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Freewave 199 ligt voor je. Weer vol informatie. De Atlantic 252 cyclus wordt
voortgezet. Er is een artikel over Centre
Sound, een lokaal sL'ltion uit Schotland.
Verder is er nieuws over de Receiver
Shopping List van Radio Nederland
Wereldomroep. Op de middenpagina
vind je, naast de foto op de voorpagina,
nog 4 foto's van de MV Communicator.
Deze foto's zijn gemaakt door Stuart
Dobson. Verder een nieuw item in
Freewave. Wij zullen regelmatig in de
historie van de zeezenders gaan duiken,
middels pagina's met krantenknipsels.
We SL'lrten met publiCc'ltie' s over Atlanta
en Caroline. Uiteraard zijn alle vaste
rubrieken aanwezig.
Veel plezier met deze Freewave.
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Is je voorlaatste nummer. Ie wordt verzocht binDal 1 weekje abonnement te verJell8eB.

Is je laatste nummer, indien je niet tijdig hebt verlengd. Wij verzoeken je het alsnog met spoed te
doen als je Freewave wilt blijven ontvangen.
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In onze vorige aflevering ontmoette Chris Ed·
wards voor ons Travis Baxter en vertelde toen
terloops dat hij deze keer zijn gesprek met Paul
Kavanagh zou brengen. Paul is bij Atlantic
252 werk:uLam als 'Head of Music'.

CE: Misschien dat je ons eerst iets over jezelf
kunt vertellen en hoe je in de radioindustrie te·
recht bent gekomen.

PK: Ik werkte eerst 5 jaren bij Sunshine
101, het piratenstation in Dublin, en ging
daarna naar Nova. Hier werkte ik tot de
close-down van het station, hetgeen een periode van bijna één jaar was. Ik besloot
maar weer terug te gaan naar Sunshine als
deejay en de laatste twee jaren was ik dac'lr
programmaleider en
verantwoordelijk voor
de promotie van het
station.
Sunshine
vroeg vervolgens een
licentie aan en ging
december 1988 uit de
ether. Men kreeg helaas geen licentie en
ongeveer gelijkertijd
ontmoette ik Travis.
We kwamen in gesprek en het bleek a l
snel at we g zamen-,
lijkc interesses hadden hetgeen resulte rde in een aanstelling b ij Atlantic.

P: Ja, ik denk het wel. Travis had al een
aantal malen naar Sunshine geluisterd en
vond het go d klin ken; zelfs zo goed dat hij
van ening was dat een d ergelijk format
wel iets voor het nieuw te starten Atlantic
zou zijn. Om kort te gaa n ben ik voor het
muziekformat ingehuurd en de basis van
het format van Sunshine 101 wordt nu via
de la nge golf bij Atlantic toegepast, hoewel
er natuurlijk enkele kleine verschillen zijn
gezien de andere markt die we met het station bereiken, dit in vergelijking tot Sunshine R.'ldio.

C: Zit er een opwaartse lijn in het lUlntolluiste·
raars?

P: Het aantal is nog
steeds groeiende. Het
was altijd al de bedoeling dat we in de loop
der tijd anders zouden gaan klinken dan
als toen we van start
gingen. Het doel was
en is het aantal luisteraars langzamerhand
uit te breiden en ik
denk dat we er in slagen. Op alles wat we
doen wordt geweldig
goed door de luisteraar gereageerd. In
het begin was ik erg
blij als er tien inzendinge n op een spelletje binnen kwamen
terwijl er nu steeds
meer binnenkomen.
Zakken vol post ko-

C: Dus het was een kwes·
tie van op het juiste 1TWment op de juiste plaats
zijn?

E

A
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men er bij het station binnen en uit de post
maken we op dat de nieuwe luisteraars
vooral afkomstig zijn van BBC Radio 1.
Opmerkelijk, gezien ik dit altijd een erg
goed station heb gevonden, en het is natuurlijk leuk dat luisteraars van een dergelijk station nu op ons afstemmen.
C: Wat is jullie belangrijkste doelgroep?

P: Die van 15 tot en met 34 jaar. Natuurlijk
hebben we ook luisteraars buiten die groep.
Er zijn er zelfs veel die naar het uitgebreide
nieuws op Radio 4 luisteren, vervolgens
naar ons gaan voor de popmuziek en daarna weer voor het nieuws naar Radio 4.

?ljeuwspresentatrice MoryJlen 0 'tJlrien

CunninglL'lm en Jeff Pollock. Bill werkte
bij Sunshine en J eff is eigenaar van Pollock
Media Services, een bedrij f dat rond de 120
stations adviseert. Ik heb veel van hen geleerd wat betreft het samenstellen van een
format. Atlantic is derhalve een puur muziekstation en we proberen dat zoveel mogelijk uit te dragen door steeds de grootste
hits te draaien.
C: Kiezen jullie ook nummers, die nog niet in
een hitlijst voorkomen, voor de piaylist en maken
juUie zelf dan ook de hits 0/ draaien jullie puur
mU%iek die elders al in tU hitlijsten 'tJOOT1wmt?
P: Het is een beetje te vroeg om al te stellen
dat we verschillende platen tot een hit hebben gemaakt maar in de toekomst zie ik ons
dit zondermeer doen. We hebben al een
paar voorbeelden. Eén ervan is Robin Razz.
Ik zag de pla.'lt in het begin helemaal niet
zitten. Toen het nummer in de Britse hitlij st zakte heb ik het nummer toch toegevoegd aan de playlist en wonder boven
wonder ging de plaat opeens weer stijgen.
We hebben b.v. 'Just like Jesse James' van
Cher wekenlang gedraaid en uiteindelijk
werd het een hit, waarvan ik overtuigd ben
dat het onder invloed van ons station is gebeurd. We maakten als het ware reklame
voor het nummer door het telkens weer te
draaien hetgeen uiteindelijk resulteerde in
de toenmalige top 40 notering. Gelukkig
denken de mensen van de platenmaatschappij er precies zo over.

ut de muz.iekpolitiek van Atlantic in el·

C: Hebben jullie al veel rcalaies gehad van de
platenmaatschappijen?

P: Hoofdzakelijk kijken we naar alle belangrijkste hitlijsten ter wereld en pakken
uit alle lijsten de 'heetste' nummers. We
zijn niet strikt gebonden aan de Britse hitlijsten, hoewel het natuurlijk wel een belangrijk deel van onze playlist betreft. Het
format is grotendeels gelijk aan een Amerikaans format. Tenminste dat zeggen Bill

P: Ja, eerlijk gezegd waren ze in het begin
helemaal niet behulpzaam terwijl het nu
precies omgekeerd is. Vanwege ons aantal
luisteraars zou het ook erg dom zijn om
niet met ons samen te werken en uiteraard
ook omgekeerd. In het begin waren ze
enigszins bevreesd voor dat radiostation
met als basis Ierland en als doelgebied
Groot Brittannië. De Britse maatschappijen

C: Hoe
/war?
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dachten ook eerst d at de Ier e maatsc ppijen ons moeste toel veren o md at we al
basis Ierlan hadden terwijl e Ierse maatschappijen dachten dat d e Brit e o s moesten levere n daar d at ons d oelgebie w s.
Hedentendage u n en we van ide zijden
krijgen wat we maar willen.

