Een ieder 
ging tevreden na afloop huiswaarts. Het ligt in 
de bedoeling in het najaar andermaal een dag 
in Haarlem te houden, waarvan we U vroegtij
dig op de hoogte zullen brengen. 

Storm slaat andermaal toe. 
ma 26 Februari: Bleek de Ross behoorlijk 

veel last te ondervinden van de storm met een 
windkracht 12, die uit Zuid Westelijke richting 
over Europa raasde. Om 10 uur in de ochtend 
ging men uit de ether vanwege het feit dat het 

zendschip helemaal scheef begon te hangen. 
Oorzaak was dat een deel van de deklast was 
gaan schuiven en ook binnen in het ruim het 
een en ander 'aan de wandel' was gegaan. Om 
12.23 was er weer een draaggolf te horen ter
wijl dit om 12.27 door een test toon werd 
gevolgd. 12.28 Bracht Caroline van de For
tunes, gevolgd door non stop muziek. Om 
12.42 was het Nigel Harris die de technische 
staf bedankte voor de inz t, waarbij men natte 
voeten had opgelopen. Om 14.45 andermaal 
uit de ether; 16.25 draaggolf gevolgd om 16.30 
door Caroline van the Fortunes. 16.34 volgde 
een verklaring waarom men twee keer uit de 
ether was geweest: de antennedraad was door 
de storm tot twee keer toe naar beneden 
gekomen. Om 16.55 andermaal uit ether tot 
17.07. Om 17.15 verklaarde Ricky Jones dat de 
ferry van de Olaulijn ook duidelijk problemen 
had gezien men een 5 kwartier te laat de Ross 
voorbij ging. 

Zeezenderdeejays en Veronique. 
di 27 Februari: Naast de 

reeds bekende Marc 
J acobs en Frank van der 
Mast (Jan de Hoop) in de 
ontbijtshow bij Veronique 
en Ruud Hendriks in de 
direktie (Rob Hudson), 

werke,n er bij Veronique nog 2 voormalige 
zeezenderdeejays. Het gaat om Leo de Later, 
die is overgekomen van 1V10. Hij werkte 
voorheen bij Caroline en Veronica. Verder 
zorgt Jan de Boer voor produktiewerk en 
voice-overs bij Veronique Nieuws. Jan is onder 
de naam Hugo Meulenhoff bekend van Radio 
Mi Amigo en de mooie LA jingles. 

Toch vervolging voor Arie Swets. 
Arie Swets, die eerder door de ocn tijdens 

de Raid op 19 augustus werd verteld dat hij 
niet zou worden vervolgd indien hij het schip 
terstond zou verlaten, zal nu toch, tesamen 
met Eddie de Kok, worden vervolgd wegens 
overtreding van de anti-zeezenderwet. Door 
aanwezig te zijn op het zendschip heeft de of
ficier van Justitie het nodig gevonden de beide 

192-9 



beren in een aparte rechtzaak alsnog te vervol
gen. Verder worden de hoofdfiguren achter 
Radio 819, onder wie Gert Jan Smit en Nico 
Folkers, vervolgd. De andere verhoorden in de 
Monique en 819 zaak zullen niet worden ver
volgd. 

Andermaal slecht weer. 
Ook vandaag bleef het slecht weer en 

Caroline kwam pas om 8.35 in de ether. De 
programmering voor overdag: 8.35-9 Neil 
Gates, 9-12 Nigel Harris, 12-15 Ricky Jones, 
15-18 Andy Bradgate. Hierna Viewpoint 
programmering. 

Wel of niet aan land? 
Andermaal doen op wo 28 Februari in En

geland de geruchten als zou er binnen de 
Carolineorganisatie toch werkelijk plannen zijn 
om een verzoek te gaan in dienen om één van 
de landelijke licenties t.b.v. commerciele radio 
te mogen gebruiken. Ook blijven er nog steeds 
de plannen om een satellietservice te starten, 
die via kabelnetten kan worden verspreid en 
tevens in de avonduren kan worden over
genomen door de ILR stations. 

Johnny Jason op het scherm. 
Wie kent hem nog van Radio Carotine, 

Johooy Jason. In de mid-70'er jaren aktief op 
het Carolineschip en vooral bekend om zijn 
gewonnen rechtzaak. Johnny kan heden
tendage worden gezien op Yorkshire 
Television. 

DTI tegen roadshow. 
Onlangs is een eigenaar van een stadshal in 

Dover benaderd door een ambtenaar van de 
DTI waarbij werd gesteld dat de eigenaar straf
baar zou zijn vanwege de MOA, gezien 
Caroline een Roadshow zou gaan brengen, die 
werd gepromoot door het station. Een 
Carolinewoordvoerder deelde nog wel aan de 
DTI mede dat de Roadshow niet werd gerund 
door de organisatie en dat de promotie gratis 
was. De ambtenaar bleef echter bij zijn 
standpunt, hetgeen tot gevolg had dat de show 
werd afgelast in de Townhall. Op een andere 

locatie, in de direkte omgeving, werd de show 
alsnog gehouden. 

Nog meer aktie van DTI. 
Het lijkt er op dat de DTI zich weer meer 

bezig gaat houden met het zgn. 'snipperwerk' 
want een bezitter van een telefoonlijn, waarop 
regelmatig informatie wordt verstrekt inzake 
de zeezenders, heeft een brief gekregen van de 
GPO waarin werd vermeld dat zijn postbus
nummer werd opgeheven gezien het werd 
gebruikt voor wetsovertredende zaken. 
Vreemd is dat de telefoonaansluiting niet werd 
opgeheven. 

Samenstelling en medewerking: 
Zoals altijd dank voor de medewerking aan 

ondermeer: Rudi Koot, Tom de Munck, Jos 
Leijgraaff, Maria Depuyt, Jack Duyser, Paul 
de Haan en samenstelling Hans Knot. 

M 
E 

NEDERLAND 
I 

WARLAND 
Meer vermogen voor omroep Zeeland. 

Reeds eerder maakten we melding van de 
problemen die de nieuwe regionale omroep 
Zeeland had met haar vermogen. Vooral stor
ing veroorzaakt door een Vlaams station was 
de oorzaak. Eind april hoopt men dat de 
problemen voorbij zijn, gezien er dan een 
nieuwe hulpzender door de Nozema zal wor
den geplaatst op Walcheren. Ook de 
hoofdzender , geplaatst in Goes, zal in ver
mogen worden opgevoerd. De plaatsing van de 
nieuwe zender heeft tot gevolg dat Omroep 
Zeeland dan via 3 frequenties is te ontvangen: 
Goes 101.9 MHz, Philippinne 97.8 MHz en 
Walcheren 93.0 MHz. 

Voorzitter stapte op. 
De geschorste VPRO voorzitter Piersma is 

alsnog opgestapt daar hij om persoonlijke en 
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praktische redenen niet langer voor de omroep 
beschikbaar wil zijn. Zoals bekend werd hij 
middels een kort geding geschorst als voorzit
ter daar de ledenraad van het district Limburg 
in protest ging tegen een derde (her)benoem
ing van Piersma, een besluit waarin de statuten 
van de verenigingsraad niet voorzien. Het be
stuur van de VPRO stelt het besluit te 
betreuren daar ze gaarne met Piersma verder 
waren gegaan. Op 19 mei zal de 
verenigingsraad andermaal bijeen komen om 
een nieuwe voorzitter te kiezen. 

Onjuist gebruik van kabelkrant. 
In het Zuid Limburgse Elsloo is pastoor 

Cremers ontzettend boos geworden op het on
juist koppelen van heiligen tegenover het 
dagelijks weerbericht. Op spottende wijze wer
den de heiligen ten tonele gevoerd. Hij heeft 
een protestbrief geschreven aan de 
kabelkrantredaktie en tevens gesteld dat de 
werkzaamheden van de fotograaf van de krant 
niet overeenkomen met zijn andere werkzaam
heden. Deze zijn ondermeer het maken van de 
foto's bij bidprentjes. De pastoor stelde letter
lijk dat iemand die aan een dergelijke 
kabelkrant meewerkt niet moet denken dat hij 
aan de kerk ook nog de kost kan verdienen. 

