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Beste Lezers,
Aan de reacties te zien was de vorige uitgave
een geslaagde. Beter drukwerk en wat
veranderingen aan de layout. Een compliment aan Rob Olthof. Hij bracht ons
namelijk op het spoor van de nieuwe drukker. Freewave zal in de toekomst mooier en
voller worden.
Helaas was er ook een foutje geslopen in de
verschijningsdatum. Er stond 13 augustus
maar dit moest dus 20 augustus zijn.
Let ook even op de colofon hiernaast. Je zult
zien dat het adres in Utrecht is komen te vervallen en dat we hiervoor in de plaats
Nieuwegein hebben.
Dan rest mij nog jullie veel leesplezier te
wensen met deze Freewave,

Ledenadmin~ratie:

Freewave, Postbus 1381, 3430 BJ Nieuwegein.

Jos Leijgraaff.

Correspondentie adres:
Hans Knot, Postbus 102, 9700 AC Groningen.
Drukwerk: Felix·s Offset, O.Z Achterburgwal141, A-dam.

Lidmaatschap:
Per half jaar.

Per

HO 20,jaar: Hfl 37,s0

Bfr 340
Bfr 637

- 8 nrs.
-16 nrs.

T.-...cties:

Inhoud
- Satellite Business Television
- Zeezenders Nu

3
6

Belaie: ASLK-rekeniq 001/0590423/60
t.n.v. ~ve, Postbus 65,8-2510 Mortsel.
Nederland: Postlfm 1361543
t.D.V. Fn=ewave, Postbus 1381,3430 BJ NieuweleÏIL

- Nieuws kort

10

- D.T.I brief

11

- Interview met Travis Baxter

13

Veneadiaa:
Eventuele kladden in.zate verzendinl, ODI'elellDatiae oDlvanaal adreswijziaiapa tea alle tijdea ddltea MD:
PMeWIlve, Postbus 1381, 3430 BJ Nleuwqein.

- Boek bespreking

15

- Satelliet nieuws
- Nieuws de wereld rond

16
17

Advertentie tarievea:

- Regio Ra"ldio

17

- News from the USA

18

Eénmalile p1aatsinl_
I/I paiiDa: Hf1lS0, - of Bfr 2250.
1/2 pagina: Hf) 75,- of Bfr 1125.
1/4 pagina: Hf) 40,- ofBfr 600.
Kleinere advertenties zijn niet moaelijk.
Plke auteur en adverteerder is verantwoordelijk voor zijn eigen
publikatie.
Zonder schriftelijke toesteanmÎnI van de redaktie is gehele of
ledeeltelijke overname van deze Freewave niet toegestaan..
Verleoginl vanje abonnement:

D

Is je voorlaatste nummer. Je wordt verzocht binnen 1 week je abonnement te verlengen.

D

Is je laa~e nummer, indien je nict tijdig hebt verlengd Wij verzoeken je het alsnog met spoed te
doen als je Freewave wilt blijven ontvangen.

,---------------------------------------~

\ - De midden golf in Engeland

18

- Nieuws uit Engeland

20

- Nieuws uit Belgie

20

- B.R.T vernieuwd

20

- Hansen's &andinavie

21

- Nieuws uit Duitsland

22

- ~lntekening
- Tien jaar Freewave lid

22
23

Freewave nummer 199
verschijnt op 10 - 09 - 1990

Satellite Business Television
een succes formule
SBT bedrijfstelevisie per satelliet.

Eerder brachten we het bericht dat medio
1990 de Satellite Business Television van stan
zou gaan. In Freewave een uitgebreid verhaal
rond dit projekt. Het verhaal verscheen eerder in
Telescope, een blad van PTT Telecom , waarvan
Tom de Munck bladmanager is.
Contacten met personeel.

Steeds meer grote ondernemingen in Nederland ontdekken het nut ervan, het personeel via
satellieten live te bereiken en belangrijk bedrijfsnieuws over te brengen. PTT Telecom en de Cinevideo-groep in Almere richtten er een speciaal
bedrijf voor op: Satellite Business Television.
Fons van Westerloo, die negentien jaar werkzaam was bij de AVRO televisie, is er sinds kon
direkteur.

venrouwd raken met het idee dat satelliettv ze in
staat stelt net zo te werken als de omroepen. Dat
kost tijd!"
Logisch vervolg.
Volgens van Westerloo is deze nieuwe functie
een logisch vervolg op wat hij tot nu toe heeft gedaan: het leiding geven aan een bedrijf en het
overbrengen van audiovisuele informatie. Binnen SBT zorgt Cinevideo voor de studiofaciliteiten, PTT Telecom voor de telecommunicatie en
externe producenten voor de feitelijke programma's. Technisch zit SBT zo in elkaar dat PTT
Telecom een kanaal heeft op de Eutelsat 1-F4 satelliet, die voor een veelvoud van doelen kan
worden ingeschakeld. In het geval van de zakentelevisie worden de opnamen naar de satelliet gezonden en vandaar naar de schotelantennes die
bij de ontvangende bedrijven zijn geplaatst.

Profiel van een bedrijfstak in opmars.

Op 1 april is hij als direkteur van SBT in Almere begonnen. Een nieuwe uitdaging voor
Fons van Westerloo in een carrière, die hem als
verslaggever langs de brandhaarden van de wereld voerde, als correspondent in Amerika deed
belanden en hem daarna in het management van
de AVRO bracht. Hij heeft er zin in.

Directe band.

Van Westerloo praat vol enthousiasme over d e
vele mogelijkheden van SBT: "Een bedrijfsjournaal of een jaarverslag op video is al een bekend
verschijnsel, maar dit gaat veel verder. Er is een
directe verbinding tussen zender en ontvanger.
Via de satelliet komt "de uitzending live bij de
mensen waarvoor zij is bedoeld. Het is een lePionierswerk.
vend medium. Het hanteren van Business ComHet pionierswerk heeft zijn han. "Het is een
munications via satellieten kan in de toekomst
enorme uitdaging, een voor Nederland nieuwe" een vast onderdeel van de werkdiscipline gaan
bedrijfstak van de grond te helpen tillen," zegt worden. Het is bepaald geen speeltje. Wie er zo
hij aan de vooravond van zijn overgang van Hil- tegenaan kijkt, moet het vooral niet gebruiken,
versum naar Almere. "Het avontuur roept, want want daar is het te kostb«k'lr voor."
het N edërlandse bedrijfsleven begint lang~an1
aan televisie te ontdekken als medium voor be- Beter geïnformeerde medewerkers.
drijfscommunicatie, waar je ook live mee kunt
In Nederland zijn Ahold, de RABO bank en
werken."
V&D het actiefst op het gebied van de bedrijfstelevisie. Guido van Woerkom, hoofd CommunicaExclusiviteit.
tion Operations van Ahold, studeert momente 1
"Jarenlang was de televisie iets exclusiefs voor samen met PTT Telecom op de mogelijkheid om
Hilversum. Dat is al lang niet meer het geval.
niet alleen beelden en geluid, maar ook data-inMensen zien in dat ze het voor veel meer doel- formatie te integreren in het pakket dat via de
einden kunnen gebruiken. Ik heb acht jaar in satelliet wordt aangeboden. Dit jaar is er een aanAmerika gewoond en daar bedrijfstelevisie van
tal proefnemingen in vier filial en. Als alles zich
dichtbij kunnen ervaren. Het is daar een grote verder positief ontwikkelt, wil Ahold in 1991 het
bedrijfstak, waar jaarlijks zo'n half miljard gul- nieuwe systeem invoeren voor alle 550 fi lialen.
den in om gaat. In Ned rland moeten we dat "B edrijfstelevisie per satelliet is goedkoper, d ~
heel rustig opbouwen. Het b drijf I ven moet informatie gaat n 11 r en komt bovendi n 8 FREEWAVE 19 -3

lijktijdig ter plekke. Dat zijn de belangrijkste
voordelen in vergelijking met vroeger. We kijken
nu i n hoeverre dit systeem te perfectioneren is,
bijvoorbeeld door selectief uit te zenden," vertelt
van Woerkom. In 1987 startte Ahold met wekelijkse bedrijfsjournaals op video met een lengte
van tien tot twaalf minuten. De ervaringen zijn
uiterst positief. "De personeelsleden kijken graag
naar dit programma en van onze bedrijfsleiders
horen we dat onze medewerkers er beter door
geïnformeerd raken."
Journalistieke aanpak.

De Rabobank begon twaalf jaar geleden met
het zes keer per jaar vervaardigen van bedrijfsjournaals op video; drie jaar geleden werd dit
vermeerderd tot eens in de twee weken en sinds
1 maart heeft de Rabobank zendtijd gehuurd via
de Eutelsat satelliet voor dagelijkse livenieuwsuitzendingen in voorlopig veertig filialen.
Bert Tielemans, hoofd audio-visuele dienst van
Rabobank Nederland: "We kunnen via de satelliet slagvaardig opereren en die basisinformatie
in de programma's stoppen waarvan we vinden
dat iedereen die nodig heeft. Bovendien hopen
we het 'wijgevoel' erdoor te versterken. Maar dat
is gekoppeld aan het gegeven dat we 2700 vestigingen hebben. In algemene zin kun je zeggen
dat we op een indringende, snelle, slagvaardige
wijze input aan de medewerkers geven, waardoor
het kwaliteitsniveau beduidend kan toenemen.
Live-uitzenden zie ik als hét grote voordeel van
het werken per satelliet. Je kunt actueel werken.
Doordat je live communiceel1, kun je het karakter van je uitzendingen heel volwassen en open
maken. Het is ook een ongecensureerd signaal,
waardoor dit een vorm van volwassen communicatie is: andere mensen worden niet eerst in de

gelegenheid gesteld om te beoordelen of het
programma(onderdeel) wel geschikt is voor iedereen. Ik geloof dat dat de essentie van onze aanpak is. Het is bij ons geen directief, maar een
feitelijk instrument."
Direkte reacties.

Tielemans legt de nadruk op de journalistieke
aanpak van de Rabouitzendingen: "er wordt bijvoorbeeld direct gereageerd op het nieuws dat
de media brengt rond financiën en economie en
de activiteiten van onze concurrentie; er is algemeen financieel-economisch nieuws; men heeft
een eigen correspondent in Brussel; er is eigen
Rabo-nieuws en aan het slOl is er een financieeleconomisch weerbericht". De Rabobank heeft
voor dit dagelijkse bedrijfsjournaal 21 mensen in
vaste dienst. "We zijn een compleet geoutilleerd,
professioneel bedrijf. Het wordt zeker niet uitbesteed. We willen alles in eigen hand houden."
V&D Dialoog.

Koos Gakeer begeleidt V&D als marketingcommunicatie-adviseur bij satelliettelevisie, waarmee dit bedrijf, als eerste in ons land, in
november 1989 van start ging. Hij onderstreept
dat satelliettelevisie een 'flexibel en interessant
nieuw medium voor het bedrijfsleven kan zijn.'
"Bij V&D gaat het om het uitdragen van de visie
van de onderneming op de komende jaren, op
consumenten gedrag, op milieuvraagstukken, op
promotie, op goederenontwikkeling etc. De leiding van de onderneming stelt het medium ter
beschikking om een dialoog met de medewerkers
op gang te brengen. Er zijn altijd telefoonlijnen,
waardoor iedereen direct kan reageren op de
problemen die worden behandeld. V&D kiest
dus niet voor uitleg, maar voor dialoog. De kwa-

liteit van de programma's moet even hoog zij n
als die uit Hilversum, and r schiet j het doel
voorbij."
Geld besparen.

SBT werkt voor Alan Bradley, een Amerikaanse electrogigant, die een maandelijkse uitzending
van een kwartier maakt voor haar Europese vestigingen. Van Westerloo: "Een enorm proj kt; verieder
groot
thematisch
gelijkbaar
met
programma dat door de omroepen wordt gemaakt. Ze sturen cameraploegen door heel Europa om bijvoorbeeld toepassingen van producten
in bedrijven te laten zien, zodat iemand die bij
Alan Bradley in Madrid werkt meteen kan zien
welke toepassingen er bij British Steel in Engeland hebben plaats gevonden. Uiteraard zit daar
ook een studiogesprek aan vast."
Investerin~.