C: Hoeveel titels zitten er in de computer 1

P: Een hele goeie vraag. Ik heb er recentelijk niet meer op gelet maar ik denk tussen
d 1000 en 2000.
C: Haal j e er ook 1TULteriaal uit als je nieuwe toe-

voegt.
C: Hoe werkJ de selector 1
P: De selector is een behoorlijk gecom liceerd rotatiesyste
voor het brengen van
een muziekformat. Je kan allerl i zaken inbrengen in het programma b .v. hoe je twee
songs bij elkaar weg ho udt, zodat ze nooi
achterelkaar gedraaid u nen o r en. Wat
voor en geluid et sL'ltion doo sne dient
te hebben op bepaalde dele van de uitzenddag. Je kan dit ook alle aal weer, a gesteld
op
de
wensen
van
het
luisterpubliek, veranderen. De selector is
een computerprogramma maar dit houdt
natuurlijk niet in dat ieder station die het
programma gebruikt gelijk klinkt. De muziekdirekteur heeft een grote inv oed op de
invulling van het programma.

P: Als je een nieuw station opstart heb je
natuurlijk niet direkt alles wat je graag zou
willen hebben vanaf de .startdatum. Er zitten derhalve songs in die we er altijd in
wensten te hebben en daarbij worden de
nieuwe plat n gevoegd die we interessant
genoeg vinde om te draaien. NatuurlUk
daarbij de gouwe ouwe gevoegd, maar we
willen geen misbruik maken van de computerruimte voor platen die niet in ons muziekformat passen.
C: Bestaat er ook zoiets als de persoonlijke
van een deejay 1

P: Eigenlijk niet, als een deejay echter een
plaat wenst te draaien van eigen keus dan
kan hij mij dat vragen en als ik vind dat het

C: Wordt het allemaal niet tvat te automatisch 7
P: Neen, ik denk eerder dat het program a
het format meer consistenter maakt, een belangrijke faktor voor een station want een
luisteraar weet dan wat er te verwachten is.
Consistentie moet er zijn. Als je bij MacDonald gaat eten weet je wat je kunt verwachten. Als je ergens een blikje Coca Cola
koopt weet je welke smac'lk je later krijgt en
als je afstemt op Atlantic 252 weet je wat je
krijgt te horen.

C: Wat is de rotatie hedentendage 7 Ik herinner
me dat het in het begin eens per 2 uren was.
P: In het begin was I et inder aad he 0 0 lijk stra . Aanpassinge word en er st eds
ingevoerd en mome n te I is e zo rond d e
drie uren. Er bestaan trouwe s verschillend e ro t t· es voor di erse s rte muzle .

~uze

. <W\~~\\:"
'Dusty 'l(fwtfes áujay 6ij Yltlantic 252
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past bij het format dan mag de song worden gedraaid. Maar als basis krijgt de
deejay een geprinte versie van datgene dat
de computer aangeeft dat er in het programma gedraaid dient te worden. Men
hoeft alleen naar het discotheeknummer te
kijken en de betreffende song te draaien.
Derhalve hoeft men verder niet na te denken omtrent de te draaien muzieksoort. Het
is een behoorlijke job om de lijst samen te
stellen en kontakt te houden met de grote
luisterschare om ook achter hun keus te komen en deze in te voegen, zo lang het in
het format past. We draaien alleen de beste
muziek en er is derhalve geen reden iets
anders te kiezen en ik denk dat onze
deejays blij en vertrouwd zijn met het format dat de computer aangeeft. Ik ben ervan
overtuigd dat wanneer de deejays zelf hun
programma's samen moesten stellen ze ongeveer dezelfde platen zouden uitkiezen als
die nu worden geprogrammeerd door <l:e
selector.
C: Hoe %ie je de toelwmst.7

P: Ik denk dat Atlantic heel bekend en populair gaat worden. Het belangrijkste verschil'met de Britse radio is dat we veel meer
muziek draaien. We hebben niets te maken
met restricties zoals die in Engeland met
'needietime' zijn. Tevens hoeven wij, zoals
bij de IBA, niet verplicht aan drama en onderwijskundige items te doen. Ik ben ook
van mening dat radio geen opvoedkundige
taak moet hebben, het is een amuserend
medium en het moet aangenaam zijn om
naar de luisteren. Het laatste wat de luisteraar wil is te worden onderwezen via de radio. Als ze dat echt willen kan dat wel via
b. v. een boek. De jonge mensen krijgen
hun onderwijs al 5 dagen per week op
school. Ze moeten in sL'lat worden gesteld
thuis te komen en zich te kunnen amuseren. Ik denk dat wij derhalve achter iets gekomen zijn dat de andere slc'ltions nog lang
niet door hebben: de meeste luisteraars zetten slechts voor een korte periode een ra-

diostation élc'ln en daar zijn wij op geprogrammeerd. Het merendeel luistert slechts
2 uren per dag en verdeelt deze tijd gemiddeld over drie verschillende stations. Ze
luisteren misschien 90 minuten naar één
station en je dient hier daadwerkelijk rekening mee te houden, hetgeen volgens mij
door de Britse radiomakers niet wordt gedaan.

C: Hoeveel platen worden er per uur gebracht 7
P: Het varieert tussen de 14 en 16.

C: Met natuurlijk %IJ weinig mogelijk tekst tussen
de platen.
P: Ik denk dat we desondanks onze boodschap overbrengen. We denken na voordat
een tekst wordt gebracht en proberen het in
zo weinig mogelijk woorden te doen. We
hebben steeds contact met de luisteraar en
er is wel degelijk sprake van persoonlijkheden in ons team. Er is geen deejay die bij
ons de microfoon opent zonder te hebben
nagedacht en daarna in een half uur zegt
wat hij ook in 5 minuten kan zeggen. Een
mooi voorbeeld is de volgende vergelijking
bij een tijdsmelding: 'It's just coming round
to a quarter past three right now' dat beter
en korter klinkt door te zeggen: 'it's three
fifteen'. Er bestaat echt behoefte aan een
puur consistent klinkend station met een
goed imago waarbij de luisteraar datgene
wordt gegeven dat men wenst. Er bestaat
ook geen enkele reden voor ons om slechte
.muziek te draaien.

Nog twee afleveringen te goed.

In de volgende twee afleveringen in onze
serie over Atlantic 252 spreekt Chris Edwards exclusief voor Offshore Echoes en
Freewave Media Magazine met de deejays
Gary King en Charlie Wolfe. Cl
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ZEEZENDE~ NU ~
Abe Nathan wil aktie tegen wet.
do 26 Juli werd bekend dat Abe Nathan
overweegt zowel in Israël als daarbuiten akties te ondernemen indien hij andermaal
wordt veroordeeld wegens zijn kontakten
met de PLO. Zoals bekend werd hij eerder
tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld
wegens overtreding van een wet, die het ondermeer verbiedt kontakten te hebben met
PLO vertegenwoordigers.
Voice of Peace, de vroege jaren.
Via Freewave is nu een engelstalige documentaire leverbaar over de beginjaren van
de Voice of Peace. Naast de fragmenten
vertelt ondermeer Abe Nathan waarom hij
het station geSL'lrt heeft en hoe hij op allerlei manieren is tegengewerkt bij de opzet.
Ook de financiële problemen komen om de
hoek kijken. Tevens wordt de oorlogssituatie in het Midden Oosten in de 70'er jàren
behandelt. Met het legendarische Camp
David akkoord, in 1979, sluit deze 90 minuten durende documentaire af. De cassette is
te bestellen door 15,- te sturen naar Freewave, Postbus 102, 9700 AC te Groningen.