Telegraaf en Radio Unique. 
Enkele maanden geleden 

IEOE~p~I~NO meldden we reeds omtrent de 
GROOT AMSTERDAM samenwerking die was 
R io ontstaan tu~n het lokale 
Unique radi~tation. in Amsterdam, 

'---____ ~Radlo Unlque, en het 
Telegraaf -concern. Het Nieuws van de Dag, 
uitgegeven door het Telegraaf-concern, 
maakte voor Unique het programma 'Radio 
de Amsterdammer', waarbij per dag 2 uur 
rechtstreeks vanuit de studio van de Telegraaf. 
De medewerkers van Unique werden ook door 
de Telegraaf betaald terwijl de krant ook voor
zag in de nieuwsuitzendingen. Door artikel 56 
van de mediawet, waarin het verboden is om 
steekpenningen aan te nemen, is de samen
werking nu verleden tijd. Het is nog niet 
duidelijk of men tot een andere samenwerking 

zal besluiten. De BV Telegraaf vroeg vorig jaar 
een eigen uitzendvergunning via Salto Amster
dam aan maar deze werd afgewezen gezien 
Salto alleen Stichtingen toelaat tot het open 
net terwijl men het ook niet eens was met het 
programmapakket van de Telegraaf, gezien dit 
niets nieuws zou brengen in het aanbod van 
het totaalpakket van Salto. 

Alleen songfestival bij winst. 
Wanneer Nederland dit jaar het Eurovisie 

Songfestival met winst weet af te ronden zal in 
1991 het zangfestijn via de NOS worden 
uitgezonden. Gezien het feit dat de offici~le 
datum voor 1991 gepland is op 4 mei en alleen 
het winnende land de datum nog kan 
veranderen is de kans heel klein dat de Neder
landers het programma krijgen te zien. In ver
band met Dodenherdenking heeft Nederland 
al eerd r een jaar overgeslagen. Het is niet 
bekend of er volgend jaar wel of niet een af
vaardiging zal plaats vinden. 

De lokale omroep in Zeeland. 
Terwijl in het merendeel van Nederland de 

lokale omroep zeer goed funktioneert blijkt in 
de provincie Zeeland deze vorm van radio 
maar niet van de grond te willen komen. Over 
de vraag naar de mogelijkheden van de lokale 
omroep in deze provincie hield de werkgroep 
Welzijn van de PvdA onlangs een 
informatiebijeenkomst in Goes. Wel bleek tij
dens de bijeenkomst dat er veel mensen met 
plannen rondlopen tot het opstarten van een 
lokale omroep maar dat tot nu toe alleen op 
Tholen 'de Sloth' enige tijd aktief is geweest. 
Een ander initiatief in Terneuzen is momenteel 
in de opbouwfase en via sponsoring hoopt men 
dit jaar ondermeer programma's te gaan ver
zorgen voor de inwoners van de gemeente Ter
neuzen. Vooral de inrichtingskosten van een 
studio en de exploitatiekosten zijn tot nu toe 
een breekpunt geweest om diverse initiatieven 
verder te ontwikkelen. Vooral in Goes zelf 
blijkt dit een groot probleem te zijn. De lokale 
omroep in oprichting heeft reeds sinds 1987 
een officiele vergunning van het Commis
sariaat voor de Media in huis maar kan geen 
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sluitende begroting rond krijgen, mede gezien 
het feit dat de gemeenteraad niet voldoende 
wil bijspringen. De hoop is nu gevestigd bij de 
diverse initiatiefnemers op een spoedige toelat
ing van reklame via lokale en regionale radio. 
Ook op samenwerking met de regionale om
roep Zeeland is niet te rekenen daar deze om
roep zelf nog in een beginfase verkeerd en 
derhalve ane aandacht bij het eigen produkt 
dient te houden. 

Televisie via ether in Rotterdam? 
Stads 'IV in Rotterdam wil in de toekomst 

niet alleen meer via de kabel haar 
programma's gaan brengen maar wil ook de 
mogelijkheid krijgen de signalen via de ether te 
verspreiden. Inmiddels is al een aanvraag voor 
een etherfrequentie ingediend bij het Commis
sariaat voor de Media en deze heeft advies in
gewonnen bij de NOZEMA inzake het 
beschikbaar zijn van de nodige frequenties. Al
leen wanneer er frequenties beschikbaar zijn 
en het opzetten van een ether tv in Rotterdam 
een eventueel vierde landelijk net niet zal 
beinvloeden zal het Commissariaat akkoord 
gaan met het voorstel van Stads 1V Rotter
dam. Bij bet Commissariaat zijn ook dergelijke 
verzoeken binnen gekomen van Salto (Amster
dam) en de Lokale Omroep Beuningen. 

Nieuwe regisseur Medisch Centrum West. 
Guido Peters is aangezocht voor de regie 

van de vierde serie programma's van Medisch 
Cetnrum West. De vierde serie zal dit najaar 
worden opgenomen. Guido volgt Nico Knap
per op, die na een meningsverschil met John 
de Mol Jr. is opgestapt De derde serie is nog 
onder Knapper opgenomen en zal of later dit 
seizoen of volgend winterseizoen door de 
TROS op het Nederlandse scherm worden 
vertoond. 

Kijk Top 10 Januari. 
Het lijkt er op of de Nederlandse televisie 

slechts twee omroepen heeft die scoren, de 
VARA en de TROS. Ook gedurende de 
maand januari scoorden deze beide omroepen 
de hoogste cijfers. Het meest bekeken 

programma was Medisch Centrum West met 
een kijkdichtheid van 31,4% en een waardering 
van 7,5. De top tien zag er verder als volgt uit: 
2 Zeg 'os AAA VARA, 3 Journaal NOS, 4 
Laat maar zitten VARA, 5 Sonja op zondag, 
VARA, 6 TROS 1V Show, 7 De 'IV dokter 
TROS, 8 Achter het Nieuws VARA, 9 Mini 
Playbackshow TROS, 10 Jongbloed en Joosten 
TROS. 

Groots milieu spektakeL 
Begin juni zal een drie uur durend 

televisieprogramma 'Earth 90' worden uit
gezonden. Verwacht wordt dat meer dan 1 mil
jard kijkers het programma zullen zien. Earth 
90 heeft niet als doel geld in te zamelen voor 
akties maar om een waarschuwing te geven 
aan de wereldbevolking het milieu in de gaten 
te houden. Het programma, dat geproduceerd 
zal worden door Joho Denver en hem ook als 
presentator heeft, zal verder ondermeer 
gebruik maken van Olivia Newton John, in de 
rol van presentatrice. Tegelijkertijd zullen er 
grote concerten voor dit doel worden 
gehouden in de VS, Japan, de Sovjet Unie en 
Brazilie. In ruim 100 landen is reeds 
belangstening getoond voor het kunnen 
verkrijgen van de uitzendrechten. 

Redakteur kunst en cultuur. 
In deze funktie is bij de VARA per 1 mei de 

37-jarige Sannette Naeyé benoemd die daar
mee Kees van der Twist opvolgt, die ' sinds 1 
maart jl. werkzaam is bij de AVRO als Cul
tureel Manager. Sannette was voorheen 
werkzaam bij de IKON als hoofd van de afdel
ing Fllmzaken. 

2S jaar top 40 gezocht. 
In oktober van het vorig jaar werd door de 

VOO aandacht besteed aan 25 jaar top 40. Dit 
gebeurde ondermeer op de televisie, een 
programma gepresenteerd door Jeroen van 
lnkel. Hij had ondermeer als gast Joost den 
Draaier. Ik heb dit programma toen op
genomen maar door een fout is een deel van 
de opname weer gewist Derhalve vraag ik 
diegene, die het programma ook heeft op-
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genomen, kontakt met mij op te nemen. Wan
, neer je mij dus wenst te helpen kun je schrijven 
naar Douwe Dijkstra, Lange Haeg 74 in Er
melo. De kosten zullen worden vergoed! 