Satelliettelevisie kost natuurlijk het nodige aan
investering, maar een bedrijf kan daardoor veel
tijd en geld besparen. Nieuwe producten worden
tijdens zo'n live uitzending gepresenteerd, waarbij toe- schouwers in geheel Europa direct vragen kunnen stellen. Volgens van Westerloo is het
scala aan mogelijkheden onuitpuuelijk: bedrijfsjournaals, vergaderingen of persconferenties
kunnen rechtstreeks door de direa betrokkenen
worden ontvangen. De keuze van Bradley voor
SBT vloeit voort uit het feit dat het bedrijf zijn
hoofdkantoor in Nederland heeft en dat SBT gebruik maakt van het zgn. Eurocryptsysteem
D2Mac ter beveiliging van bedrijfsinformatie.
"Een absoluut honderd procent betrouwbaar
overbrengingssysteem. Ik zeg altijd: de kans dat
je dit kunt ontvangen als je de sleutel niet kent,
is nog kleiner dan de kans dat je de kluis van de
Nederlandsche Bank binnenkomt. Zo'n beveiligingssysteem is heel belangrijk, want dit SOOI1 bedrijven
werkt
met
uiterst
gevoelige
bedrijfsinformatie, waarvan ze niet willen dat de
concurrent toevallig meekijkt."
Toekomst.
Naast het aantal bedrijven dat permanent gebnlik maakt van SBT, is volgens van Westerloo
ook het aantal eenmalige uitzendingen groeiende. Hij wijst in dit verband op de activiteiten bij
de opening van het nieuwe kantoor van d e bank
Pierson, Heldring en Pierson, waarvoor SBT een
netwerk had opgezet dat T o kio, Philadelphia,
Londen en Parijs verbo nd . Hierdoor ko n externe
informatie n~'lr Ned erla nd word en gezonden op

het moment dat Pierson een nieuw gebouw jn
Amsterdam opende. Van Westerloo: "Ik denk dat
Nederland een heel belangrijke markt kan gaan
vormen voor Business Television per satelliet. Er
is een groot aantal bedrijven met veel vestigingen, dat is een voorwaarde om er voordelig gebnlik van te maken."
Bewerking van de markt.

De know-how en de apparatuur zijn aanwezig;
nu moet de markt nog verder worden bewerkt
voor SBT. Van Westerloo denkt in eerste instantie aan het leggen van persoonlijk.e contacten,
waarin bedrijven wordt uitgelegd wat de voordelen van bedrijfstelevisie zijn. Ook al is het lang
niet meer zo kostbaar als vroeger, het vergt toch
een investering, er moet een netwerk worden gebouwd. Als voorbeeld noemt hij V&D dat met
tachtig filialen en een investeri ng van ongeveer
f4000,- per ontvangststation zo'n f320.000,- aan
aanloopkosten voor zijn rekening neemt. "Een
dergelijke investering is alleen interessant als je
zo'n systeem redelijk intensief wilt gaan gebruiken. Als je het één keer per jaar nodig denkt te
hebben, kun je het beter huren. Daarbij k.omen
natuurlijk nog de programmakosten, die uiteraard variabel zijn. Maar voor een volledig bemande studio en de satellietzendtijd berekenen
we tienduizend gulden per uur. Deel dat bijvoorbeeld op tachtig filialen en je ziet dat je daarvoor
fI25,-- per filiaal uitgeeft."
Kwaliteit op de eerste plaats.

In een tijd, waarin grenzen steeds meer vervagen en mensen steeds sneller en dichter bij elkaar komen te staan, is de communicatie ook
grenzeloos geworden. De satelliet kan iedereen
bereiken en op zijn wenken bedienen. Toch wil
van W esterloo niets overhaasten, maar N ederland stap voor stap rijp maken voor bedrijfstelevisie per satelliet. Kwaliteit komt daarbij op de
eerste plaats. "We moeten degenen, die het voortouw nemen perfect bedienen en dan pas langzaam opbouwen naar de anderen. "
Samenwerking.

Voor dit doel werkt SBT samen met een aantal bedrijven, zoals Signum in Amsterdam, dat al
enige jaren ervaring heeft met het maken van op
het bedrijfsleven gerichte televisieprogramma's.
Alan Parfitt, directeur van Signum, is positief
over de ontwikkelingen met satelliettelevisie,
waardoor live programma's mogelijk worden:
"B ij het bedrijfsj ournaal op video dat wo voo r
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Ahold maken, blijven we altijd met een gat van
drie dagen zitten tussen eindmontage en goedkeuring van het programma en de definitieve
uitzending. " Toch waakt hij ervoor al ·te euforisch te doen over satelliettelevisie: "bedrijven
moeten zich er terdege rekenschap van geven,
dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben als
er live wordt uitgezonden. In het verleden is het
wel eens gebeurd dat een directeur van een belangrijk bedrijf 's ochtends via de bedrijfstelevisie een ander verhaal hield tegen het personeel
dan 's middags tegen de pers. Daardoor ontstond
enige onrust. "
Serieuze zaak.
Van Westerloo: "In feite doet SBT hetzelfde
als Hilversum. De ontvanger van de boodschap is
een televisiekijker. Het gaat om de effectiviteit,
de kijkdichtheid en de waardering van wat je uitzendt. Die kijker is niet dom. Je kunt hem geen
onzin op de mouw spelden. Bedrijfstelevisie per
satelliet is een serieuze zaak, die het experimentele stadium al lang te boven is. Als het goed
wordt gebruikt, kan het een belangrijke sociale
functie binnen bedrijven krijgen." 0

ZeezendersNtI
De stilte van Caroline.

De vorige aflevering van Zeezenders Nu meldden we al de stilte op de 558 kHz aangaande de
uitzendingen van Caroline. Vandaag, wo 4 Juli,
is het nog steeds stil op de frequentie. Diverse regionale stations en dagbladen in Nederland informeren op de redaktie wat er met het station
aan de hand is. Na genlststelling dat het niet
ernstig kan zijn, gezien we het anders wel hadden gemeld, stellen we dat ook wij verder van
niets weten. Dan maar te zwijgen over het goede
inkomen van de PTf in deze dagen. Tientallen
brieven per dag van lezers waarin dezelfde vragen worden .gesteld.
Eindelijk kontakt in Engeland.
Via onze tipgevers in Engeland worden we op
do 5 Juli eindelijk wat wijzer. Het zou inderdaad
juist zijn dat men aan boord van de Ross Revenge hard aan het werk is om de laatste delen van
de zendmasten te plaatsen. Het tegen werken
van het weer brengt met zich mee dat men maar
stukje bij beetje verder kan met het werk. Tevens
zal een frequentiewijziging in voorbereiding zijn.

Een eerder gebruikte frequentie.

Men heeft binnen de organisatie twee frequenties op het oog, de 576 en de 819 kHz. Van
onze zijde vinden we dat een wijziging geen verstandige zet is daar de IBA andermaal in samenwerking met de DTI een frequentietoewijzing
kan doen aan één van de vele incremenental stations in Engeland. Dat zou dan andermaal de
dan door CaroHne in gebruik zijnde frequentie
kunnen zijn.
Tweede land van registratie.
Chicago maakt zich nog steeds druk over de
aktiviteiten van de DTI, volgende maand al weer
een jaar gelëden. Hij blijft vol houden dat ten tijde van de raid de Ross wel degelijk in Panama
was geregistreerd. Tevens stelt hij dat men de
papieren wel aan boord had maar dat hij ze njet
getoond heeft gezien hij bang was dat de ambtenaren de papieren zouden verscheuren. Ook
stelt hij dat men nog een tweede land voor de registratie van het zendschip achter de hand heeft.
Onderzoek bij Lloyds en het registratie kantoor
van Panama in New Vork hebben echter uitgewezen dat dit stukje blufpoker van Chicago andermaal nonsens is.
Ruim drie uur in de ether.
Een sanitaire stop in de nachtelijke uren van
één van onze medewerkers op vr 6 Juli was de
reden om ook even de radio, die konstant is afgesteld op de 558 kHz, aan te zetten. Drie uur
was het op dat moment en .... Caroline was terug
in de ether, ditmaal met een keihard signaal. De
uitzendingen gingen door tot 6.15 uur, waarna
men weer voor lange tijd uit de ether verdween.
Oproep vanuit Engeland.
Andermaal komt op za 7 J uH een verzoek uit
Engeland ter ondersteuning van de Caroline Movement. Men betaalt, zo stelt men, de advokaten
van Caroline uit de opbrengsten. Men roept alle
fans van Caroline op om een donatie te sturen
om de rechtzaak tegen de Britse regering te kunnen betalen. Cheques moeten betaalbaar worden
gesteld aan CLF dept 1,25 The Meadow, Chislehurst, Kent, BR7 6AA Engeland.
Waarschuwing vanuit Engeland.
Eén van onze trouwe tipgevers in Engeland
waarschuwt ons echter niet te snel te betalen
daar hij bewijzen heeft dat het tot nu toe binnengekomen geld niet naar de advokaten is gegaan
maar puur is gebruikt om het station te kunnen
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bevoorraden en de bemanning te betalen. Op
zich voor de trouwe luisteraar natuurlijk geen reden om geen geld over te maken.

de test af met de oude 'LA is [ree' j ingle van
Tony Alen.
Terug van zeezenderbijeenkomst.

Veronicaschip naar andere ligplaats.

Andermaal wat beweging rond het Veronicaschip in Maastricht. Het schip moet haar ligplaats aan de Wilhelminabrug vrij maken voor
het bunkerschip Nautica-J ansen, dat ter hoogte
van het Landbouwbelang aan de Wilhelminakade ligt. Het bunkerschip, aldus Evert Stolman,
moet op haar beurt de weg vrijmaken voor de
bouw van kantoren op de noordkop van de kade.
De vergunning van het Veronicaschip is inmiddels, wegens het succes van de disco, verlengd tot
december. Men zal voorlopig kunnen blijven liggen tot een nieuwe ligplaats is gevonden.
Waarschijnlijk komt een ligplaats ter hoogte van
de graanmarkt in aanmerking daar ter plekke genoeg parkeerplaats voor handen is.

Voor de liefhebbers van Ken.ny Evereu, vroeger al zijn
grappen en grollen verkopend
via Radio London, zijn andermaal (wee prachtige opnamen
tevoorschijn gekomen. Het
gaat hier om respektievelijk
een uitzending van een Kerstprogramma (Kenny's verjaardag) op BBC Radio Medway en een
show, tesamen met Dave Cash, uit de begindagen
van Capital Radio. Beide programma's duren 60
minuten en zijn te verkrijgen op cassette. Bestel
je één dan zijn de kosten f 10,-, terwijl beiden
voor f20,-- leverbaar zijn via ons adres in Groningen.
Toch weer even in de ether.

zo 8 Juli is Caroline toch weer in de ether geweest. Een non stop muziekprogramma, van
ruim een uur lengte, eindigde met een '576' jingle, hetgeen een duidelijke aanduiding is dat
men toch spoedig van frequentie zal v,e randeren.
Ook stelde men dat de luisteraar voor meer informatie frequent moet inluisteren naar de 558
kHz.
Signaal behoorlijk hard.

We kregen, via SMe, een opname ter beschikking van de testwtzendingen. In vergelijking met
eerdere opnamen rond dezelfde tijd door hen
gemaakt dient gesteld te worden dat de
ontvangst kwaliteit beter is geworden. Men sloot

Joris de Bruycker is vandaag teruggekomen
vanuit Frankrijk, alwaar hij de zeezenderbijeenkomst van Offshore Echoes deels heeft bijgewoond. Uit opmerkingen, gemaakt door
ondermeer Mik.e Dundee, valt op te maken dat
het in Engeland steeds moeilijk.er wordt voor Caroli ne te werken. Diverse mensen achter de
schermen zouden steeds weer gevolgd worden
door DTI lieden. Toch hoopt men spoedig met
een redelijk groot schip vanuit 'elders' te kunnen
bevoorraden.
Bijeenkomst een succes.

Hence Radio, the offshore Assembly, is, volgens de organisatie, zondermeer een succes te
noemen. Na de formele bijeenkomst in de ochtenduren,volgde een videovertoning van materiaal dat grotendeels niet eerder werd vertoond.
Ondermeer beelden vanuit Portugal, waarbij de
ontwikkelingen met de Communicator werden
vertoond. Als speciale gasten waren Tom Anderson, Mike Dundee, Dave Asher, Chris England,
Nigel Harris en Caroline Martin aanwezig. Vooral de late avond en het begin van de nacht waren
succesvol. Ruim 700 personen zagen een speciale
disco en rockshow gepresenteerd door ondermeer Dave Asher en Tom Anderson.
Problemen met Chicago.

