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VerienRina van Je abonnemenb 

D Ia Je YOOI'Iutate nummer. Je wordt verzocht bin
nea 1 week je abonnement te verlengen. 

D Ia Je laatste nu.mer, indien je niet tijdig hebt 
verlengd. Wij verzoeken je het alsnog met spoed 
te doen als je Freewave wilt blijvea ontvangen. 

Editorial 
Beste lezers, 

Alweer een oveIVolle Freewave. Dit keer 
met een artikel over TeleBeheer, een 
zeezender waar wij weinig plezier aan zui
len beleven maar die zeer zeker voor de 
ncxtige opschudding zal zorgen. Verder 
deel Ivan een inteIView met Arie Swets en 
uiteraard zijn alle vaste rubrieken aanwezig. 
Ook het Radio & 1V Logboek is na een 
korte afwezigheid weer terug gekeerd. 
Door de grote toeloop op oude Freewave's 
is er enige vertraging ontstaan in de ver
zending. Op dit moment moet iedereen het 
gewenste in huis hebben. Er zijn overigens 
nog een aantal Freewave's in voorraad. De 
liefhebbers dienen zich echter te haasten 
want de stapel slinkt enorm snel. 
Veel leesplezier . 
Jos Leijgraaff 
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TeleBeheer 
Sinds oktober vorig jaar bestaat t/t 

Telebeheer, een nieuw bedrijf dat gevestigd is 
in Rotterdam. t/t Telebeheer is een holding 
maatschappij die een aantal werkmaatschap
pijen onder zich beeft: Super Text BV, 
Eurosport Text BV en Airfax BV. Supertext 
BV exploiteert de Nederlandstalige commer
ciele teletext achter Super Channel. Eurosport 
Text BV exploiteert op baar beurt zowel de 
Nederlandstalige als de Duitstalige teletext 
achter Eurosport. Achter deze zender zal bin
nenkort ook uitgebreide Sport Teletext te vjn
den zijn, door dezelfde onderneming opgezet. 
Airfax BV benut teletext capaciteit voor het 
verzenden van data. Dit is, zo zal straks blijken, 
een geheel nieuwe toepassing. 

Supertext. 
Supertext 300 in een compleet nieuwe 

Nederlandstalige teletext achter Super Chan
nel. Een commerciele vorm van teletext, die via 
de kabelmaatscbappijen gratis wordt aan
geboden aan de kijkers. Dit geschiedt 
gedurende de gehele week, 24 uur per etmaal. 
Supertext 300 is derhalve een doorlopende 
voorstelling van nieuws en achtergrondinfor
matie en is gebruikersvriendelijk. Men dient 
het tv toestel slechts op Super Channel af te 
stellen, de teletext knop op de afstands
bediening in te drukken en vervolgens te gaan 
naar pagina 300 alwaar de eerste pagina van 
Supertext 300 is te vinden. Men brengt een 
veelzijdig en geheel op de gebruikerswensen 
afgestemd programma, dat onderm.eer uit de 
"olgende items is opgebouwd: 

hoofdindex 300 
adres 301 
weerbericht 302 
super cbannel programma 303 
super channel info 304 
supertextjes 306 
consumenten info 308 
gezondheidsnieuws 309 
top 40 310 

zeer actief. 
felicitaties 311 
film- en videonieuws 312 
kinderkrant 314 
autoinformatie . 315 
computerinformatie 316 
woningmarkt 330 
beursnieuws 320 
vacaturemarktindex 360 
adverteren op su pertext 398 
enquete 399 

Medewerking van buiten. 
De consumenteninfo, autoinfo en com

puterinfo worden verzorgd door Ted Sluymer, 
o.a. auteur van het AutoJaarboek. 
Gezondheidsnieuws met tips en laatste nieuws 
van onderzoekers over de gehele wereld op dit 
gebied, worden geleverd door de Stichting 
Pressline, de voormalige databank van de 
NCRV. 

Het toonaangevende blad Preview zorgt er 
voor dat de kijker voortdurend op de hoogte 
blijft van de nieuwste films. De Horoscoop 
pagina wordt geleverd door de Astrologische 
Werkgemeenschap Rijndelta en het 
beursnieuws door VH Information Services en 
de Effectenbank. Rond deze tijd zal ook info 
worden verzorgd door de Financiele Koerier. 

Aantal teletexttoestellen. 
In 40% van de Nederlandse huishoudens 

verwacht men bekeken te kunnen worden 
gezien het aantal reeds aanwezige tv toestellen 
met teletextvoorziening. Dit aantal zal de 
komende jaren nog drastisch gaan uitbreiden. 
15 Procent van de toestellen wordt n.l. jaarlijks 
vervangen en momenteel wordt van dit per
centage 90% vervangen door een toestel met 
Teletext. 

De woningmarkt. 
Het idee van de woningmarkt is om per 

grote stad een soort woningkrant op Supertext 
te brengen. De woningmarkt is een samen-
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werking van woningbouwverenigingen, 
makelaars en diensten van de gemeente. 
Woningbouwverenigingen brengen een aan
bod van huurwoningen en aktueel nieuws voor 
hun huurders. Makelaars brengen een aanbod 
van koopwoningen en gemeentelijke instellin
gen kunnen b.v. nieuws over nieuw
bouwprojekten onder de aandacht van de 
kijkers brengen. In Rotterdam werkt men 
daartoe samen met het Gemeentelijk 
Woningbedrijf Rotterdam (GWR). Via Super
text heeft dit bedrijf reeds woningen aan
geboden en het kan rustig gezegd worden met 
succes want binnen een periode van 14 dagen 
konden er liefst 100 woningen via deze vorm 
van bemiddeling worden verhuurd. 

De vacaturemarkt. 
Via pagina 360 van Supertext kan de lan

delijke vacaturemarkt worden gevonden. Er 
wordt geprobeerd zoveel mogelijk Arbeids 
buro's in den lande te adviseren gebruik te 
gaan maken van 'de vacaturemarkt' van Super
text. Ook het bedrijfsleven heeft inmiddels 
belangstelling getoond. 

Airf'ax voor dataverzending •. 
IJ Het concept van Air-

A I R r:::: AX fax maakt gebruik van 
__ ...-' rj de teletekst capaciteit 
van een zender om data te versturen. Fax en 
modem worden daardoor als transportmiddel 
overbodig. De dataverzending via Airfax ver
loopt via het videosignaal van de televisie. De 
benodigde technologie bestaat uit een PC-in
steekkaart met bijbehorende software. De 
ontvanger sluit zijn PC aan op het videosignaal 
van de televisie en lean zo de verzonden data 
binnen halen. 

Point-to-multipoint. 
Airfax is een nieuw systeem om informatie 

vanuit één centraal punt naar vele, regionaal 
gespreide, punten te versturen. Dit kan zowel 
betrekking hebben op vestigingen van een 
bedrijf als op gebruikers of abonnees van 
databanken. 

Een organisatie die continue of periodiek in
formatie naar 'filialen' wil sturen kan hielVoor 
gebruik maken van fax apparatuur dan wel van 
modems. Telkens moet dan opnieuw kontakt 
gezocht worden tussen de informatie leveran .. 
cier en de afzonderlijke informatie ontvangers. 
Deze wijze van distributie is inefficient. De 
gebruikers kunnen meestal niet gelijktijdig 
bediend worden en de transmissiekosten zijn 
hoog. Bovendien gebeurt dit vaak in de avon
duren om de apparatuur overdag vrij te 
houden. Via Airfax kan snel en eventueel on
line met één druk op de knop informatie 
gelijktijdig naar een onbeperkt aantal punten 
gestuurd worden. 

De perCekte combinatie. 
Airfax is een systeem dat op de markt wordt 

gebracht door een samenwerkingsverband van 
Comdata, VII Infonnation Services en tlt 
Telebeheer. Comdata heeft de PC-insteek
kaart ontworpen met de daarbij behorende 
software. Daardoor is het mogelijk geworden 
dat elke normale PC als ontvangststation kan 
dienen. De insteekkaart wordt dus verbonden 
met het videosignaal van de televisie, waardoor 
de benodigde infrastructuur is gerealiseerd. 

Tweeledigheid. 
Het ingenieuze hiervan is tweeledig. Ten 

eerste is het hele systeem resident uitgevoerd. 
Dit wil zeggen dat het syteem zodanig is 
ontworpen dat de PC de ver~egen informatie 
automatisch opslaat terwijl de gebruiker r;astig 
andere werkzaamheden op zijn PC lean uit
voeren. Indien nodig kan de gebruiker auto
matisch worden gewaarschuwd als er 
informatie wordt ingevoerd door Airfax. Ten 
tweede wordt de ontvangst van de data geheel 
softwarematig verwerkt. Het Airfax ontvangst 
systeem codeert en decodeert de data en het 
softwarepakket kan op de individuele ge
bruiker worden afgestemd. 

Daar het systeem oorspronkelijk ontwikkeld 
is voor gebruik in de financiele wereld is er veel 
aandacht besteed aan de beveiliging van de te 
verzenden informatie. De dataverwerking bij 
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de ontvanger kan alleen gebeuren door daar
voor geautoriseerde personen. 

Meer informatie te verkrijgen. 
Omtrent alle bovengenoemde aktiviteiten 

van t/t Telebeheer kan informatie worden in
gewonnen. Men is gevestigd aan de 
Schiebroekselaan 35b, 3037 RI in Rotterdam 
en telefonisch bereikbaar via 010-4656540. 

Zeezel1dersNtf 
Kwestie van even ' bijkomen'. 

di 28 Februari Meldde Nigel Harris 
gedurende zijn ochtendprogramma dat hij het 
'enige levende wezen' aan boord was. De rest 
van het team lag te slapen en bij te komen van 
de moeilijke dag van gisteren. Nigel presen
teerde van 10 tot 13 en daarvoor was Neil 
Gates nog te horen. Ook wist Nigel nog te mel
den dat er in de keuken door de storm een 
paar centimeter water stond. 

Enorm veel respekt. 
Duidelijk dient door ons gesteld te worden 

dat we voor het huidige team, waarvan een 
groot deel nog maar net aan tx>Ord zit, enorm 
veel respekt hebben daar ze het presteren om 
onder de barre weersomstandigheden in de 
ether te blijven. Vooral respekt voor Nigel, die 
al zo ontzettend lang op de kolkende Noordzee 
verblijtt. 

Ontzettend koud. 
wo 1 Maart: Nigel meldt dat de centrale ver

warming aan boord nog steeds kapot is en dat 
het bijna vrieskou is, dat men moet doorstaan. 
Hij zegt dat er nog één funktionerende 
elektrische kachel is en dat men die nu der
halve in de studio heeft staan; dit ondanks het 
verbod tot gebruik. Nu is niet alleen de ver
warming defekt maar ook de studiomicrofoon. 
Tijdens het programma wordt geprobeerd hem 
te repareren, hetgeen duidelijk is te horen van
wege bet geblaas in de micro. Om 16 uur 
draait Andy een imitatie van de Carolinebel. 

Stuurinrichtin stuk. 
Mede gezien het gegeven dat men weet dat, 

wanneer men van bet anker slaat, totaal ver
loren zal zijn, krijgen we meer en meer respekt. 
Erg hard om te weten is dat de stuurinrichting 
bij lange na niet meer optimaal funktioneert en 
men geen kans zal zien het schip in bedwang te 
houden. 

Caroline en Dave niet meer terug. 
Caroline Martin en Dave Asber hebben te 

kennnen gegeven dat ze niet weer terug zullen 
komen op de Ross en dus ook niet meer voor 
Caroline zullen werken. Jammer, beiden gaven 
toch een bepaalde kleur aan het station 
gedurende het afgelopen jaar. 