Omroepen willen hele dag uitzenden. 
De gezamenlijke omroepen in Nederland 

lopen met het plan om per 1 oktober 1992 
vanaf 's ochtends half 8 tot minimaal midder
nacht uit te gaan zenden via de televisie. 
Namens de NOS is inmiddels een concept
voorstel tot deze grote uitbreiding van zendtijd 
aange1xxlen aan het Commissariaat voor de 
Media. Het zal zeker nog een jaar duren al
vorens serieus over de plannen kan worden 
geschreven. Men is met bet idee gekomen om 
op deze wijze beter te kunnen concurreren met 
de satellietstations. Inmiddels heeft minister 
D' Ancona gesteld positief tegen over bet 
voorstel te staan. Tevens vindt ze dat er een 
definitieve toewijzing van zendtijd dient te wor
den gedaan zodat voor eens en altijd de reger
ing van de heroverweging van de zendtijd af is. 

Spelshow bij de VOO. 
Ook Veronica gaat een spelshow uitzenden, 

dat zal worden gemaakt door John de Mol 
produkties. Een driejarig contract is getekend 
met Marc Klein Essink, die bekend is gewor
den van zijn rollen in de series Medisch 
Centrum West ([ROS) en de Brug (KRO). 
Het programma zal met ingang van oktober 
wekelijks te zien zijn. Over de invulling van het 
programma wordt later mededeling gedaan. 
Tevens zal Marc voor de VOO een aantal 
grote show-programma's gaan presenteren die 
in december, februari en april 1991 zullen wor
den uitgezonden. 

Nog meer samenwerking in Hilversum. 
Nadat al eerder door de AVRO, lROS en 

VOO besloten is nauwer te gaan samenwerken 
binnen 1V2 hebben nu ook de KRO, VARA 
en NCRV besloten nauwer samen te werken. 
Dit zal beginnen met ingang van het nieuwe 
seizoen, dat op 1 oktober a.s. van start zal 
gaan. Het ligt in de bedoeling om in ieder geval 
dagelijks via Nederland 1 een aktualiteiten-

rubriek uit te gaan zenden, dat telkens om 22 
uur geprogrammeerd zal worden. 

Andermaal prijzen toegekend. 
Een bijna ritueel bericht in Freewave is het 

toekennen van prijzen. Ook dit maal is er weer 
het één en ander te melden. ZD werd de J.B 
Broekszprijs over 1989 toegewezen aan het 
Humanistisch Verbond voor de documentaire 
'Afscheid'. Hierin wordt het verhaal vertelt 
over de 29-jarige Aleida, die wist dat haar 
leven door bloedkanker snel zou aflopen. 
Gedurende de laatste 3 maanden werd zij 
gevolgd door Ton Koole en Arry Voorsmid, 
die een emotionele, beheerste en indringende 
documentaire maakten over Aleida. Voor de 
afdeling radio werd de prijs ook toegekend en 
ging naar de NOS voor een serie van drie 
programma's over de Mesdag kliniek. 

Omroepgegevens en omroepleden. 
Indien de omroepgegevens in de toekomst 

vrij worden gegeven voor publikatie door der
den en dus niet meer alleen door de omroepen 
in het totaal mogen worden gepubliceerd zuI
len de omroepen in grote moeilijkheden 
komen gezien steeds meer leden hun abonne
ment zullen gaan opzeggen. De VARA direk
teur Marcel van Dam heeft derhalve aan de 
Minister van WVC bekend gemaakt dat zijn 
omroep voorstander is van de verlaging van het 
ledencriteria ten aanzien van de diverse ome, 
roepstatussen. Omroepen die nu een A- licen
tie hebben, zullen in de toekomst bij lange na 
niet meer de vereiste 450.000 leden kunnen 
krijgen. Derhalve dient de minister in de 
toekomst met verlaagde criteriagetallen te 
komen. 

S I 
, ~ 

~ S 
Radio per satelliet vanuit Argentióië. 

Radio Rivadavia, bet meest belangrijke 
commerciele radiostation in Argentinie, is 
begonnen met het uitzenden van haar 
programma's per satelliet. Men maakt hierbij 
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gebruik van een transponder op de Intelsat 5 
AF-13. 

Groter aanbod van nieuws. 
Door het tekenen van een aantal contracten, 

die in totaal miljoenen dollars kosten, is het 
voor de lVNZ, de Staatstelevisie uit Nieuw 
Zeeland, mogelijk geworden gemakkelijker 
aan nieuws-beelden te komen en deze te 
heruitzenden. Ook sport beelden zijn betrok
ken in de kontrakten. Men is ondermeer in zee 
gegaan met Telecom NZ, OTC Australie en 
Teleglobe International. Voor de periode van 
5 jaren werd er zendtijd gedurende 24 uur per 
etmaal afgehuurd. 

Super inderdaad uit rode cijfers. 
Door Maria Marcuccu, president van het 

satellietkanaal Super Channel, werd onlangs 
bekend gemaakt dat het station voor het eerst 
in de geschiedenis van haar bestaan uit de rode 
cijfers is. Men hoopt bij Super Channel tegen 
het einde van dit jaar met een redelijke winst af 
te sluiten. Eind vorig jaar nog was er enige 
paniek bij Super toen bleek dat door de komst 
van R1LV de verkoop van reklamezendtijd 
enigszins stokte. Marcuccu nam ruim twee 
jaren geleden een aanzienlijk aandeel in Super 
Channel om het station te kunnen gaan 
programmeren naar Europese normen en het 
voor een breder publiek, en dus ook voor een 
bredere groep van adverteerders, aantrekkelij
ker te maken. 

Oostbloklanden en Eutelsat. 
Er bestaat een redelijke kans dat op korte 

termijn zowel Polen als Roemenie als lid van 
de Eutelsat zullen worden geaccepteerd. Beide 
landen krijgen daarmee meer mogelijkheden 
tot het gebruik van satellietverbindingen en 
een betere aansluiting op het internationale 
telefoonverkeer in Europa. 

Gepts ingezet door TFI. 
De vorig najaar door de VIM aan de kant 

gezette Carlo Gepts is nu door het Franse TFI 
ingezet om alsnog te bekijken of er ruimte is 
binnen de Nederlandse reklamemarkt voor het 

financieren van een op Nederland gericht satel
lietstation. Zoals bekend onderhandelde Joop 
van den Enden voor 1VIO"regelnJatig in Parijs 
met lieden achter het TFI projekt. Toch blijkt 
TFI, ondanks het niet door gaan van de 
samenwerking met van den Enden, nog steeds 
belang te hebben. Gepts heeft ook de opdracht 
te bekijken in hoeverre programmaleveran
ciers een aanbod aan programma's voor TFI 
hebben en of de kabelexploitanten nog ruimte 
genoeg hebben op hun netten voor nog een 
nieuw satellietstation. 

Sky Television wel in problemen. 
Het leek, als we Murdoch moesten geloven, 

dat het met Sky Television zeer goed zou gaan 
als men zich alleen op de Britse markt zou 
gaan richten. Tot nu toe is Murdoch er echter 
niet in geslaagd de Britten op grote schaal te 
interesseren voor zijn stations. Dit leidt 
momenteel nog tot een wekelijks verlies van 
rond de 5 miljoen gulden. Murdoch heeft ech
ter genoeg geld achter de hand, want hij stelt 
dat de stations rustig tot in een verliescijfer van 
1,3 miljard kunnen gaan alvorens wordt over
gegaan tot het maken van enige winst. Slechts 
1,5 miljoen Britse huisgezinnen kunnen tot het 
potentieel van Sky worden beschouwd en zoals 
bekend zal men een geduchte concurrent krij
gen aan British Satellite Braadcasting Corpora
tion, dat dit jaar nog met haar programma's zal 
beginnen. 

Reklameverkoop voor eNN. 
De verkoop van reldamezendtijd voor CNN 

zal in Europa in de toekomst door New Media 
Sales worden verricht. Men heeft met de 
onderneming een exclusief kontrakt getekend 
voor de reklameaankoop in West Duitsland, 
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Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Oosten
rijk, terwijl New Media Sales in Engeland zal 
gaan samenwerken met het verkoopkantoor 
Mary Jean Deasy. Deze laatste organisatie 
bezit al de verkooprechten voor Belgie en 
Scandinavie. 

