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Feestl Freewave is thans 200 keer verschenen. Ook feest in Hilvelisum waar
Radio 3 en H3 samen 25 jaar vol maakten.
Luister daarom eens naar het STEENEN
TIJDPERK van 1 en 8 oktober op de
AVRO maandag. Je zult er beslist geen spijt
van krijgen. In deze Freewave geeft Hans
antwoord op de vele vragen en reakties die
wij ontvingen n.a. v ons voorstel om van
Freewave een maandblad te maken. Ik raad
jullie aan dit goed te lezen. Dan een verzoekje van de administratie. Verleng tijdig.
Ontbrekende nummers nazenden kan
natuurlijk maar die f reewave' s ontvang je
pas als de nieuwste verschijnt. Dat is goedkoper wat betreft de porti. Verder dienen
onze Belgische leden zich met klachten e.d.
te richten aan ons adres in Nieuwegein. Het
adres is België is er uitsluitend voor verlengtngen.
Uitgave 201 komt uit op 22 Oktober 1990.
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hebt verlengd. Wij verzoeken je het
alsnog met spoed te doen als je Freewave
wilt blijven ontvangen.
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We vervolgen onze serie over Atlantic met het interview dat Chris Edwards had met Gary King.
GK: Ik werk in d e radioindus rie sinds
1982 en ik ben er via mijn akteertalent ingerold. Hoewel, ik was d an wel een geschoolde akteur maar ko n d e teksten nooit
goed onthoude n hetgeen vaa k va n d e
zenuwen kwam. Door een ontmoeti ng die
ik met Paul McKenna had ben ik terecht
gekomen bij Top Shop Radio (een kete n
van winkels met een eigen radiostation) alwaar ik gedurende 6 jaren onregelmatig
werkte. In die tijden dat ik er niet was,
werkte ik voor verschillende ILR stations en
landpiraten. Ondermeer de direkties van
Chiltern, Essex, Red Rose en Red Dragon
waren mijn geldgevers. Op een bepaalde
dag kwam er een reaktie van R..:"ldio Luxembourg op een auditieL"lpe, die ik had gestuurd. Ik ·werd er aangenomen en m~'lkte er
mooie tijden mee. In
die
periode
moet
Travis Baxter mij gehoord hebben. Toen
ik terug ging n~'lr Engeland,
december
1988, verloor Travis
mij uit het oor. Ik
werkte enige tijd voor
het mislukte Sc'ltellietprojekt Radio ~"ldio
en deed tegelijkertijd
vOlce-overs
bij
de
Schotse
televisie.
Radio Radio kon in de
avonduren worden beluisterd en had een
behoorlijk aantal luis-

teraars en toch wist b ijna niema nd binnen
de radio industr ie waar ik op dat moment
aktief was. T och vond Travis mij e~ op dat
mome nt had ik een nieuw contract
getekend met Radio Radio en ik stelde hem
dan ook d a t hij beter even kon opdonderen. Ik had er namelijk helemaal
geen zin in om andermaal in het buitenla nd aan de slag te gaan. Ik was inmiddels
getrouwd en mijn vrouw wilde Londen niet
verlaten gezien zij daar aan haar carrière
werkt. Travis bleef me desondanks de
eerste maanden van vorig jaar konstant bellen met daarbij telkens het aanbod om de
ontbijtshow op het nieuw te starten Atlantic
te mogen gaan presenteren. Het ~'lnbod
leek me, mede gezien het geboden Sc'llaris,
erg goed en zo besloot ik in juli 1989, Ik"l de
flop met R..:'ldio Radio, toch in dienst te
treden van Atlantic.

FREEW AVE 200-3

CE:

ken

Was je ook betrokhij de les tuit-

zendingen 7
GK: De testbc"lnden
waren allemaal door
. . . ,.,.:.:.. ....... . . .,. John
Cc'ltlett
ingesproken en dit was
gebeurd voordat ik bij
het
sL'ltion
aktief
werd. Gedurende de
maand dat we officieel met de programma's begonnen
moesten we dagelijks
'droog'
oefenen,
gewend raken aan het
leven in Ierland, aan
de omgeving, huizen

uitzoeken om te wonen en wachten totdat
het september werd, tijd om van start te
gaan.

CE: Hoe bevalt MI om de programma s sfLlaruJe
in de studio te moeten presenteren ?
GK: In het begin was het enigszins een cul-

CE: Is het te vergelijken met datgene wat je voorheen deed?
GK: Niet helemaal. Ik ben eigenlijk nooit

betrokken geweest bij een projekt dat alleen
opgezet was om de concurrentie aan te
gaan tijdens de daguren. Misschien is
Radio Luxembourg het dichtste bij om te
vergelijken. Men gaf mij daar de gelegenheid om sketches e.d. te doen via de ether,
hetgeen uiteraard via de ILR- stations niet
mogelijk is. Toen Travis me dan ook bleef
bellen in Luxemburg en ik stelde dat die
manier van radiomaken mij het beste beviel
en ik geen zin had om een auditielc'lpe voor
Atlantic te maken zei hij me dan ook eerlijk
dat mijn manier van radiomaken hem
uitstekend beviel. Zij gaven mij de gelegenheid om mezelf te zijn. Alle andere stations,
waar ik gewerkt heb, hadden een té simplistisch format. Men was er niet op zoek na.lr
deejays met een eigen persoonlijkheid, terwijl dit wel het geval is met Luxembourg en
Atlantic. Derhalve durf ik Luxembourg wel
met ons te vergelijken.