Audiocassette nr 48. 
Vr 2 Maart: Andermaal een cassette van 

SMC, dit maal nr 48, die de periode november 
1989 tlm begin januari 1990 belicht. Naast de 
mededeling dat een Franse marineboot is 
gesignaleerd, ondermeer de generator 
problemen in november; nieuws over de Cam
municator via East Coast Radio (zgn. OCO 
inval); de terugkeer van de Caroline Raad
show, fragmenten van 'de late' deejays Young 
Paul en Mike Watts, nieuws over de Mi Amigo 
2, promo's voor 558 the Movie, Kerstmis met 
o.a. een speciale boodschap van John Burch 
van de Caroline Movement, Nieuwjaar met 
o.a. speciale wens voor Jim Murphy van de 
011 en een fragment zoals Caroline in de 6O'er 
jaren klonk (Blackburn). Al met al andermaal 
een geslaagde C60 van SMC (zie advertentie 
elders in Freewave ). 

Ook waarschuwing infotelefoon. 
Meldden we eerder dat 

een postbus werd in~ 

genomen door de P1T als 
zou deze worden gebruikt 

wegens wetsovertredende aktiviteiten (MOA); 
nu heeft de 011 aan een gebruiker van een 
telefoon service lijn in London meegedeeld dat 
sommige van de door de infolijn gebrachte 
berichten wetsovertredend zijn volgens sektie 
5, paragraaf 3 van de MOA De huurder van 
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de lijn is meegedeeld dat hij mag overwegen 
door te gaan met de informatie. Wel diende er 
door de organisatoren, achter deze infolijn 
over Caroline, rekening mee gehouden te wor
den dat er een maximale strafvan 6000 gulden 
per overtreding dan wel 2 jaar gevangenisstraf 
op staat. 

CD leuker dan LP. 
In Engeland is zowel een LP als CD uit

gebracht door de platenmaatschappij EMI. Dit 
onder de titel 'Remember tbe Pirates'. Ge lar -
deerd met jingles van Radio London en Radio 
Carotine wordt een groot aantal songs, groot 
gemaakt door de zeezenders van de 6Q'er 
jaren, gebracht. Op de LP versie staan 
hoofdzakelijk zeer bekende werkjes, uit
gezonderd misschien de n,ummers 'Don't turn 
your back' van Jackie de Shannon, 'Elusive 
Butterfly' van Bob Lind en 'Baby it's you' van 
Cilla Black. Op de CD staan echter 5 extra 
nummers: 'Reservations' van Simon Dupree 
and the Big Sound, '1be long cigarette' van tbe 
Roulettes, 'I ain't gonna eat out of my heart 
anymore' van New York Public Library en 
'Don't make me over' van the Swinging Blue 
Jeans. Alle vijf stuk voor stuk songs die enorm . 
geplugd zijn door Radio London. Zondermeer 
is de CD derhalve een aanrader. 

Overzicht voor het weekend. 
za 3 Maart: zag de programmering voor 

Caroline er als völgt uit, op die uren dat wij 
,hebben geluisterd: 7-10 Ricky Jones, 10-13 
Neil Gates, 13-16 Andy Bradeate, 16-19 Nigel 
Hams, waarna de Vieuwpoint programmering. 

Spectrum en Caroline. 
w 4 Maart: Eerder meldden we al over de 

toewijzing van de 558 kHz aan het nieuw op te 
starten station Spectrum Radio. Het is nu 
zeker dat Spectrum geen andere frequentie 
krijgt toegewezen, ondanks dat een dergelijke 
aanvraag is ingediend. Dit heeft tot gevolg dat 
Carotine op korte termijn van frequentie dient 
te veranderen. Carotine is natuurlijk al v~le 
malen van frequentie veranderd, maar nog 
nooit eerder doordat een in gebruik zijnde fre-

quentie aan een legaal station werd 
toegewezen. 

Plannen 26ste verjaardag. 
In Engeland worden voorbereidingen getrof

fen voor een speciale boottocht over de 
Theems ter viering van de 26ste verjaardag van 
Caroline. De speciale cruise zal '1be Lady in 
Red Cruise' worden genoemd en zal door de 
Caroline Movement worden georganiseerd. 
TIjdens de cruise zullen diverse gasten uit de 
Carotineorganisatie aanwezig zijn. 

Adrian Love weer onder dak. 
Ex Radio City deejay Adrian Love, die 

jarenlang op Radio 2 deejay was, is weer onder 
dak. Hij is te beluisteren op First Gold Radio, 
een station van County Sound. Ook voormalig 
Radio London deejay Tony Brandon heeft er 
een dagelijks vier uur durend programma gek
regen. Adrian, tenslotte, zal tevens op Fox FM 
een programma gaan presenteren op de zon
dagmiddag. 

Sealand negatief in het nieuws 
De door Roy Bates, Prince van Sealand, ges

tationeerde personen op bet voormalige 
marinefort Roughs Towers, zijn negatief in de 
publiciteit gekomen toen men onlangs schoot 
op een boot, the Golden Eye, die eigendom is 
van the Royal Maritime Auxillary. Wel vaker in 
het verleden hebben de bewoners van Sealand 
geschoten, als waarschuwing, om passerende 
boten te melden dat men te dicht bij het eiland 
voorbij ging. 

Graffiti op muur gevonden. 
Offshore Echoes is uit- ,--R--------, 

gekomen en in dit num- A 
mer ondermeer een foto 
van een muur van een 
electriciteitsbedrijf op het 
eiland Wight. Op deze 
muur zijn nog duidelijk de 
kreten herkenbaar die in 
1967 op de muur zijn aan
gebracht door fans van 
Radio London. 'Bring 

D . . ~, 

I 
o 

1.-_------..... 
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back Wonderfui Radio London' 'Big L 266' en 
'Down with the Beeb'waren ondermeer de 
slogans. 

Andermaal ex zeezenderdeejays. 
ma 5 Maart en tijd voor informatie over 

voormalige zeezenderdeejays. Doug Wood, 
voormalig Voice of Peace deejay, presenteert 
hedentendage de late ochtend show op Signa 1 
Chesire, terwijl Mike Rurrell (een andere 
VOP deejay uit de mid-70'er jaren) als 
producer werkzaam is bij BBC Radio Bristol. 
Mike Jubb, zeer recent oog aan boord van het 
Vredesschip, werkt nu bij WNK, een laagver
mogen station dat eerdaags van start gaat. Wie 
herinnert zich nog Joho Bennet, in juli 1986 
aan boord van de Ross voor Caroline? 

Rij werkt nu als produktieassistent bij BBC 
Radio York. Wim van Egmond, deejay bij 
Radio Monique en Radio 819 is onderdak bij 
de lokale omroep in Zeist en Arie Swets 
(Monique en 819) is nu werkzaam in een 
speciaalzaak van de Tandy Corporation. 
Tenslotte Tom Hardy, hij is hedentendage 
Head of Music bij 98FM in Dublin. 

Storende fout in Freewave. 
In de Zeezenders Nu Rubriek van de 

Freewave, die vandaag is uitgekomen (5 
maart) zit een storende fout. Gezien de foto's 
van de Norderney, die ook in het nummer 
stonden, er eerder in hadden moeten staan, 
had ik de lay-out mensen gevraagd een klein 
berichtje te maken, die sloeg op de terugkeer 
van de N ordemey in Maastricht. Helaas is dit 
niet goed begrepen en kwam er een verhaaltje 
over omzwervingen van de Norderney. De 
juiste tekst had moeten zijn: De Norderney, 
het voormalige zendschip van Radio Veronica 
en hedentendage bar-discotheek, is terug 
gekeerd in de haven van Maastricht nadat het 
schip bijna een jaar nabij Luik verankerd lag. 

Terugkeer jingles. 
Vanaf vandaag zijn weer regelmatig jingles 

te horen in de programma's van Caroline, 
hoewel de bel niet op het hele u ur wordt 
gehoord. 

Andermaal een fax. 
Begin januari maakten we gewag van de 

grote problemen rond de Communicator. Van
daag, di 6 Maart, ontvangen we wederom een 
fax vanuit Panama waarin gewag wordt 
gemaakt van pogingen in opdracht van een 
ontslagen medewerker tot het saboteren van 
de hoofdmotor en het wegnemen van ap
paratuur van de stuurbrug. Jammer dat . er 
zoveel partijen binnen een zeezenderprojekt 
elkaar telkens maar weer tegenwerken en 
afspraken niet nakomen, wat weer reden is tot 
het niet snel kunnen doorgaan met een 
gepland projekt. 

Informatie vanuit Lissabon. 
Via bronnen in Portugal vernemen we dat 

inderdaad behoorlijk veel apparatuur is 
ontvreemd van het voormalige Laser zendschip 
maar dat de Amerikaanse organisatie er op 
gebrand is toch door te gaan en zich door 
niemand zal laten kisten. 

Helikopter bij het schip. 
Ruim 5 minuten hing een helikopter van de 

Britse luchtmacht boven de Ross, waarvan 
Nigel zei dat deze er niet was om te kijken of 
men aan boord ook aan illegale lozing deed. 
Tevens meldde Nigel veel last te hebben van 
een keelontsteking en vroeg de mensen aan 
land dringend medicijnen te laten brengen op 
de Ross. 

Joost te gast bij Veronique. 
do 8 Maart: was Joost de Draaier, ofwel Wil

lem van Kooten, te gast in de 5 uur show van 
RTLV. Reden van het bezoek was meer te 
vertellen over de toewijzing van bevoegdheid 
tot uitzendingen aan Radio Tien en de even
tuele plannen van Cable One. 

Philip Birch interview. 
vr 9 Maart: Vandaag een recensieexemplaar 

afgeluisterd van het nieuwste produkt van Alfa 
Sound. Het betreft hier een door Steve 
England afgenomen interview met de voor
malige direkteur van Radio London, Philip 
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Birch, dat met fragmenten is afgemonteerd 
door Leon TIppier. _____ ... '.~ ____ --

Alfasound -;:- 11 . 7'.... - ~ \ I' . 
St Marttns Studio l ., 'L:-.} .~ t a' ~ 
Gr-.nbank Road, ' . S .. ' . ~'f!:': f ~ 
~, ·...ti '.,' ...... ~_ ... "-
Sa ... Cheshire. _ ""'C~ '. ~ . • 

TeIephone: 061-969 7618 .. .... ~ ~r-'V'~..-

De beginperiode. 
Birch houdt één lange monoloog over de 

geschiedenis van het station, waarbij hij al
lereerst stelt dat het station niet is ontstaan 
naar id e van Caroline maar naar die van 
Veronica en de Skandinavische zeezenders. 

Caroline amateuristisch. 
Over Caroline is Birch geheel niet te 

spreken. Hij stelt dat vanaf het begin Caroline 
slecht georganiseerd is geweest en dat, 
gedurende het gehele bestaan van het station 
dit het geval is geweest. Al met al een 
tinanciele debacle. Caroline had volgens hem 
ook een verkeerde start door te kiezen voor 
het pluggen van platen Lp.v. het verkopen van. 
reklamezendtijd. Hierdoor zou 'over-plugging' 
zijn onstaan waardoor de één na de andere 
plaat flopte. 

The American way. 
London werd door de zeer zakelijke Birch 

en zijn partners opgezet via de Amerikaanse 
manier van radiomaken, waarbij hij ondermeer 
vertelt dat het eerst in de bedoeling lag het sta
tion Radio Galaxy (= Grote ster) te noemen, 
maar er werd vanaf gezien daar de naam niet 
te zakelijk overkwam. Zeer goed aan
geschreven reklameverkopers werden in
gekocht om het station te promoten. 