Reklame en abonneetel visie. 
Er bestaat een grote kans dat een verbod tot 

het voeren van reklame via abonneetelevisie in 
Neder and zal worden opgeheven. De 
Mediaraad heeft een dergelijk voorstel in
gediend bij minister D' Ancona van WVC. Men 
vindt, nu de uitgeverijen mogen deelnemen in 
de commerciele televisie, de reden van het ver
bod tot het voeren van reklame via abon
neetelevisie, zoals b.v. via FllmNet, is komen te 
vervallen. 

Nieuwe satelliet Sovjet Unie. 
De Sovjet Unie plant een nieuwe generatie 

satellieten, die de naam Helicon S1V met zich 
mee krijgt. Doel van de nieuwe satellieten is ze 
te gebruiken voor lokale programmatie. Er 
komen 15 van dergelij e satellietkanalen, elk 
gericht op één van de 15 republieken. Naast 
het tv signaal zal er ook een stereo 
geluidskanaal op elk der republieken worden 
gericht. Ook zullen de satellieten worden in
gezet om 2 nationale netten en 2 nationale 
radiostations in stereo over de gehele Sovjet 
U nie te kunnen verspreiden. 

NIEUWS 
~<;)
.:r) D E/ ~ 

1800 Uur televisie vanuit Barcelona. 
In 1992, wanneer de Olympische Spelen zul

len worden gehouden in het Spaanse Bar
celona, worden er liefst in totaal 1800 uur aan 
televisieuren uitgezonden naar alle delen van 
de wereld. Elk televisiestation kan tevoren in
schrijven welke uren men wenst over te nemen 

voor direkte uitzending, dan wel voor gebruik 
tijdens een later tijdstip of voor samenvattin- .... 
gen. In totaal zullen er 450 televisiecamera's 
worden ingezet voor de registratie van de 
Spelen. 

Bekrompen toestand in Zuid China. 
• De provinciale regering van 

•• Guangdong in China heeft be-
slot n dat de inwoners in de 

. toekomst niet meer mogen kij
ken naar programma's verzorgt 
door buitenlandse televisiesta-

:. tioos. Men heeft alle inwoners 
opdracht gegeven normale antennes aan te 
schaffen, waarmee alleen de staatstelevisie kan 
worden bekeken. Tot nu toe was een groot 
deel van de huizen bekabeld waardoor ook sig
nalen van buitenlandse (satelliet) stations kon
den worden aanschouwd. 

Verplicht gebruik media. 
Alle soldaten in China hebben te horen gek

regen dat men elke dag verplicht een half uur 
radio moet luisteren, een half uur televisie 
moet kijken en een half uur de krant moet 
lezen. Dit om een bredere blik te krijgen op 
datgene dat leeft in het land. Komt men de 
oIXiracht niet na dan zal men gestraft worden. 

Hoofd Roemeense televisie weg. 
Aurel Munteanu is vertrokken als direkteur 

van de Roemeense Staatstelevisie nadat hij 
onder druk was gezet door de Bond van Jour
nalisten. Als reden werd opgegeven dat Mun
teanu verantwoordelijk was voor eenzijdige 
berichtgeving. Zo werden woordvoerders van 
de diverse oppositiebewegingen categorisch 
geweigerd op de tv. 

Bezuinigingen Voice of America. 
Wegens financiele problemen heeft de Voice . 

of America drastisch gesneden in haar 
programmering en werden er ondermeer 
programma's in 6 verschillende talen totaal 
geschrapt. Het gaat om de uitzendingen in het 
Turks, Grieks, Sloveens, Laotiaans, Oezbeeks 
en Swahili. De 57 medewerkers voor deze 
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diensten hebben hun ontslag gekregen. Al eer
der liet de VOA via een afvloerngsregeling 
meer dan 200 personeelsleden vertrekken. 

De private radio in Griekenland. 
Sinds 19 november van het vorig jaar is de 

Griekse Staatsradio haar monopolie- positie 
kwijt door de komst van de private radio. Nu, 
een 4 tal maanden later, zijn er reeds 170 
private stations aktief in het land. Ook de 
televisie is in private sfeer terecht gekomen 
hoewel er totaal geen belangstelling voor het 
runnen van een dergelijk station bestaat. Dit 
komt vooral door de enorm hoge kosten, dat 
het runnen van een dergelijk station kost. 

Meer vrijheid in Korea. 
Tot voor kort was het verboden in Zuid 

Korea te luisteren of te kijken naar 
programma's afkomstig uit Noord Korea. De 
regering heeft deze wetsregel nu geschrapt. 
Om te voorkomen dat vanuit Noord Korea nu 
geprobeerd zal worden om de Zuid Koreanen 
te beinvloeden heeft men alleen toestemming 
gegeven tot bet luisteren naar de regionale 
zenders. Men heeft dit besloten daar men toch 
nog bevreesd is dat Noord Korea via de nation
ale zenders propaganda zal gaan uitzenden. 
Het televisie kijken blijft voorlopig nog ver
boden, hoewel dit op zich geen probleem kan 
zijn daar beide landen verschillende normen 
gebruiken voor de overbrenging van de tv sig
nalen. 

Commerciële televisie Polen. 
RJV Echo is de naam van het eerste 

commercie Ie televisiestation in het Oostblok. 
Het station ging onlangs van start in Polen. In 
haar eerste programma verzorgde R 1V Echo 
een special over de geschiedenis van 
Solidariteit. In Nederland wordt gezocht naar 
partners voor het station. Hiertoe zet Gart 
Adang, van de Pools Nederlandse Culturele 
Vereniging zich in. Naast de eigen produkten 
brengt R 1V Echo veel buitenlands materiaal, 
waaronder veel amusementsprogramma's. De 
reklame wordt via dia vertoond. 

Contest Clandestiene Radio. 
In de periode van 13 t/m 16 april a.s. zal 

weer de jaarlijkse contest worden gehouden 
waarin geprobeerd moet worden zoveel 
mogelijk politiek gerichte clandestiene stations 
te ontvangen, waarna natuurlijk de betreffende 
stations gelogged moeten worden. De contest 
wordt georganiseerd door Mathias Kropf en 
alle informatie inzake de contest kun je krijgen 
door een aan jezelf geadresseerde enveloppe 
en een IRC te zenden aan M. Kropf, Schönen
bergerstrasse 9, D 6430 Bad Hersfeld 1 West 
Deutschland. 

Stations in aanbieding in Argentinië. 
10 Grote ondernemingen, waaronder enkele 

uitgeverijen, hebben een bod gedaan op de te 
privatiseren televisiestations Channel 11 en 
Channel 13 in Argentinie. Leon Guinsberg, 
voorzitter van de Nationale Media Raad, stelt 
dat het hoge aantal bieders duidelijk maakt dat 
er grote belangstelling voor private televisie be
staat. 6 Van de opties zijn voor Channelll ter
wijl er 4 voor Channel 1~ zijn. Voor het laatst 
genoemde station bestaat er ook belangstelling 
bij de mediagigant Ruport Murdoch. Later dit 
jaar zal een beslissing worden genomen 
omtrent de toewijzing. In 1974 werden de toen 
bestaande privé-<?ndernemingen genationali
seerd. 

Groot luisteronderzoek Italië. 
Liefst 40.000 mensen werden per telefoon in 

Italie eind 1989 ondervraagd inzake hun 
luistergedrag. De resultaten werden onlangs 
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bekend en gaven ondermeer aan dat de 690 
verschillende privé gerunde stations kunnen 
beschikken over een luisterpubliek van 26 mil
joen dat gemiddeld 2 uur en 40 minuten per 
dag luistert. De staatsradiostations hebben, uit
gezonderd RAl 1, een verlies in luisteraars op
gelopen. Dit in vergelijking met eerdere 
onderzoeken. 95% van de ondervraagden 
geeft aan een voorkeur te hebben voor het 
luisteren naar de private stations. Als meest 
populaire stations werden Rete 105 in Milaan 
en adio Dimension Network in Rome 
genoemd. 