the
~olce

of'

ace

Modulatietest op 558 kHz.
Rond half twee in de middag van vr 27
Juli belde Paul de Haan met de mededeling dat er eindelijk weer een modulatietest
was te beluisteren via de door ons geliefde
frequentie van Caroline. Hier bleef het tij delijk bij want pas rond drie uur was er andermaal een testtoon te beluisteren,

gevolgd door een half uur non stop muziek. Op het einde van de testperiode was
de stem van één der a.anwezige deejays op
de Ross Revenge te beluisteren, waarbij
deze stelde: "Caroline is still going strong
into the 90's."
Pogingen tot bevoorrading.
Andermaal, zo werd. ons op za 28 JULI
bekend, zijn er in Fr nkrijk pogingen ondernomen om de Ross Revenge vanuit de
diverse havens te laten bevoorraden. Al eerder meldden we dat diverse scheepseigenaren in Engeland gewaarschuwd zijn
niet in de buurt van de Ross Revenge te komen. H etzelfde blijkt ook in diverse havens
in Frankrijk het geval te zijn gezien 1 iemand trek heeft om de Ross te bevoorraden. De besprekingen zijn gevoerd door
twee voormalige Carolinemedewerkers,
Tom Anderson en Mike Watts.
Op weg naar Engeland.

Vandaag vertrok Paul de Haan voor zijn
jaarlijkse vakantie naar Engeland en de gekozen vaarroute was die van Vlissingen
naar Sheerness. IJiterélc'lrd kwam hij vlak
langs de Ross Revenge. Bij het passeren van
de Ross stonden élc'ln boord twee be'manningsleden uitgebreid te zwaaien naar de
Olaupassagiers. De zendm~sten waren nog
op precies dezelfde hoogte als een half jaar
geleden en geruchten als zou men met de
masten bezig zijn zijn dus onjuist.
Slechte conditie aan boord.
ma 30 Juli ontvingen we bericht van o nze
tipgever in Engeland die stelde dat de conditie él«'ln boord van de Ross Revenge slechter is dan ooit tevoren. Er is geen water,
geen olie en slechts mondjesmaat voedsel
~'ln boord. Het geld is gewoonweg op. Tevens is het onduidelijk wat er met al het religieuze geld is gebeurd. Zoals al eerder
door mij gemeld verdwijnt er teveel geld
Ilc'lar tussenpersonen. De vraag is of men
spoedig terug zal komen via andere financieringsbronnen.
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Even we r in de ether

di 3 Juli rond 23 uur ar line g durende 20 mi uten weer in de ether en d it ke r
met een keilu rd s ign~ l. 0 d 23 .30 i ts
meer e horen.
Caro ede jays i ate· et .
wo 1 Augustus erd he
tol
a ugustus a.s. de nieuw se
de
kan inaviscl e landen a Radi
bourg v n start ü,l gaa
i d e sate . t. it
zal gebeure onder de naam RT Inter
tlona . Deejays zijn ondermeer de voorl1l?llige Caro linedeejays Ian Mack en Judy
Mu r phy. Zodra opna e via P
ansen
b esc ikbaar zijn voor 1 et a chle , zuIl n
dit in deze rubriek meld n.
E

Andermaal Volker in het nieuws.
vr 3 Augustus zagen we een bericht in

Telegrélc'lf inzake een nieuwe 'May Weggen
06 lij n'. Via deze dure lijn kan een ieder
die iets wenst te zeggen over min·ster Mar
Weggen een boodschap inspreken, di dan
weer via voor andere"l te beluisteren is. Initiatief nemer achter dit p ojekt is voormalig
Radio 819 baas en hedentendage de programmaleider van Europoort Radio, Nico
Volker.

O'Rahilly blijft optimistisch.
ma 6 Augustus: Ondanks het feit dat men
andermaal in financiële problemen zit blijft
Ronan O'Rahilly optimistich over de toekomst aangaande Caroline: "Een kat heeft
negen
levens,
Caroline
heeft
er
negenennegentig. "
Ronan schijnt binnenkort
belangrijke besprekingen
te gaan voeren Inzake de toekomst.
Zodra er meer duide lijkheid omtrent
deze nieuwe toekomst is, zullen w
dit In Freewave
melden.
E

Tommy R· vers intervie de Ronan.
Dat Ronan ni t altijd dezelfde mening
heeft mag blijken uit een interView dat
voo m lig La er d eejay Tommy Rivers -hed e te dage vertegenwoordiger van internatio Ie p ers rea
met de grijze
ti ha . · H ie it bleek dat Ronan
e
oms v or zij n station ziet
wan
we B ad sting Bill eenmaal va

staat het met de {;ommunicator?
S ua t obso
i g voor Freewave op bezoek in Portugal om er enkele foto's te neen v n d C mmu icato r. De ontvangst
d
was erg onvriend ijk. Twee
lie en vroeg
hem w hij had
zoeke
i
i ekte omgeving van h et schip en na
zij n a twoord dat hij wat fo to s wenste te
men werd door de b eide her de politie
g beid. Gelukkig kwam Stuart met een vol
foto 0 Jetje terug en enkele van de foto's
zijn in deze Freewave op pagina 12 en 13 te
.
ZIen.
H

Leo de Later nu nieuwslezer.

Op wo 8 Augustus was andermac'll een
nieuw gezicht e zien op RTL Veronique,
dat 0 s deed denken aan de betere dagen
van eleer. Het betrof die van Leo de Later
die nu presentator van het nieuws is geworden. Hij werkte in de 70'er jaren voor Rad io Caroline en Radio Veronica · als
nieuwslezer en vond later werk in Hilversum, alvorens naar Veronique te gaan.
Broadcasting Bill.

Op za 11 Augustus ontvingen we de gedrukte versie van de besprekingen van de
ame dementen op de Broadcasting Bill in
de House of Lords (Ie Kamer). Chris Edwards stuu de ons dat deel van de verslagen , dat betrekking heeft op de
a ndementen inzake het weren van de inter ationale wate e n van Radio Caroline.
e laat· geb r ach •

Iverse
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commen tarel

waren

er

te

verwachten, 0 de se ti s
bet
tot de verandering van de OAe Zo
Lord Monson dat de se tie op een zeer 1 at
moment ingebracht wa waardoor de lede
weinig tot geen tij hadde gehad de consequenties van de wijze ginge te overzie .
Hij stelde dat clausule 159 .er pu r op was
gericht om Radio Caroline te vernietigen.
"H et is een zgn. pirat nrad' 0 tat· 0 dat al
2 jaar geweldloze r dioprogramma's verzorgt. De inhoud a de progr mma's s t
mij dan wel niet an maar deso ank.
geeft het statio enorm
el pI zier aan
d uizende I is raars in Lond n e zui
oost Egel n . He zijn hoof za elijk mense van middelb re leef ijd ie 00
. n de
60' er j ren plezie
e eer, en
di taion. Clau Ie 59 heeft alarmer nde getgeving, ·n
volge voor de int r tional
het hijzo der 0 de ma iti me wetg ing
en de hurgelij e
Uheden. e a ht die
van de toe omstige wet it aal tegen ee
station als Caroline is vee groter
kracht die van wette uitgaat teg n .v. kapers, smokkelaars en drugshandelaar . Ste
toch eens voor dat een dergelij zendschip
onder Iranese of Chine vlag zou aren en
de Britse overheid zou een erge lij
entere . Ik moet n'et den n aan e 0
quenties die een de gelij e enteri g ot gevolg kunnen hebben."

o er te e
D
aa
o erte enaars bij nge na niet toe e· e
.s om de wet int rnationaal van kracht te
oe worden.
Onder vlag van de

1

vs.

