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VOICE OF AMERICA
In de 4O'er jaren begonnen.

WE WANT TO HEAR

richtte een door de AmerikaanVrijwel iedere lezer van
. . FROM YOU
se regering opgezet station zich
vanuit het zuiden van de VS op
Freewave kent zondermeer de
afkorting VOA, die regelmatig terugkeert in de volkeren van de Z~id Amerikaanse landen.
ons blad. VOA staat voor de Voice of America, een station dat dit jaar 48 jaar bestaat. Men Financiering commerciële stations.
Reeds voordat dit station, met als doel de
is onderhevig aan twee belangrijke veranderingen gedurende de afgelopen periode. Al- Amerikaanse mening naar de zuiderlijke volkelereerst natuurlijk de politieke veranderingen, ren te brengen, aktief was, had de Amerikaandie zich vooral hebben voor gedaan in het se regering het nut van korte golf radio
Oostblok, en verder de financiele teruggang in ingezien en diverse commerciele korte golf stahet budget, waaraan de VOA, net zo als ande- tions in de VS financieel gesteund
re regeringsondememingen, niet aan is ontkomen.
Staatsomroep.
Aan de opbouw van een eigen staatsomroep
Gezamenlijk werk.
had men echter nog niet gedacht. Dat gebeurVoor Freewave en WBN hebben respek- de pas toen de VS betrokken werd bij de
tievelijk Hans Knot en Gerald M Walker een Tweede Wereldoorlog. In december 1941 ververhaal geschreven over verleden en heden van klaarde Hitler de Amerikanen de oorlog en
deVOA
reeds 2 maanden later ging de eerste uitzending van de VOA de ether in. Uiteraard was
Eén van de grootste.
het eerste programma in het Duits: "Dagelijks
De Voice of America behoort .....- - - - - . . zullen wij U op het zelfde tijdstip
tot de giganten als we spreken over
berichten over Amerika en de OorV.rifle.don
de omroeporganisaties ter wereld,
log, of de berichten goed of slecht
Canl
die omroepprogramma's buiten
zijn, we zullen U zondermeer de
from
lands grenzen verzorgen. De VOA,
waarheid vertellen", was het eerste
zoals de Voice of AmeriC3 in de
bericht dat door de VOA werd uitVOICE
volksmond wordt genoemd, werd
gestraald. De programma's duurOF
voor het eerst geboord in 1942, om
den in die tijd maximaal 15
AMERICA
precies te zijn op 24 februari.
minuten.
Voorganger van de VOA.

Dit houdt niet in dat de werkelijke eerste uitzendingen toen te horen waren. Slechts de naam VOA
werd toen voor het eerst gebruikt.
De Amerikanen waren echter niet
de eersten die met propagandistische programma's andere volkeren bewerkten. De Duitsers,
Japanners en Italianen gingen hen
vóór op de korte golf. Pas in 1938 .
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Zeer snel opgezet.
Hoe was het mogelijk dat op
korte termijn de VOA aktief kon
worden? Heel eenvoudig! De
Amerikaanse regering besloot 13
kortegolfzenders te pachten van de
7 toenmalige grote p~te
radioomroeporganisaties, die technisch voor geen enkel probleem
zorgden, waardoor de uitzendingen
direkt van start gingen. Pas daarna

werd begonnen met de bouw van eigen zen ..
ders. Reeds in 1943 beschikte Amerika over 30
eigen zenders en een jaar later al over 36.
Daarnaast maakte men gebruik van een groot
aantal relaisstations dat over de gehele wereld
verspreid, het signaal probleemloos naar zo
veel mogelijk volkeren bracht.

Voor die tijd een gigantisch vermogen.
De technici werkten dag
en nacht en in zeer korte
termijn kon worden gereali..
seerd dat meerdere van de
zenders op een, voor die tijd
gigantisch, hoog vermogen
van 250 kW werkten. In
eerste instantie viel de VOA
onder bet Ministerie van Oorlog, na de Twee..
de Wereldoorlog kwam men onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken te vallen. In
1953, onder President Hoover, werd het sta ..
tion ondergebracht in de USIA, The United
States Information Agency. In 1978 werd de
USIA omgedoopt tot ICA, de International
Communication Agency. Dit gebeurde onder
het bewind van President Carter. De regerings..,
invloed op de programma's werd door bem
ook drastisch terug gedrongen.

USIA

Veel studio's in VS.
De VOA bescbikt over een 30 tal studio's in
de VS, waarvan er 25 zijn ingericht in Was..
hington. Verder heeft men ondermeer studio's
in Chicago, Miami, New York en Los Angeles.
Men heeft de beschikking over 38 zenders in
de VS en maakt gebruik van relaisstations ver ..
spreid over de gehele wereld. Ondermeer zijn
deze te vinden in Groot Brittannie, West
Duitsland, Griekenland, Portugal, Liberie, Ma ..
rokko, Phillippijnen, Sri Lanka, Thailand en in
Botswana. Men heeft ruim 2200 mensen in
dienst, waarvan er 1400 werkzaam zijn in de
VS.
. In 1993 zal een zenderpark worden geopend
in de Negev woestijn, waarbij zenders gericht
zullen worden op Afrika, Azie en een deel van
het Oostblok.

Correspondenten over de gehele wereld.
De VOA beschikt over een groot netwerk
van correspondenten in alle belangrijke steden
ter wereld, van Johannesburg tot München,
van Nairobi tot Tokio en van Rio de Janeiro
tot Bangkok; maar ook zijn ze altijd vertegenwoordigd bij alle kleine en grote brandhaarden
ter wereld.
Niet voor lang.
Eén van de eerste besluiten van de regering
Reagan was een besluit van zijn voorganger te..
rug te draaien, zodat de regering weer de nocHge invloed zou krijgen op de inhoud van de
programma's. Hij benoemde Charles Z Wick
tot hoofd van de VOA Tevens werd Wick, een
persoonlijke vriend van Reagan, de opdracht
gegeven een 1000 kW station op te starten dat
zich zou gaan richten op Cuba. Dit is in der ..
daad het welbekende Radio Marti projekt geworden. Marti wordt daarom ook vaak gezien
als een station van de VOA, hetgeen onjuist is.
Het wordt wel gefinancieerd vanuit dezelfde
bron maar is een organisatie, die apart gerund
wordt.
VOAEurope.
Onder de regering Reagan werd een satelliet
radiostation opgezet onder de naam VOA Europe, dat zich 24 uur per dag richt op de Europese bevolking. Via veel kabelnetten wordt het
signaal al sinds 1986 verspreid.
Ook propaganda voor station.
Naast de verzorging van de radioprogramma's is er een belangrijke taak weg gelegd om
de uitzendingen onder de aandacht van de volkeren te brengen. Daar de programma's van
de VOA hoofdzakelijk worden uitgezonden in
de Engelse taal worden regelmatig, vooral bij
wisselingen van frequenties en uitzendtijden,
advertenties geplaatst in alle belangrijke Engelstalige tijdschriften. Vooral die luisteraars, die
niet regelmatig de VOA aan hebben staan,
worden op die manier bereikt met de meest
belangrijke info inzake uitzendschema's.
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Stopzetting stoorzenders.
Dat de programma's van de VOA in de afgelopen decennia niet door alle regeringsleiders 41 andere landen werden gewaardeerd
mag blijken uit het op grote schaal inzetten van
stoorzenders op de frequenties, die door de
VOA werden gebruikt. Vooral in het Oostblok
was het een normaal gebruik dat, zodra de
VOA weer op een bepaalde frequentie haar
programma's begon, men onmiddellijk een
stoorzender aktief liet worden op deze frequentie. Pas in de eind BO'er jaren, met de
komst van de Perestrojka, werd een einde gemaakt aan deze vorm van belemmering en kon
de VOA eindelijk haar boodschap ongestoord
naar het Oostblok brengen.
Veelad~nvoorposL

diend op het gebied van 'nieuws radio' in de
VS. Na de installatie van George Bush werd de
benoeming van Carlson effektief.
Vertrouwen belangrijk.
Met een volledig vertrouwen werken is belangrijk voor het omroepwerk dat bij de Voice
of America gedaan wordt. Dit vertrouwen in
eigen werk begint al bij de direkteur van de
VOA, Richard W. Carlson.
Internationale veranderingen.
Zoals bekend hebben zich internationaal de
laatste jaren ontzettend veel veranderingen
voor gedaan. Ook voor de VOA betekent dit
'mee veranderen'. Dit gegeven en het feit dat
alle Amerikaanse ministeries en d~r de regering gerunde organisaties te maken hebben
met drastische budgetkortingen, is het heel
moeilijk het hoofd boven water te houden.