Semi staatseigendom in Argentinië. 
Terwijl de regering heeft aangekondigd een 

aantal televisiestations te privatiseren heeft de 
provinciale regering van Buenos Aires bekend 
gemaakt dat nog dit jaar zal worden begonnen 
met een nieuw televisiestation, dat zal 
opereren onder de naam Channel 6. Het zal 
naast de eigen programma's ook programma's 
gaan uitzenden, aangeleverd door privé onder
nemingen, terwijl de provinciale overheid zelf 
een meerderheid van 51 % van het aan
delenkapitaal voor haar rekening zal nemen. 

Startsein voor massale bekabeling. 
Het ministerie van communicatie van Israel 

heeft bekend gemaakt dat in een verhoogd 
tempo. zal worden door gegaan met de 
bekabeling van het land. Het ligt in de bedoel
ing het gehele land in het jaar 2000 bekabeld te 
hebben. De kosten voor de eerst komende 5 
jaren worden geschat op 500 miljoen dollar. 
Het land is opgedeeld in 31 districten waarbij 
men diverse organisaties de gelegenheid zal 
geven te bieden op een licentie voor de ver
zorging van de betreffende kabelnetten. 

Benoeming op Malta. 
Lawrence Mizzi is benoemd tot voorzitter 

van de Mediaraad op Malta als opvolger van 
de afgetreden Micaleff Straface. Reeds meer 
dan 40 jaren is Mizzi aktief binnen de staat
somroep. Zo was hij o.a. tekstschrijver, 
producer en presentator bij zowel de radio- als 
televisieafdeling. 

Nieuwe direkteur JRTC. 
Ook in Jordanie heeft een nieuwe benoem

ing plaats gevonden. De funktie van algemeen 
direkteur van de JR TC, The Jordan Radio and 
Television Corporation, wordt nu bekleed door 
Radi A1kbas. Tot zijn benoeming was hij hoofd 
van de technische dienst van de staatsomroep. 

Samenwerking Frankrijk en Egypte. 
Na een bezoek van het hoofd van de technis

che dienst van de Franse televisie aan Egypte is 
bekend geworden dat er een overeenkomst is 
getekend waarbij Frankrijk vier uur 
programma's per dag zal aanleveren via een 
Franse satelliet. Programmamakers in Egypte 
zullen vervolgens besluiten wat er precies zal 
worden uitgewnden via de Egyptische 
televisie. 

Televisiestation Grenada in verkoop. 
Discovery Television Channel 11, het enige 

onafhankelijke private televisiestation op 
Grenada, zal worden verkocht aan een consor
tium waarin zowel de overheid als het zaken
leven deelnemen. In 1985 werd het station 
opgericht door een Amerikaanse zakenman. 
ZDver bekend zullen er geen ontslagen vallen 
onder het personeel. 

Campus radio gelegaliseerd. 
Door een besluit van de Argentijnse reger

ing is een groot aantal universiteitsstations 
gelegaliseerd. In eerste instantie zullen er 14 
stations aktief worden, die allen met een laag 
vermogen mogen gaan uitzenden, 

'NEWS .. 
FROMTHEUSA 

Huwelijk en echtscheiding. ~ 
Hoe maak je je sta~ion 

populairder dan de ander is 

~ 

de grootste vraag binnen de Amerikaanse 
radioindustrie. Vaak wordt dan gezocht in de 
hoek van de promotie. Probeer zo veel 
mogelijk de aandacht van de luisteraar bij je 
eigen station te houden. Mark Chase is 
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programmaleider op KHYI in Dallas en zocht 
het in de hoek van geluk en ongeluk. Drie 
weken lang liet hij in de programma's 'The 
Marriage and Divor~ Hotline' meedraaien. 
Luisteraars konden 24 uur per etmaal bellen 
met een boodschap waarom ze dachten recht 
te hebben op $1000. Men moest dan wel een 
sappig verhaal vertellen waarom men was 
getrouwd of waarom men was gescheiden. 
Iedere ochtend werden er verhalen via de 
ether uitgezonden, waarbij geldbedragen wer
den weggegeven. Uiteindelijk werd er een 
'totaal winnaar' gekozen die een reis kreeg 
aangeboden voor twee personen naar London. 
Men mocht de echtgenoot, het liefje of de ex 
mee nemen op reis. 

Spraak moeilijkheden en de radio. 
Damain Einstein heeft sinds enkele jaren 

een spraakprobleem, iets wat wel vaker op 
oudere leeftijd voorkomt. Het bijkomende 
probleem is echter dat hij deejay van beroep is. 
Vanwege zijn probleem, zo stelt hij zelf, is hij 
door de leiding van WHFS in Washington weg
gepromoveerd uit het presentatieteam. De 
leiding van het station stelt echter dat hem een 
andere positie is aangeboden gezien hij zicn 
daarmee financieel aanzienlijk kon verbeteren. 
Einstein heeft nu een advocaat ingeschakeld en 
de leiding van WHFS voor de commissie van 
menselijke relaties in Maryland gedaagd. 
Reden hiervoor is dat hij de leiding beticht van 
discriminatie. Zoals bekend worden de deejays 
vaak om hun stem door een bepaald station 
gekozen en niet voor hun verdere kunnen. Dit 
om het station een bepaalde kleur te geven of 
een bepaalde stem tot te voegen aan het be
staande team van (kleur) deejays. Wanneer de 
commissie stelt dat de leiding van het station 
onjuist heeft gehandeld dan ligt er een markt 
open voor vele werklozen die hun recht kun
nen gelden op een vacante positie in de 
radioindustrie want iemand met een spraak
gebrek mag om die reden dan niet meer 
geweigerd worden. Uitspraak wordt eind deze 
maand verwacht. 

1V serie zonder reklame. 
Het is bijna onmogelijk . in de ontwikkeling 

van de Amerikaanse commerciele televisie, een 
nieuwe te serie starten waarbij direkt al wordt 
gesteld dat de serie niet zal worden 
onderbroken door reklame. Toch zal dit bin
nenkort het geval zijn als het netwerk ABC van 
start gaat met de nieuwe serie Twin Peaks. Het 
is een soort soa pope ra die dus niet telkens zal 
worden onderbroken door reklame. Het zal 
ABC rond de $1 miljoen aan inkomsten 
schelen. 

Syndicators richten zich op Sovjet Unie. 
Twee van de belangrijkste syndicators in de 

VS richten zich nu op een nieuwe markt en wel 
die van de Sovjet U nie. Het betreft hier 
Westwood One en Capital Cities/ABC. Het zal ., 
voor de eerste keer zijn dat Amerikaanse 
commerciele radioprogramma's zullen worden 
uitgezonden in de Sovjet Unie. Westwood One 
heeft via Story First, een onderneming die zich 
bezig houdt met de verspreiding van amuse
ment van de Westerse markt op de Oostblok 
markt, een kontrakt afgesloten met Gostel
radia. In dit kontrakt wordt ondermeer 
gesproken over drie speciaal voor de Sovjet 
markt te produceren programma's. ABC, die 
American Top 40 zal gaan leveren aan Gostel
radio, stelt dat er een potentieel is van 100 mil
joen luisteraars. Men is echter wel ontevreden 
over het feit dat bij de onderhandelingen met 
de Sovjets niets is gezegd over de onderhan
delingen en/of het kontrakt met Westwood 
One. Ook Westwood One werd niet optimaal 
geinformeerd. Volgens WestWood One zal 
naast de American top 40 ook de USA top 20 
in syndicate-vorm worden aangeleverd aan 
Gaste 1 Radio. Als eerste sponsor voor de 
Amer~can top 40 werd inmiddels Pepsi Cola 
geboekt. De show wordt voor de opname ver
taald in het Russisch hetgeen wel de nodige 
problemen met zich mee brengt want het 

,,,~, ij ~ tfM ~ I ~~~fctownhit kO~~ 
* TOpi JI r'\ * niet voor in de Rus-
~ sische taal. Ook zal 

WI T'H: CA-S E..Y K A·5 EM Westwood One een 
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speciale serie gaan produceren voor de Sovjet 
markt waarin alle hits vanaf de 20 jaren tot en 
met de ein~ SO'er jaren zullen passeren. De 
show zal 'Am erica on Record' gaan heten. Het 
zal uitgezonden worden via Channel 1. De 
meeste programma's zijn rond de tijd van het 
verschijnen van deze Freewave al van start 
gegaan. American top 40 zal in de Sovjet uit
voering op 1 april haar debuut gaan maken. 