11~·:rb'UU/AY//'uU/.69'.U..e
~.u/..w'AW'N.bY.uhO!: Op h t einde van ziin
'J
WHJW//~~

toespaak ste de Lord
~..wH~hS'.,w//.a
nnan dat wanneer e
=~ betreffe de lausule in
de wet zou worden 0 genomen hij hoopt
dat de he
nni g an het zendschip an
Carolin eracht en de moed zou he be
te ga n varen 0 er de vlag van de
:" Is
ze dat d n en de Britse 0 erheid haalt het
in
r oofd het schip te over allen da
zal m n zondermeer i staat val oor og omen met de V , gelijk aan een situatie in
1812 tijd ns de Burge oorlog in de S."
~u/~

Interi rentie of normal ontva gst.
Lord McIntosh stelde dat de clausule er
niet all en vo r as gemaakt om in te grijpen als een zendschip in internationale wateren
interferentie
zou
plegen op
no d requent· es dan wel andere radiostatio s maa da bij hem oo.k het vermoeden
bestond dat deze was gem akt om stations
t verhi deren programma's gericht o'p het
Bri vol uit te zenden."

f ge e veroordeeld.
In e toe raa van Lord MeNair kwam
idelijk
rvoren d, t d ze vertege oord i er e orlijk kwaad .s op datgene
dal de rils a toriteiten i samenwer ing
met de ederia dse, vorig jaa ebben ui gevoerd aa boord van de oss Revenge.
ij stelde dat met het betreden e n het uitvoeren van de vernietig' 19 van de zenders
duidelijk alle internationale wetten waren
ov rtre e ."
C

Lord
an e
conventie v
e.
Lord Annan gi g dieper In
internationale conventie va
(1958): "Ik d en dat de internatio e onventie van 1958 ,. og steeds a
cht is.
Door deze internationale regeling 's het
niet toegestaan aan onze overl e' radioschepen in internat'onal wat ren te betreden en de bemanningsle e te arreste en.
00 kan de 1982 versie van de U ited Nations Convention inzake het gebruik van internationale wateren g en recht gev n op
het betreden an dez z nds
p
gezien
Groot Britlc'l nië niet 0 de 41 on ertekenaars van deze wet behoort." Eerder stelden
we al dat hoofdzakelijk kleine staa jes deze
REE

Genoe voo stan ers?

it d di rse redevoeringen is dus duide ij te mer
dat er voorstanders zijn to t
vo rtzetting van de programma's in internatio ale wateren van Radio Caroline. Er
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werd dus een amendement op de Broadcasting Bill ingediend waarbij eerder genoemde clausule diende te worden geschrapt.

Nieuwe jingles van Alfasound.

Andermaal is er een serie van 3 cassettes
uitgekomen met demo's van de jingleprodukties die door het bedrijf van Steve England zijn geJ'll.'lakt.

Toch niet genoeg voorstemmers.
Uiteindelijk, toen de stemming van het
amendement had plaatsgevonden, bleek
dat slechts 29 leden voor en er liefst 93 tegenstemmers waren. De algemene verwachting is dat, mede gezien de vele ingediende
andere amendementen, het zeker tot volgend voorjaar kan duren éllvorens de nieuwe Broadcasting BiH van kracht zal worden.
N a let zomerreces L'll de 'vet andermaal
uitgebreid aan bod komen ju het House of
Parlament en het House of Lords. We blijven U op de hoogte houden.

Op cassette 13 ondermeer de demo's van
Fox FM, GNR, Trent, 2CR, Capitol Ireland
en CWR. Veel van de jingleseries zijn geproduceerd in samenwerking met JAM.
Leuk om het pakket van Trent (alweer het
11 e jinglepakket voor het station) te vergelijken met het huidige TROS jinglepakket.
Uitschieter op deze cassette is het pakket
van Capitol Radio in Dublin, met hele
mooie sonovoxen.

Buitenkant ge~eel geschilderd.
Op zijn terugreis naar Nederland op za
11 AUGUSTUS ontdekte Paul de Haan dat
de Ross Revenge aan de buitenkant gehf:el
geschilderd was in een deels witte kleur. De
schoorsteen was zelfs niet vergeten. Ondanks de tegenspoed is er dus toch nog spirit genoeg om onderhoud te plegen.

Cc'lssette 14 is enigszins terleurstellend vanwege de korte lengte van kant 1 (slechts 11
minuten), daar anders meestal 25 minuten
per cassettekant wordt geleverd. Radio
Clwyd (spreek het eens uit), Cork 88FM,
TFM Xmasjingles, GEM-AM Asian resign
en Radio South FM zijn enkele van de pakketten op or 14.

Fred van Amstel op Radio Tien.
Sinds korte tijd is via Radio 10 voormalig
Radio Monique en Radio 819 deejay Fred
van Amste: te beluisteren. Dil in de nachtelijke uren tussen 2 en 6.

Tenslotte Cassette IS, zondermeer de beste
in deze serie van drie. Coast Classic, GEM
AM 2, Beacon 4, Invicta FM, Metro 5,
County Sound 4, Delta Radio en BBC Radio Stoke zijn de pakketten die op deze cassette voorkomen waarbij vele 60'er jaren
geluiden in een nieuw jasje worden gebradlt. Klasse I t

Woord van dank:
Zoals al tijd is ee ra woord van dank él.'ln
alle tipgevers, waaronder Chris Edwards,
Stuart Dobson,Rob Chapman, Jos Leijgraaff, Paul de Haan, Tom de Munck en
Jack Duyser. Samenstelling: Hans Knot. (J

De Cc~settes zijn 8 Engelse Ponden per stuk
en voor de advertentie verwijzen we je naar
de achterkant van deze Freewave. 0
.
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96·7the CeMHz
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Stereo
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Centre Sound voor centraal Schotland.
Sinds 4 juni jl. verzorgt Centre Sound als
eerste 'community' station haar programma's 7 dagen per week voor centraal Schotland. Dit gebeurt via de 96.7 MHz in stereo
o nder het motto: 'At t1~e Ce ntre of Everything'.
Gehuisvest in Stirling.
Het station heeft haar onderkomen in
Stirling en de gemeenteraad trok liefst f
600.000,- uit voor de aankoop en ombouw
van een voormalig pakhuis voor het station
waarvan Colin L'lmont, de station manager,
stelt dat men in de eerste periode hoopt op
een vast luisterpubliek van rond de 100.000
luisteraa rs: "We gaan er vanuit dat na de
aanlooppe r iode dit aantal aanzienlijk zal
toenemen daar men ons zal leren kennen."
Betrokkenheid van de gemeente.
De betrokkenheid van de gemeente Stirling d ateert van 1986 toen er een openbare
bijeenkomst werd gehouden die resulteerde
in de oprichting van een · voorbereidingscommissie met als doel de oprichting van
een lokaal gericht radiostation volgens de
nieuwe IBA normen. Vrijwel direkt daarna
volgde de oprichting van de Stirling en
Clackmannan Community ~'ldio Association.
Voldoende inzet.
Dat de commissie tot oprichting succesvol
was mag blijken uit de toewijzing door de
IBA aan SCCRA van een vergunning tot
het mogen runnen van community radio,
hetgeen Centre Sound werd. Via Seedco,
een investeringsfonds va n de gemeente,
kwam het merendeel van het kapi taal voor

het runnen van het station op tafel. Wel
dient gesteld te worden dat de gemeente
Stirling totaal geen invloed heeft op het dagelijks runnen van het station. Wethouder
Ian Wyles: "We willen als gemeenteraad totaal geen invloed uitoefenen op datgene
wat wordt gebracht via Centre Sound. We
zullen alleen zeer tevreden zij n als het een
succes wordt, immers het wordt gerund
door lokale lieden voor de lokale Inwoners."