In de programma's, die naar alle werelddelen worden uitgezonden, worden regelmatig
adressen genoemd waar de luisteraar heen kan
schrijven. In bijna 50 verschillende landen 1200 uur per dag.
heeft de VOA een adres. Het hoofdadres van
Carlson is er echter van overtuigd dat zijn rade VOA is 'Voice of America', DO, 20547 . dio netwerk nieuwe mogelijkheden kan vinden.
Washington USA
Voor het runnen van zijn internationale netwerk, dat 1200 uur in 43 verschillende talen
Special English.
per dag uitzendt, staat de VOA een jaarlijks
Om die luisteraars te bereiken, die niet opti- budget ter beschikking van S 170 miljoen.
maal de Engelse (Amerikaanse) taal beheer- Daarnaast bestaat er nog een ander budget dat
sen, heeft men in de eind 50'er jaren een gebruikt mag worden voor de opbouwen mospeciale afdeling opgericht, die zich bezig dernisering van de studio's in Washington De
houdt met het samenstellen van speciale, voor en de diverse zenderparken over de gehele wedie doelgroep bestemde, programma's. Het reld. Dit budget ligt rond de $65 miljoen over
gaat er vooral om de zinnen zo kort mogelijk te het lopende boekjaar.
houden en te zorgen dat de grammatica zo
eenvoudig mogelijk overkomt. De program- Toch enige vertraging.
ma's gaan dan ook de ether in onder de noeOndanks het feit dat de korting in budgetten
mer VOA in 'Special English'. Hierdoor heeft de noodzaak werd de modernisering op een
men veel meer luisteraars kunnen bereiken in minder snelle wijze te verwezenlijken, is Carlb.v. Afrika, het Midden Oosten en Indonesie.
son tevreden over het feit dat de nieuwe, moderne radioapparatuur, die er onlangs in
Opvolger Wiek.
aangeschaft, de kwaliteit van de programma's
Tijdens de 2e regeringsperiode besloot Rea- zondermeer naar een veel hoger nivo hebben
gan dat Wicks te oud voor het werk werd en er gebracht. Hij is realist genoeg te onderkennen
een opvolger diende te worden benoemd. dat de budgetproblemen een belangrijke rol in
Deze werd gevonden in de persoon van Ri- de toekomst zullen blijven spelen voor de Voichard W. Carlson, die zijn sporen heeft verce of America.
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Fin8nciele situatie regering.
De financiele situatie van de Amerikaanse
regering is zeer slecht. Carlson: "Neem nu als
voorbeeld onze direkteur Technische Zaken,
Walt La Fleur. Hij houdt zich een groot deel
van zijn kostbare tijd bezig met te kijken hoe
hij binnen zijn eigen budget kan besparen zodat toch andere belangrijke en niet gefinancierde zaken kunnen worden verwezenlijkt.
Domweg omdat er niet meer bronnen aan te
boren zijn.
En toch moet hij er een radiostation van
runnen, ondanks het gekorte budget. Zondermeer komt er een dag dat ons produkt, het
programma, onderhevig zal worden aan deze
bezuinigingen. "
Veranderingen in Oost Europa.
Gevraagd of de veranderingen in Oost Europa ook van invloed zijn geweest op de belangrijkheid van de VOA antwoordde Carlson: "Ik
denk dat we nog even belangrijk zijn als we altijd zijn geweest. De specifieke luisteraars zuIlen altijd de Amerikaanse mening willen horen
inzake de diverse wereldgebeurtenissen. Daarnaast zijn we in een groot deel van de werelq
de belangrijkste nieuwsbron voor de luisteraar.
De veranderingen in Oost Europa, en dus ook
de veranderingen in het brengen van het
nieuws door ons, zijn ook positief voor de
VOAzelf."
.Samenwerking.
ft Als voorbeeld wil ik noemen de samenwerking die tot stand is gekomen met de staf
van de Poolse Staatsomroep om te komen tot
programma uitwisseling (zoals door ons gemeld wordt het programma van de VOA Europe via een groot aantal kabelnetten in Polen
uitgezonden). We hebben ondermeer discussieprogramma's live uitgewisseld, waarbij zowel
vanuit Polen als Washington aktief werd meegepraat. Het programma, dat uiteraard per satelliet werd verzorgd, werd zowel direkt door
de VOA als de Poolse Staatsomroep uitgezonden. Een gelijkwaardig programma is ook gedaan met Gostalradio in de Sovjet Unie.

Alleen hier werd het programma door de
VOA richting de Sovjet Unie uitgezonden."
Dagelijks nieuwsblok.

Onlangs zijn plannen verwezenlijkt om een
dagelijks live nieuwsprogramma te verzorgen
in het Engels en Pools, dat gedurende 10 minuten wordt uitgezonden via Warsaw I. Tevens
verzorgt de VOA een wekelijks Jazzprogramma en wordt er een wekelijks programma door
de VOA verzorgd waarin de aktiviteiten binnen de Poolse Gemeenschap in de VS worden
belicht.
Langdurige relatie met de BBC.
De VOA heeft een langdurige relatie met de
BBC World Service. Regelmatig wordt aan uitwisseling gedaan van programmamakers, maar
de meest belangrijke samenwerking is wel die
van de uitwisseling van onderzoeksgegevens inzake de luisterdichtheid. Carlson: "Research
van luistercijfers is ontzettend duur en zowel
de BBC als de VOA overlappen grote delen
van elkaars luistergebied. Daarom zijn we juist
zo blij van hun gegevens gebruik te kunnen
maken en omgekeerd datgene te kunnen geven waarvan zij voordeel kunnen hebben. Wat
we nu tevens doen is er voor te zorgen dat we
elkaar programmatisch niet te veel overlappen.
We waarschuwen elkaar om de maand welke
grote programmaprojekten we gaan aanpakken."

Regelmatige discussies.
Ook is er regelmatig overleg tussen beide
stations, waar binnen gediscussieerd wordt
over programma-ideeen, problemen met uitzendtijden via de diverse zenders en de mogelijkheden apparatuur uit te wisselen.
'Drie dagen' bijeenkomsten.
Ook worden er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd waarbij technische mensen, programmamakers
en
stafmedewerkers,
gemeenschappelijke zaken bespreken. 'Hoe de
kosten te kunnen besparen en de personele
problemen binnen beide omroeporganisaties',
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zijn vaak de belangrijkste items, tijdens deze
bijeenkomsten.
Duidelijk verschil in doel.
Natuurlijk dient er wel gesteld te worden dat
er duidelijk een verschil in doelstelling is tussen
de VOA en de BBC. De BBC World Service
heeft als hoofdtaak de Britten, die buiten hun
vaderland woonachtig zijn, te informeren; terwijl men ook een grote schare andere luisteraars tegelijkertijd bediend. De VOA heeft deze
doelstelling totaal niet in haar pakket. Het is
zelfs zo dat door een wet het de VOA verboden is puur gericht op Amerikanen in het buitenland, uit te zenden, terwijl de Amerikanen
met een goede korte golf ontvang,er de programma's zondermeer kunnen beluisteren.
Het doel van de VOA is puur andere volkeren
te berichten over het standpunt van de Amerikaanse regering inzake belangrijke wereldzaken

Ook andere samenwerking.
Naast de samenwerking met de BBC werkt
de VOA ook nauw samen met stations als Radio Free Europe en Radio Liberty. Vaak wordt
verondersteld dat deze stations onderdeel van
de VOA zijn, hetgeen onjuist is. Hun doel is
totaal anders. Radio Free Europe heeft haar
uitzendingen gericht op Oost Europa en zendt
alleen uit in die talen, die in het Oostblok worden gesproken, terwijl Radio Liberty alleen gericht is op de Sovjet bevolking. De
samenwerking van de drie stations is wel degelijk mogelijk doordat men gezamenlijke belangen heeft op technisch- en zendgebied.
Veel respekt.
"Ik heb veel respekt voor de mensen van
RFE, RL", stelt Carlson, "het is net alsof je een
station runt vanuit New York dat alleen is te
ontvangen in Miami. AIs men daar ook maar
één fout in de programma's maakt verliest
men meteen alle kredietwaardigheid."

veranderen. Natuurlijk zal er zoveel mogelijk
ingegaan worden op de wensen van de luisteraars en één van de veranderingen zal zondermeer zijn dat er meer en meer live interviews
per telefoon zullen worden gehouden met
mensen in het Oostblok; hetgeen mogelijk is
geworden door de politieke veranderingen aldaar.
Technisch gezien gelooft Carison nog steeds
in een optimaal gebruik van de korte golf terwijl ook steeds meer satellietzenders zullen
worden ingezet. Indien mogelijk zal ook het gebruik van middengolflenders worden uitgebreid.
Tra in i ngscursus.
Op diverse Amerikaanse scholen worden regelmatig trainingscursussen gegeven op het gebied van de journalistiek, hetgeen de komende
jaren drastisch zal worden uitgebreid. Tevens is
er aan de Universiteit van Maine een trainingsdivisie opgestart voor Franstalige studenten.
Aan de Universiteit van San Diego is een dergelijke divisie voor aankomende journalisten
uit Latijns Amerika; dit in de Spaanse taal.

Workshops.
Naast het doceren van studenten organiseert
de VOA regelmatig workshops voor journalisten uit de gehele wereld. Deze workshops worden allen in Washington gehouden. Carlson:
"De journalisten denken vaak dat we ze hierheen halen om ze op onze Amerikaanse manier te vertellen hoe alles zaligmakend kan zijn,
maar als ze hier eenmaal zijn, komen ze er wel
achter dat we iets serieus hebben te vertellen.
We hebben een aantal workshops georganiseerd waarin onze mening inzake de drugsbestrijding werd gegeven. Na afloop ging men
enthousiast weer naar hun eigen land."