De vurige wens van Carolinelieden en vooral
Ronan O'Rahilly, is dat Peter Chicago zich met
spoed weer eens naar de Ross Revenge begeeft
voor het grotere technische werk. Peter, zoals altijd dwars (of het nu terecht of onterecht is), is
echter niet eerder van plan te gaan nadat Ronan
verplichtingen van financiële aard (bijdrage ~'ln
hypotheek) heeft uitgevoerd.
Toch problemen met het geld.

Kontakten met Engeland op za 14Juli leerden
ons dat het wéér een geldprobleem is bij Caroline. Er is totaal geen geld voor bevoorrading en
niet voor niets vragen alle infolijnen om geld
t.b.v. een eventuele rechtzaak. Zoals eerder gesteld verdwijnt dit geld echter in de bevoorradi ngspot.
Twee tenders opgepakt.

De laatste weken, zo geeft een van onze informanten door, zouden in Engeland twee ten-
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ders van de Carolineorganisatie, direkt na het
verlaten van de haven, door ambc:enaren van de
DTI zijn aangehouden en aan de ketting gelegd,
hetgeen het allemaal voor Caroline nog moeilijker maakt.

werden de decks gelukkig gerepareerd waardoor
o.a. een oude Colin Ward tape werd afgespeeld.
Verder op deze tape ondermeer het laatste
nieuws over de Communicator en een imitatie op
Tony Blackburn.

Geen reden tot klagen.

Ruim 50 reakties naar Londen.

dU

In totaal zijn er bij de redaktie zo'n 30 kopieën
van brieven van lezers, gericht aan de leden van
het Britse Parlement, binnengekomen. De mooiste reaktie was wel die van H.v.d.Marel uit 's Gravenzande, die ondermeer schreef: "Waarom,
vraag iA me af, wilt U Caroline het zwijgen opleggen 1
Caroline is al meer dan 26 jaar in de ether. Oorlog is
slecht, Caroline is een legmde. Ze doen geen mms
kwaad. Caroline is erg vredelievend. Ze willen muziek
vanaf de Noordue brengen; is dat echt een slechte
zaak 1 Een schiP dat ltemafval loost in de ue is een
slechte zaak. Ik hoop dat U het besluit in hnovernJeging wilt nemm en de Broadcasting Bill alsnog van de
tafel veegt. Geef Radio Caroline een legale status, het
kost U niets!

·

Een woordvoerder van de
DTI stelde op ma 16 Juli
dat de luisteraars van Radio
Caroline, die massaal hebben geprotesteerd bij de leden van het Parlement, geen reden tot klagen hebben ivm. de storingen die veroorzaakt zouden worden door
Spectnlm. "De 558 kHz is door de IBA volgens
de internationaal toegewezen frequenties aan
Groot Brittannië aan Spectrum vergeven. Caroline gebruikt de frequentie illegaal daar ze geen
uitzendvergunning heeft. We htbben eerst alle
andere, ons toegewezen, frequenties vergeven en
uiteindelijk bleef alleen de 558 kHz nog over.
Indien Caroline toch weer zal gaan uitzenden via
de 558 kHz zal door ons worden overwogen de
DTI te vragen verregaande stappen tegen het
zendschip te ondernemen. "

De heetste van Billboard.
Di 17 Juli om tien uur in de avond werd er bij
de TROS op Radio 3 een begin gemaakt met het
uitzenden van alle nummer 1 platen die ooit in
de Amerikaanse Hot 100 hebben gestaan. Het
eerste programma werd gepresenteerd door Peter Teekamp (ex Carl de Jong van Caroline) en
als gast had hij de Amerikaanse ambassadeur. De
opening werd in het programma TROS Aktua
ook live uitgezonden. Peter toonde de kijkers de
studio, van waaruit alles wordt gepresenteerd.
Na de terugschakeling naar TROS Aktua, dat gepresenteerd werd door Nico Steenbergen, zag je
dat Nico met een glimlach misschien wel terug
dacht aan de goeie ouwe tijden op de Mebo Il.
Grote serie SMC Audiomapzinea.

wo 18 Juli kregen we een grote voorraad nieuwe cassettes van het Audio Magazine. We zullen
ze in de komende tijd allen bespreken. De eerste
is nr 49 met een overzicht van de aktiviteiten op
zee in de periode eind januarVfebruari. Een
zeer onrustige periode waarin een orkaan over
de Noordzee ging. Duidelijk is te horen hoe de
Ross Revenge had te lijden onder het natuurgeweld. Plaat na plaat sloeg over en tot overmaat
van ramp weigerden de tapedecks het ook. Ook
de generator bracht de nodige problemen. Later

Antwoord DTI.

In deze Freewave een afdruk van een brief
van de DTI, zoals door ons ontvangen. Het was
gericht aan de onderminister voor rultuur en
mediazakep.
De inhoud spreekt voor zichzelf.
No, steeds ,een behandelin,.

De verdere behandeling van de MEBO act, zoals de voormalige MOA wordt omschreven, is
uitgesteld tot na het zomerreces. Waarschijnlijk
zal het niet voor het einde van dit jaar worden alvorens de wetswijzigingen van kracht zullen worden.
Naar Stan Haag ,eluisterd.

Helaas moet ik alweer negatief schrijven. Vandaag toch maar even naar de TROS geluisterd
en Stan Haag zijn drie uren durend programma.
Wat jammer toch dat ze deze man en niet een
andere oude vedette van stal hebben gehaald.
Echt, de man presteerde het telkens weer om titels dan wel namen van groepen verkeerd uit te
spreken. Nee, een tweede Frans Nienhuis.
Adformatie brengt bericht.

do 19 Juli: Adformatie, het weekblad voor reklame, media en marketing, brengt in haar wekelijkse uitgave een bericht onder de kop 'Caroline
weg': 'De Engelse radiopiraat Radio Carotine
heeft na meer dan een kwart eeuw uitzendi ngen
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gestaakt. Dat is gebe lrd onder dnlk van de Britse autoriteiten '. Een snel, niet foutloos, weggedrukt berichtje tussen al het ander nieuws van
Adformatie. Gelukkig hebben we dergelijke berichten de afgelopen 22 jaar vaker gezien.
Bericht uit Radio and Music.

Er blijken dus vele berichten te zijn inzake het
al dan niet verdwijnen van Caroline. Zo meldt
het vakblad Radio and Music dat een gerucht de
ronde doet dat Invicta Radio van plan is de Ross
Revenge te kopen om deze te gaan inrichten als
discotheek terwijl men van plan zou zijn het zusterstation Coast AM te hernoemen in Radio Caroline.
Coast AM zelf ook met berichtgeving.

In haar nieuwsuitzendingen m<k'lkte Coast AM
melding van het feit dat Caroline haar programma's zou hebben stopgezet onder dnlk van de
Britse regering en dat vooral het bevoorraden
onmogelijk was gemaakt door de DTI.
Een driewerf hoera voor Piet!

Stichting Media Communicatie, 020 -6621141.
Maat zelf achter de tafel.

Het was, bij de afsluitende uren van de top
1000 van de VS, een goede zaak dat ook programmadirekteur Ferry Maat zelf een deel presenteerde. Na zijn Radio 10 periode was deze
voormalige deejay van Radio Noordzee niet
meer te horen geweest via de TROS. Hopelij k
horen we hem nog vaak in de toekomst.
Nummer 51 en 52.

Tot slot van de nieuwe serie SMC Audio Magazines even iets over nummer 51 en 52: Nummer 51 brengt de periode februari! maart 1990
andermaal
veel
noodweer,
genermet
atorproblemen, Tony Kirk op tape en Neil Gates
zijn laatste show - waarin hij nogal tekeer gaat
over de slechte organisatie. Verder vele nieuwe
deejays. Trek dus maar weer een blik open. Op
nummer 52 ondermeer het BBC nieuws dat
wordt gebracht ipv. het Carolinenieuws, het
voorbij varen van het Koninklijke Britse jacht,
Pasen met het 26-jarig bestaan van het station en
andermaal 5 nieuwe deejays. Te bestellen bij
SMC.

Vandaag ook de 50ste cassette van Audio Magazine afgeluisterd . Piet Treffers, de samensteller van deze door SMC uitgebrachte cassettes,
heeft van de 50ste een feestelijke gemaakt door Adverteren in vakbladen.
een overzicht te brengen van diverse fragmenten
De DTI, zo leen onze info uit Engeland op do
omtrent Caroline in de 70'er jaren tot aan het 26 Juli, heeft in diverse vissersvakbladen en in
zinken van de Mi Amigo in 1980. Natuurlijk niet lokale kranten, die vooral verschijnen in of in de
allemaal op een even glasheldere kwaliteit maar direkte omgeving van havens, een advenentie latoch leuk om terug te horen. Na de eerste signa- ten plaatsen waarin wordt verwezen naar de
len van Radio 199 met Chrispian St J ohn in de- MOA en tevens gedreigd wordt met zware strafcember 1972 gaan we twee uur lang de diverse fen tegen eventuele bevoorraders.
maanden af in de daarop volgende jaren. Of het
nu de muiterij, de Caroline requestshow, Veroni- Spectrum vaak uit ether.
û"l vanaf de Mi Amigo, Radio Seagull, Atlantis,
do 28 Juli werd ons bekend dat Spectrum RaHarry Bergman, het boodschappen lijstje, het dio, het station dat de 558 kHz zondermeer zal
Buster interview, de oude Radio Nordsticker, het innemen, vaker uit de ether dan in de ether is.
slechte '79 gebeuren, Marc J acobs wens aan Mr.
Men maakt gebruik van een terrein waar ook het
Pieterse, Norman Berrington jingles of de stem krachtstation staat opgesteld voor de Metro in
van Chicago is, het brengt allemaal ontzettend London. Wegens een tekon aan olie was men releuke herinneringen terug. Twee uur lang duurt gelmatig uit de ether. Komt dat niet bekend
deze 50ste aflevering. Jammer is het dat Piet het voor?
klaarblijkelijk een treurige taak vond want hij
kondigt de diverse maanden nogal bedroeDit weekend terug?
vend aan. En hoe zat het eigenlijk m,e t die
Tenslotte hoorden we vandaag dat de
speciale mooie jingles die voor deze cassetkans erin zit dat Radio Caroline dit kotes waren gemaakt door ji nglelier Boonmende weekend ü'll tenlgkeren, waarbij
stra?? Juist, ze werden achter elkaar
eventueel gebruik zal worden gem~'lkt
gedraaid ipv. tussen de maanden door.
van de 576 kHz. Men heeft de afgelopen
Toch een topper. Voor meer info kun je
rn weken, naast het technisch onderhoud,
bellen na 18 uur met Rob Olthof van de _ _~_ _ _ hard gewerkt aan het opschilderen va n

9
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het schip. De binnenk.-.nt is helemaal klaar, terwijl aan de buitenkant nog hard wordt gewerkt.
Niet up to date.
Zoals U zult zien sluiten we deze 'Nu' af op vr
27 Juli. Reden hiervan is dat de samensteller op
vakantie gaat en het wegbrengen van de teksten
voor deze Freewave in deze periode valt. Derhalve de volgende keer meer. Met dank aan o.a.
Tom de Mu?ck, Paul de Haan, Ate Harsta, Jack
Duyzer, Chns Edwards, Maria Depuydt, Jos Leijgraaf en Rob Olthof.
Samenstelling Hans Knot. 0