Langer geduurd dan gepland.
Toch is niet alles naar wens verlopen. Nadat de licentie van de IBA was afgekomen
werd vol trots gesteld dat het station I november 1989 van start zou gaan mac'lr al
niet veel later werd een persbericht verstuurd waarin werd gesteld dat eerstgenoemde datum voorbarig was geweest en
uitstel van de startdatum tot I janlL'lri jl.
noodzakelijk was. Maar zelfs dat bleek later
veel te voorbarig.
Problemen met Radio elyde.
Om het station vanaf het begin goed te
kunnen I ten functioneren was men een samenwerkingsverband ac'lngegac'ln met het
ILR station Radio Clyde. Allerlei aktiviteiten zouden worden ondersteund door de
staf van elyde terwijl ook technische bijstand zou worden verleend. Toen de managing director van Clyde, James Gordon, op
het grote ~'ldio Clyde Festival in Cc'lrdiff
tijdens een toespraak, liet weten dat binnen
een jaar slechts nog 25% van de nieuwe
community stations bestaansrecht zou hebben, begreep de leiding van Centre Sound
dat dit reden genoeg was de banden met
Clyde te verbreke n . L'lmont: "Gelukkig zijn
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wij er binnen onze org nisa .e a
ve tuigd dat met onze professionele benad
ring we niet bij de 25% behoren, dl
Gordon bedoelt."
. Reklametarieven.
Lamont stelde verder: "Tijdens onze piekuren zullen de kosten van een reklamespot van 30 seconden rond de 90 gulden
komen te liggen, zodat het aantrekkelijk is
om te adverteren voor alle lokale zaken ieden. Alles za puur lokaal gericht worden."
Van televisie naar radio.
Lamont werkte, voordat hij bij Centre
Sound kwam, als nieuwslezer bij Border
Television : "De overg~ ng is natuurlijk een
gok geweest, maa het alternatief was om in
de tv-industrie te blijven hetgeen me wel
begon te vervelen. Dit is een totaal nieuwe
opzet, het mooiste dat de afgelopen 20 jaren in de Britse omroepgeschiedenis is gebeurd."
Nieuws een belangrijk onderdeel.
- Vooral het lokaal gerichte nieuws zal
zwaar drukken op het budget van het station. Er zijn vier vaste mensen voor de
nieuwsvoorziening in dienst, hetgeen meer
is dan bij de meeste ILR stations. Alister
Smith, hoofd produktie: "We zullen op
geen enkele wijze proberen geld uit het
nieuws te maken, maar het is wel de belangrijkste service aan de luisteraar en h t
doel voor ons om te overleven. We willen
dat men de gehele dag blijft luisteren en
niet naar de concurrent gaat. Derhalve
:lJloeten we al het belangrijke en onbelangrijk~ nieuws brengen dat de lokale
.l uisteraar wenst. Op het hele uur maken we
gebruik van het ITN nieuws, aangevuld .
met reportages van ons eigen. team. In hel
weekend zal ons sportprogramma zich ook
volledig richten op de aktiviteiten van lokale sporters en verenigingen. Hierbij gaan
we niet alleen de volwassenen volgen m~'\r
zullen ook zeker datgene beschouwen wat
dejeugd doet."

Een t vullen.
Coli Lamont: -We zullen met onze ui zendingen zondermeer een gal vullen want
de programma's die van de ILR stations
hier kunnen worden ontvangen richten
zich voornamelijk op Glasgow en Edinburgh. We zullen er iedere dag zijn van 6
in de ochtend tol 7 in de avond en in de
t ekomst streven we er naar om 24 uur per
etmaal lokaal gericht te zijn."

Cofin Larrwnt

Muziek soorten.
Centre Sound brengt hoofdzakelijk easy
listeni ng en middle of the road muziek en
naast het nieuws en sport is er ruimte 'voor
verkeersinfo en politieberichten. Daarnaast
zal diep ingegaan worden op de diverse levensstijlen van de inwoners van Stirling.
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Van n door de uis te raar.
In d middagprogram erlng IS een 2
uur durend programma aarin d luisteraar de ns rijgt zelf te participere . en
kan en on erwerp aanleveren die door I et
team zal worden uitgewerkt maar men mag
ook zelf voor de uitwer ing zorg 1. Het
idee hierachter is te ewijzen dat h t mak n
van ommunity r dio' niet door een klein
aantal ensen voor ee groot aa tal me se wordt gemaakt aar at 00 d·t groot
aantal d ka krUgt mee t oen met hu
eigen station.
t

Uitbre·d· gin ur n.
Ron de tïd dat d ze Feewave in uw
brievenbus ligt i
en bij Centre Sound erg
blij met de it reiding van en ele zenduren per week, die speciaal worden gev ld
met programma's gericht op doelgroepen.
Liefhebbers van jazz, folk en 00 de lokale
groepen z Hen hierbij ni t worden vergeten.
Lokaal talent.
Tenslotte stelt Alister dat de luisteraar totaal niet staat te wachten op bende
deejays: "Wij ebben gekozen voor men en
die uit Stirling of direkte omgeving afkomstig zÏJn. Zij zullen snel genoeg bekend orden. Dan y Street, David Allan, Vivie ne
Wynd, Gary Pews e.a. zijn nog tamelijk onbekende namen maar de verwachting is dat
iedereen in Stirling voor het e· nd Vc n dit
jaar deze namen kan dromen." 0

. Yo.. NEW local radio station
ervlng Central Scotland

Per 1 oktober a.s. treedt Ruud Moll in
dienst van e IKON alw ar hij de le"ding
krijgt over de afdeling Fil zaken. Hij volgt
S nn Ue Nayé op die hoofd c lturele programma's bi· de V
is geword el " Moll
werkt bij de NCRV, alwaar hij op de afdelin inkoop zic ondermee bezig houdt
m t het i open va
merikaanse series.
25 Jaar Hilversum 3/ adio 3.
11 oktober i het 25 ·aar geleden dat Hilver m 3 het licht zag. Het s at ion, dat desijd 0 dermeer werd opgericht om te
kunnen concu r ren met Veronica, is in de
loop der jaren aanzienlij populair geworden bU bepaalde delen van de bevolking.
De AVR zal op 1 oktober a.s. stil staan bij
het jubileu " Zo zal in elk programma muziek worden gedraaid uit de afgelopen 25
jaar. Tussen 7 en 8 in de avond zal de laatste aflevering van Ones op Radio 3 voor dit
seizoe worden uitgezonden. In dit uur ruIen Koop Geersing, Evert Vermeer, Hans
hiffers en Ha s Knot stil staan bij de lange historie van het station, waarbij · o ndermeer zal worden ingegaan op het ontstaan,
de concurrentie, de Amerikaanse invloeden
en de jingles. Ones op Radio 2, waarbij iedere zondagmiddag tussen 4 en 5 uur de
hits uit de vijftiger j aren worden behandeld
met daarbij tevens de historie van de radio,
zal wel blijven doorgék'ul tijdens het komende winterseizoen.
,.
Financiële abonnee televisie •
De Pressline Stich ting heeft van het ministerie van WVC een vergunning gekregen voor het mogen bedrijven van
ho n etelevisie en radio. Men is van plan
let 0 ende najaar met een tv programma
te beg· nnen dat puur gericht zal zijn op de
financieel-economische wereld" Men denkt
da r ij aan een dagelijks programma dat
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alleen kan worden ontvangen door abonnees met een decoder. Men zal geen gebruik gaan maken van een satelliet en het
programma zal derhalve alleen via aardse
zenders worden aangeboden. Men hoopt
eind september met een definitieve financiering van het programma rond te komen.