Niet te veel veranderingen.
Carlson gelooft dat de basisprincipes van de
VOA in de komende jaren niet te veel zullen
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Zeezel1dersNII
David Sutch in verkiezingsstrijd.
za 24 MAART: kwam ons een foto onder
ogen waarop een groot aantal vreemd uitgedoste personen stond afgebeeld. Het betrof
een feestje, na afloop van de verkiezingsoverwinning van de Labourpartij in het Britse
Mid-Staffordshire. Op de foto een vrouw met
een Thatcher masker op waarbij ze tevens getooid is met een Atlantic 252 t-shirt. Het meest
opvallende op de foto is we) Lord David Sutch.
Ooit was hij in de 1964 medeeigenaar van Radio Sutch, dat haar programma's verzorgde
vanaf Shivering Sands, in de Theemsmonding.
(Het latere Radio aty). Sinds 1963 doet
Sutch met allerlei verkiezingen mee, wint
niet veel stemmen maar weet wel altijd de
publiciteit te halen. Zijn eerste, eigen partij,
in 1963, was Britain's first Teenage Party.

televisieprojekt van Radio Caroline van start
zal gaan. Het zal rond middernacht starten en
door gaan tot 12 uur in de middag. Via Kanaal
38 zou het programma in grote delen van Engeland te ontvangen zijn.
Samenwerking met RAl.
Men zou van de Italiaanse Staatstelevisie
RAl speciale apparatuur hebben geleend
waardoor de programma's mogelijk zouden
worden. Een satellietschotel zou geplaatst worden in de scheepsmast van de Ross Revenge,
vanwaar het signaal zou worden opgestraaid.
Een zender, die hiervoor nodig is, zou 4 jaar
lang in Ierland hebben stil gestaan in een magazijn en zou goedkoop op de kop zijn getikt
door de Caroline organisatie.

Roy Masters in de bocht.

In zijn programma op zo 25 MAART pres-'
teerde Roy Masters in Viewpoint het om nogal
rascistiscbe taal te uiten tegen een vrouwelijke
luisteraar. Hij beticbtte de negers ervan geen
eigen cultuur te hebben en zich totaal niet te
kunnen aanpassen bij de enige cultuur ter wereld, n.l. die van de blanken. Uit bet gegeven
dat een dergelijk programma is uitgestraald
door de Carotineorganisatie, mag blijken dat
men de programma'~ niet voor uitzending
screeneci. In het verleden is door O'Rahilly wel
vaker een programma verboden. Helaas is het
bij Carotine dus allang niet meer goed georganiseerd en gaat het dus puur alleen om het
geld dat de programma's opbrengen en niet
om de inhoud. Indien de DT! mee had geluisterd zou dit inderdaad een goede reden geweest zijn om op te treden.
Flauwe 1 april grap.
ma 26 MAART: Zoals ieder jaar is het weer
tijd voor de jaarlijkse 1 april grap. Via één van
de vele informatielijnen is de mededeling te
boren dat komende zaterdagnacht een 1 malig

Toespraak van de Fox.
Om 12 uur middernacht zou men beginnen
met een testbeeld, waarin het Carolinelogo te
zien zou zijn, en om 1 uur zou Ronan Q'Rahil1y een toespraak gaan houden, een unicum op
zich. Daarna zouden tal van bekendheden uit
verleden en heden de revue passeren. Tja,
waar haalt men de onzin toch iedere keer weer
vandaan.
Gesproken over 1 april grap.
Diverse van onze lezers hebben geschokt gereageerd op de, door ons uitgebreid gemelde,
plannen van het zendschip dat voor de Chinese
kust voor anker zal gaan. Men denkt dat we de
lezer om de tuin willen leiden als zou dit projekt een 1 april grap zijn. Helaas voor de slechte denkers moeten we mee delen dat de
plannen wel heus realiteit zijn. Via de diverse
tv stations in Europa is een reportage getoond
waarin ondermeer de doop en het vertrek van
de Godin van de Democratie werden gebracht.
Ook in diverse internationale weekbladen heb-
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ben reportages gestaan. Rond 20 april moet
men de lange reis hebben volbracht en zullen
de uitzendingen een aanvang nemen.
Vreemde invulling studio's

In een door de rubriek 'Heute' via de West
Duitse televisie gebrachte documentaire, werden ondermeer shots vertoond van de studio's
aan boord. Heel vreemd is het te zien dat alle
apparatuur is ingebouwd in zgn. fotokisten, die
weer staan opgesteld op tafels. Deze tafels
hebben zulke dunne poten dat de kleinste
storm al genoeg is om het hele zaakje door de
studiozaal heen te slingeren. Bijkomend gegeven van de hoge tafels is dat alle werkzaamheden door de presentatoren staande dienen te
worden uitgevoerd.
Ook Westerse presentatie.

Naast de reeds door ons gemelde Chinezen,
zijn er ook Westerse journalisten mee om hun
mening inzake de toestand in China te brengen
naar het Chinese volk. Dit houdt in dat de programma's niet alleen in het Mandoerijns en Tibetaans zullen worden gebracht, maar ook in
het Engels.
Caroline programmateam.

di 27 Maart: Even een overzicht van het programmateam, dat op variabele tijden de afgelopen dagen via Caroline is gehoord.
Ricky Jones, Dr. Jeckle, Victor Hartman,
Andy Bradgate, Melanie McArthur (zat ook
aan boord tijdens de raid door de ocn en
DTI) en Chris Frisco.
Keiharde tests via 819.
wo 28 Maart: Enkele nummers geleden

maakten we melding van door lezers ontvangen signalen via een tweetal korte golf frequenties. Inluisteren was geen tijd voor, inmiddels
hebben we het wel gedaan en moeten we constateren dat de genoemde frequenties door andere stations (waaronder Radio Moskou)
worden gebruikt. Wat wel door ons is gehoord
zijn een aantal non-stop muziek testen via de
819 kHz. Zowel rond 8 uur in de ochtend als
. om 22.30 werden de signalen, die behoorlijk

sterk waren, ontvangen. Het is niet bekend
vanwaar de signalen worden uitgezonden. ZiJwel Radio 819, Caroline als Radio Monique
hebben langdurig van deze frequentie gebruik
gemaakt. Het kan mogelijk zijn dat aan boord
van de Ross Revenge inmiddels vervangende
zenderonderdelen voor de 50 kW zender zijn
aangekomen, die tot het herbouwen van de
819 zender hebben kunnen leiden.
Keith Skues programmaleider.
Keith Skues, in de 60'er jaren zowel aktief

voor Radio Caroline als Radio London. is programmaleider geworden bij Classic Gold, één
van de stations binnen het Yorkshire Network.
Hij werkte al enige tijd als programmamaker.
Bij een ander station dat tot het YRN behoort,
Radio Hallam, werkte Skues langdurig vanaf
de oprichting in 1974.
Vragen rond ontmoetingen.
vr 30 Maart werd ons bekend dat langdurige

gesprekken hebben plaats gevonden tussen de
organisator van Carotine aan land, Peter
Moore, en de programmaleiding van een groot
Iers, commercieel, station. Binnen de Carolineorganisatie wordt veelvuldig gesproken over
een eventuele samenwerking met dit station,
waarvan men de naam niet .wil vrij geven. Hoe
een samenwerking zou moeten gaan verlopen
werd ook niet bekend gemaakt.
Ongeluk voor Mike Watts.

Naast Peter Chicago beschikt de Carotine
organisatie over een tweede begaafde zendertechnicus. Mike Watts botste, op weg naar het
station Contact 94, tegen een bus. Zijn auto
werd totaal vernield en de bus liep nauwelijks
schade op. Watts zelf liep lichte verwondingen
op.
Ex zeezenderdeejays.
za 31 Maart en weer tijd voor enkele mutaties. Ex Carolinedeejay Nick Richards kan hedentendage beluisterd worden via Essex
Radio, alwaar hij in de nacht van zaterdag op
zondag een eigen show heeft. Max Buchanan,
die op het punt stond terug te keren naar de
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Ross Revenge, heeft alsnog besloten een beter
betaalde baan te nemen. Hij werkt nu eerst enkele maanden voor Contact 94. Hier is hij de
opvolger van Alex Lee, andermaal een ex Carolinejock. Alex is weer naar Ierland terug gekeerd. Tenslotte Dave McKaye, in de 6O'er
jaren aktief voor Radio 355 en onder de naam
Dave Gilbey op Britain Radio. Hij zit weer
zonder radio-werk en woont in Rayleigh (Essex). De laatste jaren was hij te beluisteren via
Essex Radio, Breeze AM en BBC Radio Essex.
De koningin op zee?
Mooi weer was het op zondag de Ie April,
maar of het volgende verhaal gezien moet worden in het kader van de 1 april grappen mag U
zelf uitmaken. In de programma's van Caroline
werd gemeld dat het Koninkljjke vlaggeschip,
de Elisabeth, in de buurt van de Ross aan het
varen was. Men vertelde dat er gezwaaid en terug gezwaaid werd en besloot uiteindelijk enkele platen voor de aanwezige leden van de
Koninklijke familie te draaien.
Bevoorrading van Godin van de Democratie.
Op ma 2 April wordt ons bekend dat het
toekomstige zendschip voor de Chinese kust
vanuit Hong Kong zal worden bevoorraád en

dat men een heliumballon zal oplaten, met
daaraan een antenne. Een dergelijk systeem
werd in de 50'er jaren al door de VOA uitgeprobeerd en in 1984 door Laser 730.
Andy Jackson weer aan de bak.

Korte tijd werkte hij in het vorig najaar bij
Radio Carotine en daarvoor was hij werkzaam
bij Essex Radio. Andy Jackson doelen we op
en hij is nu werkzaam bij KNBC, het laagvermogen radiostation in Kettering, dat gerund
wordt door station-manager Howard Rose
(Jay Jackson van Caroline).
Postbus religieuzen gesloten.