Nieuws kort

door Hlms Knot

Samenwerking VOFC en C Span.
Sinds kort bestaat er een nauwe samenwerking
tusse~ de ~oice of Free China en C-Span in
Amenka. Vla de kanalen van Cable Satellite Public Affairs Networks wordt nu 1 uur van de Engelstalige programma's van de VOFC in
Amerika verspreid. Dit gebeurt via de satelliet
dan wel de kabel en wordt alleen ontvangen
door de afnemers van C-Span.
Het niet commerciële netwerk werd in 1979
opgericht
door
de
geZamenlijke
kabelmaatschappijen met als doel de bijeenkomsten
van het Huis van Afgevaardigden live van coastto-coast te kunnen brengen. Sinds 1986 worden
ook a~dere i~ems gebracht via C-Span. C-Span
kreeg In dat Jaar ook een zusje erbij in de vorm
C-Span 2, waarbij eerst verslaggeving vanuit de
Senaat plaats vond. Later kreeg ook dit station
een 24 uurs service.
Twee kanalen erbij.
In 1989 werden er nog eens 2 geluidsL1.nalen
toegevoegd waarbij verslaggeving uit allerlei congrescommissies belangrijk item werden, als onderdeel van onderwerpen die een brede publieke
belangstelling hebben. Audionetwork 1, zoals het
eerste van deze twee kanalen heet, brengt een
mix van verslaggeving van Congrescommissies
en hoorzittingen en radioprogramma's, die toegeleverd worden vanuit de gehele wereld. Naast
de programma's die uit Washington komen vanuit de regeringsgebouwen dus tevens veel programma's toegeleverd door ondermeer de Voice
of America en andere Engelstalige programma's.
Leveranciers zijn o.a. CBC Canada, NHK Japan,

Deutschlandfunk, ORF Oostenrijk, de Chinese
Staatsom~oep, Radio Nederland Wereldomroep
en de Zwitserse Staatsomroep. Daar is dus nu de
Voice of Free China bijgekomen.
Het tweede kanaal.
De BBC World Service, vaak het meest betrouwbare programma ter wereld genoemd,
wordt zelfs 24 uur per dag uitgezonden en wel
via Audio Network 2. Als niet commerciele openbare omroeporganisatie heeft men een grote reputatie
verworven
bij
ondermeer- de
congresleden en de senatoren. Naast de grote inhoudelijke interviews, die men brengt met hen
en b.v. zakenlieden, brengt men via het tv programma telkens programma's waarin de kijker
en zijn mening uitgebreid aan het woord en in
beeld komen.
Korte golf luisteraar.
Vice President van C-Span is Brian Lockman
die altijd een fervent luisteraar is geweest va~
het korte golf geb~uren. Over de VOFC stelt hij
dat haar Engelstahge programma's altijd interessant, informatief en amuserend zijn. Hij nam
daarom ook kontakt met de leiding van VOFC
op en kr~eg toeste~ming een deel van de programmenng op experimentele basis in Amerika
te gaan ve~spreiden. Een termijn is niet gesteld.
Inmiddels is de apparatuur voor het overzetten
van het signaal geinstalleerd en worden de programma's in de VS door C-Span verspreid.

De lange nacht van de geheime zenders.
Vanaf vrijdag 31 augustus om 8 uur in de
avond tot zaterdagochtend 1 september 5.45
UTC zal de vierde 'Lange Nacht van de Geheime Zenders' worden gehouden, georganiseerd
door het tijdschrift 'Radio Von Unten'. Thema
ter overdenking is dit keer de overval van de
Nazi's op de zender Gleiwitz en het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog. In het officiele
deel van de nacht ligt het in de bedoeling dat de
deelnemers ongeveer 30 radiostations moeten
ontvangen. Hierbij kunnen twee diploma's worden verworven: die van deelnemer en die van 'ik
hoorde alle stc1.tions'. Het luisterplan en verdere
informatie kan verkregen worden door 2 IRC's
te sturen aan Radio Von U nten, Weenderstrasse
30, 3400 Göttingen 1. Voor het niet officiële gedeelte is het de bedoeling dat men een groot aantal niet officiële en ondergrondse stations
opspoort. Ook deze lijst wordt op aanvraag toegestuurd. 0
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dti

th~ depU'tmcDt (or EQt~riM

Eric Fonh MP
Puliamcntuy Uadcr Sccrcury oi Sbk (or
Indusay & Coruumcr Affain

Mark Fisher Esq MP
House of Commons
LONDON

You sent David Mellor ·a number of letters you had received
about amendments to the Marine, Etc, Broadcasting (Offences)
Act 1967 (the MEBO Act) that were added to the Broadcasting
Bill at the Report stage. These have been passed to me in
view of my responsibility for the part of the Bill dealinq
with unlicensed broadcasting. I hope you will forgive me if 'r
deal with them in this single reply as they all raise similar
issues . \
The letters make a number of points and express
concerns about the amendments.

~·ari.ous

~·:~'..!lè lik~ firRf: to oej:\) wi th the extension of the MEBO Act
to prohibit broadcasts from structures. This provision is not
as extensive as some of the writers appear to think. · It is
1imited to areas designated under the Continental Shelf Act,
in which the .UK already has jurisdiction over structures .
involved in the exploitation 'of ' natural" resources, and is in
accordance wi tb well-established principles" of 'international
law. 'concerning the contine~tal shelf~\ ' .
.
.

!
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Second, '.I tU~:l to " th~ p~öhil)itiorï'öf " broadèasts 'which can be
received here or which cause interference here and where are
made .: from ships . in . areas. of the high seas to be prescribed by
statutory ·instrum~t; '~·· This' is necessary in order to enable us
to . keep . the~airwaYes clear for 'legitimate broadcasters and for .
the ·emergency-services. The consequences if a roque radio
station interfered with communications in ' an emergency or w1th
air traffi'c control, for example, do not bear thinking &bout.
It would be irresponsible to ignore this. I cannot accept the
contention that unregulated radio pose's no threat to
legitimate radio users or the emergency services. Pirate "
transmissions are interfering with authorised broadcasts and
have threatened ship-to-shore communications and aeronautical
radio navigation beacons.
.

~

"

.

.

The amendments are ' in accordance with what has become
.
customary international law.' states are expressly entitled to
take measures against offshore broadcasters on the high seas
by the United Nations Law of the Sea Convention;
Third, I would like to answer tbe concerns expressed about the
new enforcement powers. The lack of suitable enforcement
powers has proved a handicap ~n_dealin9 with offshore
broadcasters. The ~ill provides for the enforcement
authorities to have the powers they need to enforce the law.
I am sure· you will agree that a law that cannot be enforced is
unlikely to be completely effective.
.
The powers to board ships involved in broadcasting, to search .
for and seize .evidence and to arrest persons are no more than
is necessary for effective enforcement. "Huch of the comment
abou t them is, I am bound to say, ·ra ther exa9gera ted. For
example, powers of entry, search and seizure are· already
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va ilable aga i nst una ut ho ri sed broadcasters ons hor ei and s~a
fishery officers have s i milar powe rs t o board vessels outslde
t erritoria l waters. So t he new prov isions are hardly
unpr ec edented.
Comparisons with the powers given to fight drugs trafficking
are misleading and overly simplistic. They fail to take into
ac count, for example, the s everity of the penalty that may be
:~ posêdt ~hich i s a fa~ be tte r i ndicator.
The swine9ing
penalties for drugs smugglinq are much more severe than for
offshore broadcasti~. In general, enforcement powers are n2t
a good indicator of the seriousness of an' offence since they
have also to refleet a variety of other factors. They have to
be sufficient to enable the authoritie~ to prevent the
activity in qu~stion, to obtain evidence of crime and to bring
offenders to book~ As indicated above, the powers against
offshore broadcasting· are in · 1ine with other legislation
relating to marine offences.
Several writers comment on the po~er to use· reasonable force.
It is a fact that it is sometimes necessary in law enforcement
operations, to use a degree of force. I cannot see that the
use of "reasonabIe force" by a duly autt,orised law enforcement
officer constitutes an abuse of h~~an rights as· implied in
some of the letters. I am afraid that it is impossible to
generalise about what constitutes "reasonabIe force" because
what is ttreasonable" in a given case will depend on the
circumstances.
Many letters comment o~ the immu~ity from civil or crimina1
proceedings for enforeement officers. I can reassure the
writers that this is not a blanket immunity. It on1y applies
if the court is satisfied that the officers acted in good
faith and reasonably.
.
Some writers repea~ allegations about the events óf 19 August
last when the.. "Ross Revenge" was boarded. I can only
reiterate that I completely deny any suggestion that officials
of my Department acted illegally. I also reject any
suggestion that the new provisions are retrospective.
I turn now to the question, raised in some letters, of the
a11ocati~~oL-the frequency on whieh Radio Caroline is
broadcasting, 558kHz, to Spectrum Radio. The availability of
radio frequencies is decided by international agreement. It
has been ·agreed that 558kHz should be made available in the UK
for broadcasting. Radio Caroline cannot reasonably expect to
have security of tenure on the frequency which it has
unilaterally appropriated and it was inevitable that the
frequency would be allocated to · an authorised station sooner
·or later. There is no real analogy with overseas land-based
stations since these operate within the international system
of
radio requlation.
Finally, it is suggested that Radio Caroline should be
1egalised. It is for those responsible for running Radio
Caroline to deeide whether to follow other former pirates in
applying for a broadcasting franchise, although it has been
announeed by the Home Office that anyone convicted of
unlicensed broadcasting offences af ter 1 January 1989 will be
automatica11y debarred.
Our poliey, already being put into effect through the
1icensing of the first batch of community radio stations, is
to cater for the broadest possible range of tastes. There is
no longer any justifieation for feeling that lack of
opportunity makes it is necessary to go offshore. The
circumstanees that give rise to pirate radio in the 1960'5 na
longer exist.
It seems to me that some of the writers have been carried away
by their enthusiasm. I reject the lurid picture they paint of
the state taking untrammelled powers to crush a harmless music
station. As this letter shows, the powers are bath justified
and necessary. They are a carefully measured response to the
problems still being caused by offshore broadcasting.
I hope this is helpful • . I am sendinq, for information, a coPY
to Da vid Mellor.
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ERIC FORTH

In de eerste ajlevering vertelde ik globaal hoe de gebou·
wen van Atlantic 252 UJn ingedeeld en wie er UJe'rJc.
wam zijn. Eén van de namen, die ik toen tJef"f1UldtU,
was die van station manager Traw Baxter. Ile vroeg
hem ondermeer hoe hij %0 bij het station betrolWn raale·
te.

tal jaren bleef het bij ideeën en uiteindelijk resulteerde her zes jaar geleden tot de ee~e plannen en uiteindelijke vergaderingen tot realisatie.
Vier en een half jaar geleden leidde dit tot de
oprichting van Radio Tara Lld als een bedrijf
met doel te komen tot een dergelijk station.

Travis: Voordat ik hier kwam te werken was ik.
aktief bij BBC lL"ldio 2. Drie jaar geleden zag ik
een advertentie, geplaatst door de mensen die
het station hebben opgezet. Ondermeer werd er
gevra.c"\gd naar een 'station-manager'. De herfst
daaropvolgend werd ik benoemd. Ongeveer
tegelijkenijd werd ookjohn Cadeu betrokken bij
ons projekt.

C: Woorom besloten RTE en CLT, .de moeclenruJat·
SCMPPij van Radio Luxembourg,. te gaa'n sammwer·
km'!

ChTÛ:

Wat is de huidige betrokkmheid van'John Cal·

T: Ik denk omdat ze overeenkomsten hebben.
Het projekt zou vanuit IerL"\nd worden opgezet
met als nevendoel tevens het Engelse publiek te
bereiken. Hetzelfde gebeurt al een aantal decennia vanuit Luxemburg en RTE w~ slim g~noeg
iets dergelijks te gaan doen.

leu'
C: Hoe.stQQ.t het met de concurrentie'!

T: Hij funktioneert bij ons nog steeds als consultant (adviseur). Momenteel is hij op het Midem
festival in Cannes om een aantal gesprekken te
voeren.
C: Is dat specifiele voor Atlantic 252'

T: Nee, het zijn algemene gesprekken maar is
wel relevant tot datgene wat wij doen.
C: Hoe is het station eigenlijk opgezet '!