Ook andere stations. 
Naast zijn verhaal over London maakt Birch 

in zijn verhaal ook zijstap jes naar Radio 
England, waarbij helaas hetzelfde materiaal is 
gebruikt dat door Steve England ook al in de 
Radio England story werd gebruikt, en naar 

UKGM. Het was de bedoeling dat UKGM een 
zusterstation zou worden van London op 
Shivering Sands, als opvolger van Radio City. 
Door de dood van direkteur Calvert van Radio 
City stierf, volgens Birch, ook het plan van 
UKGM. Meer hierover later dit jaar in het te 
verschijnen boek over de historie van Radio 
City. 

Plannen Radio Monte Carlo. 
Nadat de gehele historie is behandeld stelt 

Birch dat er daadwerkelijk plannen zijn 
geweest om Radio London via Monte Carlo te 
laten doorgaan. Dit zou in de nachtelijke uren 
gebeuren, maar dit werd niet aantrekkelijk 
genoeg gevonden voor potentiele adverteer
ders. 

Enkele minpuntjes. 
De rond de 70 minuten lange documentaire 

heeft een aantal minpuntjes. Allereerst zijn de 
gebruikte opnamen vaak te bekend en werden 
er vele opnamen gebruikt die storend over
komen vanwege het feit dat ze zijn opgenomen 
op een lokatie waar ook de tl-verlichting 
brandde. Tevens is het storend dat tijdens het 
verhaal van Birch vele malen een telefoon 
rinkelt. 

Te bestellen in Engeland. 
Helaas weten we de prijs niet te noemen van 

The Philip Birch interview, daar men vergat dit 
te vermelden in het begeleidend schrijven. U 
kunt nadere informatie krijgen door te schrij
ven naar Alfasound, St Martins Studio, Green
bank Road, Ashton on Mersey, Sale, Chesire 
in Engeland. Telefoon 061-9697618. 

Nathan weer in het nieuws. 
KRO Teletext wist te melden dat Abe 

Nathan voor het eerst sinds zijn vrijlating uit de 
gevangenis weer in het buitenland verblijft. Hij 
kwam vandaag in Parijs aan op doorreis naar 
Tunesie, alwaar hij een ontmoeting zal hebben 
met PLO leider Arafat. Hij stelde zondermeer 
het risico te durven nemen en bij een eventuele 
nieuwe straf andermaal naar de gevangenis te 
gaan. 
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Mike Hagler bij Greenpeace. 
za 10 Maart 

ontvingen we een 
kopie van Martin 
van der Ven van 

het tijdschrift Die Zeit!Zeitmagazin, waarin de 
nieuwste aktiviteiten van Greenpeace in onder
meer Nieuw Zeeland worden beschreven. Op 
zich niet interessant voor deze rubriek. Eén 
van de geinterviewden betreft een persoon die 
is aangesteld als campagneleider ter bestrijding 
van de jacht op walvissen en dolfijnen door 
Japanse vissers. Het betreft de 42 jarige Mike 
Haggler, die bekend is van Radio Caroline in 
de periode 1973{l4 en 1979/80. Hij stond ver
der garant voor de hele mooie serie LA spots 
uit de 70'er jaren. 

Telefoontje inzake ankerketting. 
ma 12 Maart ontvingen we een telefoontje 

van een stroman inzake het Communicator 
projekt waarin de vraag werd gesteld of we ook 
op de hoogte waren wanneer voor het laatst 
een nieuwe ankerketting naar de Ross was 
gebracht. Reden zou zijn dat er op kosten van 
het Communicator projekt een nieuwe 
ankerketting is besteld, waarvan vermoed 
wordt dat deze niet bij de Communicator maar 
bij dan wel de Ross of de N annell is afgleverd. 

Programmèting Caroline. 
De overdag programmering voor Caroline 

de afgelopen week was van 7-10 Neil Gates, 
10-13 Nigel Harris, 13-16 Ricky Jones, 16-19 
Andy Bradcate. Hierna Viewpoint, hoewel 
vandaag en gisteren Viewpoint pas om 19.30 
begon. 

Zendschip uitgevaren. 
Op ma 12 Maart is vanuit de haven van La 

Rochelle, nabij Marseille, een nieuw zendschip 
uitgevaren dat zal dienst gaan doen als 
propagandazender voor de Chinese kust. De 
belangrijkste financiers achter het projekt zijn 
16 West Europese Tijdschriftuitgevers. Het 
projekt is mede gefinancieerd door de Chinese 
gemeenschap in Frankrijk en doel is de 
Chinezen duidelijk te maken welke stroming 

het land dient te volgen in de toekomst. M.a.w. 
het station zal zich achter de mening van de 
'opstandige' groepering van vorig jaar opstellen 
en zeer zeker het volk oproepen andermaal in 
opstand te komen. Het ligt in de bedoeling de 
komende zomer zeker 4 maanden lang de 
programma's te verzorgen. Als startdatum is 
voorlopig 20 april verkozen. Het ligt in de 
bedoeling tot midden juni door te gaan met de 
programmering. Wat er daarna eventueel met 
het zendschip zal gebeuren is niet bekend. 
Naast het brengen van muziek zal men zich 
gaan bezig houden met het brengen van ac
tualiteiten, volgens Westerse normen. De 
vraag is natuurlijk of de Chinese regering een 
dergelijk schip voor haar kust zal tolereren. 
Het station, dat zal gaan werken onder de 
naam 'De Democratische Stem van China', 
wordt gerund door technici en presentatoren, 
die geronseld zijn onder de vorig jaar uit 
Beijng gevluchte studenten. 

Televisie en radiouitzendingen. 
Aan boord van het schip, dat officieel 'Godin 

van de Demokratie' is gedoopt door de 
filmster Yves Montand en de Chinese studen
tenvluchteling Wuer Kaixi, zijn twee 
radiostudio's ingericht en een televisiestudio. 
Op welke frequenties het station zal gaan 
werken is niet bekend. Het schip, dat zal wor
den verankerd voor de Zuid Chinese kust in in
ternationale wateren, is dus gefinancieerd door 
een groot aantal uitgeverijen en de Chinese 
gemeenschap in Frankrijk. Men heeft een 
werkmaatschappij opgericht onder de noemer 
'Federatie voor Demokratie in China'. Toen , 
het schip de haven van la Rochelle verliet werd 
het uitgeleide gedaan door een groot aantàl 
mensen, waaronder vertegenwoordigers van de 
Dahli Lama en de Tjecho Slowaakse 
vrijheidsbeweging Charta 77. De totale in
vestering in het projekt loopt rond de 
f500.000,-. 

Symbool van de Vrede. 
De Goddin van· de Demokratie staat voor 

het beeld dat door de Chinese studenten vorig 
jaar werd opgericht op het plein van de 
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Hemelse Vrede in Beijng. Het is het symbool 
van de democratiseringsbeweging in het land. 
Op het einde van de studentenopstand werd 
het beeld door het leger verwoest. 

Oceanografisch onderzoek. 
Tot vorig jaar werd het schip nog ingezet 

voor oceanografisch onderzoek voor de Britse 
overheid. Het schip is 80 meter lang en 1200 
ton zwaar. 

Meertalig. 
De programma's van de Godin van de 

Demokratie zullen hoofdzakelijk in het Man
darijns worden uitgezonden, terwijl ook infor
matie gericht op de Tibetaanse moslim 
minderheden zal worden uitgezonden. 

Geheime zenders op het land. 
De verwachting van de mensen achter het 

duidelij~ f er nog meer wisselingen hebben 
plaats gevonden. 

Burke niet de juiste. 
do 15 Maart: Een nummer of drie geleden 

meldden we in deze rubriek dat bij Radio 
Clyde in Schotland Jimmy Mack (ex Radio 
Scotland) en Gary Burke (ex Radio Carotine) 
waren komen te werken. Wat ik na dergelijke 
informatie altijd doe is: te proberen zo snel 
mogelijk aan een opname te komen van der
gelijke deejays. Eén van mijn kontakten heeft 
derhalve dan ook wat programma's van beide 
deejays opgenomen en al snel kwamen we er 
achter dat Gary Burke niet de Gary was, die zo 
schitterde als nieuwslezer bij Carotine in de 
6O'er jaren. Het betreft hier een deejay met 
dezelfde naam die nog in de luiers lag toen 
Gary op de Mi Amigo werkte. 

projekt is dat men geheel China via de korte Ontevredenheid bij Caroline. 
golf kan bereiken, dit ondanks het feit dat het vr 16 Maart: Op Caroline vandaag non stop 
land zQ uitgestrekt is. Men zal dan ook niet al- muziek tijdens de ontbijtshow van Neil Gates. 
leen van de korte golf zender aan land gebruik Rond half 8 draaide hij een plaat van de Kinks 
gaan maken maar ook van illegale korte met ais titel '1ired of waiting for you', waarna 
golfzendertjes, die het signaal aan land oppik- hij zijn mond wel open deed en vertelde dat de 
ken en weer heruitzenden. . plaat speciaal was opgedragen aan de Caroline 

Deejay van 16 jaar. 
Uit een opmerking van Carolinedeejay 

Ricky ones blijkt ons vandaag dat hij slechts 
16 jaar oud is. Hij draaide een plaat waarvan 
het jaar van afkomst 1979 was en meldde daar
bij dat toen die plaat net uit was hij zelf nog 
maar 5 jaar was. 

Nummers genoemd. 
Na het nieuws van 16.00 uur worden de 

nummers 68 en 43 op Caroline genoemd. 
Duidelijk moet zijn dat men echt op een 
tender zit te wachten. 

Wisseling van de wacht. 
Duidelijk is dat er met een tender een wissel

ing van de wacht is geweest op Caroline. Nigel 
Hams is van boord gegaan en ene Dr. Jekkyl 
heeft zich bij het team gevoegd. Het is niet 

organisatie. Duidelijk is nu dat de tender van 
afgelopen dinsdagavond een kleine boot moet 
zijn geweest. Op het einde van het programma 
van Neil meldt hij dat het zijn laatste program
ma is op Caroline daar hij niet langer van plan 
is proglamma's te maken op een schip waar 
niets goed geregeld is en zelfs geen fatsoenlijk 
eten wordt geserveerd. Het oude liedje dus 
weer. 

Dreiging Chinese regering. 
za 17 Maart: Uit China komt het bericht dat 

de Chinese Partijleiding geschokt heeft 
gereageerd omtrent de plannen tot het gaan 
verzorgen van propagandauitzendingen vanaf 
een zendschip voor de Chinese kust. De 
Chinese regering beschuldigt bij voorbaat de 
West Europese regeiingen van inmenging op 
de interne problemen in China. Tevens meldt 
men onmiddellijk te zullen ingrijpen zodra de 
uitzendingen een aanvang nemen. De Franse 
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ambassadeur is inmiddels op het matje 
geroepen in Peking en is op de hoogte gesteld 
van de mening van de Chinese regering. In het 
Franse tijdschrift Actuelle deze week een aar
dige fotoreportage over het projekt. 

Nannell opgelegd. 
Vandaag ontvingen we ook bericht van één 

van onze Britse lezers, waarin hij meldde dat 
de Nannell nu is opgelegd op een werf, waar 
normaal schepen liggen die worden gesloopt. 
De Mi Amigo 2, zoals de Nannell is herdoopt, 
ligt afgemeerd tegen een voormalige ferry boot 
die in het verleden werd ingezet voor de ver
binding met het eiland Wight. De juiste positie 
van de Nannell in de haven van Porthmouth 
wordt omschreven als in de middenste haven, 
genaamd Tipner. 

Opbouw in uitstekende conditie. 
De opbouw van het zendschip zou in 

uitstekende conditie zijn en de vraag is of het 
überhaupt wel zal worden gesloopt. Zoals 
bekend zijn er geruchten dat enkele uit het 
Communicator projekt gestapte personen 

alsnog zouden proberen het schip buitengaats 
te krijgen. Volgens onze man in Porthmouth 
verkeert het plaatwerk niet in een optimale 
conditie en zou hier het nodige dienen te wor
den hersteld. 