IV Marti ook van start gegaan. 
Medio februari zijn de programma's van 1V 

Marti, gericht op Cuba, van start gegaan. Men 
zendt, naast amusement en films, veel 
propaganda uit. Een woordvoerder van de 
Cubaanse regering weet te melden dat de VS 
met deze uitzendingen probeert Cu ba zijn 

. souvereine onafhankelijkheid aan te tasten en 
bet land probeert te destabiliseren. De 
programma's, die vanuit een studio in Miami 
per landlijn worden doorgestuurd naar een 
grondstation, gaan via een satelliet de ether in. 
Vervolgens wordt het signaal opgepikt in het 
Cu dj oe grondstation. Hier is een zender, die 
via microgolven vervolgens het signaal door
geeft naar Aerostat Deze laatste is te vergelij
ken met het ballonantennesysteem, dat men 
aan boord van het zendschip Communicator in 
de mid 80' -er jaren uit probeerde. Alleen is de 
huidige versie verbeterd en veel groter. Deze 
ballon werkt als antenne en vervolgens wordt 
het signaal weer ontvangen in Cuba. 

De eerste gevolgen zijn te merken. 
Reeds bij de bekendmaking van de plannen 

van de VS regering om te komen met 1V 
Marti waren er al stations die dachten 
problemen te zullen krijgen. Inderdaad werd 
spoedig daarna de eerste stoorzender vanuit 
Cuba gericht op Florida. Inmiddels zijn er 
verschillende stations die niet meer optimaal 
hun luisteraars kunnen bereiken gezien de in
terferentie, die wordt veroorzaakt vanuit Cuba. 

M1V werkt samen met Westwood. 
M1V is een samenwerking aangegaan met 

Westwood One Productions waardoor het 
'M1V NEWS' nu' niet alleen via de televisie te 

zien is maar ook te horen via de radio. Telkens 
zal bet M1V News 2,5 minuut gaan duren en 
worden gepresenteerd door M1V veejay Kurt 
Loder. Iedere morgen is er een totaal nieuwe 
versie, terwijl in de middag er een opgefriste 
versie van bet ocbtendnieuws zal worden 
gebracht. M1V levert het ruwe materiaal ter
wijl Westwood One de blokken zal af
monteren, inclusief de eventuele reklamespots. 
WWI is ook verantwoordelijk voor de verkoop 
van de reklamezendtijd en de distributie van de 
nieuwsblokken, per satelliet, aan de diverse 
radiostations die geinteresseerd zijn. 

Riek Dees beeft DIR verlaten. 
Rick Dees, deejay van de WeekJy Top 40, 

heeft de syndicator DIR Broadcasting verlaten 
gezien de financi!le situatie van deze syn
dicator als zeer slecht kan worden omschreven. 
Een clausule in zijn kontrakt met DIR liet dit 
vroegtijdig vertrek toe. Hij is nu overgestapt 
naar de syndicator U nistar, die nu voor de dis
tributie van zijn programma zorgt. Eén van de 
onderafdelingen van U nistar is U nited Sta
tions. Deze afdeling was tussen januari 1984 en 
december 1986 al verantwoordelijk voor de 
distributie van de Rick Dees show. DIR werd 
in 1972 opgericht en werd vooral in eerste in
stantie bekend vanwege de produktie van de 
King Biscuit Flower Hour. Algemeen wordt 
aangenomen dat DIR in de financi!le 
problemen" is gekomen daar men zich steeds 
meer ging bezig houden met de produktie van 
televisiespecials. Men dacht dat hier ook een 
groot afzetgebied voor zou zijn, hetgeen tot nu 
toe niet is uitgekomen. . 

Howard G. Rose 
reports ... • 

Radio Forth opgesplitst. 
Nadat al meerdere ILR 

stations zijn opgesplitst is ook 
Radio Forth gezwicht in het gevecht om de 
luistercijfers. Men is van start gegaan met twee 
stations, die elk 24 uur per etmaal hun pro
gramma's verzorgen. Vanuit de studio's in 
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Edingburgh vechten ze nu om de ruim 1 mil
joen luisteraars in Oost Centraal Schotland. 
Uiteraard heeft de verandering niet alleen tot 
doel meer luisteraars te bereiken maar ook om 
meer reklamezendtijd te kunnen verkopen. 
Tom Steel, muziek direkteur van Forth, 
gelooft dat de twee nieuwe stations er voor zuI
len zorgen dat de interesse voor Forth herleeft. 
De beide stations zijn opgezet om twee 
verschillende leeftijdsgroepen te bereiken. Max 
AM, dat via de 194 meter AM uitzendt, is 
geprogrammeerd op het luisterpubliek boven 
de 35 jaar, waarvan Steel stelt dat dit station 
bedoeld is voor de fans van Cliff, Elvis en de 
Beatles. RFM, dat via de 97.3 MHz in stereo 
uitzendt, is bedoeld voor een jonger publiek. 
Volgens Steel heeft men een uitvoerig onder
zoek verricht naar de luisterbehoefte van de 
verschillende doelgroepen en de opzet van de 
splitsing voldoet daarbij aan de wensen, die bij 
het onderzoek naar voren zijn gekomen. Men 
denkt gedurende het eerste half jaar een 10% 
aan luisteraars te winnen, waarna nog hogere 
luistercijfers worden verwacht. Door de Radio 
Forth organisatie is ruim f600.000,-- geïnves
teerd in de bouw van nieuwe studio's en zijn er 
nieuwe medewerkers aangetrokken, 
waaronder geen grote namen zijn. Naast de 
eerder gemelde splitsing bij Radio Clyde komt 
er dus andermaal een station bij als concurrent 
van BBC Local Radio Scotland, hoewel een 
woordvoerder van dit station ons meldde niet 
bang te zijn voor de concurrentie gezien men 
er van uit gaat dat de luisteraars die naar een 
niet-commercieel luisteren totaal anderen zijn 
dan die afstemmen op een ILR station. 

l,S Miljoen luisteraars voor Atlantic. . 
Een luisteronderzoek, uitgevoerd gedurende 

de eerste 16 weken van het bestaan van Atlan
tic 252, geeft aan dat het station een gemiddeld 
luisterpubliek per week heeft bereikt van 1,5 
miljoen. De belangrijkste groep is die in de 
leeftijd tussen 15 en 34 jaar. Wel dient er aan 
toegevoegd te worden dat het onderzoek puur 
is gericht op Ierland en Groot Brittannie en dat 
niet de luisteraars op het vaste land van 
Europa zijn meegeteld. 

Grote luisterschare YRN. 
Het Yorkshire Radio Network heeft een 

winst in het aantal luisteraars gemaakt van 
liefst 58%. Dit uiteraard over 1989. Classic 
Gold, één van de stations binnen het network, 
ging vorig jaar mei van start en stelt gemiddeld 
19% van het totale luisterpubliek van ruim 4 
miljoen te bereiken, waarbij elke luisteraar 
liefst 12,7 uur gemiddeld per week het station 
aan heeft staan. 

Rodney Collins weg bij Luxembourg. 
Na een periode van 16 jaar voor Radio 

Luxembourg te hebben gewerkt is het hoofd 
van de afdeling Nieuws vertrokken. Hij is nu 
benoemd tot station manager bij Bast End 
Radio in Glasgow. 

Invicta met nog een Franstalig station. 

Invicta Radio, I N V I eTA 
verantwoordelijk RA · D . I . 0 

voor Invicta AM en '" G H T "C "OS S 'H E C 0 U N , Y 

Breeze AM in Kent en voor Invicta Cantinen
tal in Frankrijk, heeft andermaal een station 
toegevoegd aan haar netwerk. Het gaat om 
Radio Nostalgie, die uitzendt voor de gebieden 
rond Calais en Boulogne. 