T: Voor het prille begin moet ik te nlg gaan naar
de 70'er jaren en de herindeling van de frequenties. De 254 kHz werd toen toegewezen aan Ierland, hetgeen inmiddels door een nieuwe
herindeling de 252 kHz is geworden. Ierland
had nooit eerder gebruik gemaakt van frequenties in de Lange Golf. Wel werd er in Groot Brittannië en Europa in deze band uitzendingen
verzorgd. Na de toewijzing aan Ierland was een
aantal mensen zo verstanding te denken dat het
een grOOl voordeel was dat eventuele uitzendingen via deze frequentie zowel binnen als buiten
Ierland goed zouden zijn te ontvangen. Een aan-

T: De belangrijkste concun:ent in Ierland is RTE
Radio 2 en de commerciële zender Capital Radio
in Dublin. In mindere mate kan het commerciële
station 98 FM nog worden genoemd. In Groot
Brittannië zijn onze concurrenten Radio 1 en de
ILR stations, hoewel deze laatste groep een grotere doelgroep probeert te bereiken dan ons voor
ogen staat. Onlangs heeft Radio look haar opzet
enigszins veranderd om ook de groep tOl 45 jaar
beter ·te kunnen plezieren. Hoewel wij ook een
deel van dit publiek bereiken is onze belangrijkste luistergroep desondanks .die van 15 tor 34
jaar.
C: Hebben jullie oole met Jdachtm te maken van sta·
tions die jullie betichten van cmredelijlte competitie'!

T: Het is de begrijpelijke reaktie. Als ik een stadon zou runnen in Groot Brittannië zou ik. mij
zo . hard mogelijk afzetten tegen een nieuw station. Ik hoop maar dat de stations zich er niet te
veel tegen af zullen zetten want dan krijgen ze
het nog hard te verduren in de komende jaren.

FREEWAVE 198-13

Het is beter voor de stations dat ze er mee leren
te leven.
C: Toen Luxembourg in de JO'" jaren begon warm"
vooral bij rk BBC veel zorgen.

T: Dat klopt maar in de commerciele sector zitten de mensen die de radioindustrie gekneed
hebben zoals deze nu is. Zij hebben ingezien dat
de radio zich zou ontwikkelen zoals het nu gebeun. Ik kan me best de frustraties voorstellt'n
bij de komst van nog weer een nieuwe concurrent, maar er zijn voor iedereen nog genoeg mogelijkheden.
C: Is " ook spraJu geweest van ploo,tselijltt oppositie 1
We hebben vernomen dat er merum zijn geweest die geprobeerd hebben de antmf1nn4St te sabotnen.

T: De zendmast is niet beschadigd. Er waren zorgen bij bepaalde groepen, gedurende de planningsperiode, dat de zendmast verschrikkelijk
zou afsteken bij de omgeving - meer dan zoals
nu blijkt. Vrees bij mensen is altijd groter als ze
niet precies weten hoe het er uiteindelijk uit zal
gaan zien. Met een paar uitzonderingen daar gelaten is iedereen tevreden met onze komst hier.
C: Is het signaal direkt gericht 7

T: Nee, het is compleet ongericht. We willen een
zo breed mogelijk luisterpubliek bereiken. We
zouden het signaal kunnen laten concentreren
op een gebied b.v. Birmingham. Hiermee zouden we in conflia komen met datgene dat ons
werkelijk.e doel is nl. het bereiken van geheel Ierland en een zo groot mogelijk deel van Groot
Brittannië. Als we direkt gericht zouden uitzenden zouden we waarschijnlijk falen door ht't niet
bereiken van een deel van Ierland, hetgeen ons
zeer zek.er niet voor ogen staat. Het grotere bereik van de uitzendingen is trouwens aanzienlijk
grOler dan we verwacht hadden.
C: Hoe staat het met de reldameundtijd7

T: Vanaf het begin wisten we dat het tijd zou
vergen aandacht te trekken bij de adveneerders.
We hielden er rekening mee dat het zeker een
jaar zou duren alvorens er een goede basis zou
ljjn gelegd. Ook. wisten we dat we ons moesten
bewijzen tegenover een sterk keten van commerciële stations. Er zullen dan ook heel duidelijke
cijfen moeten komen willen de reklameburo's

de adverteerders adviseren hun budgetten deels
aan ons te besteden. Gezien ons doelgebied staan
wij niet open voor puur lokale adveneerders.
Misschien dat een lokale garagehouder het wel
leuk vindt om bij ons te adverteren omdat hij
vaak bij het station langs komt en denkt dat wij
er voor de omgeving zijn en hij mensen naar ons
heeft horen luisteren, maar het is beslist niet
onze markt. Wij zoeken alleen adverteerd~n die
grote bedragen willen investeren en als je aan
enkele honderdduizenden guldens denkt zijn
deze adverteerden niet zo maar te vinden. Eent
dien je aan te tonen dat de lwstercijfen goed
zijn en blijven stijgen in procenten.
C: Je richt je dus meer ;ntern4tionaal dan 101uzal7

T: Het zijn de nationale adverteerders, de grote
firma ·s. Inderdaad komen er nu redelijk veel adverteerders binnen. We hebben ook een programmatische kant om rekening mee te houden.
Vanaf het begin zijn we van mening geweest dat
we ons programma niet moesten gaan volstoppen met reklame tijdens de aanloop periode van
Atlantic. Zondermeer was onze strategie in ieder
geval gedurende de eerste 6 maanden weinig adverteerders in de programma's toe te laten en dit
langzamerhand te gaan uitbouwen. Ik denk dat
we het goed gezien hebben met deze keuze.
C: De reltlomeundtijd wordt via Luxembourg verIeocht 7

T: Nee, dat klopt niet helemaal. De aandeelhouden, die de organisatie achter Atlantic 252 hebben opgezet, waren ook eigenaar van het oude
reklameverkoopk.antoor van Luxembourg. Hedentendage is het echter een onafhankelijke onderneming die zowel voor Luxembourg als voor
Atlantic zendtijd verkoopt.
C: Dw reltlomeundtijd voor overdag voor Atwntic en
voor de avonduren voor Luxemhourg verlwpen.

T: De mogelijkheid bestaat natuurlijk om via beide stations zendtijd te kopen maar het wordt niet
als een package verkocht. Er bestaat een gevaar
als je beide stations tegelijk probeert te adviseren
aan een klant dat je één van beide devalueen.
C: Ik clenJt dat er wel mig onderscheid is twsm ~

stations.

T: Dat k.lopt. Het is beter de leuke dingen van de
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beide produkten te onderscheiden n daarna beide op hun eigen waard e te v rkopen aan een
klant. Als je dit niet doet raak je zondermeer in
konflikt door b.v. op een bepaald moment te
proberen te beschouwen wat station (produkt)
wat deel van de winst binnenhaalt.
C: Wat voor soort publiek luistert er en hoe zijn de reakties '!

T: We hebben een document gepubliceerd waarin staat dat we een luisterpubliek hebben van
ruim 1,5 miljoen. De gegevens zijn afkomstig
van oktober 1989. Er zijn echter ook andere onderzoeken gedaan gericht op andere doelgebieden dan het eerste. Hieruit kunnen we
constateren dat ons luisterpubliek veel groter
kan zijn, zelfs tot rond de 3 miljoen. Een uitgebreid luisteronderzoek is in werking gesteld en
ons uiteindelijk doel is tegen het einde van 1990
rond de 4 miljoen luisteraars te hebben.
C: Zijn er plannen voor zendtijduitbreiding 7

T: Neen, daar denken we voorlopig niet aan. Het
is altijd de bedoeling geweest om 13 uur uit te
zenden en ons te richten op de groep die in die
uren luistert. Eén van de redenen dat we niet
meer zendtijd gebruiken is dat we niet precies
weten wat we voor 6 in de ochtend en na 7 uur
in de avond moeten gaan draaien omdat we niet
weten wie we er mee bereiken en hoe groot ons
luistergebied dan is. Na 21 uur zouden we b.v.
met het vermogen naar beneden moeten gaan.
Dit heeft weer tot gevolg, indien we dan in de
ether zouden zijn, dat . mensen ons plotseli ng
slechter gaan ontvangen. Een groot deel van
deze luisteraars zou ons dan ook niet meer overdag aanzerten. Gezien we overdag op volledig
vermogen uitzenden zijn we natuurlijk niet gek
om in de avonduren op b.v. half vermogen de
luisteraars weg te jagen.
C: Tensloue, hoe zie je de toekomst voor het station '!

T: Ik denk dat we wel goed zinen. Commercieel
gezien gaat het inmiddels de goede kant op en
hopen we in de loop van 1991 met winst te gaan
draaien. Dan zijn alle aanloop- en opzetkosten
eruit. Ik denk dat we komende herfst een vast
publie~~ hebben hetgeen ook vertrouwen brengt
richting de reklameburo's en adverteerders. Het
ziet er dus het komende jaar wel zeker rooskleurig voor ons uit, hoewel er daarna wel meer

concurrentie zal komen via de landelijke commerciële radio in Engeland. Hoe de strijd dan
zal verlopen zullen we dan wel zien.
C: Krijgen jullie nog nieuwe deejays of presentatoren 7

T: Daar is nooit aan te ontkomen. Natuurlijk is
daar in ook een natuurlijk verloop, hoewel er tot
nu toe niets staat gepland. In de loop van het afgelopen half jaar hebben we wat omgegooid in
het programmaschema om de luistercijfers gedurende de diverse dagdelen op een gelijk nivo te
krijgen en te houden. De reakties van de luisteraars zijn dermate dat men van mening is dat
datgene wat we brengen fantastisch is en dat
men ook zeer tevreden is over het presentatie
team. Dit houdt natuurlijk niet in dat we een
perfect station hebben neergezet maar wel dat er
bij de luisteraars een vertrouwen in ons is ontstaan.
In de volgende aflevering van Freewave zal ik
praten met Paul Kavanagh, Head of Music van
Atlantic 252.
Chris Edwards. 0

BOEK
BESPREKING
Horen, zien en cijfers.

Is de titel van een 72 pagina dik boekwerk dat
onder eindredaktie van Frank Bokern is verschenen naar aanleiding van 25 jaar Kijk- en Luisteronderzoek in Nederland. Niet zoals normaliter
vol met resultaten van onderzoeken die door de
dienst zijn gehouden maar met een overzicht van
alle aktiviteit en die gedurende de afgelopen 25
jaren door de dienst zijn verricht. Natuurlijk is
er allereerst een uitgebreid verhaal over de historie, waarbij het opzetten van de Dienst en de
'loopbaan' worden beschouwd. Ook wordt een
apart hoofdstuk besteed aan hoe een kijk- en
luisteronderzoek anno 1990 wordt gehouden.
Een kwart eeuw in cijfers beschrijft de resultaten
van de diverse onderzoeken. Aan het woord
komt een groot aantal personen waarbij o.a. Peter Hofstede, het eerste hoofd van de afdeling in
1965. Tegenwoordig is Hofstede werkzaam aan
de Universiteit van Groningen en als socioloog
geeft hij enkele puntige opmerkingen over dat-
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gene wat (of wat eigenlijk niet) is gedaan met de
resultaten van de onderzoeken. Het geheel wordt
opgefleurd met een groot aantal foto's. Het
boekwerkje kan door geinteresseerden worden
aangevraagd door een kaanje te sturen naar
NOS Kijk- en Luisteronderzoek Ampèrestraat
10, Hilversum, onder vermelding: 'gaarne toezending brochure Horen Zien en Cijfers'.

\

SATELLIET
NIEUWS
MuziekkanaaI in Azië.

Capital Communications heeft een kontrakt
getekend met AsiaSat, het overkoepelende satellietorgaan in Azië, waarbij eerstgenoemde een
muziekvideokanaal gaat opzetten met als doelgebied het rijk met jeugd bezette Verre Oosten.
Het moet een soon van Aziatische MTV gaan
worden. In september moet het kanaal van stan
gaan via de ASlA Satl, die onlangs vanuit China
is gelanceerd. In Hong Kong en Thailand komen de grondstations voor het projekt dat grotendeels via de kabel zal worden verspreid.
Nieuwe direkteur voor Super Channel.

r

.
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3 ~~The Pirate Radio Directory.