Caroline heeft aandacht voor China. 
ma 19 Maart: In de diverse nieuwsuitzen

dingen op Radio Caroline wordt vandaag aan
dacht besteed aan de aktiviteiten van het 
zendschip, dat voor de Chinese kust propagan
dauitzendingen zal gaan verzorgen. Men wenst 
de bemanning van het schip veel succes toe. 

Datum hele dag in het hoorde 
Wat kun je toch van die gekke momenten 

hebben. Al vanaf het moment dat ik vanoch
tend opstond spookte de datum 19 maart door 
mijn hoofd, zonder te beseffen waarom. Pas 
toen ik er 's avonds laat weer in lag besefte ik 
dat het ging om de 1ge maart 1980, tien jaar 
geleden. De Mi Amigo ging, na jaren trouwe 
dienst, ten onder aan moeder natuur. Het 
meest trieste moment uit de geschiedenis van 
Radio Caroline. 

558 Ein Video mit 
besonderem Inhalt 

THE MOVIE 
Nigel Harris, lange Zeit Disc.Jockey auf der Ross Revenge, berichtet über das Leben an Bord des Seesenders Radio 
Caroline 558. Vorbeifahrende Schiffe sind oft die einzige Abwechslung und der Zuschauer erfährt was im Laufe ei
nes Tages so alles in die Nähe der Ross Revenge kommt: Fischkutter, Frachtkähne, Autofähren, Versorgungsboote, 
Flugzeuge, Vögel und noch einiges Andere. Eine Abwechslung ganz anderer Art sind die Stürme, die dem Seesen
der oft sehr zusetzen. So beginnt dieses Video auch mit einem besonders heftigen Exemplar: dem Sturrn vom Okto
ber 1987. Es zeigt Techniker Mike Watts bei Reparaturarbeiten im Mast mit zirkusreifen Drahtseilakten und schil
dert ganz generelI mit eindrucksvollen Aufnahmen das Leben auf und urn die Ross Revenge. 
Bei einem weiteren Sturm im November '87. wird die Videokamera dann unfreiwillig Zeitzeuge des Verlustes des 
tast 100 Meter hohen Sendemastes. Ungläubiges Erstaunen, Erschrecken, Furcht, Schwimmwesten, Alarmsignale 
- einmalige und aufregende Bilder. Der gröBte Teil des Videos ist dann den Zerstörungen auf der Ross Revenge ge
widmet. Die Bilder geben einen Eindruck davon, welche Naturkräfte an dem jetzt über die Reling hängenden Mast 
gewirkt ha ben müssen. Zum SchluB hängt der Stolz des Schiffes nur noch an einer Stahitrosse und versinkt 
schlieBlich ganz in den Fluten. Aber das Leben geht weiter und so zeigt dieses Band auch kurze Aufnahmen vom 
Test des Glasfiebermastes '88 und den im Bau befindlichen neuen Masten im Februar '89. 
VHS video, ca. 50 min., Bestell~r. VD 10, 80:- DM 
Ein ausführliches Informationsblatt über weitere Seesender-Videos schicke ich auf Wunsch geme zu. 
Otfahore Spezlalversand . Poatf. 100826 . 4040 Neu .. 1 
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Speciale versie Imagine. 
WO 21 Maart: wordt ons bekend dat er plan .. 

nen bestaan voor een speciale nieuwe versie 
van bet door John Lennon geschreven 
'Imagine'. De nieuwe versie zou worden op
genomen door U2, met medewerking van 
Miles Davis en de Zuid Afrikaan Johnny 
Glegg. De opbrengsten van de verkoop van de 
plaat gaan naar het Demokratieprojekt voor 
de Chinese kust. 

Ex RNI technicus chef sport bij NOS. 
do 22 Maart: Via een persmededeling meldt 

de NOS dat Ferry de Groot de nieuwe chef 
sport is bij de NOS Radio, als opvolger van 
Jaap Hofman. Ferry de Groot begon zijn 
carrière bij RNI als tecbnicus en werd daarna 
ondermeer bekend als producer van de Dik 
voor Mekaar show en als meneer de Groot. 

Gegevens scheepvaartregister. 
Op zaterdag 24 Maart: Ontvingen we de 

meest recente gegevens van het scheep
vaartregister inzake het nieuwe zendschip, dat 
zal dienst gaan doen als propagandaschip voor 
de kust van China. Het schip heette voor de 
herdoop op 12 maart j.l. de MV Gorsethorn en 
daarvoor heette het schip de Oido TI, onder 
welke naam de boot werd gebOuwd in 1963 
door Charles Hili & Sons Ltd. te Bristol. De 
laatste eigenaar was Coe Metcalf Sbelf Sbip
ping Ltd. uit liverpool. Lengte van het schip is 
83 meter 83 cm en de breedte is 12 meter 15 
cm. 

Geen info meer via telefoon. 
Van diverse lezers ontvingen we brieven 

waarin stond vermeld dat het hen op viel dat er 
bijna geen info meer was te verkrijgen van de 
diverse telefoon-info diensten in Engeland. 
Reden hiervan is dat de 011 de eigenaren van 
de lijnen dermate onder druk heeft gezet dat 
men de aktiviteiten daarna heeft stop gezeL 

• 
Woord VBn dank: 

Aan deze aflevering van Zeezenders Nu 
werkten ondermeer mee: Jean (Monitor 
Magazine), Peter Kint, Maria Depuydt, Ale 

Harsta, Paul de Haan, Brian Keith, Robert 
James, Jelle Boonstra, Evert Stolman, Tom de 
Munck, Paul Hansen en Jack Duyser. 
Samenstelling: Hans Knot. 

Henk Kortschot 
.. ............-::-
IntervIew met ,I. 

Arie Swets 

Arie Swets was één van de 
twee Nederlanders, die aan 
boord van de Ross Revenge 
waren tijdens de overval van 
de OCD op 19 augustus jL 
Henk Konsehot sprak met 
hem. 

Laatste band aan Radio 819. 
Renk: "Jij bent eigenlijk één van de 
personen geweest die de laatste hand bebben 
gelegd aan Radio 819". 
Arie: "Dat was eigenlijk niet de bedoeling, hoe
wel ik er wel tot op het laatste moment bij was 
betroklcen. Dit natuurlijk samen met nog een 
kole, genaamd Eddie. Op het moment dat de 
mensen, in opdracht van de Nederlandse J usti
tie, langszij kwamen, waren wij de enige twee 
Nederlanders aan boord van de Ross". 

Een maand aaD boord 
Renk: "Hoe lang zat je op dat moment al aan 
boord?" 
Arie: "Vier weken, voor mij een normale perio
de. Een gemiddelde deejay zit er twee weken 
maar in feite was ik een kok en was ik tevens 
verantwoordelijk voor het runnen van World 
Mission Radio ofwel het korte golf gebeuren." 
Renk: "Dat was dan ook wel aan je manier van 
presenteren te horen, gezien je de intro's niet 
vol sprak." 
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Arie: "Inderdaad waren de intro's vaak al afge
lopen en dan was ik nog aan het woord." 

Eerder werkzaam bij Monique. 
Henk: "Hoe kwam je nu als presentator aan 
boord?" 
Arie: "Dat is al begonnen in 1985, toen ik bij 
Radio Monique, het station van dhr. Bolland, 
kwam te werken. Op zich was ik niet goed ge
noeg en een jaar later kreeg ik nog een kans en 
heb het met heel veel plezier beleeft. Monique 
was vrij spoedig verleden tijd en in 1989 kreeg 
ik andermaal een kans 
toen ik hoorde dat 
men een kok nodig 
had. Ik kon koken en 
zo ben ik weer aan 
boord gekomen." 

Britse boot van Home omce. 
Henk: "De dag voor de aktie van de ocn was 
er al aktiviteit in de nabije omgeving van het 
zendschip. " 
Arie: "De 17e augustus kwam er al een kleine 
boot, de Landward, in de ochtenduren voorbij. 
Het maakte een aantal rondjes en wat ons toen 
al op viel was dat er mensen aan boord aan het 
filmen waren, foto's aan het nemen waren en 
dat men zich nergens voor schaamde. Ze kwa
men tot op 2 meter van de Ross. We werden 
op een gegeven moment goed zenuwachtig en 
dachten 'wat willen ze nu'. Op een bepaald mo
ment pakte één van de mensen een megafoon 
en vroeg ons permissie om aan boord te ko
men. Wij hadden altijd de opdracht gekregen 
nooit iemand toestemming te geven aan boord 
te komen, gezien dit het meest domme was wat 
je ooit kon doen. We weigerden toestemming. 
Vervolgens zeiden ze dat er een Nederlander 
aan boord was die met ons wenste te spreken. 

Organisatie opgerold. 
Wij, als Nederlanders, wensten niet te praten 

met een Nederlandse official. Vervolgens 
kwamen ze aan het achtersteven van de Ross, 
daar er een mogelijkheid was om daar aan te 
leggen. Eén van de Carolinejongens, met een 
Amerikaans paspoort, heeft toen het verhaal 

aan gehoord. De official vertelde dat de gehele 
organisatie van Radio 819 aan land was op
gerold. Wij dachten in eerste instantie dat het 
bluf was, daar we niets hadden gehoord via de 
telefoonverbinding, die we met de vaste wal 
hadden. De Amerikaan dacht dat hij niet alles 
goed verstaan had en vroeg mij mee te gaan 
voor een volgend gesprek om er achter te 
komen of het inderdaad wel een Nederlander 
was. Ik heb me vervolgens een grote zonnebril 
en een grote baseball-klep opgezet en ging met 
hem mee. Het was duidelijk een Nederlander 
en de official had vrijwel direkt in de gaten dat 
ik ook een Nederlander was. Hij vertelde mij 
ook dat iedereen aan land bezoek had gehad, 
inclusief de deejays en de adverteerders. 

Zenders moesten uit de ether. 
Hij gaf ons de opdracht de zenders uit de 

ether te halen. We zouden daar intern over 
onderhandelen en hem later op de middag 
uitsluitsel geven van onze besluitvorming. We 
hebben daar op de brug over zitten praten en 
besloten dat alleen de Nederlanders er af 
zouden gaan en dat de Engelsen aan boord 
zouden blijven. Wij zouden dan aan land gaan 
kijken of inderdaad de informatie juist was. Als 
het inderdaad zou blijken dat het heel erg zou 
zijn, zouden wij vervolgens van af land bellen 
met de boot om te overleggen over de 
toekomst van Caroline. 

Terug voor antwoord. 
's Middags kwam de boot weer daar men 

ons· antwoord wenste. We vertelden dat alleen 
de Nederlanders er af zouden gaan. Onmiddel
lijk vertelde de official dat de plannen waren 
gewijzigd. Er was kontakt met de Officier van 
Justitie geweest en deze had gezegd dat de 
Nederlanders ontslag van rechtsvervolging 
zouden krijgen indien iedereen het schip zou 
verlaten. Ik vertelde hem toen dat we dan snel 
uitgepraat zouden zijn daar we er niet mee ak
koord zouden gaan. Wij waren uit de lucht 
gegaan en we kregen vervolgens de kans over 
het nieuwe voorstel na te denken. De volgende 
dag, de 18e augustus, zou men terugkeren 
voor het antwoord. 
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AI zeer vroeg terug. 
Men was de volgende dag om 8 uur al weer 

terug en gedurende de nacht was onze zender
technicus, Peter Chicago, met een klein ru b
berbootje naar de Ross gekomen. Hij had 
gedacht dat ze hem niet in de gaten hadden 
gehad maar achteraf vertelden de officials dat 
ze hem al vanaf het vertrekpunt in de gaten 
hadden gehouden. Chicago kwam dus midden 
in de nacht aan. Iedereen op de brug schrok 
zich rot, want niemand kon geloven dat er 
iemand langszij kwam. Opeens kwam Peter 
langs een touwtje naar boven geklommen en 
vervolgens werd de dinghy naar binnen 
gehaald. Vanaf dat moment was Chicago de 
kapitein en werd er een totaal andere taktiek 
ingevoerd. 