Di 3 April werd bekend dat in opdracht van
de DTI het postbusnummer is opgeheven dat
in London werd gebruikt door de religieuze organisaties' die via Radio Caroline hun programma's uitzenden.
Dixie Peache verkast.·
Wie herinnert zich nog het swingende geluid
van Dixie Peache op Caroline in 1983 ? Nadien
werd hij al snel ingehuurd door de BBC en via
!LR radio is hij nu terecht gekomen als programma-consultant voor WKN, het soul station in Londen.
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Problemen met de ankers.
Wo 4 April: Het reserve anker van de Ross
Revenge is onlangs terecht gekomen in de
schakels van de ketting van het grote anker.
Hierdoor is een kluwen ontstaan. Vanuit de
Carolineorganisatie wordt gemeld dat dit tot
problemen kan leiden bij een zware Noord
Ooster storm.
Berichten rond Chinese zeezender,
Do 5 April: Ontvingen we andermaal aanvullende informatie rond het zeezenderprojekt,
dat eind deze maand voor de kust van China
aktief zou moeten worden.
Zo blijkt dat het schip, voordat het werd verkocht, enkele maanden stillag in de haven van
Huil. Daar werd het schip ontdekt door ene
Philippe Joussemet, die het voor de financiers
kocht.
Registratie ter plaatse.
In de haven van Huil werd de nieuwe registratie van het toekomstige zendschip geregeld
en werd het schip geregistreerd in Saint-Vincent. Pas nadat voorbereidende werkzaamheden waren uitgevoerd door de Marine Services
Convoyages, een vereniging opgezet door exzeelieden en ondermeer verantwoordelijk voor
het runnen van de ferries tussen Frankrijk en
het eiland Re, ging het schip naar La Rochelle,
alwaar bet op 20 februari aan kwam. De eerder genoemde Joussemet werd tevens verantwoordelijk voor het vinden van een goede
bemanning en de 2e kapitein aan boord is een
vrouw, Cécile Corre.
Verankering in internationale wateren.
Eerder al stelden we dat bet zendschip voor
de kust van China voor anker zou gaan in internationale wateren. Om niet direkt aan het
begin van deze internationale wateren te gaan
. liggen heeft men besloten minimaal 2 mijlen
buiten de nationale Chinese wateren voor anker te gaan.
. •
Niet alleen met schip.
De bevoorrading, aldus de organisatoren, zal
niet alleen met een schip gebeuren maar er

zullen regelmatige trips worden gemaakt met
helikopters, die vanuit Hong Kong zullen opstijgen.
Officiële startdatum.
Ook werd vandaag de officiele startdatum
van het station vrij gegeven: 27 april a.s., de
dag dat het precies een jaar is geleden dat de
eerste anti-regeringsdemonstraties in China
plaats vonden.
Voorafgaande aan de eerste uitzending zal
door de organisatie een perskonferentie worden gegeven op 2S april a.s. in Hang Kong.
Ook geen ondersteuning vanuit Taiwan.
Een woordvoerder deelde tenslotte mee dat
de Chinese regering andermaal heeft gesteld
dat Frankrijk geen toestemming mag en kan
verlenen aan dissidenten, die vorig jaar uit China vertrokken. Tevens stelde men dat er geen
vrees behoeft te bestaan dat het zeezenderprojekt wordt gesteund door Taiwan.
Op zich zeer vreemde zaak.
Let even op een aantal zaken, die we hebben
genoemd in bovenstaande: 1) eerste voorbereiding werd gedaan in Engeland, om precies te
zijn in HuIl. 2) Afbouw schip werd in Frankrijk
gedaan en 3) bevoorrading zal geschieden vanuit Hong Kong, hetgeen Brits Kroondomein is.
Op zich natuurlijk een zeer vreemde zaak, daar
zowel Frankrijk als Groot Brittannie beiden
een eigen anti-zeezenderwet hebben en voor
hun eigen kusten geen zendschepen legaal dulden.
Caroline in de sneeuw.
Het was zeer vreemd te moeten horen dat
de Ross Revenge vanochtend in een witte
schuit was veranderd, vanwege een zware
sneeuwstorm, die tijdelijk op de Noordzee
heerste. Dit werd door Ricky Jones in zijn programma gemeld.
Ruud Hendriks tijdelijke invaller.
vr 6 April: Even iets over onze twee voormalige Mi Amigo en Carolinedeejays Jacobs en
Hudson. De laatste (Ruud Hendriks) nam
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vandaag de presentatie van de Ontbijtshow op
Veronique van Marc Jacobs over wegens ziekte van Marc.
Lachen maar toch realiteit.
Chris Frisco vertelde dat de conditie op bet
Carolineschip ontzettend slecht was en zei dat
ze een excelente nieuwe soep aten: zeewiersoep. Duidelijker kon hij niet zijn over de monster voorraden aan boord. (speel maar eens
met de woorden 'monster' en 'voorraden'.)
Ook problemen met de generator.
za 7 April: Vanuit Engeland vernemen we

dat naast de problemen met het hoofdanker
nu ook problemen met de generator zouden
zijn. Zoals bekend is er nog één werkende generator aan boord en deze zou zoveel mankementen vertonen dat vervanging zeer
noodzakelijk is.
Reden onbekend.
Of de problemen met de generator de reden
was dat Caroline vanochtend pas om 11 uur in
de ether kwam is niet bekend. Wel was duidelijk aan Victor Hanman, die tot 2 uur vanmiddag presenteerde, te merken dat hij niet erg
opgewekt was.
.'
Veronica's top 40 terug in de tijd.
Van het programmaonderdeel 'top 40, terug
in de tijd', zoals dat telkens door de VOO
wordt uitgezonden, mist Evert Stolman er twee
afleveringen doordat er problemen waren met
zijn taperecorder. Wie oh wie helpt hem aan
de afleveringen van 28 maart en 4 april jl.?
Evert stelt er een vergoeding tegen over. Je
kunt hem bereiken door een briefje te sturen
aan Evert Stolman, Handjesgras 4, 3902 RT
Veenendaal.
Woord van dank:
Andermaal vele 'loggers' dank voor de toelevering van het zeezendernieuws: Jos Leijgraaff,
Maria Depuydt, Jack Duyser, Chris Edwards,
Tom de Munck, Paul de Haan e.a. Samenstelling Hans Knot.

Henk Kortschot
interview met

Arie Swets
In het vorige Freewave heeft
U kunnen lezen over de situatie voor de inbeslagname.
In dit laatste deel verteld Arie
Swets over wat er zich afspeelde aan boord tijdens de
inbeslagname en hoe het Arie
nu vergaat nu Radio 819 verleden tijd is.

Rijkspolitie en oeD.
Men ging langs het achtersteven, draaide bij
en kwam langszij te liggen. We hebben toen
snel de brug verlaten en zijn naar beneden gegaan. Aan boord van de Volans stonden twee
agenten van de Rijkspolitie te Water en dezen
stelden zich voor en verzochten aan boord te
mogen komen. Dit werd hen niet toegestaan
en vervolgens zeiden ze dat ze onze scheepspa pieren wensten te zien. Dit om na te gaan of
we geregistreerd en verzekerd waren. Peter zei
dat er geen behoefte aan was van de Carolinezijde. De Rijkspolitie agenten vertelden toen
dat ze de bevoegdheid hadden de papieren van
schepen op open zee te controleren, waarbij
ter allen tijde door de kapitein toestemming
dient te worden verleend. Peter bleef weigeren
en tot drie keer toe werd het verzoek herhaald.
Handgemeen.
Direkt daarna werd er aanstalten gemaakt
om aan boord van de Ross te komen. Op het
moment dat één van de agenten aan boord
klom begon Peter te duwen. Eerst duwde hij
opzij, dat ging prima want de agent week opzij.
Direkt daarna begon Peter op zijn schouders
te duwen en het enigste dat de agent vast had
was de 'railing van de Ross. Dus op het mo-
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ment dat hij had losgelaten was hij tussen twee
schepen ingeklapt en het enigste wat de agent
kon doen was gigantisch uithalen op de kin van
Chicago. Hij viel behoorlijk naar achteren, hetgeen de agent gelegenheid gaf om aan boord te
springen. Zijn collega volgde en nog eens drie
maal werd er verzocht de papieren te geven.
Men voegde er aan toe dat indien de papieren
niet in orde zouden
zijn men de zenders
en de studio zou
ontmantelen. Vrij
snel daarna zag Peter in dat
er niet veel meer aan te doen
was en liet het toe.
Meer dan acht man.
In principe waren er acht man die toestemming hadden om aktie te ondernemen. Dhr.
Raumer, het hoofd van het onderzoek, kwam
ook aan boord en nam Peter apart om hem te
vertellen wat er precies zou gaan gebeuren. Hij
verzocht hem mee te werken, zodat er weinig
schade zou worden aangericht. De acht man
zagen het helemaal niet zitten om alle apparatuur alleen van boord te sjouwen; het was
prachtig mooi weer. Men besloot alle andere
mensen aan boord van de Volans te vragen om
mee te helpen.
Onnodige schade.
Toen is er wel een aantal zaken beschadigd
hetgeen echt niet nodig was geweest. Er werd
op dat moment veel te ruw te werk gegaan. De
platencollectie werd b.v. met weinig ontzag behandeld. Wel werd een duidelijke registratie
gemaakt van wat er werd meegenomen en ik
dien te stellen dat er echt geen sprake was van
vernieling, zoals in diverse berichten is komen
te staan. Ze waren 's avonds om 7 uur klaar en
vervolgens werd 'de overwinning' aan boord
van de Volans gevierd. Wij mochten mee aan
boord en kregen een videofilm, die 's middags
was geschoten, te zien."
Vrijgeleide.
Denk: "Had je toen al beslist wat je zelf zou
gaan doen?"