Een ander boek, die ik wil aanprijzen, is de
1990 editie van The Pirate Radio Directory, geschreven door George Zeiler. Het is een verbeterde en up-to-date gemaakte versie van de
gelijknamige publikatie uit 1989. Het door Tiare
Publications uitgebrachte boekwerk bevat een
overzicht van alle aktiviteiten die in de Verenigde Staten op illegaal radiogebied plaats hebben
gevonden in 1989. Nadat eerst wordt vermeld
waar men op de diverse golflengten de meeste
kans heeft de stations te vinden wordt er een uitgebreide opsomming gegeven van alle stations
als: East Coast Pirate Radio, Falling Star Radio,
Free Radio One, Radio N ew Vork International
en tientallen anderen. Elk station heeft wel iets
speciaals hetgeen afwijkend is met het gebrachte
in Europa, uitzonderingen daar gelaten. Het 71
pagina dikke boekwerk is rijk voorzien van station logo's en QSLkaanen. ~en je geinteresseerd
in het kone golf en middengolf gebeuren dan
magje dit boekwerk beslist niet missen inje huisbibliotheek. Te bestellen door een cheque van
$11 te sturen naar Tiare Publications, PO Box
493, Lake Geneva Wl 53147 USA. Je kunt het
ook via je boekhandel bestellen door als ISBN
nummer te vermelden: 0-9-36653-22-1. Let wel
dat het boek dan aanzienlijk duurder zal worden. Hans Knot. 0

Per 1 oktober a.s. is Paul Meijer benoemd tot
creatief direkteur voor Super Channel. Hij wordt
verantwoordelijk voor de inhoud van de programma 's van het station, naast managing director Mariulina Marcucci. Meijer werkte de
afgelopen vijf jaar bij het reklameburo DDB en
zijn creaties werden veelvuldig beloond. Hij is
van plan via Super Channel een totaal nieuw
pakket aan programma's in te voeren waarbij
datgene gebracht moet worden dat elders niet is
te zien en tevens inhoudelijk op een aanzienlijk
hoger nivo moet komen te staan dan het huidige
aanbod bij de diverse stations.
Verkoop per programma.

Een programma laten aanbieden door een
sponsor is in Amerika een normale zaak. Ook in
Europa zagen we dit reeds enige tijd via Eurospon en Super Channel. Het komende tv seizoen
zal ook RTL4 tot deze vorm van reklame overgaan. Een speciale sponsor zal voor de stan van
een programma worden genoemd, terwijl zijn
logo in beeld komt. In de reklamepauzes binnen
een dergelijk programma zal van deze firma dan
nog eens een speciale reklamespot worden gedraaid, terwijl aan het einde van het programma
andermaal het logo zal volgen.
Cable New8 Network nu ook in Egypte.

Sinds eind juni kunnen de programma's van
CNN ook deels in Egypte worden ontvangen. Ze
worden verspreid in een groot aantal hotels, ambassades en naar individuelen. De laatste groep
moet ruim f200,- per jaar betalen voor de ontvangstrechten. 0
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Radio Hörer Club International.
Is de naam van een nieuw opgerichte DX club
in Oost Duitsland. Meer informatie kan worden
ingewonnen bij Hans-Joachim Bnlstmann, Strasse am Park, 7062 Leipzig, DDR.
Besluit uitgesteld.
Zoals eerder gemeld bestonden er plannen tot
het inrichten van een nieuw zendstation voor the
Voice of America in de Negev woestijn in Israël.
Men ging er vanuit dat de regering zondermeer
toestemming zou geven voor de inrichting. Hevige protesten van natuurbeschermers hebben een
besluit tegen gehouden. Er zou ondermeer gevaar bestaan voor honderdduizenden trekvogels.
Nu zal er de komende twee jaar een onderzoek
naar de eventuele gevolgen worden gedaan alvorens een besluit wordt genomen inzake het al
dan niet bouwen van de 300 meter hoge antennei nstallatie.
Monopoliepositie doorbroken.
De regering van Singapore heeft voor het eerst
een licentie verleend voor een radiostation dat
geen eigendom van de staat is. H et betreft een licentie die is verleend aan de Nationale Handels
Bond. Men mag via, twee, FM frequenties gaan
werken. Reklame zal de voornaamste bron van
inkomsten zijn voor het nieuwe station, dat eerst
18 uur per dag zal gaan uitzenden. Daarnaast zal
de staatsomroep, die tegenwoordig 6 diverse stations verschillend programmmeert, nog dit jaar
met twee nieuwe netten komen.
Verbod op tabaksreklame.
Met ingang van 1 januari 1~93 zal rekla~e
voor tabaksprodukten in FrankrIjk verboden zIJn
terwijl de reklame voor alcoholische dranken aan
banden zal worden gelegd. Er zal alleen nog reklame mogen worden gemaakt in de gedrukte
pers, die zich richt op de volwassenen.
Samenwerking Israël en Hongarije.
Steeds meer kontrakten worden er getekend
tussen oostbloklande:l en landen buiten het 00 ( -

b ok. Ditmaal betreft het een kontrakt tussen
Hongarije en Israël, waarbij nauwe, niet verder
omschreven, samenwerking wordt genoemd. De
eerste uitwisseling betreft die van de symphonieorkesten van beide landen en enkele kopstukken uit de omroepindllstrie.
Religie verbannen.
De regering van Nigeria heeft een nieuwe wet
aangenomen waarin elke vorm van religie of
promotie van religie verboden is. De ban tr~f~ 45
televisie- en 32 radiostations. Algemeen rehgleuse programma's voor de Moslims op de vrijdagen
en voor de Christenen op de zondagen vallen
niet onder de nieuwe wet. 0

REGIORADIO
Snelle ontwikkelingen in Zeeland.
Als laatste provincie kreeg Zeeland per 1 januari jl. een eigen regionale omroep. Een grote
provincie met een aantal eilanden waardoor de
onderlinge verbindingen soms moeilijkheden
kunnen opleveren. De ontwikkeling moet dan
soms snel op gang komen. Dit heeft in Zeeland
ondermeer tot gevolg gehad dat sinds 1 mei een
eigen vaste verslaggever is gestationeerd op Zeeuws Vlaanderen. Het gaat om Joost van Leeuwen, die bijna 4 jaar geleden naar Zeeland kwam
om daar zijn beroep van journalist uit te oefenen. Daarvoor was hij werkzaam bij de Zwolsche
Courant. Vanuit Zeeuws Vlaanderen verzorgt hij
telefonisch dan wel per band de items voor de
regioradio. Vaak maakt hij daarvoor gebruik van
de studiofaciliteiten van de jongerenomroep
Oost Souburg, hoewel dit hopelijk niet lang meer
zal duren. Het ligt in de bedoeling van de regionale omroep om op zeer korte termijn een soort
van bijkantoor te openen, van waaruit de verslaggever(s) kan (kunnen) gaan werken. Inmiddels
heeft men de keuze laten vallen op Terneuzen.
Zoals eerder gemeld heeft Zeeuws Vlaanderen
wel haar eigen zender, die staat opgesteld in
Philippine. De zender staat daar afgesteld op de
97.8 MHz FM waardoor de dagelijkse programma's van Omroep Zeeland iedere dag van twaal f
tor één in de middag en tevens van vijf tot zes is
te beluisteren. Het ligt in de bedoeling in septembe r een derde uitzenduur toe te voegen aan
de dagelijkse programmering van de regio radio,
die inmiddels h~1.r plaats eeft waar gemaakt in
onze provincie. P. Kint. 0
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FROM TUE USA ~.~
Radiorechten Olympische Spelen.

_

De radiorechten voor de verslaggeving van de
Olympische Spelen 1992, die in Barcelona zullen
worden gehouden, zijn voor Amerika aan WestWood One toegewezen. Haar eigendom, NBC
Radio Networks, heeft de totale engelstalige
rechten opgekocht. Zoals eerder gemeld heeft
NBC TV de internationale rechten voor de televisie verworven en was het in eerste instantie helemaal niet zeker dat NBC Radio N etworks de
radiorechten zou verkrijgen daar NBC TV en
NBC Radio Networks sinds enige tijd niet meer
binnen hetzelfde bedrijf aktief zijn. WestWood
One had in 1984 al de rechten voor de Spaanstalige venlaggeving van de Olympische Spelen.
Rechten WK 1994.

Alle drie grote netwerken, ABC, NBC en CBS,
hebben negatieve belangstelling getoond voor de
koop van de televisierechten van het WK voetbal
in het 1994. Zoals misschien bekend, worden de
eindronden dan in de VS gehouden. Gezien er
slechts gemiddeld 2% van de Amerikanen de
wedstrijden van het afgelopen WK via de buis
heeft gevolgd wenst men geen financieel risico te
nemen.
Inkrimpins aantal shows.

West Wood One heeft een groot aantal shows
uit haar programmering gehaald. Hieronder vallen ondermeer Mary Turner's 'Off the record',
'Rock and Roll never forgets' met Steve Downes
en Marc Coppola, Joel Denver's 'Earth News',
'National Music Survey' en 'Westwood One presents'. 15 Personeelsleden, die betrokken waren
bij de produktie van de syndicate programma's
zijn op straat komen te staan . .
Toelevering op CD.

De programma's van het ABC Radio Network
worden in de toekomst niet meer op tape maar
op CD toegeleverd. De overschakeling van tape
naar CD is stapsgewijs gegaan. ABC is het eerste
netwerk dat geheel op CD is afgestemd. Toch zal
het mogelijk blijven voor de stations die b.v.
'At40' en 'ACC' afnemen een vinylkopie van het
programma te krijgen. Tevens zal ABC Radio
N etworks binnenkort met een aantal specials komen waaronder 'Records and Romances' en
'Hank Williams live in Concert.'

Inkrimpins Radio Free Europe.

Onlangs heeft een regeringscommissie een
rapport opgesteld over de toekomst van Radio
Free Europe. In het kader van de liberalisering
van Oost Europa zal ondermeer de Hongaarse
en Poolse dienst van RFE in de toekomst komen
te vervallen. Ook is besloten de programma's van
Radio Liberty gericht op de Sovjet Unie, definitief te blijven uitzenden. 0

De Midden Golf
in Engeland
Met een bepaalde frequmtu zal Freewave, in samenwerIring wad Medium Wave News (1 JO Ashland Rood
West, suUon-in-Ashfleld, Notts. England) een serie
pan brengen over de verschillende radio stations in
Groot Brittannië. De serie wordt geschreven door John
Williams en Hans Knot. Men udltorte beschrijvingen
brengen van de stations, waarbij als eerste GreGter
Ltmdo,. RIulio aan de beurt is.

Via AM en FM.

Greater London Radio verzorgt haar programma's via de 1458 kHz in de AM band en via de
94.9 MHz FM. Via de AM wordt liefst een vermogen van 50 kW ingezet. De naam Greater
London Radio is niet de orginele want het sta'tion begon haar leven als BBC Local Radio London in 1971. De naam werd in oktober 1988
veranderd terwijl de programmering van het station toen ook uitgebreid werd bijgesteld.
Niet dezelfde koek als de anderen.

De muziekpolitiek van GLR is, zoals men het
zelf stelt: 'London 's only adult music and talk radio station.' Het format is derhalve niet gebaseerd op de huidige top 40 lijsten, niet een
museum van gouwe ouwe en het is zeker niet
ontworpen om de muzieksnobs te trekken. Neen,
men probeert de groot,ste successen van de afgelopen 35 jaren te draaien wat betreft de rock and
roll. Tevens besteedt men aandacht aan andere
muzieksoorten als Jazz, Country, Soul, Reggae
en World Music.
Trevor Dann is programmaleider.

De programmaleider van GLR is Trevor Dann
en hij stelt: "Als je Top of the Pops bent ontgroeit maar nog niet rijp genoeg voor Come
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Dancing en als j e muzi a le smaak ergens ligt tussen Kyley Minoque en Vera Lynn dan wordt het
tijd naar de 1458 kHz te gaan luisteren."
Wat is er zoal te horen op GLR?

Van maandag tot en met vrijd ag va n 06.3010.00 uur Janice Long, die ook al een carrière
achter de nlg heeft bij BBC Radio O ne. Zij
wordt geassisteerd door James Ca meron en men
brengt een mengeling van nieuws e n muziek.
Tussen 10.00 en 13.00 uur Johnny Walker, groot
geworden via Swinging Radio England en Radio
Caroline. Tot 12 uur zijn er phone-inn's en
wordt er muziek gedraaid. Daarna wordt dieper
ingegaan op de belangrijkste punten uit het
nieuws. Vervolgens tussen 13.00 en 16.00 uur
een programma met Tim Smith. Hierin muziek
en informatie over al datgene wat in Groot Londen te beleven is. Tim is gedurende het wee kend
ook te beluisteren via Radio 1. Tussen 16.00 en
19.30 andermaal een oude bekende van Radio
London en Radio Caroline: Tommy Vance.
Naast verkeersinfo en nieuws draait hij muziek.
Tussen 19.30 en 22 .00 volgt Chri Evans en
daarna tot middernacht Andy Peebles, die via
Pic(Ä'ldilly Radio en BBC Radio One bij GLR terecht kwam. Zijn programma wordt trouwens
verspreid via 8 lokale radiostations in het zuid
oosten van Engeland. Na middernacht wordt het
station als relaiszender voor Ràdio 1 gebruikt.
Uitstekende verkeersinfo.