Geen kontakten meer. 
De belangrijkste verandering was dat we 

geen kontakt meer mochten hebben met de of
ficials. De volgende ochtend kwam dus de 
Landward terug en ze namen weer kontakt 
met ons op. Zo vriendelijk als we op de vrijdag 
waren, zo stil waren we op de zaterdagochtend. 
De gehele ochtend hebben we niets meer 
tegen ze gezegd, totdat de Volans, het schip 
van Rijkswaterstaat, kwam. Ze probeerden ons 
konstant op te roepen en om 12 uur verliep het 
termijn. 

Volans opgeroepen. 
Via de radio hoorden we dat de mensen aan 

boord van de Landward de mensen aan boord 
van de Volans opriepen en vertelden dat ze 
geen kontakt meer met ons hadden gehad. 
Een zekere John werd verteld maar te komen 
en deze antwoordde dat ze zouden komen. 
Nog steeds dachten we aan blufpoker. Even 
later kwam er een groot blauw schip aan, met 
daarachter een klein bootje. Onze eerste 
gedachte was dat ze onze tender in beslag 
genomen hadden en dat ze ons zouden laten 
zien dat het ernst was. We zagen de boot dich
terbij komen en de Volans kwam echt recht op 
ons af. Toen dachten we dat het echt fout ging 
en we besloten kontakt met de bemanning van 
de Volans op te nemen. Dit gebeurde zowel in 

het Nederlands en het Engels, maar het 
vreemde was dat ze niet reageerden. 

In de volgende Freewave het verhaal over de 
daadwerkelijke aktie. 

SATELLIET ~ 
NIEUWS ~ 

RAl gecodeerd. 
Wegens problemen met de licentiehouders 

van diverse films en series hebben zowel RAl 
Uno als RAl Due besloten de programma's 
van de licentiehouders gecodeerd uit te gaan 
zenden: Dit besluit is te vergelijken met dat 
van RlLV dat ook deels gecodeerd uitzendt. 
Gezien de RAl niet in staat is de hoge 
auteursrechten vrij te kopen is men over
gegaan tot codering. Een decoder, voor 
ontsluiting van de programma's, wordt op de 
markt gebracht voor een prijs van rond de f 
500,-. 

Teletext via RAl SAT 
Via de Olympus satelliet verzorgt de 

Italiaanse staatsomroep RAl een testpro
gramma met haar RAl SAT teletextprogram
ma, dat in het PAL systeem wordt uit-
ge~nden. ' 

WHSlV ook met teletext. 
De door de Britse ondememin 

gerunde satellietnetten Life
tyle en Screensport verzorgen 
sinds kort ook hun 
eigen teletext pro- "''' -z 

gramma. . .. 1' i fes t 9 I e 

Doordarshan te ontvangen. 
Het Indiase programma Doordarshan is 

sinds kort te zien via de Arabsat 1-F2, die op . 
26 graden Oost is afgesteld. Er wordt uitgezon
den via het bereik tussen 2,5 en 4 GHz en is in 
geheel Europa te ontvangen. 
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Veel illegale kijkers voor FiImNet. 
Volgens een onderzoek van Intersat uit 

Parijs kijkt momenteel een derde van het aan
tal getelde FilmNetkijkers illegaal naar het 
abonneetelevisienet. Dit gebeurt via illegale 
decoders. Het kan tot grote problemen leiden 
daar de toeleveringsbedrijven van FilmNet 
overwegen de toelevering van films gedeeltelijk 
.stop te zetten. 

Religieuzen via satelliet. 
In de 2 uren voordat het satelliet radiosta

tion Super Gold in de ether komt worden de 
laatste weken programma's gehoord op 
dezelfde frequentie van Network 11. Het gaat 
hier om religieuze programma's, zoals die ook 
via Radio Caroline worden uitgezonden. 

NIEUWS 
"""--,,,"''o>r. Fe> ~ 

World or Tomorrow op televisie. 
Zoals de kijkers van Super Channel wel 

bekend zal zijn zendt de religieuse organisatie 
World Wide Church of God op de zondagen 
uit via Super Channel en wel om half zes in de 
middag. Het programma is echter ook via 
andere Europese stations te zien. Het gaat om 
het programma Tbe World of Tomorrow, dat 
verder is te zien via Retequatro in het Italiaans 
en in het Duits via Tele 5. In de 6O'er jaren was 
het programma via een aantal ze,ezenders te 
beluisteren en hedentendage wordt het 
gelijknamige radioprogramma uitgezonden in 
de Franse taal via RTL 1271 kHz. 

WAR met drie nieuwe zenders. 
World Adventist Radio komt met liefst 3 

nieuwe zenders in Itali~ met als doel de bevolk
ing van de Sovjet Unie, die van het Midden 

Oosten en oord Afrika beter te kunnen 
bereiken. H t gaat om een sterke nieuwe korte 
golf zender, die in Noord ItaIi~ zal worden 
geplaatst en 2 nieuwe middengolfzenders, die 
in Zuid Italie komen te staan. Het gaat resp. 
om 250 kW en 100 kW. 

IV Ster van het jaar. 
In Polen is Paus Johannes Paulus II uit

geroepen tot tv ster van het jaar 1989. Gezien 
vorig jaar de a bso 1 u te democratie in Polen 
werd doorgevoerd en vooral de Paus de af
gelopen 11 jaren verantwoordelijk is geweest 
voor de grotere mondigheid van het Poolse 
volk, is hem de onderscheiding toegekend. 

Radio Antilles terug in juni. 
Het in oktober door de orkaan Hugo 

grotendeels verwoeste station Radio Antilles 
op Monserat zal, als alles mee zit, in de maand 
juni weer van start gaan. De regering van 
Monserat heeft besloten dat men niet een 
eigen nieuw zenderpark zal inrichten maar dat 
men de faciliteiten heeft opgekocht van de All
tilles Corporation in Plymou th, vanwaar tot 
vorig jaar de programma's van de Deutsche 
Welle deels werden uitgezonden. 

BBC kantoor gesloten. 
Iran heeft de vestiging van de BBC 

Worldservice in Teheran gesloten uit wraak 
tegen de uitwijzing van Irani~rs uit Engeland. 
Wegens bedreiging van de nationale veiligheid 
werden de Iraniers, onder wie de chef van het 
Iraanse Persburo Irna in Londen, terug ges
tuurd naar Iran. Het kantoor van de BBC was 
niet meer aktief. 

Studeoteoradio in Roemenië. 
Mede door de steun vanuit Frankrijk is een 

onafuankelijk radiostation 24 uur per dag ak
tief in Boekarest. Universitatea Fun Radio 
Bucuresti heeft vooral apparatuur gekregen 
vanuit Frankrijk en maakt programma's voor 
en door de studenten, politieke partijen en 
vakverenigingen. 
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Hongarije voor buurlanden. 
Via de 6110 kHz verzorgt Radio Budapest 

sinds enige tijd 15 minuten durende 
programma's gericht op de buurlanden. Het 
gaat om programma's in het Roemeens, Rus
sisch, Sl~aaks en Servo-Croatisch. 

Transworld Radio in Moskou. 
Transworld Radio zal op korte termijn een 

produktiestudio openen in Moskou. Hiertoe is 
overeenstemming bereikt met de Sovjet 
autoriteiten. Nadat deze studio is geopend zuI
len er ook studio's komen in Kiev en Minsk. 
De daar gemaakte programma's zullen vervol
gens via de 1WR zender in Monaco worden 
uitgezonden. 

KGEI religieus op Rusland. 
KGEI, tbe Voice of Friendship uit San Fran

cisco, zendt sinds kort via de 11680 kHz ook 
een religieus programma uit in het Russisch. 
Op het einde van bet programma geeft men 
zowel in het Engels als het Russisch het adres 
van KGEI. (Box 15, San Francisco USA). 

Geen kortegolf vanuit Groenland. 
Het enige bestaande kortegolf station, dat 

opereerde vanuit Groenland e~ gevestigd was 
in Nuuk, beeft haar aktiviteiten gestaakt 
wegens een tekort aan financiele ondersteun
ing door de regering. 

NEWS 0 
FROM THE ySA ill. 
Hoe zit het DU met ~ _ ~ 
Kasem's Countdown? "'" 

Het is nu ruim een jaar geleden dat Casey 
Kasem overstapte van de syndicator ABC 
Radio Network naar Westwood One om al
daar zijn wekelijkse top 40 te presenteren. In 
werkelijkheid is er in het afgelopen jaar weinig 
veranderd aan de invulling van de Countdown, 
die onder de noemer 'Casey's top 40' de ether 
ingeslingerd wordt. Kasem zelf stelt dat er 
eigenlijk niets is veranderd aan zijn presen-

tatiestijl sinds hij in 1963 voor het eerst een 
dergelijk programma presenteerde via KRLA 
in Los Angeles. VolgenS Thom Ferro van 
Westwood One is inderdaad de totaal formule 
van hedentendage gelijk aan die van 1963, 
mede daar een succesformule niet aangetast 
dient te worden door mee te gaan met 
veranderingen die anderen in hun presentaties
tijl aanbrengen. Wel stelt hij dat WestWood 
One de show enigszins beeft bijgesteld om het 
toch vooral als een muziek show te laten 
klinken. 

Nieuwe jingles. 
Ondermeer heeft men nieuwe jingles laten 

produceren, die aan de huidige produktienor -
men voldoen. Ook is gebleken dat in het ver
leden de informatieblokjes over de artiesten 
niet geheel up to date waren en daarvoor heeft 
men extra personeel aangetrokken om er 
vooral voor te zorgen dat Kasem de juiste in
formatie overbrengt aan de luisteraarS. Men is 
er van uitgegaan dat Kasem de top presentator 
is op het gebied van de Amerikaanse Top 4O's 
en dat dit in de toekomst ook zeker zo moet 
blijven. Dit kan alleen door konstant toe te 
zien op de inhoud en presentatie van het 
programma, dat wekelijks door miljoenen 
wordt beluisterd. Alleen al in Amerika wordt 
bet programma door 450 stations uitgezonden. 

De mysterie van de stem. 
West Wood One is vooral te spreken over de 

grote verscheidenheid in het luisterpubliek 
want er zijn zowel luisteraars van 10 als van 60 
jaar. Dit komt vooral door het unieke stem
geluid van Kasem. Het gaat de mensen niet al
leen om de top 40 maar ook om datgene wat 
de mystieke stem heeft te vertellen. Men gaat 
er van uit dat zo lang Kasem het programma 
wil presenteren hij dé man zal zijn voor de 
presentatie. 

Nieuw programma item. 
Sinds 2 april jl. is er dagelijks een nieuw item 

op de markt, gebracht door WestWood One. 
Het gaat om een 4 tot 6 minuten durende item 
getiteld 'Casey's Biggest Hits' dat door de syn-
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dicator wordt toegeleverd aan die radiostations 
die de top 40 van Kasem ook afnemen. In prin
cipe wordt het item gebracht in de bekende 
Kasem stijl en zal het telkens een andere num
mer 1 hit uit de 8O'er jaren belichten. Is men 
eenmaal door dit item heen dan zal er wel weer 
een andere komen daar Kasem nog vol ideeen 
zit. 