te golf radio, is andermaal Sc'lmengesteld
onder leiding van Jonathan Marks. Allerlei
handige tips worden gegeven waarbij de diverse korte golf radio's, hedentendage op
de markt, kritisch worden beschouwd. De
Receiver Shopping Ltst 1990 is gratis aan te
vragen bij Radio ~ederland Wereldomroep
in Hilversum Nederland.

Hard optreden tegen NEWS in Rotterdam.
I Augustus jl. is de zendvergunning voor
NEWS Radio in Rotterdam ingetrokken.
De reden hiervan is dat, ondanks diverse
waarschuwingen van het <:Ommissariaat
voor de Media, men zich niet hield aan de
geldende regels inzake het verbod op reklame via de lokale radio in Nederland. Men
deed d 'i verse malen aan een vorm van sluikreklame en even vele malen werd men gewaarschuwd. De jongerenzender is vooral
ontstemd over het intrekken van de vergunning daar per I januari a.s. de geldende regels zullen worden veranderd, waardoor
reklame mogelijk ~'ll worden voor een slc'ltion als NEWS Radio. 0

Media Network.
Niet altijd kunnen we een overzicht geven van de ,inhoud van het programma Media Network van Radio Nederland Wereld
Omroep daar de infobulletins te onregelmatig uitkomen. Misschien een tip aan Jonathan M~rks om ons 6 weken op voorhand
telefonisch de info door te geven. De komende tijd is een aantal leuke onderwerpen
te beluisteren. Zo ~'ll a.s. donderdag 6 september aandacht worden besteed aan de
jingle industrie in Amerika en Europa. 13
september zal bericht worden vanuit het
hoofdkantoor van The World Radio TV
Handbook. Een week later, 20 september,
zal Lou Josephs berichten over de National
Association of Broad~sters Conference,
die in Boston zal worden gehouden. 28
September is er ondermeer het Aziatische
nieuws met Victor Goonetilleke. Het nieuwe seizoen van Media N etwork wordt op 4
Receiver Shopping List.
oktober geopend met een speciaal programIn 1981 kwam de eerste versie van de Re- ma opgedragen aan alle nieuwe luisteraars
ceiver Shopping List, uitgegeven door R.'l- op het gebied van de internationale radio.
dio Nederland Wereldomroep, uit. In mei Uitgebreid zullen tips worden gegeven hoe
1988 was de laatste versie verkrijgje een radiostation dient te benadebaar en nu is dan de 12e editie uit.
ren, DX rapporten moet schrijven
etc.. Al met al de moeite van het
Deze, 56 pagina dikke handleiding "
luisteren waard. 0
tot het kopen van een gedegen kor~r-

N1EUW~KORT

0_,

10à20m.
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FROMTBEUSA

wa.'lrbij het duidelijk wordt dat de gebrachte teksten niet voor de oren maar voor de
ogen worden geschreven.

Discriminatie in talkshow.
Een presentator van een talkshow op het
radiostation WERC-AM in Birmingham is
onlangs voor onbepaalde tijd door de leiding van het station geschorst. In zijn talkshow, waarin ook de luisteraar kon
reageren op de onderwerpen, vroeg hij telkens van welk ras de luisteraar was. Als het
bleek dat deze niet van het blanke ras was
werd de verbinding door de gastheer verbroken. Reden van de aktie van de presentator Tim Lennox was dat een dure jas van
één van zijn vrouwelijke collega's de avond
ervoor uit hc'lar auto was gestolen en hierbij
door getuigen een neger als dader was herkend. Berkeley Fraser, direkteur van
WERC, stelde dat het een ongecontroleerde
aktie van Lennox was, die bestraft diende te
worden door een tijdelijke schorsing~ Lennox zelf stelde dat het idee van de aktie
plotseling bij hem was opgekomen en dat
hij de eerste opmerking al had geplaatst
voordat hij er eigerilijk goed over had nagedacht.
CNN Headlines News populair via AM.
Steeds meer AM stations veranderen de
laatste tijd van format. Vooral de gespecialiseerde muziekformats verliezen steeds
meer luisteraars waardoor het voor de eigenaren van deze stations erg moeilijk wordt
het hoofd financieel boven water te houden. Ted Turner zou Turner niet zijn indien hij niet met een oplossing was
gekomen en wel met het brengen van een
nieuw format: CNN Headline News, een
format waarbij het geluidssignaal van CNN
wordt gebracht tijdens de eerste minuten
van het hele uur en op het halve uur. Daarnaast kan een station, dat het format overneemt, zelf lokaal en regionaal nieuws
toevoegen. Wel is het af en toe storend dat
een anchorman of verslaggever van CNN
zegt: 'we gaan nu kijken' of 'V ziet hier',

Ban van het onfatsoen.
De FCC heeft bekend gemaakt dat een 24
uurs ban zal worden ingesteld op alle programma's die maar enigszins de begrippen
van onfatsoen overtreden. Dit geldt voor
alle nationale radio en televisiestations. Een
woordvoerder van de FCC stelde dat deze
maatregel vooral is genomen om de kinderen te beschermen tegen dergelijke uitingen via radio en tv. De ban is mede een
gevolg van de vele klachten, ondermeer
vanuit de hoek van leden van het Huis van
Afgevaardigen inzake controversiële programma's en de voortdurende kritiek vanuit de hoek van luisteraars inzake bepaalde
onderdelen van programma's, of platen die
op de radio werden gedr~'lid. De ban zal
niet van kracht zijn via lokale kabelnetten.
Vooral de programma's van NBC, ABC en
CBS zullen door de FCC krachtig worden
bekeken daar in de avonduren bijna 70%
van het aantal kijkers in de VS dan op deze
netten afstemt. Het is nog niet bekend wanneer de maatregelen voor het eerst van
kracht zullen worden en welke maatstaven
zullen worden gehanteerd.