Men is er trots op dat men bekend staat om d e
uitstekende verkeersinformatie. Iedere 20 minuten is er op de doordeweekse dagen een infobulletin te horen, terwijl dit in het weekend ied er
uur gebeurt.
Weekendprogrammering.

Op zaterdagen en zondagen is GLR te be luisteren van 06.00 tot 24.00 uur. Men begint altijd
met een uur non stop dat gevolgd wordt door
Danny Baker met phone-inn en muziek tot 10.00
uur (zondags tot half 10). Andere bijzondere
programma's in het weekend zijn het zaterdagse
sportprogramma tussen 14.00 en 17.30 uur, gevolgd door de New Roots show. Tussen 19.00 en
21.00 uur is er ee n speciaal p rogramma voor alle
Aziaten in Londen. Tijdens de zondagen is er
een grote variatie aa n allerlei specialistische muziekprogramma's.

va n 750.000. Door het sterke vermogen is men
ook buiten haar zendgebied te beluisteren. Men
ste It dat de verste reaktie afkomstig was van een
DX'er in Canada en dat men regelmatige luisteraars heeft in Portugal en Frankrijk.
AM behouden in de toekomst?

Het is de vraag of GLR en a ndere BBC stations de AM in de toekomst nog zullen blijven
gebruiken. Vanwege het lokale doel van een dergelijk station is gemeend een plan te maken
waarbij de BBC Local stalions in de toekomst alleen nog via de FM zullen gaan uitzenden. De
leiding van de BBC zou in eerste instantie vorig
jaar een beslissing nemen maar dit is nu uitgesteld tot 1991.
Drie jaar de kans tot verbetering.

Toen BBC Local Radio London veranderde in
GLR kreeg het van de leiding van de BBC drie
jaar de kans om te bewijzen dat met het nieuwe
format het mogelijk was een groter publiek te
trekken dan voorheen. Mocht dit wel het geval
zijn dan bestond de mogelijkheid dat de vergunning tot het verzorgen van uitzendingen zou
worden verlengd. Een eventuele beslissing zou
rond oktober 1991 vallen.
Bezuinigingen.

De geplande bezuinigingen binnen de BBC
gooien waarschijnlijk roet in het smakkelijke
eten van GLR want men zal dit jaar nog beslissen
over de toekomst van een aantal BBC Local Radio stations, waarbij niet alleen de populariteit
onder de luisteraars zal worden beschouwd maar
ook andere aspekten, zoals b.v. de financiele situatie. Het is dan ook zeer de vraag of GLR bestaansrecht heeft in de toekomst. Het station is te
bereiken via Box 94.9, London WIA 4LG, Eng- '
land.
John Williams. 0

Het luisterpubliek.

Het statio n heeft een wekelijks luisterpubliek
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Radio 5 in augustus van start.

Veranderingen binnen BRT Radio.
)'"""ë;"::» ~~ N
Het is al weer een tijdje geL.52..:).
ti leden, om precies te zijn op
1 mei jl., dat BRT2 veranderde in Radio 2. Een belangrijke datum want
Radio 2 is het meest beluisterde station van de
BRT. Men zal in de nieuwe vorm dan ook niets
onverlet laten om deze positie te handhaven en
waar mogelijk nog meer aan de behoeften van
de luisteraars tegemoet te komen. Sinds 1 mei
wordt derhalve goed uitgepakt, te beginnen met
het prachtige nieuwe logo en de mooie gezongen
jingles. Die bewuste Ie mei was voor de luisteraars ook. een feest want men schreef een uitgebreide prijsvraag uit en tevens werden er op 5
verschillende lokaties in Vlaanderen regionale
amusementsevenementen door de BRT georganiseerd.

uit Engeland

vernieuwd

Het door ons reeds geme lde
nieuwe radionet, Radio 5, zal door de BBC in
augustus worden geaktiveerd. Het moet de grote
familiezender gaan worden met programma's z0wel voor jong als oud. In de avonduren zal men
speciale programma's voor doelgroepen gaan
brengen. Programmaleider is Patricia Ewing.
Het nieuws, dat zal worden gebracht, wordt
grotendeels overgenomen van de World Service.
Gedurende de weekendprogrammering zal sport
boven alles domineren. Het zal gaan uitzenden
via de huidige BBC Radio 2 frequenties: 693
kHz en 909 kHz en de 990 kHz.
Na 47 jaar verdwijnen.
De op Japan gerichte dienst van de BBC
World Se"ice is uit de programmering gestreept, hetgeen een besparing van 297.000 Ponden per jaar oplevert. Ook de uitzendingen op
Malta zijn stopgezet terwijl die gericht op Latijns
Amerika met 12 uur en een kwartier terug gebracht zijn naar 21 uur per week. Cl

Slecht met het weer seste1d.
Een onderzoek, ingesteld door de Dienst voor
Weer- en Klimaatkunde van de Universiteit van
Leuven~ heeft uitgewezen dat het slecht gesteld is
met de weersvoorspellingen die worden gebracht
op de Belgische en Luxemburgse televisiestations. Het blijkt dat de BRT het slechtste is
met de voorspellingen, gevolgd door het RTLnet en de RTBF. Men onderzocht de voorspellingen van acht verschillende netten waarbij naar
voren kwam dat de voorspelling van de BBC het
beste scoort, gevolgd door die van de ZDF en de
NOS. De voorspelling van de VTM scoort een
beter gemiddeld cijfer dan de BRT maar komt
er ook niet goed af.
Benoemingen binnen BRT.
De Raad van Bestuur van de BRT heeft Marc
Gevaert benoemd tot bestuursdirekteur Informatie en Frank Deleu tot eerste producer bij de Gewestelijke Omroep West Vlaanderen van Radio
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Vernieuwin, succesformule.
Volgens BRT direkteur-generaal, P. van Roe,
is de naamsverandering niet zo maar een naamsverandering: "Het is het startsein van een reeks
maatregelen om Radio 2 nog beter af te stemmen op het verwachtingspatroon van de luisteraar. Radio 2 is het amusementsnetwerk van de
BRT en het succes van het net is fenomenaal.
Bijna de helft van het publiek in Vlaanderen
kiest bewust voor Radio 2 en daar zijn vele redenen voor. Op de eerste plaats sluit het profiel
van de uitzendingen dicht aan bij de mentaliteit
van de luisteraar. Ten tweede is er het regionale
karakter van het net met uitgebreide verslaggeving over het nieuws van thuis. En tenslotte voert
Radio 2 een aanwezigheidspolitiek; we gaan met
de uitzendingen naar de luisteraar toe in hun eigen regio."
Doelstellingen.
Eén van de doelstellingen van de hele huisstijloperatie van de BRT is het duidelijk profileren van de diverse netten en daarom wil men
ook duidelijk maken aan welk profiel &'ldio 2
moet gaan beantwoorden. Radio 2 zal gemoedelijkheid en gezelligheid uitstralen. Radio 2 is het
sympathieke net dat je persoonlijk aanspreekt.
Affectief, menselijk, rustig, blij en ongecompliceerd. Kortom, Radio 2 is een vriend die altijd
nabij is. Het net richt zich tot de breedst moge lijke luistergroep. Amusemenl en regionale infor-
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made zijn de pijlers waarop Radio 2 steunt. Jong
en oud moeten zich kunnen herkennen in Radio
2. De Radio 2 luisteraar is dus niet erg sterk geprofileerd: 25 tot 55 jarigen, jonge ouders, ouders op middelbare leeftijd, middenkaders,
bedienden, huisvrouwen ....zijn de belangrijkste
doelgroepen.

studio hun p rogramma's richting de luisteraar
gaan brengen. Dat houdt in dat de prominente
gasten ook naar de studio moeten worden gehaald. Het betekent dat iedere dag weer scherp
moet worden gewerkt om de informatie snel en
zo eerlijk mogelijk naar de luisteraar toe te brengen.

Hoe te bereiken?

Tenslotte Radio 5.
BRT3 werd op 23 juni jl. Radio 3. Wat is er
zoal te bereiken met de herprofilering van Radio
3? P. de Roe: "Een drietal jaren geleden heeft de
BRT een onderzoek gedaan naar het luistergedrag van de Vlamingen. Daaruit bleek ondermeer dat Radio 3 meer potentiële luisteraars
heeft dan we daadwerkelijk bereiken, hetgeen
moet veranderen. Radio 3 is het culturele net
van de BRT, met een homogene groep luisteraars (ongeveer 3% van de gehele bevolking), die
vooral bestaat uit personen met hogere opleidingen. Het zijn aandachtige trouwe luisteraars, met
een ruime belangstelling voor woord en muziek."

Hoe bereikt Radio 2 deze doelgroep? Met informatie die controleerbaar is en de luisteraar
ook affectief weet te bereiken: weetjes, tips, regionale info, nieuws en vooral positief nieuws.
Met service-items, zoals consumententips, raadgevingen en verzoekplatenprogramma's en natuurlijk ook met gevarieerde amusementsprogramma's die veel aandacht besteden aan
muziek en spelletjes.
Ook van BRT 1 naar Radio 1.
Een andere verandering in naamgeving is die
van BRTI in Radio I, maar welke lading zal Radio I gaan de kken? P. van Roe: "Radio I heeft
de opdracht om een informatienet. te zijn in de
ruimste zin van het woord. Gericht op een brede
leeftijdsgroep van actieve en nieuwsgierige mensen. Radio 1 moet snel en soepel inspelen op wat
er in Vlaanderen en in de wereld geb~urt. En dit
op alle terreinen van de menselijke activiteiten.
Dit gebeurt binnen een duidelijke horizontale
programmatie met klokvaste journaals om het
uur. Daar rond komen 's ochtends en 's middags
grote en gespecialiseerde informatieblokken. In
de avonduren zijn dat muzikaal-informatieblokken, sportuitzendingen en uitzendingen voor migranten en volwassenvorming. In voor- en
namiddag zijn er ontspannende muziekprogramma's. Een aantal van deze elementen was al aanwezig in het programmaschema van BRT 1. Met
de vernieuwingen willen we het bestaande beter
afstemmen op de behoeften van de luisteraar
van Radio 1. Maar we houden er ook rekening
mee dat het gevaarlij k is om bestaande
luistergewoonten al te bnulSk te doorbreken. Wij
hebben dus gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Wij hopen dat Radio 1, met uitgebreide
en 'snelle informatie, een stijlvolle en dynamische
presentatie en een passende muziekkeuze nog
beter dan vroeger zijn vaak moeilijke opdracht
zal kunnen vervullen."
Niet naar de luisteraar toe.
In tegenstelling tot de p rogra mmamakers van
Radio 2 zullen die van Radio 1 a lleen vanuit de
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Horizontaal geprosrammeerd.
"In 1989 werd Radio 3 horizontaal geprogrammeerd. Daardoor weet ook de luisteraar op welk
tijdstip welk programma te verwachten is. We
hebben ook gezorgd voor meer informatie, de
woorduitzendingen een vaste dag gegeven en de
muziekprogramma's aangepast. Dat beleid werpt
nu al vruchten af, hetgeen afgelezen kan worden
middels de luistercijfers. We hopen nog veel
meer naar buiten te kunnen treden waardoor we
zeker meer luisteraars zullen gaan trekken."
Al met al een drastische wijziging in het BRT Radio beleid, waarbij duidelijk als voorbeelden de
veranderingen in de radionetten in Nederland
en Engeland als voorbeeld hebben gestaan.
Met dank aan Persdienst BRT. 0

HANSEN'S
SCANDINAVI
De 'baron' ontloopt regeling.
De Deense wet schrijft voor dat één persoon of
één organisatie slechts 2 lokale stations onder dezelfde naam en vanuit dezelfde organisalÏe mag
runnen daar anders sprake is van netwerkradio,
hetgeen dus verboden is. Inmiddels heeft de eige naar van 'the Voice ' twee lokale radiostations
98-21

onder deze naam aktief maar heeft hij tevens
vier stations in Denemarken, die opereren onder
een andere naam. Het is nog niet bekend of er
door de regering maatregelen zullen worden genomen tegen de 6 stations en hun eigenaar.
Speciale kabeltelevisie.