HANSEN'S 
SCANDINAVIE 

Arabisch-talig in Denemarken. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de 

Deense televisie zal er een speciaal programma 
komen in een buitenlandse taal. Het gaat om 
een station dat vanaf 1 april haar programma's 
zal gaan verzorgen in het Arabisch. Door een 
samenwçrkingsverband met het Christelijke 
Kanal 7 zal men van de faciliteiten van dit sta
tion gaan gebruik maken. 

Parlement onder druk. 
Het Deense parlement wordt momenteel 

hevig onder druk gezet door vertegenwoor
digers van 1V 2 en de lokale televisie. Men wil 
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een uitbreiding van reklamezendtijd en 1V2 
wil zelfs zo ver gaan dat in de toekomst het sta
tion zich geheel kan runnen van de rek
lameinkomsten en de kijkers dus geen 
abonnementsgelden meer boeven te betalen. 

Gesponserde programma' 
Vanaf 1 april is het voor alle lokale televisie 

en radio stations als wel voor 1V2 toegestaan 
gesponserde programma's uit te zenden. Hier ... 
toe is in fe ruari een besluit genomen in het 
Parlement. 

dio Denmark via Radio Norge. 
Sinds enkele weken is het oor de ongeveer 

250.000 Denen, die verspreid over de gehele 
wereld woonachtig zijn, mogelijk weer goed te 
luisteren naar de programma's van Dan mark 
Radio. Dit is mogelijk geworden daar men 
gebruik maakt van bet zenderpark van Radio 
Norway in Kvitsöy, vlakbij Stavanger. Het 
eigen zenderpark van Denmark Radio was 
dermate oud dat m n besloot zendtijd te huren 
bij de bovenburen. 

Ochtendprogramma vindt geen doorgang. 
Meldde ik U in bet vorige nummer dat het 

populaire ochtendprogramma, met als centrale 
presentatrice Camilla, in de toekomst zou wor
den uitgezonden via Metroname 1V en 1V2, 
dan moet ik nu belaas berichten dat Morgen 
Flimmer niet per 1.1.1991 zal worden uit
gezonden. De direktie van 1V2 zou besloten 
hebben niet in zee te gaan met het program
ma, mede gezien het feit dat men van mening 
is dat er geen toekomst voor ochtend- televisie 
is. Mr. Fabricius, eigenaar van Kana12 en beter 
bekend als Bent Fabric (internationale hit in de 
6O'er jaren met het nummer Alley Cat) heeft 
nu besloten alle 95 medewerkers op straat te 
zetten. Het zal nu nog ongeveer een maand 
duren alvorens er een einde komt aan het 
populaire ochtendprogramma. Hopelijk komt 
er nog een nieuwe mogelijkheid het program
ma toch in de toekomst voort te zetten. Ook 
nog dient vermeld te worden dat Bent nog 
geprobeerd heeft de ochtendshow onder te 
brengen bij de DR, de staatstelevisie. De leid-

ing van de DR is echter van mening dat een 
ontbijtshow, indien het er ooit zal komen, 
gemaakt dient te worden door een eigen staf 
en niet door b.v. die van Kanal2. 

Het hele verhaal heeft een staartje. 
Op 13 februari besloot de leiding van 1V 2 

niet in te gaan op een voorstel van Kanal 2 het 
ochtendprogramma gratis gedurende de 
laatste periode van uitzendingen over te 
nemen. Als reden werd opgegeven dat 1V 2 
geen geld had om de ocbtenuren te vullen met 
uitzendingen. Zoals bekend bad Bent 
Fabricius aan d pers en de werkgevers 
meegedeeld dat er bij 1V2 geen financiele 
ruimte was om tot een overeenkomst tot 
gezamenlijke uitzendingen na 1.1.1991 te 
komen. Een interne memo, die door 2 van de 
ontslagen Kanal 2 medewerkers is gegeven aan 
de pers geeft echter bet tegenovergestelde 
weer. 1V2 had helemaal geen problemen met 
een gezamenlijk te financieren programma 
maar Fabricius gedroeg zich duidelijk als de 
wolf in schaapskleren en ontsloeg de 
medewerkers als een stukje oud speelgoed. De 
multi-millionair zelf heeft genoeg geld en zal 
zich in de toekomst niet druk maken over het 
lot van de voormalige medewerkers. En toch 
geloof ik dat er nog geen definitief slot aan dit 
verhaal is, ik hou U op de hoogte. 

IV 4 op 1 september in de ether. 
Nordisk Television zal op 1 september, in 

samenwerking met de mediagroep Mekano, 
van start gaan met het 1V 4 projekt. Dit 
commerciele televisieprojekt zal zich via de 
satelliet gaan richten op de kabelkijkers in 
Noorwegen, Zweden en Finland, terwijl de kij
kers in Denemarken voorlopig het programma 
niet via de kabel kunnen bekijken. 1V 4 zal 
naast nieuwsprogramma's gesponsorde shows, 
series en amusement gaan brengen. 

Wet op komst in Zweden. 
Een totaal veranderde mediawet is dit jaar 

nog te verwachten in Zweden. Naast vele 
kleinere veranderingen zal in ieder geval een 
belangrijke wijziging gaan plaats vinden waar-
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door het mogelijk zal worden voor de Zweedse 
Staats Radio en Televisie commercieel te gaan 
werken, met als voorbeeld de Nederlandse om
roep. 

Ir IT LAND 
Samenwerking met Kirch. 

De Franse zender TFl, Finivest (Berlusconi) 
en de West Duitse Kirch Groep hebben een 
gezamenlijke onderneming opgericht voor de 
ontwikkeling, het maken en de verkoop van 
televisieprogramma's. Hiertoe is Tricom op
gericht, dat als centrale vestiging Parijs krijgt. 
Door middel van een evenredige investering 
zijn de irie belangengroepen in staat per jaar 
voor 100 miljoen dollar te besteden aan het 
produceren van programma's, waarbij vooral 
gedacht moet worden aan series en films. Eer
der maakten we al melding van de plannen van 
de Kirch Groep en Berlusconi een vuist te 
maken tegen de Amerikaanse industrie. Nu 
1Fl, dat eerder in onderhandeling was met 
Joop van den Enden, er bij is gekomen, staat 
men nog sterker in de schoenen ten opzichte 
van alle Europese tv stations. 

TELEV.5.0N ...... NÇ ..... O: <§> 
Tien jaar Saarland Welle. 

Het eerste regionale programma van de 
ARD ging 10 jaar geleden van start in Saarland 
onder de naam SR3 Saarland Welle. Men 
zendt nog steeds succesvol uit. Niet alleen voor 
de inwoners van Saarland, maar ook voor die 
in Luxemburg, Lotharingen en een deel'Ván de 
Elzas. Inmiddels is er . ' in de diverse 
programma's uitgebreid aandacht besteed aan 
de historie van het station en op Pinkster 
Maandag zal er een groot feest worden 
gehouden op de Halberg. 

r . 

Duitstalige versie American top 40 
Tom Rounds, jaren gel~den de initiator ach

ter Casey Kasem's American top 40, heeft een 
nieuwe firma opgericht onder de naam Radio 
Express. Hij wil ondermeer een speciale Duitse 
versie van de top 40 op de markt gaan bren
gen, die via de vele lokale stations uitgezonden 
kan worden. Als presentator wordt gedacht 
aan Benny Brown. 

Dit jaar geen Knokke FestivaL 
AI sinds de begin jaren 60 wordt er door de 

Dienst Amusement van de BRT een liedjes 
festival gehouden, dat bekend is als het 
'Knokke Festival'. Het zangconcours was 
vooral in de 6O'er en begin 70'er jaren een 
groot succes en gedurende de afgelopen jaren 
is geprobeerd. via allerlei nieuwe formules, het 
festival een nieuw en populair leven in te 
blazen. Ondanks deze veranderingen bleven de 
kijkcijfers, zelfs in Belgie, ver beneden de ver
wachting. De Nederlandse televisie, de laatste 
2 jaren winnaar van bet festival, bracht in 1989 
niet eens een rechtstreekse uitzending van het 
festival. De partner van de BRT, het Casino 
van Knokke, alwaar tevens bet Festival plaats 
vond, beeft besloten baar samenwerking der
halve met de BRT op te zeggen. Men vond het 
niet langer verantwoord bet programma van 
het casino aan te passen aan het Knokke Fes
tival, dat de laatste jaren werd gehouden onder 
de noemer 'Star Festival'. De Dienst Amuse
ment van de BRT heeft inmiddels wel bekend 
gemaakt dat het wegvallen van haar partner 
niet inhoudt dat het (Knokke) Festival 
definitief tot een einde behoort. Hoewel men 
begrijpt dat het casino een uitstekende lokatie 
voor een dergelijk programma is zal men er 
naar streven in 1991 toch weer met het 
programma terug te komen vanaf een andere 
lokatie, eventueel met andere partners. 