Opname tijd van Countdown. 
Toen Casey's top 40 in januari 1989 voor het 

eerst door WestWood One werd gebracht had 
men in totaal 12 uur nodig voor het 2 uur 
durende programma. Inmiddels is de op
namestaf gewend geraakt aan Caseyen heeft 
men wekelijks nog maar 
slechts 3 tot 6 uur nodig. 
voor de opname van de 
show. Met een scherp oog 
op de concurrentie hoopt 
men met Kasem's Weekly 
Countdown nog jaren te CAllnYa. .. _CAllY ...... 

kunnen doorgaan. 
_e>oe 

Aktie onder druk van Congres. 
De Fee heeft stappen ondernomen, onder 

druk van het Congres, tegen de toenemende 
vorm van ruig taalgebruik op de Amerikaanse 
radio. Inmiddels zijn er straffen uitgedeeld 
tegen 4 stations en zijn strafzaken opgezet 
tegen 4 andere. Materiaal, dat werd gebruikt 
bij de procesvoering tegen de ee~te vier sta
tions bevatten ondermeer gesprekken, liedjes 
en sketsches over sexuele daden. Het Congres 
heeft de Fee voorgesteld een absoluut verbod 
op het uitzenden van dergelijk materiaal in te 
voeren, hetgeen de Fee nu heeft over
genomen. Ondermeer werd de bekende deejay 
van WJFK in Washington, Howard Stern, ver
volgd wegens het uitgebreid bespreken met 
een vrouwelijke luisteraar van de orale sexuele 
daad. Duidelijk is dat men niet zo snel zal gaan . 
wijken voor de maatregelen van de FeC, daar 
de boetes die zijn gegeven voor radiobegrippen 
erg laag zijn. De hoogste boete ging naar 
WIOD in Miami, $ 10.000. 

Howard G. Rose 
reports ... 
City Talks is een afsplit
sing. 

Radio City uit Liver
pool zendt sinds kort via de 1548 kHz een 
ander programma uit dan via haar FM fre
quentie. Andermaal dus een splitsing binnen 
een bestaand !LR station. Het middengolf sta
tion heeft 'City talJes' en geeft dus duidelijk aan 
dat het station zich vooral toelegt op de spraak, 
ofwel informatieve programma's. 

Geen veranderingen BBC Local zenders. 
In eerdere instantie werd door ons gemeld 

dat het in de bedoeling lag in het najaar het 
merendeel van alle AM zenders van de BBC 
Local stations uit te schakelen en alleen nog via 
de diverse FM frequenties te gaan uitzenden. 
De Home Office (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken) heeft het voorstel echter voorlopig 
weer in de ijskast gezet en derhalve zal in de 
bestaande 

Radio dit jaar 
zeker geen ver
anderingkomen. iiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Mednick daagt Invicta. 
Zoals in de veIWachting lag heeft de 

Amerikaan HalVey Mednick, door Invicta 
Radio vorig najaar ingehuurd en reeds na 
enkele weken ontslagen, besloten de voor
malige werkgever voor het gerecht te dagen 
wegens het niet nakomen van de 
werkovereenkomst. Mednick had een driejarig 
kontrakt getekend met Invicta Radio, dat hem 
per jaar rond de 130.000 gulden zou 
opleveren. 

John Peel nu ook in West Duitsland. 
Via Radio Bremen is de populaire BBC 

Radio 1 deejay J ohn Peel nu ook regelmatig te 
beluisteren. Eerder was hij al in Duitsland te 
horen via de BFBS. 
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HANSEN'S 
SCANDINAVIE 

Succes voor betaal tv Zweden. 
Volgens gegevens van het Zweedse betaal

televisienet SF Succé is men in korte tijd 
populair geworden. Men stelt reeds 25.000 
abonnees te hebben binnen gehaald. 

FilmNet~koop. , 

~ .. 
i=IIMlNII, 

De Zweedse 
moedermaats 
chappij achter 
FilmNet, Es-

selte, wil zich in de toekomst toe gaan leggen 
op haar belangrijkste aktiviteit, het produceren 
en verkopen van kantoorartikelen. Derhalve 
wil men op korte termijn FilmNet gaan 
afstoten. Dit gebeurt niet om financiele 
redenen daar het bedrijf bijna uit de rode cij
fers is. Het lag in de verwachting dat FilmNet 
vorig jaar al met winst zou gaan draaien maar 
volgens de eigenaren is dit niet gebeurd daar 
Esselte betrokken was bij het 1V10 projekt. 
Men onderhandelde en sloot kontrakten af 
met kabelnetten, waardoor fina~ciele t.ekorten 
andermaal zijn opgetreden. Ook de komst van 
Veronique, met haar vele speelfilms, heeft de 
balans nog niet in een gunstige situatie getrok
ken. Film Net stelt in Nederland 90.000 abon
nees te hebben en in het buitenland nog eens 
300.000. Het bedrijf denkt nu in 1990 quitte te 
kunnen spelen. Esselte wil nu het bedrijf 
afstoten tegen een prijs van rond de f 750 mil
joen gulden. Inmiddels zou het Franse Canal 
Plus belangstelling hebben voor de aankoop· 
van FilmNet. 

Gigantisch succes 1V3. 
Boven alle verwachtingen blijkt 1V3 enorm 

goed te scoren in Scandinavie. De resultaten 
van een recent onderzoek geven de volgende 
kijkcijfers: Denemarken: aansluitingen in 
748.000 huishoudens, hetgeen staat voor 1,7 
miljoen kijkers; Zweden 1,1 miljoen 
huishoudens = 2,2 miljoen kijkers en Noor-

wegen 500.()()() huishoudens = 1,4 miljoen kij
kers. Zoals eerder gemeld kan 1V 3 gezien 
worden via kabelnetten en eigen 
satellietontvangstschotel. Het station vraagt 
geen kijkgelden en wordt commercieel gerund. 

Voorstel uitbreiding reklamezendtijd. 
In onze vorige aflevering maakten we al 

melding van de wensen van de diverse stations 
tot uitbreiding van de reklamezendtijd. Inmid
dels heeft minister Rechendorff, verantwoor -
delijk voor de media, een wetsvoorstel gereed 
gemaakt. Indien het voorstel door het Parle
ment komt dan zal het voor 1V2 en de lokale 
tv stations mogelijk worden een 30-tal minuten 
aan reklamezendtijd per dag te boeken. Nu ligt 
het maximum op 15 minuten. In het voorstel is 
vastgelegd dat reklamespots zowel voor als 
achter een programma mogen worden ver
toond maar dat het niet is toegestaan een 
programma te onderbreken. 

Usland nu helemaal koud land. 
Grote consternatie ontstond toen de I

Jslandse Stöd 2, het tweede tv net, onlangs een 
3e rangs en 20 jaar oude soft porno vertoonde. 
Het sloeg in als een bom bij de kijkers maar de 
regering vond het beter dat de kijkers verstij
ven van de kou. Geen sex meer op tv en een 
boete van liefst 200.000 Dslandse Kronen. 

Deal tussen Zweden en BBC. 
De Zweedse staatstelevisie heeft een ex

clusief kontrakt getekend met de BBC waar
door het eerste recht van uitzending van BBC 
1V produkten in Scandinavie de eerst 
komende 5 jaren is voor behouden aan 
Zweden. 

378 erkende vrije radio's. 
In totaal zijn er 24 lokale radiostations 

minder erkend dat bij de vorige publikatie 
door de Vlaamse regering. In totaal hebben 
378 stations een machtiging gekregen tot uit
zending in het kader van de niet-openbare dan 
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wel vrije radiosysteem. Daarvan mogen 273 
stations 24 uur per dag over een eigen fre
quentie beschikken, terwijl 105 stations diverse 
frequenties gezamenlijk dienen te gebruiken. 
Er kwamen in totaal 514 aanvragen bij het 
ministerie voor Cultuur binnen. De stations die 
geen vergunning kregen dienden hun verzoek 
te laat in of werden afgewezen daar men een 
negatieve beoordeling kreeg van de raad voor 
niet-openbare radio's. 

Radio Contact ook in Roemenië. 
Middels het beschikbaar stellen van haar 

oude studio en zendinstallatie aan de studen
ten van de fakulteit voor architectuur in 
Boekarest heeft 
Radio Contact uit 
Brussel nu een zus
terstation in Roe
menie. Men zal 
tevens regelmatig 
platen naar Roeme
nie sturen, als wel 
incidentele programmatapes. 

Koeck ingehuurd voor script supervisor. 
Pau! Koeck is ingehuurd door de vrM om 

in de toekomst zich bezig te gaan houden met 
de totale script begeleiding ten bate van drama 
series. vrM wil in de toekomst met eigen, der
gelijke series, beginnen om nog scherper te 
kunnen concurreren tegen de BRT. 

Cobra verleden tijd. 
Cobra, Concentrá Broadcasting Agency, dat 

vijf jaar geleden werd opgericht door de Con
centra Groep uit Hasselt met als doel zich te 
bewegen op het gebied van produktie en aan
levering t.b.v. de Vrije Radio's in Belgie, heeft 
zich zelf weer opgeheven gezien er te weinig 
economisch perspektief was om nog verder te 
gaan. Wel zal men de aktiviteiten voor b.v. de 
vrM en andere nevenaktiviteiten blijven 
voortzetten. 

,D 

Luxemburg als raamprogramma. 
Sinds enige tijd zenden Radio FR 1 in 

Freiburg (100.7 MHz) en Radio ES in Esslin
gen (104.6/100.8 MHz) de programma's van 
R 1L (Duitse service) uit, in die uren dat de 
stations zelf niet zijn te beluisteren. 

Radio 24 een gigantisch succes. 
In Freewave is al vaak geschreven over het 

in Zwitserland opererende Radio 24. Onlangs 
werd bekend gemaakt dat het station, dat meer 
als 10 jaar oud is, een absoluut record heeft 
gebroken in luistercijfers. Meer dan 29 procent 
van alle inwoners van Zürich luistert naar het 
station en dat is niet het enige heugelijke feit 
want Radio 24 is bovendien het populairste 
station in de leeftijdsgroep tussen 30 en 49 
jaar. 

Duitstalige in Joego Slavië. 
Onlangs is een nieuw Duitstalig station van 

start gegaan dat zich Radio CD International 
noemt en werkt vanuit Bratislava via de 101.8 
MHz. Men straalt 20 uur per dag CD muziek 
uit, dat slechts voor de helft wordt gepresen
teerd. Doel van Radio CD International is te 
dienen als muzikaal behang voor de inwoners 
van Bratislava en omgeving en de vele toeris
ten. 

DDR ook in 3Sat. 
Onlangs is bekend gemaakt dat naast de 

ZDF (2e Duitse net), ORF (Oostenrijkse 
Staatstelevisie) en de SRG (Zwitserland) ook 
de Oost Duitse Staatstelevisie zal gaan deel
nemen in het 3 Sat projekt. Vooral zal het 
daarbij gaan om politieke en culturele 
bijdragen. 

Satt brengt Radio Belcanto. 
Via het geluidskanaal van het tvnet Sat 1 

wordt sinds kort na de closedown van het 
radiostation het signaal doorgegeven van het 
radiostation Radio Belcanto. Het gaat hier om 
een klassiek station. 
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2S JANUARI: Cees Grimbergen van de 
VARA viert zijn 39-ste verjaardag, Ben 
Houdijk, producer AVRO 3, viert zijn 27-ste 
verjaardag en Francis Dix van Veronica baar 
22-ste. Van harte + + Europa wordt getroffen 
door een storm met windstoten van 120 tot 
155 km plu. Het NOS Journaal zendt om 22 
uur een extra Stormjournaal uit + + Het 
gebouwtje in 's Graveland waar iedere zondag 
"Het Capitool" vanuit wordt gezonden stort als 
een kaartenhuis in elkaar + + De storm heeft 

. ook schade aan het Veronique-gebouw 
aangericht waardoor de straalverbinding met 
Luxemburg onklaar is. Hierdoor komt het 
nieuws van 22 uur te vervallen en wordt er een 
show met Gerard Joling uitgezonden + + ·Cees 
Stolk en Carry Konings zijn gasten van Jaap de 
Groot in de Familieshow van 16 tot 17 uur op 
NCRV R2 + + Vinger aan de pols, om 22.05 
uur bij de AVRO op Ned.2, beleeft zijn 75-ste 
uitzending. Om daar een feestelijk tintje aan te 
geven, komt dit programma vanuit de geres
taureerde Wintertuin van Krasnapolski in 
Amsterdam + + + . 