Arie: "Men zou immuniteit geven; hetgeen wil
zeggen dat we niet vervolgd zouden worden,
indien we op vrijdag van boord waren gegaan.
De officier van justitie stelde echter op zaterdag dat wij niet op het verzoek waren ingegaan
en dat we het verder wel konden vergeten. Het
alternatief was de daarop volgende tijd aan
boord van de Ross 'duimen te draaien' en de
mensen van de OCD zagen dit ook wel in. Men
heeft toen geprobeerd ons over te balen mee
te gaan. De officier gaf vervolgens toestemming maar dit werd even later weer ingetrokken. Vervolgens kwamen ze met het idee dat
we er misschien wel via Engeland af konden en
dat we dan via de ferryverbinding naar Nederland zouden gaan. Raumer raadde het tenslotte af daar we alsnog in Engeland door de
justitie zouden worden verhoo~d. Vervolgens is
er nog twee keer onderhandeld en op het einde
van de middag stelde de officier dat we zonder
problemen naar Nederland konden komen.
Eddie en ik waren de enige Nederlanders en
gingen met de Volans terug. Men heeft onderweg naar Nederland van alles verteld over bun
werkzaamheden bij de OCD."
Zondagochtend in Scheveningen.
Henk: "Hoe laat kwam je nu aan in Nederland?"
Arie: "Het was een uur of acht op de zondagochtend, dat we in de haven van Scheveningen
binnen kwamen en vervolgens werd de gehele
boot leeggehaald. In de middag, als een soort
van service, bracht Raumer ons met zijn auto
naar het Centraal Station in Amsterdam. Op
zich hoefde dat niet, daar zijn taak al voltooid
was in de haven. Hij vertelde onderweg dat hij
er in geloofde dat Caroline spoedig terug zou
keren en dat hij eigenlijk ook wel enig respekt
voor de organisatie had. We moesten de gehele overval meer zien als het gegeven dat hij zijn
taken ook moest uitvoeren."
Verhoord in Den Helder.
Raumer had ons, bij het afscheid, gezegd,
dat we in principe ontslag van rechtsvervolging
hadden gekregen. Dit hield in principe in dat
hij ons niet meer ambtshalve zou weer zien.
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Een aantal weken later kwam er wel een brief
in de bus, waarin stond, dat ze een gesprek
wensten te hebben naar aanleiding van het gebeuren op de Ross. Ik kon me melden bij het
politieburo in Den Helder, alwaar ik woon. De
advocaat van de Radio 819 organisatie stelde
op een bepaald moment dat ik gewoon moest
meewerken en alles diende te vertellen wat ik
wist Ik werd toen geboord als getuige en men
vertelde toen terloops dat we ook zouden worden vervolgd. Niet in de zaak tegen de eigenaren van de zender, maar in een aparte zaak. De
officier van justitie had namelijk besloten dat
we vervolgd zouden worden daar we tijdens de
overval als Nederlanders aan boord van het
zendschip vertoefden."
Belofte niet nagekomen.
Renk: "Jullie zijn dus een beetje bij de neus ge-

nomen".
Arie: "Zo zou je het wel kunnen stellen, ze
hebben niet waar gemaakt wat ze hadden beloofd. Raumer stelde dat bij het zelf erg jammer vond maar dat bij er verder geen invloed
op uit kon oefenen. Ik heb toen een volledige
verklaring afgelegd in de getuige zaak tegen de
eigenaren en in de zaak tegen mijzelf heb -ik
een volledige verdachte-verklaring afgelegd. In
principe lean ik nu gewoon veroordeeld worden. Ik hoop echter dat men een procedure
fout maakt in de zaak tegen de eigenaren,
waardoor deze zaak dient te worden geseponeert!. Als dat gebeurt hebben ze het bewijs in
mijn zaak alleen maar via de andere zaak gekregen en dan zou bet kunnen zijn dat ik alsnog kan worden vrijgesproken".
Eventueel voDDis.
Renk: "Als dit nu eens niet ge-

n

beurt, wat betekent dit dan voor
jou?"
Arie: "Ik denk in theorie
f10.000,- boete en 6 maanden
gevangenisstraf en in de praktijk waarschijnlijk
geen gevangenisstraf (misschien VOC)1waardelijk) en een boete van rond de f 3000,-, hetgeen vies tegen valt."

Toekomst voor Arie Swets.

Renk: "Heb je nu al een nieuwe baan?"
Arie: "Ja, maar het heeft niets met radio te maken. Het is in een Tandy speciaal zaak, dus ik
blijf in de electronica. Het radiogebeuren is
echter afgelopen, hetgeen ik erg jammer vind.

Het zit namelijk in je bloed en het gaat er nooit
weer uit."
Renk: "Was de betaling van Radio 819 goed?"
Arie: "Ja, dat was perfekt. Alleen over de laatste periode heb ik nog steeds niet betaald gekregen. Ik hoop dit restant nog te krijgen,
hoewel ik me realiseer dat ik langzamerhand
wat rente mag gaan berekenen. De persoon
die ik er echter voor nodig heb krijg ik nooit
aan de telefoon; ik kom nooit verder dan de telefoniste. Maar als ik een eindconclusie moet
geven wat betreft een eventuele veroordeling
voor mij dien ik te stellen: 'eigen schuld dikke
bult'".
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Omroepen ook met Ontbijttelevisie.

Er bestaan serieuze plannen van een aantal

omroepen om het komende televisieseizoen ,
dat op 1 oktober a.s. van start gaat, met ontbijttelevisie te beginnen. Dit zou er moeten komen om beter te kunnen concurreren met de
programmering van RTL Veronique. De betreffende omroepen, AVRO, TROS en VOO,
hebben echter nog een verschil van mening inzake hoe het programma ingevuld dient te
worden. Zoals eerder gemeld lopen dezelfde
omroepen met het plan de middag televisie al
rond 12 uur te laten beginnen.
De Uitdaging voor Angels.

Angela Groothuizen, één van de voormalige
leden van de Dolly Dots, zal voor de AVRO
televisie het komende winterseizoen een amu-
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sementsprogramma gaan presenteren, dat de
geschiedenis in zal gaan als de 'Uitdaging'. Het
programma, dat gebaseerd is op het succesvolle BBC programma 'Challenge Anneka' houdt
in dat Angela iedere keer een opdracht krijgt
waarbij ze binnen een tijdslimiet een wens of
behoefte van een kijker of instelling in vervuIling dient te laten gaan. De opdrachten liggen
telkens in de sociale- dan wel culturele sector.
Luistercijfers regioradio.

ger worden benoemd, die uiteindelijk tot direkteur zal worden benoemd. De stappen zijn genomen daar er binnen de VPRO
programmamakers weg gingen lopen wegens
het on benaderbare gedrag van Kiers.
Vier en een halve ton voor OLON.
De OLON, de overkoepelende organisatie
van lokale omroepen, heeft van minister D'Ancona van WVC de toezegging gekregen dat
men gedurende de komende 3 jaren per jaar
150.000 gulden extra subsidie zal krijgen. Het
geld zal puur worden besteed ten bate van het
bureau van de OLON, dat een grotere werkdruk heeft gekregen vanwege de exlosieve
groei van de lokale omroepen in Nederland en
de ontwikkelingen rond de eventuele invoering
van reklame via de lokale omroepen.

De jaarlijkse luistercijfers van de regionale
radio zijn onlangs bekend gemaakt. Uit het onderzoek, dat werd gehouden tussen 4 november en 29 december 1989, blijkt ondermeer dat
Radio Noord, de regionale radio voor de provincie Groningen, de best beluisterde omroep
is. Het volgende lijstje geeft een overzicht van
de regionale omroep met daarnaast een percentage van luisterdichtheid. De gegevens zijn 12% Dagelijks voor kabelkranten.
van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek van
Een onderzoek, uitgevoerd door buro Intode NOS.
mart, in opdracht van de NKP, de Nederlandse
13%
Omroep Brabant
Kabelkrant Pers, heeft uitgewezen dat de kaRadio Drenthe
29%
belkranten per dag gemiddeld door 12% van
Omroep Flevoland
8%
de potentiele kijkers wordt geraadpleegd. Het
Omroep Friesland
26%
gaat hierbij om een groep van 805.000 persoOmroep Gelderland
13%
nen, die boven de leeftijd van 12 jaar is. 25 %
Omroep limburg
9%
van dit aantal kijkt in de avonduren, tussen 22
30%
Radio Noord
en 24 uur. Uit de gegevens blijkt verder dat
Radio Noord Holland
4%
men gemiddeld 1,13 keer naar de krant kijkt.
17%
Radio Oost
In de kleinere gemeenten wordt veel meer
Radio Rijnmond
24%
naar de plaatselijke kabelkrant gekeken dan in
3%
Radio Utrecht ·
de grote steden, mede gelet op het feit dat in
Radio West .
14%
een kleine gemeenschap de onderlinge verhouBij de cijfers voor Radio Utrecht en Omroep dingen binnen de bevolking veel beter liggen
Flevoland dient men te bedenken dat deze re· en zij vaak een eigen krant moeten missen.
gioradio's nog maar kort uitzonden ten tijde
Iedere dag een Sportjournaal.
van het onderzoek.
Voor Radio Noord Holland en Omroep BraOp Nederland 3 een dagelijks sportjournaal .
bant geldt eveneens, op een enkel deelgebied programmeren, dat minimaal 15 minuten van
na, dat deze regioradio's in hun verzorgingsge- lengte moet zijn; is een nieuw plan van de NOS
bied nog maar korte tijd werkzaam waren.
om het komende seizoen te realiseren. De redaktie van Studio Sport denkt aan een SportKiers gaat zich specialiseren.
Journaal dat moet gaan aansluiten op het late
Roelof Kiers, de huidige televisiedirekteur nieuws, dat via Nederland 3 met ingang van 1
van de VPRO, gaat zich in de toekomst alleen oktober om 10 uur zal worden uitgezonden.
toe leggen op de programmadienst. Door de Het programma NOS Laat zal het komende
VPRO zal op korte termijn een interim mana- seizoen om half elf worden geprogrammeerd.
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Culturele televisie produkties.