Viersprong uitgesteld. 
In eerste instantie lag het in de bedoeling bij 

de VIM om de serie Viersprong te gaan 
programmeren op het tijdstip waarop tot mid-
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den februari op de zondagavonden 'Wedden 
dat' was te zien. Viersprong is, om onduidelijke 
redenen, verzet naar de zomerprogrammering. 

Lokale radio's moeten echt lokaal zijn. 
De CVP is van mening dat de lokale radio's 

in Belgie ook daadwerkelijk een lokaal karak
ter moeten voort dragen en zich aldus dienen 
te gedragen volgens het decreet van 1982, 
waarin duidelijk de voorwaarden zijn gesteld 
tot het mogen runnen van de lokale radio's. In 
het decreet wordt ondermeer gemeld dat het 
zendbereik beperkt moet blijven tot 8 
kilometer en men 80% aan eigen produkties 
dient uit te zenden, waarbij deze afgestemd 
dient te zijn op animatie, ontspanning en infor
matie als vorming van de lokale gemeenschap. 
Men vindt ook dat de erkenningsduur van een 
lokaal (voorheen niet-openbare radio) station 
dient te worden verlengd van 2 naar 6 jaren. 

Meer mogelijkheden kabeltelevisie. 
Op zeer korte termijn is er in Vlaanderen 

een aanzienlijke uitbreiding te verwachten van 
de diverse kabelnetten. Momenteel ligt het 
maximaal aantal beschikbare kanalen per 
aansluiting rond de 25, hetgeen al een maxi
maal aantal is voor Europa. Dit aantal zal uit
gebreid worden tot 45 kanalen. Niet duidelijk 
is welke televisiestations er in de toekomst te 
zien zullen zijn via de 20 nieuwe kanalen, 
hoewel in ieder geval 1VE, de Spaanse 
staatstelevisie, een belangrijke kandidaat is. De 
vraag is echter of de Vlamingen op dit net zit
ten te wachten daar, zoals door ons gemeld, 
men aJ een duidelijke voorkeur heeft gegeven 
voor het laten verdwijnen van de kabelnetten 
van de programma's van de RAl, de Italiaanse 
staatstelevisie. 

Lokale televisie West Vlaanderen. 
De West Vlaamse inwoners willen lokale 

televisie en 87% van de abonnees van de 
WVEM heeft aangegeven dat men bereid is 
500 fr extra te betalen indien lokale televisie 
wordt ingevoerd. Vooral vanwege het gemis 
van streeknieuws is men geïnteresseerd in deze 
vorm van televisie. Men vindt over het al-

gemeen dat de lokale televisie dient te komen 
op het kanaal dat wordt gebruikt voor de trans
missie van RAl, het programma van de 
Italiaanse Staatsomroep. 

Van Coca Cola naar RTBF. 
De voormalige direkteur van Coca Cola in 

Belgie en Luxemburg, Robert Delville, is in 
dienst getreden van de R 1BF alwaar hij zich 
zal gaan bezig houden met het financieel be
heer van de omroep. Hij zal nauw gaan samen
werken met de Administrateur-Generaal, 
Robert Stéphane. 

Mslanking BRT 1 na Pasen. 
De BRT gaat snijden in haar programme

ring op de zondagen, dat ondermeer tot gevolg 
zal hebben dat na de Paasdagen er via de 
BRT1 slechts na 17 uur programma's zullen 
zijn te zien. Reden hiervoor is de tegenvallende 
kijkcijfers. Slachtoffer wordt ondermeer J essie 
de Caluwé, die vorig jaar met veel tamtam een 
eigen show kreeg op de BRT 1 om te kunnen 
concurreren tegen het aanbod van de vrM. 
Gezien op BR T2 op dezelfde tijden sport 
wordt uitgezonden vielen de kijkcijfers tegen. 

Jessie zal in de maanden juli en augustus 
derhalve weer te horen zijn met haar 
radioprogramma 'Golfbreker'. 

Margiet Hermans krijgt vervolg. 
De praatshow met de gezette dame Margriet 

Hermans, die vorig seizoen veel succes oogstte 
in Vlaanderen, krijgt een vervolg. In de zomer
maanden zal ze weer op het scherm verschij
nen. 

Reklame op BRT Radio. 
'Al eerder meldden we dat de BRT bin

nenkort van start zou gaan met reklame via de 
radio. In eerste instantie werd hoopvol 
gesprçken over een invoering per 1 januari jl. 
en later over 1 maart. Piet van Roe, direkteur 
generaal van de BRT radio heeft echter on
langs gesteld dat de datum van 1 mei a.s. een 
meer haalbare datum is gezien de voorbereid
ing tot invoering van reklame. 
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Gijs van den Heuvel correspondent. 
Freewave slaat steeds verder haar vleuge~ 

uit. Met ingang van dit nummer hebben we 
een vaste correspondent in bet Caribisch 
Gebied. Het gaat om Gijs van 0 
den Heuvel, die al eerder in
cidenteel berichtte over de 
media op de Antillen. Gezien 
Gijs zich definitief vestigt op 
Curacao zal hij regel
matig voor Freewave uit 
het Caribisch gebied 
gaan berichten. 

Nieuwe zender Radio Korsou. 
Radio Korsou FM, het station van Suhandi ' 

(HanS Oosterhof), heeft kort geleden een 
nieuwe FM zender gekocht. De zender heeft 
een effectief vermogen van 22 kW en is daar
mee de sterkste radiozender van de Neder
landse Antillen en Aruba. De prijs van de, door 
Broadcast Electronia geleverde, zender 
bedroeg NAf 120.000,-. Volgens Suhandi 
blijkt uit recente onderzoeken dat zijn station 
vooral 's avonds goed wordt beluisterd en dat 
de luisterdichtheid gemiddeld hoger is dan de 
kijkcijfers van de lokale 1V -zender Tele 
Curacao. Daarbij dient wel opgemerkt te wor
den dat er in Curacao erg veel naar de buiten
landse zenders wordt gekeken. 

TeleCuracao mikpunt van kritiek. 
De laatste maanden is h~v' tvstation Tele

Curacao regelmatig het mikpunt van kritiek. 
Enkele rechtzaken waren het gevolg. ZIJ 
haalde het station het populaire programma 
TelePatria, één van de oudste programma's 
van Curacao, uit de programmering. Reden 
was dat de maker van bet programma, Oswin 
Bihilia, te veel reklame maakte voor zijn eigen 
produkties. Na enkele waarschuwingen achtte 
TeleCuracao zich ontheven van contractuele 
verplichtingen. Onlangs heeft een rechter ten 

gunste van TeleCuracao geoordeeld. Een 
tweede punt van kritiek js het feit dat de 
nieuwe directrice van het station, Stella 
Oosterhof-Priest, tevens mede-eigenaresse is 
van Radio Korsou en van een reklamebureau. 
Het is duidelijk dat hierbij op zijn minst de 
schijn van belangenverstrengeling niet te ver
mijden is. Tenslotte is TeleCuracao voor de 
rechter gedaagd door de Gedeputeerde Nel
son Monte. Dit na beschuldigingen in een 
programma waarin hem werd verweten dat hij 
zich bezig zou houden met de drugshandeL . 
Ook de presentator van het programma 'Porta 
Habri' (Open Deuren) en de gast, die de 
beschuldigingen heeft geuit, zijn 'voor de rech
ter gedaagd. Feit is dat de beschuldigingen niet 
werden ondersteund met enig bewijs, zodat 
NelsQn Monte schijnbaar sterk in zijn schoenen 
staat. 
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