26 JANUARI: NOB-technicus Michiel 
Richardson viert zijn 31-ste verjaardag. Van 
harte + + De Veronicaprogramma's op R3 
komen de hele dag vanuit Kirchberg in Oos
tenrijk + + Bij de TROS op Ned.2 is de eerste 
aflevering van een nieuwe serie "Bananensplit" 
met Ralph Inbar te zien + + + 

27 JANUARI: Mike Verdrengh van VIM 
viert zijn 44-ste verjaardag. Van harte + + Om 
21.25 uur is bij Veronica een Tropical Car
naval te zien. Optredende artiesten zijn o.a. De 
Deurzakkers, Estralla Dalva Do Brasil en Den
nie Cbristian + + + 

28 JANUARI: Tom Egbers is gast van 
Jeanne Kooijmans in De Wakkere Wereld, van 
10 tot 12 uur bij de KRO op R3 + + In Tijd 
voor Toen laat Rocky Tuhuteru de hits en bet 
nieuws uit januari 1984 horen + + + 

29 JANUARI: Tony Blackbum viert zijn 47-
ste verjaardag en Ophray Winfrey haar 36-ste. 
Van harte ++ Dieuwertje Blok is de PIN-gast 
bij Bas Westerweel tussen 12 en 14 uur bij de 
AVRO op R3 ++ Omdat Jan van Veen 
enkele dringende privé-zaken heeft te regelen, 
presenteert Rick van Velthuysen de uren tus
sen 22 en 24 uur bij de AVRO op R3 + + 
Telebingo, bij de KRO op Ned.1, wordt 
rechtstreeks uitgezonden vanuit Lelystad 
+++ 

30 JANUARI: VARA-voorzitter Marcel van 
Dam viert zijn 52-ste verjaardag. Van barte 
+ + Super Channel is vandaag precies 3 jaar in 
de lucht + + Een goede klassieke morgen bij 
de TROS op R4 wordt gepresenteerd door 
W.L. Brugsma + + Om 19.30 uur is bij de 
NCRV op Ned.1 de eerste aflevering in het 
tweede seizoen van "Bull's Eye" te zien. 
Presentatie is in handen van Guido Jonckers 
en Will van Dijk + + Om 12.05 uur is bij de 
NCRV op R5 de l00-ste aflevering van het 
programma "De Verdieping, trefplaats van 
"kerk en cultuur" te horen + + + 

31 JANUARI: Henk Westbroek is gast van 
Elsemieke Havenga tussen 11 en 12 uur bij 
Veronica op R2 + + In Terug in de Tijd draait 
Bart van Leeuwen bits uit de Top 40 van 23 
juli 1977 + + Adrie de Vries is het idool in 
Nederland Muziekland-radio + + + 

1 FEBRUARI: Nico Steenbergen viert zijn 
42-ste verjaardag + + Armand Pien viert zijn 
70-ste verjaardag en VIM is precies I jaar op 
de Belgsiche kabel te zien + + Thomas 
Leeflang is gast· van Aart van Bergeijk in 
"Volgspot", tussen 00.02 en 1 uur bij de 
NCRV op RI/2. Aart praat . met Thomas over 
zijn nieuwste boek "De bioscoop in de oorlog" 
+ + Willem van Schijndel van De Deurzakkers 
en Toni Willé zijn de gasten van Jaap de Groot 
in De Familieshow op NCRV R2 + + Op 
Ned.1 zendt de VARA de laatste Wereldwijs 
van dit seizoen uit. Robert Ten Brink en 
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Hanneke Kappen zijn met hun kandidaten in 
bet NOB-tv...complex de domme spelletjes aan 
het spelen + + + 

2 FEBRUARI: De NOS maakt bekend dat 
Harmen Siezen terugkeert naar het NOS Jo r
naaI. Hij begint half maart als presentator van 
onder meer de bulletins van half 6 en 11 uur 's 
avonds +++ 

3 FEBRUARI: I-Ierbert Visser, nieuwslezer 
biJ~Radio 10, viert zijn 25-ste verjaardag. Van 
harte + + Sjors FröhIich is terug van vakantie 
en weer te boren bij de NCRV op R3 + + Bij 
de NCRV op Ned.l is de eerste aflevering van 
de "Holidayshow 90" te zien. Het programma 
wordt gepresenteerd door Frank Masmeijer 
+ + In "De Cosby Show" speelt Anthony 
Quinn een gastrol. We zien hem als een knor
rige huisbaas + + Om 20.30 uur zendt 
Veronica de eerste aflevering van "Sledge 
Hammer" uit. De serie gaat over een losges
lagen politieman die in zijn werk niets en 
niemand ontziet + + Om 21 uur wordt Neder
land Muziekland uitgezonden. De opnamen 
werden gemaakt in het Oostenrijkse Kirchberg 
+ + In de krant lezen we dat André van Duin 
en Ron Brandsteder ook voor R1L Veronique 
programma's gaan maken + + + 

4 FEBRUARI: Omdat Jeanne Kooijmans 
met vakantie is, presenteert Paul van der Lugt 
De Wakkere Wereld. Als gast ontvangt hij 
ANP-nieuwslezer Arend Langenberg + + In 
TIjd voor Toen laat Rocky Tuhuteru de hits en 
het nieuws uit februari 970 horen + + + 

5 FEBRUARI: Hans Le Poole van de EO en 
Elco Brinkman vieren hun 42-ste verjaardag 
+ + Marijke Benkhard van Veronica viert haar 
37-ste verjaardag. Van harte + + Robert Long 
is de PIN-gast van Bas WestelWeel tussen 12 
en 14 uur op AVRO R3 + + Omdat Robin 
Albers twee weken met vakantie is, presenteert 
Hans Schiffers Toppop Radio tussen 14 en 16 
uur op AVRO R3 + + Ook vanavond tussen 
22 en 24 uur vervangt Rick van Velthuijsen 
Jan van Veen op AVRO R3 + + Telebingo, 
bij de KRO op Ned.1, wordt uitgezonden 
vanuit Zwolle. Het is alweer de laatste aflever
ing . van het spelprogramma waarvan de 

opbrengst bestemd is voor zwerfkinderen in de 
Derde Wereld + + + 

6 FEBRUARI: Arie Kleywegt viert zijn 69-
ste verjaardag. Van harte + + Een goede kJas
sieke morgen bij de TROS op R4 wordt 
gepresenteerd door de voormalig preside t

directeur van de KLM de heer S. Orlandini 
+ + Jan Douwe Kroeske vervangt Jack Spij
kerman in De Steen en Beenshow bij de 
VARA op R3 + + Bij de TROS op Ned.2 
wordt de laatste aflevering van Medisch 
Centrum West uitgezonden + + + 

7 FEBRUARI: Het is vandaag precies 20 
jaar geleden dat Lex Harding voor het eerst de 
Top 40 presenteerde op Radio Veronica 192. 
Hij was de opvolger van Jan van Veen + + 
Vanaf vandaag is er voor Veronica, de TROS 
en de AVRO geen Nederland 2 meer, maar 
1V2. De afgelopen dagen hebben de kijkers 
het ontwerp van het nieuwe vignet al in beeld 
gezien. Met 1V2 slaan de programma~irec-. 

teuren van de drie omroepen de handen ineen 
en zullen één front vormen tegen de 
commerciele zenders + + Michel Schapers is 
gast in Elsemiek bij Veronica op R2 + + In 
Terug in de TIjd laat Bart van Leeuwen hits uit 
de Top 40 van 1 mei 1982 horen + + + 

8 FEBRUARI: In Volgspot, om 00.02 uur bij 
de NCRV op R1!2, ontvangt Aart van Ber
geijk actrice N elly Frijda. Hij praat met haar 
over haar rol in de nieuwe fiJm "Han de Wit" 
+ + Martijn Krabbé is geveld door de griep. 
Daarom presenteert Daniel Dekker de uren 
van de Nationale Hitparade tussen 16 en 18 
uur en neemt Rob van Someren Dancetrax 
voor zijn rekening + + Een groot deel van het 
mediaprogramma Lopend Vuur, om 20.25 uur 
op Ned.3, is gewijd aan het 50 jarig jubileum 
van het dagblad Het Parool + + Doet-ie 't of 
doet-ie 't niet, het V ARA-spelprogramma met 
Peter Jan Rens gaat vanavond zijn derde jaar
gang in +++ 

9 FEBRUARI: Bij de TROS op 1V2 is de 
eerste aflevering te zien van "Alf' in getekende 
versie. De 'levende' Alf leidt de nieuwe teken
film-serie zelf in en vertelt over zijn memories, 
die de basis vormen voor de serie + + + 
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10 FEBRUARI: NOB-technicus Herman 
Geerling is jarig. Van harte + + In de 
Veronica-serie Jan Achter De Schermen Van 
(J ADSV) gaat. het over het reilen en zeilen in 
een crèche. In de vierde aflevering verblijft Jan 
Lenferink in het Amsterdamse kinderdag
verblijf Margriet + + Erik de Zwart vervangt 
J eroen van Iokel als presentator van de Top 40 
op televisie, omdat Jeroen op de dag van op
name ziek was + + Om 16 uur is er op Ned.3 
een extra NOS Journaal Lv.m. de vrijlating van 
Nelson Mandela morgenmiddag + + Vlak 
voor de opnamen van het discussieprogramma 
Welles Nietes, vanavond bij de NCRV op 
Ned.1, werd presentatrice Legien Kromkamp 
ziek. Eindredacteur Oer van Dongen, die nog 
nooit voor de camera's had gestaan, nam de 
presentatie over + + + , 

11 FEBRUARI: Rijk de Gooyer is gast in De 
Wakkere Wereld bij de KRO op R3 tussen 10 
en 12 uur + + Bijna in alle 'landen van de 
wereld worden extra J ournaal's uitgezonden 
i.v.m. de vrijlating van Nelson Madela, vanmid
dag om 15.14 uur + + De KRO Speciale Aan
bieding is "Free Nelson Mandela" van de 
Special AKA + + In Tijd voor Toen de hits en 
het nieuws uit februari 1981 + + Bij de VPRO 
op Ned.2 wordt de eerste van een nie .. uwe serie 
Van Dis in de Dsbreker uitgezonden. Het 
praatprogramma wordt gepresenteerd door 
Adriaan van Dis + + + 

12 FEBRUARI: Yko van der Goot van de 
NCRV viert haar 43-ste verjaardag. Van harte 
+ + Ivo Niehe is de PIN-gast bij Bas Wester
weel op AVRO R3 ++ Om 
21.05 uur start de KRO op 
Ned.1 met de 6,1 miljoen gul
den kostende achtdelige serie 
De Brug. De serie speelt zich af 
aan de vooravond van' de 
Tweede Wereldoorlog tijdens 
de crisisjaren. De hoofdrol wordt gespeeld 
door Marc Klein Essink. De serie is gebaseerd 
op verhalen van Antoon Coalen + + + 

13 FEBRUARI: De TROS schrijft vandaag 
historie met Ron Brandsteder en André van 
Duin nog één keer samen in één programma 
bij een publieke omroep. Zoals bekend zijn 