•
Voice of America uitgebreider.
Een woordvoerder van
de US Information
Agency
(VSIA) maakte onlangs bekend
dat de Worldnet International
Television Network en Radio
en TV Marti in de toekomst
zullen worden gerund vanuit de organ isatie
achter The Voice of America. Reden hiertoe is een krachtige omroeporganisatie te
creeëren, die geheel onder verantwoordelijkheid valt van de USIA. Richard W. Carlson, hoofd van de VOA, zal benoemd
worden tot president direkteur van de over-
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koepelende organisatie.
De VOA heeft 3000 medewerkers met
een budget van $ 171 miljoen per jaar en
men verzorgt programma's in 42 verschillende talen en uiteraard de eigen taal van
de Amerik.anen, het Engels. Worldnet Television heeft 340 vaste medewerkers en een
budget van $ 31 miljoen. Radio en TV Marti tenslotte heeft 160 medewerkers en een
jaarlijks budget van $ 20 miljoen. De fusie
zal de enorme rivaliteit tussen de diverse
stations binnen de USIA aanzienlijk verminderen.
PromStar computerprogramma.
Ook de ontwikkeling in de radioindustrie
gaat sneller en sneller. Het nieuwste snufje
is
een
speciaal
computeruitwisselingsprogramma cL~t, onder de naam
PromStar, op de markt wordt gebracht door
Bob Hamilton's Carinel in Californië. In
het programma, dat toegankelijk is voor iedereen die zich abonneert, heeft de abonnee ook een aktieve funktie. Het doel is de
promotie direkteuren de laatste ontwikkelingen op hun gebied te laten zien maar
ook om de promotieaktiviteiten van hun eigen station in te voeren, zodat deze weer
gezien kunnen worden door andere gebruikers en uiteraard om bij anderen ideeën
omhoog te laten komen.

Het gaat weer beter met WWO.
Enkele nummers geleden berichtten we
over de slechte financiële situatie gedurende het afgelopen boekjaar binnen het WestWood One concern. De situatie is
inmiddels veranderd. De direktie van de
syndicator heeft bekend gemac~kt dat ondanks de onrustgevende cijfers over 1989
het bedrijf gedurende het tweede kwartaal
van dit boekjaar op een winst slond van
1,72 miljoen dollar. Vorig jaar h.~d men in
datzelfde kwartaal een verlies van liefst
3,24 miljoen dollar. 0

HANSEN'S

SCANDINAVIE

Kanal 2 op de vingers getikt.
Kanal 2, dat gedurende de afgelopen 18
maanden haar eigen filmkanaal heeft gerund, waarbij diverse films uit het aanbod
van FilmNel werden gekozen, is terecht gewezen door het landelijke orgaan voor lokale radio en televisie. Hierdoor mag Ka na I 2
vanaf 1 oktober a.s. niet langer films van de
FilmNetcoUectie vertonen, gezien die afkomstig zijn van een satellietstation en derhalve landelijk via de kabelnetten moeten
worden verspreid. Kanal 2 is slechts een lokaal station, waarvoor andere regels gelden.
Gezien ~l 2 vooral erg populair is vanwege haar enorme filmaanbod is de kans
dat men vele k.ijkers zal gaan verliezen erg
groot. Echter, de leiding van Kanal 2 heeft
nog steeds goede hoop voor de toekomst,
gezien men sterke banden heeft met het Esselle concern, dat nog steeds eigenaar is van
FilmNeL

megale decoders een angstige zaak.
Een Deense discount firma heeft sinds
kort de beschikking over twee nieuwe vestigingen, even over: de grens in Duitsland. In
deze twee zaken verkóopt men tegen een
zeer lage prijs decoders, die in Azië zijn gemaakt en geschikt zijn voor het ontvangen
van de programma's van Tele Club, FilmNet, FilmKanalen, TV 1000 uit Zweden,
Succes TV en andere netten. AI met al een
slechte zaak voor de stations zelf, die vaak
alleen van inkomsten op het verhuur van
decoders de stations runnen. 0
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Nieuw televisiestation op Bonaire.
Rond de komende jaarwisseling zal op
Bonaire een nieuw televisiestation met haar
uitzendingen beginnen. De aankondiging
heeft tot grote opschudding geleid op Curacao. Aanvankelijke geruchten dat het station op dit eiland gevestigd zou worden
werden door de regering categorisch ontkend. In latere instantie werd wel toegegeven dat een vergunning was verleend voor
de oprichting van een zender op Bonaire.
De Antilliaanse Televisie Maatschappij (exploitant van Tele Curacao) is hierover hevig verontwaardigd.
In de nieuwsuitzendingen van dit station werd fel uitgehaald naar de regering omdat de ATM net
bezig is om van haar station een winstgevend bedrijf te maken, terwijl een nieuw
station op Bonaire het bestaan van Tele Cumcao zou kunnen gaan bedreigen.

Flamingo TV.
Het nieuwe station zal worden opgezet
door Flamingo TV, de maatschappij die
sinds 1986 het kabelnet op Bonaire succesvol exploiteert. Fla~ing(), TV wil met het
station ook Curacaó gaan bereiken omdat
Bonaire te klein is voor een volwaardig station. Het nieuwe station zal het eerste televisiestation in de Nederlandse Antillen zijn
dat in stereo zal gaan uitzenden. Verwacht
wordt dat de eerste uitzending in december
of januari zal gaan plaats vinden. De Antilliaanse regering heeft, na overleg met de
A TM, toegezegd dat de vergunning van
Flamingo Broadcasting Network zodanig
zal worden aangepast dat concurrentie met
Tele Curacao zoveel mogelijk voorkomen
zal worden. Dit zal echter een moeilijke
zaak wordeli aangezien de vergunning al is
verleend en derhalve pas kan worden aangepast bij verlenging.

TDS gaat uitbreiden.
Het abonnee televisiebedrijf TDS gaat op
Curacao uitbreiden. Op dit moment biedt
Television Distribution Systems acht kanalen aan en een negende kanaal is tegen extra betaling te ontvangen. De aangeboden
kanalen zijn, behalve de vier 'gewone' zenders (Tele Curacao en drie Venezolaanse
stations) CNN, ESPN, HBO en NBC! Arts
&. Entertainment plus desgewenst TBS. De
uitbreiding bestaat uit de splisting van NBC
en A&E, zodat beide stations 24 uur per etmaal worden doorgegeven. Daarbij komen
dan nog eens CBS en een 'pay-per-view' kanaal. Wellicht wordt ook een muziek- of religieus kanaal toegevoegd en begin volgend
jaar de Spaanse versie van TNT (Ted Turner). De uitbreiding kost $ 100.000, m~'lr
de prijs voor de 3600 abonnees gaat niet
omhoog.
Tele Curacao viert 30-jarig bestaan.
Op bescheiden wijze heeft Tele Curacao
op 31 juli jl. haar 30-jarig best~'ln gevierd.
Gezien de precaire financiële situatie vond
men een grootse viering niet op ~'lar plaats.
In een kort jubileum programma werd een
blik achter de schermen gegund en werd
een kort overzicht van de geschiedenis van
het station gebracht. Voor het personeel
was er een sobere viering VIUl het jubileum
in het eigen gebouw. Directeur Jossy Cijntie
ging daarbij in op de onzekere toekomst
van het station en laa te het regeringsbeleid inzake het e levisiegebied . Hoewel
Tele Curacao het hoofd nauwelijks boven
water kan houden en men met slechte apparatuur kampt, een gebouw heeft dat
hoognodig gerepareerd moet worden en
rijen schuldeisers heeft, verleent de regering een vergunning aan Flamingo TV.
Cijnti e verweet de regering nooit een televisiebeleid te hebben gehad en de televisie alleen als propagandamiddel te gebruiken.
Om de kijkers toch wat te laten merken van
het jubileum zullen er tot het einde van dit
jaar een aantal speciale programma's worden uitgezonden en zal er voor de adver-
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teerders i die programma 's e
s cIa
te rie gelden. In d p rogram 's zal wo den t ruggekeken naar de hoogtepunten i
de g schiedenis a het statio
n enkel
oude popu laire se . s zu I n orde 1 erhaald. In de nieuwe programmeri g is d e
ieuwsvoorziening drastisch gewijzi d. In
plaats van één nieuwsuitz
ing van een
u r om 20 uur komt er en journaal van 30
minuten, met de mogelij heid tot speciale
uitzendingen in het tweede half uur te programmere . Daarnaast komt e een nieuw
laat-jourlk'\al rond 23 uur en wordt er ook
meer
gebruik
gemaakt
van
CNN
nieuwsprogramma's. Tele Curacao heeft
toegezegd dat d e viering van het 35-jarig
bestaan in 1995 wel op grootse wijze zal
worden gevierd.
Bartell overleden.
Op 27 juli jl. is in Amerika Gerald Bartell
overleden. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de top 40 radio, de satelliet Telstar en is in het Caribisch gebied vooral
bekend geworden als televisie pionier. Hij
was medeoprichter van de A TM en heeft
ook op Haïti de televisie tot ontwikkeling
gebracht. Als eerste pres· d nt commissaris
van de A TM Ï>enoemàe hij zijn lanàgenoot
Boris Frank tot eerste direkteur. Beide
Amerikanen hebben vee gedaan voor de
televisie op Curacao en Aruba. Bartell is 76
jaar geworden. (J