Het stimuleringsfonds voor Nederlandse cultuurprodukties kan dit jaar beschikken over 32
miljoen gulden, hetgeen liefst 22 miljoen meer
is dan over '1989. Minister D'Anrona is van
mening dat de televisie meer en meer ingezet
dient te worden voor de verspreiding van de
cultuur, met nadruk op de leescultuur ter stimulering van bet boek.

Ted de Braak als Frank Marsmeyer. Beiden
zullen om de week te zien zijn in de periode
tussen oktober en december en in april en mei
van elk contràctjaar. Het eerste jaar zullen de
programma's op de maandag worden uitge- '
zonden. Ted de Braak heeft in het kontrakt bedongen zijn radioprogramma bij de KRO,
'Tussen Twaalf en Twee' te mogen blijven presenteren.

Tegenstand nieuwe opzet NOS.
Eerder meldden we dat er een nieuwe opzet
is voorgesteld voor de NOS, waarbij ondermeer de kleine zendgemachtigden zouden worden ondergebracht in een programmastichting
van de NOS. Dit zou inhouden dat de levensbeschouwelijke programma's verzorgd door
IKON, RKK/KRO, Humanistisch Verbond en
de Islamitische Omroep niet meer onafhankelijk kunnen werken. Inmiddels hebben de
Rooms Katholieke Bisschc;>ppen volstrekt afwijzend gereageerd op de plannen en dit in een
schrijven aan minister D'Anrona bekend ge-

Aankomende week uitspraak.
Komende donderdag, 10 mei, is de uitspraak
te verwachten van de Raad van State inzake
een eis tot vernietiging van een besluit van het
Commissariaat voor de Media waarin werd
vastgelegd dat RTLVeronique werd beschouwd als een Europese buitenlandse omroep en niet als een Nederlandse
omroeporganisatie. De uitspraak is uitgelokt
door de NOS in opdracht van de gezamenlijke
omroepen.

maakt.

Lange tijd is het stil geweest rond Cable
One. Komende donderdag valt ook een uitspraak te verwachten van de Raad van State
inzake een besluit van het Commissariaat voor
de Media waarin vorig jaar oktober werd vastgesteld dat de programma's van Cable One
niet langer via de Nederlandse kabelnetten
mochten worden verspreid daar bet niet afkomstig zou zijn van een buitenlandse omroep.
Volgens de advocaat van de in London gevestigde Cable Music Ltd. beeft het Commissariaat de zaak Cable One niet zorgvuldig genoeg
onderzocht, alvorens tot de uitspraak te komen. Men zou b.v. geen rekening hebben gehouden met bet feit dat aandelen van het
bedrijf in handen waren van een omroeporganisatie in Engeland, Broadland Radio Ltd.

Gewestelijke televisie.
Televisie Platform Twente is de naam van
een organisatie die is opgericht met als .doel te
bestuderen boe de mogelijkheden Uggen te komen tot regionale televisie, die gerund kan
worden middels inkomsten uit reklame. Naast
de mogelijkbeden van een dergelijke vorm van
televisie dient het Platform zich ook te buigen
over eventuele inhoud en coördinatie. Men is
niet over één nacht ijs gegaan daar men deslcundigheid in buis gehaald beeft. Projektleider
is namelijk Carel Enkelaar, die voorheen programmaleider bij de NOS televisie was. Het
onderzoek vindt ondermeer plaats in samenwerking met enkele uitgevers en de Universiteit van Twente.
Contract voor 3 jaar bij NCRV.
Om zich ook gedurende de komende 3 televisieseizoenen te kunnen garanderen van een
duidelijke plaats als het gaat om televisiespelletjes en show-programma's, beeft de NCRV
onlangs een 3-jarig contract gesloten met zowel

Ook uitspraak inzake Cable One.

GREAT SOUNDS

(ABLE
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Radio 1 onafhankelijk terug op FM.
Radio 1, dat nu nog gezamenlijk met de regionale omroepen gebruik maakt van de FM
frequenties, en daardoor niet de gehele dag via
de FM is te ontvangen, zal binnen 2 jaar weer
probleemloos de gehele uitzenddag zijn te ontvangen. Op verzoek van de gezamenlijke omroepen is besloten tot invoering van een nieuw
FM-net dat onder de noemer FM-Hnet zal
gaan funktioneren. Mede doordat de diverse
regionale omroepen hun programma's via de
FM drastisch aan het uitbreiden zijn, is het verzoek aan de minister van WVC gedaan. De totale kosten van de bouw van het net lopen
rond de 11 miljoen gulden terwijl per jaar de
lasten rond de 2,3 miljoen zullen liggen. Geleidelijk zullen de nieuwe zenders en de deels
omgebouwde zenders in gebruik worden genomen.

SATELLIET ti'
NIEUWS
~
M1V gericht op Brazilië.
Vanaf oktober zal het satellietkanaal M1V
zich ook gaan richten op het publiek in Brazilie
en zal er naast het Amerikaanse M1V en
M1V Europe een derde kanaal worden geexploiteerd. Men heeft een kontrakt gesloten tot
medefinanciering van het projekt met het Braziliaanse mediaconcern AbriI, dat tot de belangrijkste uitgevers van het land behoort. Het
verschil met de beide andere netten is dat het
programma gericht op Brazilie via landstations
zal worden uitgezonden.
Zondags uit Marokko.
Sinds enkele weken maakt de Marokaanse
televisie voor uitzendingen van haar Franstalige tweede net gebruik van de Eutelsat 1-FS satelliet. Via de 1V5 transponder wordt
gedurende enkele uren programma's uitgezonden voor landgenoten in Europa.

'IV programma's uit Joego-Slavië.
Rond september zijn de uitzendingen van de
.~
beide Joegoslavische netten te
verwachten via uitzending per
satelliet. Ook is het eerste programma van Radio Belgrado r
via de satelliet te verwachten.
Van welke satelliet men gebruik
wil gaan maken is nog niet bekend.
Uitbreiding in Iran.
Met de ingebruikname van een nieuw satellietcentrum in Teheran is een nieuw tijdperk in
gegaan in de telecommunicatie geschiedenis
van Iran. Men kan via de satelliet nu 4 televisieprogramma's en 16 radiosignalen versturen
en ontvangbaar maken. In het grote Iran zuilen vervolgens in de komende 5 jaren 1350
ontvangststations worden geplaatst, waardoor
landelijke ontvangst mogelijk kan worden.

Ted Turner en de discriminatie.
Om te komen tot een betere wereld, waarin
een ieder respekt voor elkaar heeft, heeft Ted
Turner, ondermeer eigenaar van Cable News
N etwork, besloten dat zijn personeel het
woord 'buitenlander' onder geen enkele voorwaarde meer mag gebruiken. Het zou namelijk
kunnen zijn dat men het woord discriminerend
gebruikt. In plaats van dit woord dient men
i.nternationaal te gebruiken. Overtreedt men
de regel dan staan fikse geldboetes te wachten.
Uitstel Ariane lanceringen.
Een uitstel van minstens 6 maanden van de
lanceringen van de Ariane raketten is het besluit dat is genomen door de projektleiders. In
die periode hoopt met alle technische problemen, waarmee men de laatste maanden had te
kampen, te kunnen overbruggen. Dit betekent
ondermeer dat de satellieten DFS 2 Kopemikus en de nieuwe generatie Eutelsat later aktief kunnen worden. Ook de SES uit
Luxemburg krijgt aanzienlijke vertraging. Deze
organisatie kan nu niet eerder dan medio 1991
de lancering van haar tweede satelliet verwachten.
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Samenwerldna Vlsnews en BBC.
In samenwerking met VlSnews wil de BBC
komen met een nieuw satellietprogramma, dat

de wereld moet rond gaan onder de naam
World Television News, en dat een tv versie zal
moeten gaan worden van de BBC World Service.

NIEUWS
......--.,.."." Fe>-

ChaDnel " tweede tv net Kenia.
Onlangs is het tweede televisienet in het
Afrikaanse Kenia van start gegaan onder de
naam Channel 66. De aandelen van dit station
zijn in handen van de Kenya TImes Media

Trust Ltd, een consortium van dagbladuitgevers, en Maxwell Communications uit Londen.
Channel 62 zendt 24 uur per dag uit, gericht
op de hoofdstad Nairobi en Mombasa, de
tweede grote stad in het land. Men neemt ondermeer programma's afvan Sky Television en
CNN. De Keniaase staatstelevisie wordt inmiddels gemoderniseerd, hetgeen ondermeer mogelijk is geworden door een lening van 5
miljoen gulden, die is verstrekt door de Japanse regering.
Israël en Arabië.

]V Netten Araentinië.1

De Argentijnse president Menem heeft de
kontrakten ondertekend waardoor de eerder
door ons gemelde tv netten Canàl 13 en Canál
11 in private handen zijn gekomen. Canàl 13
vvordt nu gerund door de groep Arte Radio
Televisivo Argentino (Artear). Achter deze
groep zit de grote dagbladuitgever carin uit
Buenos Aires.
Canàl 11 is eigendom van Television Federale (Telefe). Hier achter zit een consonium van
uitgevers, waaronder de Atlantida, de Bahia
Blanca aty en La Nueva Provincia. Beide licenties lopen voor een periode van liefst 15 jaren, terwijl er een optie voor de organisaties is
voor nog eens 10 jaren.
Reklameverkoop Oostbloklanden.

1V stations in het Oostblok proberen op allerlei manieren zich te verzekeren van multi
nationale adverteerders, die belang hebben om
te adverteren rond de diverse voetbalwedstrijden, die de komende zomer worden gespeeld
in het kader van het Wereldkampioenschap in
Italie. Het buro ISI.., gespecialiseerd op het gebied van sportmarlceting, is door de gezamenlijke Oost Europese stations ingehuurd.
Inmiddels hebben Coca Cola, Gilette, NC en
Alfa Romeo al grote kontrakten getekend.