Ron en André naar Veronique overgestapt. 
Maar vanavond zien wij ze samen als jury bij 
het winkerspektakel "Blij dat ik glij", dat op 20 
januari door producent René Stokvis werd 
gemaakt in het Oostenrijkse plaatsje Au + + 
De bedoeling was dat Lenie 't Hart het TROS 
R4-programma Een goede morgen met. .. zou 
presenteren. Maar dat, wegens ziekte van 
Lenie niet doorgaan + + In Hoe Later Op de 
Avond ontvangt Wim Bosboom, om 23.10 uur 
op 1V2, VNO-voorzitter van Lede + + In 
"Bol is de naam" bij de NCRV op Ned.1 praat 
Willem Bol met Max Teawhistle en Wilma 
Driessen + + Vandaag tekent Marc Klein Es
sink een dri~jarig kontrakt met Veronica. 
Vanaf oktober zal hij spelleider zijn in een 
programma van 25 minuten dat door John de 
Mol wordt geproduceerd + + + 

14 FEBRUARI: Vivian Boelen van de KRO 
viert haar 34-ste verjaardag. Van harte + + 
Ton van Draanen werkt met ingang van van
daag als muzielcsamensteller bij de regionale 
omroep voor Zuid Holland "Radio West". 
Daarnaast blijft hij ook voor de NOS en de 
KRO programma's maken + + Lenny Kuhr is 
de gast in Elsemiek bij Veronica op R2 + + 
Frank Boeijen is het idool in Nederland 
Muziekland-radio + + Om 19.55 uur wordt bij 
RU Veronique d~ Zet 'm op 4 show uit
gezonden. In dit programma worden de 
nieuwe sterren van Veronique, uit de Joop van 
den Ende-winkel, aan de kijkers voorgesteld 
+ + Bij Veronica op 1V2 wordt de James 
Bond-film Never say never again uitgezonden 
+++ 

15 FEBRUARI: De blinde cabaretier Vin-
cent Bijlo is gast van Aart van Bergeijk in 
Volgspot om 00.02 uur bij de NCRV op Rl/2 
+ + Bij de AVRO op 1V2 wordt vanavond de 
film Amsterdamned van Dick Maas uit 1987 
uitgezonden + + In de Familieshow, van 16 tot 
17 uur bij de NCRV op R2, praat Jaap de 
Groot met Maywood en Frans Bakker van 
Kadanz + + In Dancetrax laat Martijn Krabbé 
live opnamen van de groep Mase horen. De 
opnamen werden op 1 november 1989 
gemaakt +++ 
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16 FEBRUARI: Tom Mulder viert zijn 43-
ste verjaardag. Van harte + + In het ANP
nieuws van 16 uur horen we het bericht dat 
Lex Harding ontslag heeft genomen bij R1L 
Veronique. Wat hij gaat doen is nog niet 
bekend + + Bij Veronique wordt de 29-ste, 
maar de eerste op die zender, Wedden Dat 
met Jos Brink uitgezonden + + + 

Om 21 uur is bij de NOS op Ned.3 de eerste 
halve finale van het Nationale Songfestival te 
zien. Paula Patricio presenteert de Neder-
1andse voorronde. De kandidaten zijn: Harold 
Verwoert, Angelina van Dijk, Jeans, Shan, 
Rose Glisten, Marc Benz, Cha Cha, Gordon 
en Helen Carmine + + + 

17 FEBRUARI: Roei Bentz vld Berg van de 
VPRO viert zijn 41-ste verjaardag. Van harte 
+ + Henny Huisman is voor het eerst op 
Veronique te zien met zijn Soundmixshow + + 
Om 22.50 uur besteedt Veronica op 1V2 uit
gebreid aandacht aan de verkiezing van de 
Voetballer van het Jaar. Het programma 
wordt gepresenteerd door Will Lukinga en op
genomen in bet Congresgebouw in Den Haag 
+ + Gilbert Bécaud is één van de gasten in de 
Holidayshow '90 bij de NCRV op Ned.1 + + + 

18 FEBRUARI: Jan Foudraine is gast van 
Paul vld Lugt in De Wakkere Wereld bij de 
KRO op R3 + + In Tijd voor Toen de hits en 
het nieuws uit februari 1969 + + + 

19 FEBRUARI: Karel Prior viert zijn 66-ste 
verjaardag. Van harte + + Fotograaf Gavert 
de Roos is de PIN-gast bij Bas Westerweel op 
AVRO R3 + + de A VRO-dag staat in het 
teken van The Rolling Stones. Luisteraars kun
nen schitterende Stones-prijzen winnen als zij 
de Driedubbel's met Stonesplaten goed oplos
sen + + Bij Veronique wordt de eerste Klas
genoten van dit seizoen uitgezonden. Koos 
Postema ontvangt Ron Brandsteder en zijn 
klasgenoten van vroeger + + Bij de AVRO op 
1V2 presenteert Hans Zoet de eerste aflever
ing van het 12 Provincien Spel, waarin drie 
teams uiteenlopende vragen zullen beantwoor
den over één bepaalde provincie + + + 

20 FEBRUARI: André van Duin viert zijn 
43-ste verjaardag, Peter van Dam wordt van
daag 38 jaar en Marc Stakenburg 33 jaar. Van 

harte + + In De Telegraaf lezen we dat Frits 
Spits vanaf 2 april weer De Avondspits gaat. 
presenteren voor de NOS op R3. Dit betekent 
dat Jeanne Kooijmans verdwijnt van de zender 
met het programma Driespoor. De NOS zoekt 
ander werk voor baar. Voorlopig wordt 
Driespoor nog iedere dag gemaakt door Tom 
Blomberg en Ton van Draanen omdat Jeanne 
Kooijmans het nog steeds rustig aan moet 
doen van de dokter + + Een goede klassieke 
morgen bij de TROS op R4 wordt gepresen
teerd door acteur Thom Hoffman + + + 

21 FEBRUARI: In Terug in de TIjd draait 
Bart van Leeuwen platen uit de Top 40 van 24 
december 1977 + + AC. Baantjer is het idool 
in Nederland Muziekland-radio + + + 

22 FEBRUARI: Willeke van Ammelrooy is 
gast van Aart van Bergeijk in Volgspot, bij de 
NCRV op Rl/2 + + Wim van Putten is ziek en 
wordt bij de TROS op R3 veIVangen door 
Karel van Coaten + + Nancy Boyd en Circus 
Custers zijn te g~t in De Familieshow van 
Jaap de Groot bij de NCRV op R2 tussen 16 
en 17 uur +++ 

ke~(~:~~p ~~ ~~~ ~1;i;' i!:"'::::: !~I'il··:::::!··: J 
Ende, René Eijberse (NC- J DOP 
R V) en Sylvia Millecam zijn 
jarig. Hartelijke gefeliciteerd V A N 0 E N 
+ + Countdown Café, van 
22 tot 24 uur op Veronica 
R3, komt rechtstreeks van
uit Veendam + + + 

24 FEBRUARI: Paul 
Jones, eens zanger van Manfred Mann en 
tegenwoordig presentator voor BBC-radio, 
viert zijn 48-ste verjaardag. Van harte + + LOu 
Ralws is een van de gasten in de Holidayshow 
'90 bij de NCRV op Ned.1 ++ In De 
Telegraaf staat een interview met Lex Harding. 
De kop van het interview is veelbelovend: "Op 
de radio gaat iets gebeuren". Wij wachten aft) 
+ + Om 2150 uur zendt Veronica een special 
uit rondom Bob van Niekerk, de winnaar van 
De Sterrenjacht 89/90. De special werd op
genomen op Curacao en gepresenteerd door 
Erik de Zwart + + + 
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2S FEBRUARI: TIneke Verburg van TROS 
Aktua viert haar 34-ste verjaardag. Van harte 
++ Marc Klein Essink is te gast bij Jeanne 
Kooijmans in De Wakkere Wereld, tussen 10 
en 12 uur bij de KRO op R3 + + In TIjd voor 
Toen de hits en het nieuws uit februari 1986 
+++ 

26 FEBRUARI: Anne van Egmond viert 
haar 42-ste verjaardag en Hugo van Gelderen 
viert zijn 47-ste verjaardag. Van harte ++ 
Hans Schiffers vervangt Bas Westerweel tus
sen 12 en 14 uur bij de AVRO op R3. Karin 
Bloemen is de PIN-gast + + Tussen 19 en 20 
uur wordt de allerlaatste Elvis Presley Story 
door de AVRO uitgezonden + + De muzikale 
wereld van René Froger, dat is de titel van een 
serie van vier showprogramma's rondom 
zanger René Froger waarvan de AVRO 
vanavond de eerste aflevering uitzendt op 1V2 
om 20.30 uur + + Bij Veronique wordt de 
eerste Rad van Fortuin met Hans van der Togt 
uitgezonden. Vanaf vandaag is bet programm 
elke werkdag om 1955 uur te zien +++ 

27 FEBRUARI: Juul Geleick wordt vandaag 
43 jaar en Henk West broek wordt vandaag 38 
jaar. Van harte + + Paul de Leeuw verVangt 
Jack Spijkerman tussen 12 en 14 uur in De 
Steen en Beenshow + + + .' 

28 FEBRUARI: Stefan Stasse van de KRO 
viert zijn 30-ste verjaardag. Van harte + + 
Omdat Bart van Leeuwen met vakantie is, 
pr~nteert Erik de Zwart Ook Goeiemorgen, 
van 7 tot 9 uur bij Veronica op R2 + + Bart is 
wel, op band, te horen tussen 14 en 15 uur met 
platen uit de Top 40 van 14 februari 
1970+ + + + + Volgende keer 
meer++++++ 

Ton van Draanen 

Tot slot 
wal neerUuulse l'erwarringen 

NOS opsplitsen in '1, stichtingen. 
Een programmamatische en een samen

werkingsstichting is de toekomst van de NOS. 
In de eerste moeten de kleine zendgemachtig-

den ondergebracht worden, terwijl in de 
tweede stichting de grote ~mroepverenigingen 
en de NOS zouden moeten gaan samenwerken 
op het gebied van programmacoördinatie, in
ternationale aangelegenheden en arbeids-voor
waarden overleg. Dit voorstel is door de 
Mediaraad voorgelegd aan minister D' Ancona 
van WVC, die hiervoor wel een extra wijziging 
in de Mediawet dient te laten aanbrengen. 

Nieuwe adjunct KRO. 
Per 1 april jl. is Ben Wamelink benoemd tot 

adjunct direkteur/hoofd radiodienst bij de 
KRO. De funktie werd sinds 1 januari tijdelijk 
ingenomen door mediadirekteur Richard 
Schoonhoven. Sinds 1966 is Wamelink al in 
dienst van de KRO en werkte ondermeer voor 
Echo en was een tijd lang eindredacteur infor
matieve programma's. Carine Eijsbouts zal 
Biervliet gaan opvolgen als eindredacteur van 
KRO's Echo en Teletext. Biervliet werd on
langs benoemd tot hoofd radiodienst van de 
RVU. 

Zendtijd voor Oshobeweging? 
Bij het Commissariaat voor de Media is 

andermaal een verzoek ingediend tot het 
verkrijgen van zendtijd. Dit maal is het in
gediend door de Oshobeweging, ofwel de voor
malige Baghwan sekte. De beweging vindt dat 
het al dan niet toekennen van een machtiging
niet mag afhangen van een aantal leden maar 
dat de Oshobeweging vergeleken dient te wor
den met bet Humanistisch Verbond. Men 
streeft naar een 13 uur zendtijd op de televisie 
en een paar uur per jaar aan radiozendtijd. 
Rond 1 mei zal het Commissariaat een besluit 
nemen inzake zowel de verzoeken van Osho 
als die van de Hindoestaanse Omroep Sticht
ing, waarover we eerder melding maakten. 

Geen zendtijduitbreiding per 1.10.90. 
Minister D' Ancona heeft negatief 

gereageerd op een verzoek van de NOS om 50 
miljoen gulden uit te trekken voor een 
uitbreiding van zendtijd voor de omroepen per 
1 oktober a.s. Men wilde dit geld voor liefst 478 
uUF extra aan zendtijd. 
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