DE VERLOREN

HOOFDSTUKKEN
Mijn impressie van Caroline North (1968).
Het station Caroline North, zoals ik het
heb beleefd tussen eind 1966 en 1968, was
dat het een typische eige identite it had; of
moet ik misschien zeggen dat het meer een
identiteit had dan Caroline outh. Er waren
diverse jingles en programmapromo's die
dit duidelijk aangaven. Neem b.v. de jingle
'You get a possitive charge, he e on Caroli-

ne North.' Ze speelden b.v. ook regelmatig
een promo waarin werd gesteld: 'Caroline
m
of the new breed', gevolgd door een
op mmi g met de deejay namen Jerry,
Do , Bob, Mick en Tony. E n hernieuwd
opgenomen versie werd later uitgezonden
met daarbij ook de naam van Jerry King,
die bij het station was komen werken.
Na de invoering van de MOA.
Nadat de anti-zeezenderwet (MOA) in
Groot Brittannië van kracht was geworden
werd veel de Caroline International jingle
gebruikt en nadat BBC Radio One van start
was gegaan werd vaak na een jingle door
de dienstdoende deejay gezegd 'Radio that
is Number One'.
Bijnamen voor de deejays.
Een deel van de identiteit van Caroline
North was de bijnamen voor de deejays, die
vooral via korte jingles hoorbaar waren aan
het begin van elk programma. Natuurlijk
hadden sommige deejays bij andere stations
bijnamen, maar niet in die mate als bij Caroline North: Jerry 'Super' Leighton, 'Darfy' Don Allen, 'Baby' Bob Stewart, 'Wild'
Mick, Tony 'the Prince'; en na de invoering
van àe MOA hadden we ondermeer 'Lord~
Charles, 'Jumbo' Jimmy Gordon en 'Frantic' Freddy Beare. Tony Prince maakte er
I eiernaai een boeltje van 'Your Royal RuIer' met ondermeer slogans als 'The Ruler
decrees - we stop for teal'

Wolvengehuil aan begin show.
Jason Wolfe had de gewoonte zijn tune te
beginnen met het gehuil van wolven, terwijl
Jerry King telkens opende met 'Jerry King
is proud 10 present 'Me, good old Mei'. Ik
vond Freddy's opening eigenlijk het mooiste. Na het geluid van een hekwerk dat open
ging hoorde je een Amerikaanse stem zeggen 'You can come out of your cage now,
Frantic Freddyl'
Volgende keer zeker meer,
Phil Champion 0
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Olthof te rancuneus!

Soms lees je een blad jarenlang en vind je
geen echte reden om ergens over in de pen
(of tegenwoordig dan in de tekstverwerker)
te klimmen en dan ineens is er iets wat de
lange lont dan ook ontsteekt. Wat nu mijn
lont heeft ontstoken, danwel mij in het verkeerde keelgat is geschoten, is de rubriek
Kanttekeningen in nummer 197, geschreven door dhr. R. Olthof, mij niet bekend.
Ik ben er mij van bewust dat dit vast een
grote tekortkoming van mijn kant moet
zijn. Zoals ik al zei, meneer Olthof ken ik
niet. (persoon achter SMC Amsterdam en
lezer van het blad Freewave red.). Wie ik
echter wel ken van zijn radiobijdragen en
zijn jarenlange bijdragen aan Uw en mijn
blad Freewave is Ton van Draanen.
Hij wordt door Olthof aangevallen op
uitspraken die Ton zou hebben gedaan in
een interview die ik niet gelezen heb, maar
waarin hij volgens Ohhof heeft gezegd dat
de zeezenders niets meer zijn en waarin hij
opmerkingen maakt over het hoge salaris
van enkele omroepmedewerkers. Naar mijn
bescheiden mening is dit d e persoonlijke
mening van een individu, in dit geval Van
Draanen. Mag dit misschien niet meer van
Olthof, mag iemand geen eigen mening
meer ten beste geven? (Daar is deze rubriek
Kanttekeningen juist voor bedoeld! red.)
Want als dat het geval is dan weet ik nog
wel een paar interviews waarop gereageerd
kan worden.

dan met de tegenwoordige realiteit van
zendstations op zee. Dat wil niet zeggen dat
ik zelf geen zeezenderfan meer ben, maar
we leven momenteel in de tijd van de Sc'ltellietradio en volgens mij ligt er ook met
name voor de lokale, binnenkort misschien
ook commerciële, radiostations een taak
weggelegd om het publiek weer meer bij
het medium radio te betrekken, tenslotte
staat niets ro dicht bij de luisteraar als het
lokale sL'ltion. Hoewel de kwaliteit per
plaats natuurlijk wel sterk verschilt, zit in
die hoek toch de toekomst voor een groot
deel van het radioluisteren.
Zelf werk ik al ruim vijf jaar bij de lokale
omroep Aquarius in Leeuwarden en ik
merk echt dat de mensen hier meer en
meer bij het station betrokken raken.
OIthof maakte verder de o pmerking dat
van Draanen het e igen nest bevuilt, maar
de enige die een nest bevuilt, dat van
Freewave en het glorieuze verleden, is Olthof. Van Draanen heeft slechts zijn eigen
mening gegeven en dat is iets waarvoor
Freewave toch altijd heeft gestaan, meen ik:
de vrije meningsuiting. Laat dit alstublieft
niet de weg zijn die Freewave in de toekomst op zal gaan, het plaatsen van dergelijke rancuneuze stukjes têgen voormalige
medewerkers, die zowel binnen het eigen
blad, als binnen de omroepwereld de sporen ruimschoots hebben verdiend om er
een eigen mening op na te mogen houden.
Wat mij betreft dus voor Freewave niet a lleen een glorieus verleden, maar ook een
glorieuze en geen rancuneuze toekomst.
Ivo van Dijek. 0

Als van Draanen zegt dat het afgelopen is
met de zeezenders heeft hij toch zeker gelijk, het is al lang niet meer commercieel
haalbaar zo'n projekt o p poten te zetten,
laat staan draaiende te houden . Dat er nog
steeds fans van zulke stations zijn heeft
meer te maken m et d e ha ng n~'l r nostalgie
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