Drie televisies per h uishoudin~.

Een recente telling heeft uitgewezen dat in
West Duitsland ruim 24,2 miljoen televisieapparaten in werking zijn. Dit betekent dat het ruim
400.000 meer zijn dan vorig jaar om deze tijd. In
diverse huishoudens, aldus het onderzoek, staan
reeds 3 toestellen opgesteld. 0

Ondertussen heeft de eigenaar van The Voice
wel weer de eerste licentie te pakken gekregen
voor het mogen verzorgen van lokale televisie,
die alleen verspreid mag worden via de kabel.
Deze vorm van televisie zal dit najaar in Denemarken van start gaan, waarbij de reklame als financieringsbron moet worden gezien.
Propamma directrice opgeatapt.

De 39 jarige Susanne Theilman heeft Kanal 2,
alwaar zijn programma directrice was, verlaten
om een nieuwe baan te kunnen aannemen bij
TV3 alwaar zij hoofd programmaleider zal worden. Dit derde Deense tv net zal dit najaar haar
start beleven. 0

IEUWS IT DUITSLAND
Samenwerking Deutscbe Welle en RBI.
Ter voorbereiding van' een gezamenlijke Wereldienst hebben de Deutsche Welle en Radio
Berlin International besloten een commissie van
experts uit beide omroepen samen te stellen die
inmiddels aktief is. Men vergadert afwisselend in
Keulen en Berlijn waarbij het hoofddoel voorlopig is een samenwerkingspatroon te maken op
het gebied van techniek, programmastruktuur,
personele invulling en financiën.
TV naar Oost Europa.
In de Sovjet Unie en Roemenië zullen speciale
televisieprogramma's worden uitgezonden, geproduceerd door de Deutsche Welle. Begin september zal het Sovjet station Gostelradio
beginnen met het uitzenden van 'Schauplatz
Deutschland', terwijl men in Roemenië al met
het uitzenden van dit programma is begonnen.
Dit programma wordt ook in Amerika uitgezonden terwijl het ook al sinds april in Kazachstan
wordt uitgezonden voor de duitstalige publiek aldaar. In de Sovjet Unie zal het programma twee
m.aal per maand worden uitgezonden. De ene
keer in het Duits terwijl er ook een Russische
versie zal worden geprogrammeerd. In Roemenië loopt het programma in het Duits, terwijl het
in het Roemeens wordt ondertiteld.

Karl HammeI' en zijn 'ideeën'.
In 'Beroepsvervoer', een wekelijks magazine
voor transportondernemingen, stond enkele weken geleden een artikel geplaatst waarin werd ingegaan op de mogelijkheden tot het oprichten
van een nieuw radiostation, dat waarschijnlijk al
per 1 januari a.s. van start zou kunnen gaan.
Speciaal voor vrachtvervoer.

Het station zou zich in de toekomst moeten
gaan richten op het vrachtverkeer. Daarbij moet
niet alleen aan de chauffeurs op de weg gedacht
worden maar ook aan de schippers, die een
steentje bijdragen in het vrachtvervoer.
Meer up-to-date informatie.

Grootste doel van het nieuwe station zou een
betere voorziening van de verkeersinformatie
moeten zijn. M.a.w., datgene opvullen dat 'Hilversum' laat liggen.
Tevens zou de luisteraar naar dit specifieke station kunnen worden voorzien van beroepstechnisch nieuws. Hiervoor heeft men inmiddels
allerlei belangenorganisaties benaderd als NOB
Wegtransport, Bovag, RAl, Veilig Verkeer Nederland etc.
Wie is eigenlijk 'men'?

Nadat ik het artikel, van de hand van Peter
Doolaard, vier keer over had gelezen, kreeg ik
een zeer bekrompen gevoel. Het werd me maar
niet duidelijk wie 'men' is. Er wordt een naam
van een geïnterviewde genoemd: Karl Hammer.
Eens een aantal maanden deejay bij Cable One
en volgens eigen zeggen al jaren aktief in de radio- en televisiewereld. AVRO, Cable One, TVI0
en Veronique zouden ondermeer zijn werkgevers geweest zijn.

. FREEWAVE 198-22

'Men' is wel degelijk te ontleden.

H et bekende klo kje.

Toch is de organisatie achter het projekt wel
d egelij k te ontleden. Het is een één persoonsaktie van ene Karl Hammer, d ie in zij n jeugd is opgegroeid binnen een gezin, waarbij de kost
waarschijnlijk werd gewonn en binnen het vrachtvervoer. Vader bracht hem, denk ik, regelmatig
' model'trucks mee om mee te spelen. Zijn tweede
ado ratie, de radio, bracht hem tot de mooie combinatie die weer leidde tot RPM.

Helemaal wordt het verhN'l1 van Hamm er .ongeloofwaardig als hij begint te praten .over d e
ontwikkelingen op satellietgebied. Hij stelt dat
.over een paar jaar het m.ogelijk wordt ook in de
aut.o satellietuitzendingen te ontvangen, hetgeen
leuke m.ogelijkheden biedt.
Hammer heeft dus niet goed 'research' gepleegd want and ers zou hij hebben geweten dat
'Eurotruck', een satellietprojekt op experimentele basis waarbij wederzijds kontakt tussen afzender en ontvanger mogelijk is, reeds van start is
gegaan. Een werkgever kan op die ma nier in geheel Eur.opa k.ontakten leggen met zijn werkgever, de vrachtwagenchauffeur, en omgekeerd.

Wat moet ik met RPM?

RPM is de afkorting voor de stationsnaam, die
Hammer voor ogen staat. Radio RPM staat voor
' rotatie per minuut' volgens Hammer. Hij gaat
verder met: 'Het betekent niets maar het klinkt
wel goed'.
Mis: Rotatie per minuut betekent wel degelijk
iets nl. .omwentelingen per minuut. Als naam
vo.or een radiostati.on ' klinkt het zeker niet. Maar
het is ook maar een idee.
Informatie klopt voor geen meter.

Hij stelt verder dat, dankzij een wetswijziging,
het per 1 .okt.ober m.ogelijk w.ordt een dergelijk
station, .op c.ommerciële basis, te gaan runnen.
Wel een wetswijziging is er in de maak v.o.or c.ommerciele lokale- en regi.onale radi.o. De streefdatum is 1 januari maar de vraag is .of die datum
wel wordt gehaald. Met geen enkel woord w.ordt
gesproken .over een landelijk c.ommercieel statiQn. In het geval van RPM, zoals Hammer voor
ogen staat, moet men spreken van landelijke ra-

dio.

Niet eens vergunning!

Hammer heeft tot nu t.oe n.og geen k.ontakt gehad met het C.ommissariaat voor de Media .om
een machtiging aan te vragen V.o.or het m.ogen
runnen van een dergelijk projekt. Misschien is
het ook wel zo dat Hammer pl.ots uit zijn droom
werd wakker gemaakt en zich realiseerde dat
RPM toch wel ergens .op sl.oeg maar zeker niet .op
een radi.ostati.on v.o.or het vrachtvervoer. Ik hoor
de jingles al als de vlam 'in de pijp' door mijn
.oren scheuren.
Maar snel weer naar de zolderkamer.

Het beste idee voor Hammer is .om maar snel
naar zijn huisstudiQ te gaan .om daar weer wat
experimentele pr.ogramma's te maken die hij op
zijn eigen cassetterec.order kan afspelen terwijl
hij met zijn mini-vrachtatttootjes speelt.
Hans Knot. [J

VädeAMI~d~ijk~.L

Via de middengolf ZQU het station alleen nUl
hebben daar landelijke optimale bedekking via ·
de FM niet mogelijk is. Derhalve dient een AM
zender te wQrden aangeschaft met een redelijk
verm.ogen. Landelijk wordt dit geregeld door de
NOZEMA. Levering van een goed~ AM zender
duurt meestal 1,5 tot 2 jaren. Hoe wil Hammer Huuh Rosmherg is dit joor tim joor lang abonnee
dan in vredesnaam per 1 janlL'lri a.s. al eventueel van Freewave Media Magazine en het leek hem leuk
in de ether zijn?
een overzicht te maken woonn zijn eroaringen als lee
zer, de afgelofJe'!l tien jaren zijn geweest.

Tien jaar
Freewave lezer.

Steunzenders in het buitenland.

Helemaal leuk wordt het wanneer Hammer
het gaat hebben .over de m.ogelijkheden van
steunzenders in het buitenland. Neen, droomideeën zijn best leuk, maar je dient het niet te
.overdrijven.

1980.

Dwalend .over de radi.oschalen, .op z.oek naar
vrije geluiden na het zinken van de Mi Amigo,
ab.onneer ik me .op Freewave met als doel mezelf
.op de hoogte te h.ouden van het mediagebeuren .
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1981.
Ook in Freewave al speculaties over de return
van Caroline, maar echte sensatie pas bij de
komst van Radio Paradijs in de zomer. In die tijd
natuurlijk steeds uitgekeken naar de nieuwste
Freewave.
198%.
In dit jaar begint de vrije radio vanuit België
steeds vastere vormen aan te nemen en raakt de
wens voor een nieuwe zeezender op de achtergrond, gezien deze 'vrije radio's' uitstekend in
mijn toenmalige woonplaats waren te ontvangen!
In dit jaar raak ik ook betrokken bij één van die
~tations dat uitzendt voor de regio Tilburg-Turnhout, alwaar ik nu binnenkon de acht jaar vol wil
maken.

1986.
Zei het met 'honen en stoten' wordt het toch
nog een best leuk 'vrije radio' jaar, alhoewel Laser 558 ons ontvalt.
1987.
Een hernieuwde kennismaking met het uitgeholde Laser Hot Hits, maar we komen de zomer
prima door, totdat in de laatste week van november de 'Tower' van de Ross naar beneden komt;
net nadat de 819 voor een perfede ontvangst
zorgde in mijn woonplaats Moergestel. Monique
verdween voor goed en Caroline viel in een diep
gat. Laser ver~ween helemaal.
Toch komt Carotine nog voor de Kerst terug met
ongeveer 400 Watt aan zendvermogen.

1985.
Augustus, enorme sensatie op zee, met de terugkeer van Radio Carotine. -Alhoewel het format tegenvalt en de presentatie nog lang niet
swingt, ontvang ik in zuid Spanje, bij de avond,

she's the
pirates',
Revenge!
1984.
Met de komst van All Europe Radio, Laser
558, wordt het geluid vanaf zee defintief aangepast aan de jaren 80, d .m.v. een heerlijk 'up-todate' format met een nieuw modulatie
(Optimod) techniek, waarbij de Nozema zenders
in een doffe ellende vervallen. In december
krijgt men zelfs in Hilversum weer de knijp voor
het geluid vanaf zee, dit bij de start van een van
de betere Nederlandse zeezenders uit de jongste
geschiedenis: 'Monique 963 '.
1985.
Voor mij hét jaar van de zeezenders, met als
persoonlijk hoogtepunt het bezoek aan de Ross
Revenge, samen met mijn vrouw, in oktober van
dat jaar.

1988.
Caroline wordt sterker en de tijd leek rijp voor
een nieuw Nederlandstalig programma, hetgeen
ons weer -een beetje terugbracht naar de oude
Monique tijden, maar écht indruk maakte Radio
558/819 nooit op mij.
1989.
Inmiddels ben ik 30 jaar oud en vader van
twee kinderen. Ik volg de programma's vanaf zee
zo goed mogelijk, alhoewel de ontvangst van de
zenders nogal te wensen overlaat. En toch(?) is
het in dit jaar verschrikkelijk om te vernemen
dat er 'zomaar' een zendschip wordt leeggeroofd, blijkbaar gerechtvaardigd door welke wet
dan ook! Maar, hoe wonderbaarlijk is de terugkeer van Caroline na slechts 7 weken?
1990.
Ondanks dat dit j;k'lr begint met zware stormen
over geheel Europa, houdt de Ross Revenge
stand en breidt Caroline zelfs haar zendvermogen uit en is, tot op de dag van vandaag, het beste te ontvangen sinds de periode van voor de
zendmastbreuk.
Tot zover mijn relaas als tien jaar lezer van
Freewave, op naa r het jaar 2000 met natuurlijk
weer de nodige media avonturen.
Huub Rosenberg, mei '90. CD
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