Voor het eerst sinds dertig jaar mogen de radiozendamateurs in Israel weer via de ether
kontalct hebben met hun collega amateurs in
de omliggende Arabische landen.
Israël en de VOA.

De Israelische regering heeft uiteindelijk
toestemming gegeven tot het verlenen van de
nodige bouwvergunningen voor een nieuw zenderpark voor The Voice of America, dat zal
worden gebouwd in de Negev woestijn. In de
loop van de afgelopen jaren zijn er vele protesten bij "de regering binnengekomen van de conservatieve partij en de Israeliscbe lucbtmacht.
Het station wordt gebouwd met als doel zich
vanaf 1993 vooral te richten met programma's
op Afrika, India, Afghanistan, Sovjet Unie en
Oost Europa. Tevens zal bet station dienst
gaan doen als relaisstation voor Radio liberty
en Radio Free Europe.
DX Club in Tjecho-Slowakije.
Onlangs is in Praag de Czechoslovak DX

Club opgericht. Leden van de club zullen zich.
bezig gaan houden met het DXen via de FM,
AM en op het gebied van de 1V ontvangst.
Maandelijks zal het blad DX Revue gaan uitkomen. Voor meer informatie: Jaroslav Bobac,
CLSA 2900/11 4011 USTI n, Labem, Czechslovakia.
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Adverteerders naar Tsjecho-Slowakije.
Via bemiddeling van Sterenbos Produkties
zijn er via de Tsjechische televisie deze week
voor het eerst merknamen te zien van Neder1andse bedrijven. De Tsjechische televisie
wordt door bemiddeling van softsponsering
van Nederlandse bedrijven in staat gesteld een
beter programma te maken van het inmens populaire Hitparade, een popprogramma dat wekelijks een kijkdichtheid heeft van 40%,
petgeen neerkomt op een 4,5 miljoen kijkers.
Vijftien miljard kijkers.
Een schatting van de FIFA geeft aan dat
men in juni 15 miljard televisiekijkers bereikt
met de wedstrijden in de eindronden van het
wereldkampioenschap voetbal. Twee jaar geleden werd er door 9,8 miljard kijkers gekeken
Daar verslagen van 25 verschillende takken van
sport, dit in het kader van de Olympische Spelen in Seoul.
Media Network in maand mei.
Deze maand zijn er via de Wereldomroep
Nederland op de donderdagen
weer afleveringen te
verwachten van Me- .
~~ dia Network. Op 10 mei • • ••
•
wordt aandacht besteed
aan de inval van het
~• •"
Duitse leger in Neder. -~ ~~...
land, 50 jaar geleden. Jonathan Marks belicht
de eventuele invloed van de media en de mogelijkheden tot sabotage. 17 Mei is voorbestemd voor algemene berichtgeving, 24 mei zal
ondermeer een discussie brengen over de toekomst van HD1V en de 31e mei is tenslotte
weer bestemd voor algemene nieuwsvoorziening.

~

~~

Sbovellen kan veel geld kosten.
Via RTL Veronique hebben we shovellen
van geld al kunnen bewonderen. Dat dit spelletje veel geld kan kosten mag blijken uit het volgende. Een radiostation in Australie had een
dergelijke wedstrijd onder haar luisteraars ge-

organiseerd, waarbij diverse voorronden zouden worden gehouden. Alleen diegene die het
meeste geld uiteindelijk bijeen zou shovellen
mocht het geld meenemen. Uiteindelijk werden er 83 finalisten verkozen, die op een bepaalde dag om de eer mochten strijden. Door
de eigenaren van het station, Bond Media, was
ten hoogste 65.000 gulden ter beschikking gesteld. De uiteindelijke winnaar shovelde echter
142.000 gulden bijeen. Gevolg was dat de marketing manager van het betreffende station onmiddellijk kon opstappen daar hij bet spel niet
in de hand had weten te houden.
Klachten over reklamezendtijd.
De veranderingen in bet plaatsen van de reklameblokken op 1VNZ Nieuw Zeeland beeft
tot gevolg gehad dat. er duizenden klachten
binnen zijn gekomen. Tot voor kort werd de
reklame alleen geprogrammeerd op ieder
kwartier. Tevens waren de blokken van een
dergelijke lengte dat de kijker gemakkelijk
even iets anders kon doen. Nu wordt de reklame echter, om de 10 minuten, in kortere segmenten gebracht. Of de adverteerders happy
zijn met de steeds toenemende stroom aan
klachten is nog niet duidelijk maar de leiding
van 1VNZ heeft al gesteld niet andermaal een
wijziging te willen invoeren en door te willen
gaan met de Amerikaanse manier van reklame
voeren.

France info.
Het nieuwsradio kanaal France Info heeft
onlangs bekend gemaakt dat men nu de bescbikking beeft over 87 zenders en men een
landelijke bedekking heeft in Frankrijk van
rond de 50%. De keten, die in juni 1987 van
start ging, heeft een landelijk luisterbereik van
rond de 3%. Rond de 2 miljoen luisteraars zetten het station dagelijks aan en 5 miljoen luisteren minimaal 1 keer per week.
Russische televisie in Italië.
Het Italiaanse prive station Telemarsico, uitzendend vanuit Abruzzo, beeft een kontrakt
getekend met de Russische Staatstelevisie
waardoor het mogelijk is geworden dat pro-
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gramma's vanuit Rusland door Telemarsico
worden heruitgezonden. De programma's worden gericht op de kijkers in Milaan, Venetie en
Genua. Eigenaar van het station is professor
Martio SpaUone en hij is van mening dat er in
Itaüe een overaandeel aan Amerikaanse informatieve programma's wordt gebracht, waardoor het noodzakelijk is geworden ook de
Sovjet kant van bet wereldnieuws te brengen
naar de Italiaanse kijkers.

wordt gebracht, nog langer door het programma heen te herhalen. Overal in het studiogebouw zijn posters opgehangen met dezelfde
slogan. Douglas is ervan overtuigd dat er een
daadwerkelijke verandering is te verwachten in
de luistercijfers van wroP.

...

Terug Daar Oost Berlijn.

• _.

I~

~

ABC News

heeft onlangs
een
eigen
nieuwskantoor
in
geopend
Oost Berlijn en daarmee is ABC het eerste
netwerk wat zich er beeft gevestigd sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk was NBC er eerder dan ABC, daar
deze organisatie zowel in Oost als West Berlijn
in december jl. er al een kantoor opende. Gezien deze lcantoren niet de volledige capaciteit
van een nieuwsbureau bezitten is ABC de winnaar geworden. · Een woordvoerder van CBS
maakte bekend dat men geen plannen heeft
voor een eigen kantoor in Berlijn en Steve HaWOM, woordvoerder van CNN, zei ons
desgevraagd, dat CNN plannen heeft tot het
opstarten van diverse lcantoren in ~t Euro-

NETWORK

NEWS
FROMTHEUSA
Larry KlDl Talkshow.

Sinds enkele weken draait
op de Amerikaanse televisie
de Larry King Show in een nieuw jasje. Larry,
ondermeer columnist in USA Today, maakt
namelijk voor de NBC een amusements talkshow, waarin hij in grote mate de stijl van de al
tientallen jaren bekende 'Ed SuUiYan ShO\Y. kopieert. Een show, met een dergeüjke inhol:1d,
bracht Larry tot voor kort op de radio in Los
Angeles. De show wordt in New York in het
aty Theater gedaan en rechtstreeks uitgezonden. Het wordt geproduceerd door Bernie
Brillstein, die zijn roots als producer vond in
Garry SbaDding's Show. Zoals bekend werkt
King ook voor CNN van Ted Turner.
Speciale buttoas.

Alle stafleden van het All News Radio station wrOP-AM dragen sinds kort allemaal
een button met daarop het woord 'repeat'
waardoor weer een striem staat afgebeeld. Reden hiervan is dat de direkteur van het station
onlangs meldde dat de luistercijfers gedaald
waren en dat de staf hier zelf verantwoordelijk
was gezien men veel te veel herhalingen bracht
in de diverse programma's. Douglass, die sinds
1979 algemeen direkteur is, heeft de opdracht
gegeven het lokale nieuws veel aandacht te geven en niet de belangrijke berichten uit het
nieuws van het netwerk, dat op het hele uur

pa.
Presentator op twee statioDS tegelijk.
Luisteraars van WKYS FM in Washington

misten halverwege het programma hun ochtendpresentator Donnie Simpson. Reden was
dat hij beslist in het programma van Tony Perkins, presentator van concurrerend station
WMAL, zijn felicitaties over wilde brengen
vanwege het feit dat Tony zijn 30ste verjaardag
in de wereld van de radio vierde en gedurende
deze periode puur alleen via WMAL had gewerkt. Nadat Donnie via WMAL te horen was
geweest, haastte hij zich terug naar zijn eigen
station met de bedoeling nog net het programma, dat door een collega tijdelijk was overgenomen, af te ronden. Helaas zat . de
gebruikelijk verkeersstremming hem tegen en
lukte het hem niet de luisteraars 'tot morgen'
te wensen.
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Meer Franstalig in Canada.

Gary King naar BBC Radio ODe.

Stations in het Franstalige deel van Canada,
die na 1 juli een licentie of licentieverlenging
krijgen, moeten schriftelijk verklaren dat in de
toekomst minimaal 65% van de vocale muziek,
die gedraaid zal worden, Franstalig moet zijn.
Tot nu toe was de limiet gesteld op 55%.

Zijn ambitie is al jaren een BBC Radio One
deejay te worden. We hebben het over ex Atlantic deejay Gary King. Hij is nu gedurende
de weekenden tussen 6 en 8 uur in de avond te
beluisteren op Radio One. Teken, voor het Atlantic team in Ierland dat hun station ook door
de Beeb wordt beluisterd. De open gevallen
plaats bij Atlantic is ingenomen door Dusty
Rhodes.
King zal ook de BBC Radio One Roadshow
programma's gaan presenteren. Zijn carrière
liep via Top Shop Radio (keten van CD shops)
via Luxembourg en Chiltem Radio naar Atlantic 252. Hij heeft een kontrakt met de BBC
met een duur van 6 maanden.

Howard G. Rose·
reports ...
Airport Information Radio.

Zoals eerder door mij gemeld liep de Radio Mercury
organisatie rond met plannen te komen met een radiostation dat zich
zou gaan richten op de gebieden rond de vliegvelden Gatwick en Heathrow. Inmiddels is het
station van start gegaan en brengt, onder de
naam Airport Information Radio, naast de
muziek veel informatie over vliegverkeer,
weersverwachtingen (zowel Engeland als overzee), veiligheidsvoorschriften op de vliegvelden
etc.
Nieuw complex BBC Monitoring Service.

Het nieuwe complex .van de BBC Monitoring Service, waar radiostations uit de gehele
wereld 24 uur per dag worden afgeluisterd, is
onlangs officieel geopend. In totaal is er 10 miljoen Pond door de BBC World Service in de
verbouwing gestoken. Men is nu gevestigd in
Caversham, even buiten Reading.
Gratis ITN Radio News.
Onlangs maakten we gewag van de nieuwe
TIN service, het leveren van nieuws aan de
laag vermogen stations als concurrent van IRN
News. Uiteraard betalen deze stations voor het
leveren van de bulletins. Een uitzondering
wordt sinds kort door de TIN gemaakt in de
richting van de ziekenomroepen in Engeland.
Als eerste neemt Hospita! Radio Tunbridge
Wells de nieuwsblokken over. Het verschil met
de laag vermogen stations is dat men niet hoeft
te betalen voor de toelevering.

HANSEN'S
SCANDINAVIE
Danmark Radio via satelliet.

De leiding van Danmark Radio heeft bekend gemaakt dat men pas via de satelliet aktief zal worden wanneer het HD1V systeem
volledig in Skandinavie is geïntroduceerd. Dit
kan inhouden dat binnen 10 jaar de televisie
programma's van Danmark Radio via de satelliet zullen worden opgestraaid.

RADIO DENMARK
Betere tijden personeel Morgenflimmer.

De afgelopen maanden heb ik u uitgebreid
op de hoogte gehouden rond de ontwikkelingen met het personeel van Kanal 2, dat
door haar direkteur op straat zou worden gezet. Ik heb toen met ontzetting gereageerd op
de aktiviteiten van de direkteur Bent Fa bri c.
Eind maart braken betere tijden aan voor het
personeel met de oprichting van een nieuwe
onderneming, Morgenflimmer Ns, waarin alle
95 voormalige medewerkers van Kanal 2 een
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tree Iance kontrakt kregen. Medio april is men
echter in vaste dienst gekomen, waarbij het
ochtendprogramma in ieder geval via Metronome 1V zal worden uitgezonden. Tegelijkertijd zuUen vertegenwoordigers van de '95'
proberen bet programma ook uitgezonden te
krijgen via andere lokale tv stations in Denemarken, waardoor er misschien een landelijke
bedekking met Morgentlimmer in de toekomst
bereikt kan worden.
Nog veel beter nieuws.

prijzenfestival. Naast de Norea",kijken ook de
Zweden en Denen in grote getallen.
KanalDanmark in de reklame.

Een nieuw soort van overkoepelende reldameorganisatie, onder de naam KanalDanmark,
is opgericht door 7 lokale en nationale televisiestations. Zij willen op deze manier reklame
gaan boeken voor meerdere stations tegelijk
om op die manier te kunnen vechten tegen de
monopoliepositie van 1V2 Ook heeft men rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de reklamezendtijd waardoor er ook
meer interesse zal worden getoond van de kant
van de adverteerders.

Vlak voor het sluiten van de redaktie voor
dit nummer kwam nog een laatste bericht binnen vanuit Kopenhagen. Presentator Steen
Andersen maakte namelijk via een persconferentie bekend dat bet programma Morgent1immer voor 100% voor de toekomst is
gegarandeerd door de interventie van de Nordic Channel, dat eigendom is van het Zweedse
Bonniers en Mats Cariberg. De Nordic Chan- Pien óu dednitiefvsn scherm.
Armand Pieo, die in 1985 officieel met pennel (aUeeD te ontvangen via de kabelnetten)
beeft besloten het programma van maandag sioen ging maar desondanks als weerman natot en met vrijdags te gaan uitzenden, hetgeen mens bet Koninklijk Meterologiscb Instituut te
inmiddels is geaktiveerd. Liefst rond de S,s mil- Ukkel op de vrijdag avonden het weerpraatje
joen potentiele . kijkers kunnen n~ · het pro- op de BRT 1V bleef presenteren, zal met ingramma zien. Wel is het programma nu iets gang van 1 september definitiefvan het scherm
meer aangepast daar het op geheel Slcandina- verdwijnen. Pien nam in december al de beslisvie is gericht en niet op een bepaald deel van sing te stoppen met zijn werk en stelde de
Raad van Beheer van de BRT voor een definiDenemarken.
tieve afscbeidsdatum te bepalen.
Samenwerldna op korte golf gebied.
Overleg is opgestart tussen de regeringen
VBn Denemarken, Zweden, Noorwegen, Fm-

land en Usland om te komen tot een nauwere
samenwerking op het gebied van de middengolf en korte golf radio. Er is zelf een plan op
tafel gelegd om tot één gezamenlijk station te
komen voor de korte golf. Het zal het nodige
overleg kosten om tot realisatie te komen maar
de ideeen zijn natuurlijk uitstekend.
Rad VBn Fortuin nu ook via 1V3.

Door de recbten over te kopen van de Nederlandse eigenaren zendt 1V 3 sinds kort ook
een Skandinaviscbe versie uit van het Rad van
Fortuin. De show wordt in het Noors uitgestraald en is enorm populair vanwege het grote

De Europese aeboorte.
~

lC:iJ
De geboorte
~~.il v.an Europa is de

.
titel van een
vierdelige documentaire die gemaakt wordt
door de BRT en de BBC. In deze serie zunen
alle aspecten worden behandeld van het tot
stand komen van een ééngemaakt Europa: geschiedenis, economie, cultuur etc. Tevens heeft
de BRT ane uitzendrechten voor deze serie
verworven voor het totale Nederlandstalige
taalgebied. Wanneer de produktie op de televisie komt is nog niet duidelijk, hoewel het zal
passen in 1992, het jaar van de definitieve eenwording.

en weer tJm b.v. een eveDemeDteooverzicbt) en
eeD bescheiden 'semi-presentatie'.

Sky Radio: succes voor de korte termIJn'

Wanneer we de door Sky
. Radio gepubliceerde cijfers
mogen geloven, dan wordt
dit station relatief veel beluisteret Ik moet zeggen dat
mijn eigen ervaringen dit wel enigszins
bevestigen. Sky Radio lijkt vooral aantrekkelijk te zijn vanwege de grote hoeveelheid goed
gekozen 'soft-pop' muziek. Gesproken woord
komen we bij Sky Radio in feite slechts tegen
bij de commercials. Konom: een formule
waarmee je, zeker voor de korte termijn, succes kunt afdwingen.

'Eerder Iezead dan gedaan.'
Dat, zult U zeggen, dat valt mijns inziens wel

mee wanneer de radiobebeerders maar bereid
zijn daarin bet Dodige te investeren. Immers
duidelijk is dat je voor zo'n opzet naast geavanceerde computer afspeelmogelijkbeden met
name specifieke krachten nodig hebt, waarvan
bun IQ een stuk boger ligt dan bij de gemiddelde deejay.
Investeringen.

Dat vergt - en ik kan uit eigen ervaring spreken!- investeringen die pas op lange termijn terug verdiend kunnen worden. Vraag is echter
of dit voor Sky Radio een reeele optie is!? Jac
Zom.

Geen Jaren lange succesformule.
Vraag is echter of die formule in lengte van

jaren bruikbaar is. Ik heb daar mijn twijfels
over op grond van ondermeer de volgende
punten:
- technisdle ontwikkelingen waardoor bet aanqua muziek, verder gespecialiseerde ra~""u... _"'&~ steeds groter zal worden. Dit geldt
voor 'eigen' muziekstatioDS via b.v. zelf te
CD wisselaars met bijvooreen bestand van 100 CD's.
.-: · ~~U~~4
bij vele luisteraars om - zeker wanbet nieuwtje ervan af is - naast muziek
ook relevante informatie in de vorm van
• DÏeU\VS en weerbericht te boren.
- ontwikkelingen in (nu nog) de VS waarbij radio steeds meer een 'respons' medium wordL
Een ~iddel dus voor mensen om te kunnen
reageren.
......

Stelling:

Dit brengt mij tot de stelling dat een radio
programmatie voor een relatief groot luisterpubliek - zeer gespecialiseerde radiovormen
voor kleine doelgroepen dus uitgezonderd een mengvorm zal moeten zijn van oude en
nieuwe muziek voor personen van vooral 20-50
jaar. En dat in combinatie met diverse intormatierubrieteo. (varierend van nieuws, sport
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