turele shock en ik stond er op een stoel te
mogen hebben in de studio zodat ik er op ,
kon gaan zitten wanneer ik dat wenste. Dat
komt daar ik op dat moment op een punt in
mijn carrière was aangeland dat ik me besefte dat ik me teveel had laten aanpraten
en van mening was me er tegen te moeten
verzetten. Dus eiste ik een stoel. Toen ik er
eenmaal aan gewend was het programma
staande te presenteren was het totaal geen
probleem meer. Ik denk dat het dan ook
helemaal niet moeilijk zal zijn om nu weer
een programma zittend te presenteren.
Misschien zou ik in een studio met een
stoel toch staande gaan presenteren want
er komt een totaal andere energie over je
heen. Het heeft dus zondermeer een
positief effekt op de presentatie. Ik weet
niet precies wat de psychologische effekten
zijn maar ik merk wel dat ik nauwelijks nog
woorden inslik. Vaak dans ik ook tijdens
het programma; het telkens maar weer bewegend bezig zijn. Alleen als ik het nieuws
lees, merk ik dat.ik weer woorden begin in
te slikken en als het ware weer op êên toon
begin te spreken. Tijdens de eerste uren
van mijn show is het officiële nieuwsteam
nog niet aktief en lees ik twee bulletins zelf
voor. Het nieuws wordt ~~mengesteld door
het ~'lntoor van Luxembourg in Londen en
ik presenteer de bulletins van 5.25 en 6.25
uur.
CE: Hoe krijgen jullie het nieu'ws ?lit Londen ?

G K: Per fax en ik lees het voor zoals het
slc'lc'lt geschreven.
CE: Hoe zijn de kontakten met de rest van het
presentatieteam ?
GK: Het is e rg multi-1L'ltionc'lal. Ik ben altijd

al een Cha rlie Wolfe fan geweest. Toen ik
nog n iet getrouwd was plande ik het
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afscheid van mijn vriendin altijd zo dat ik
op weg naar mijn eigen huis nog net naar
het laatste half uur van Charlie op Laser
kon luisteren. Ik was dus een enorme fan
van Charlie en op de één of andere manier
had ik het gevoel dat ik hem kende. Ik
werkte samen met Tony West op drie
andere stations. Henry, Dusty en Mary
Ellen heb ik inmiddels ook goed leren kennen en kan erg goed met ze opschieten. Er
is in zo'n team altijd wel zo dat de één meer
kontakten heeft en de anderen beter ligt
dan weer een ander maar in het algemeen
kan ik stellen dat we behoorlijk goed met
elkélc'lr Sc'lmenwerken.
CE: Hoe vind je het om in Trim

te

wonen 7

GK: Trim is op zichzelf een klein
marktplaatsje dat te vergelijken is met
gelijksoortige plac'ltsen in Schotland en Engeland. Er gebeurt echt heel weinig. Ik deel
een flat tesamen met de hoofd technicus en
Charlie, maar we zien er elkac'lr nauwelijks.
Het sociale leven in Ierland speelt zich
hoofdzakelijk in de pub af mac'lr aangezien
ik geen drinker ben zien ze mij er weinig
en lees ik veel, kijk veel nac'lr de televisie en
ga uit eten. Ik heb er dus eigenlijk geen
sociaal leven. Délc'lr ik een regeling heb
getroffen met mijn werkgever ben ik iedere
week drie nachten in Londen. Iedere vrijdagavond pak ik het vliegtuig en kom niet
eerder terug dan maandagmiddag en maak
eigenlijk dus maar vier avonden in Trim
mee, waar ik geen problemen mee heb. Ik
kom officieel uit Hertfordshire en ben dus
gewend aan het leven. op het land en in
Londen gaan we ook niet veel uit. Mijn
vrouw Sue is een schrijfster en vac'lk schrijven we of lezen we in de avonden.

werd georganiseerd door Dave Atkey die
ook bij BBC Radio One de roadshows
regelt. Het geheel werd geregeld als een
militaire operatie. Het basisteam verbleef
gewoon in Engeland en reisde van plaats
tot plaats. Wij vlogen steeds vanuit Ierland
naar een bepaalde plaats, Dave pikte ons op
het vliegveld op, zorgde ervoor dat we te
eten kregen, vervoerde ons naar een disco
of nachtclub waar de party die avond werd
gehouden, bracht ons vervolgens na afloop
naar het hotel, zorgde de volgende morgen
voor een goed ontbijt en dat we weer op
tijd op het vliegtuig zaten en de volgende
avond begon hetzelfde ritueel geheel volgens het boekje opnieuw. Ook in die plaatsen waar ze eigenlijk nog nooit van ons
hadden gehoord werden we met veel elan
ontvangen. We deden er telkens een 2,5
uur durend programma waarbij we het
publiek ook aktief lieten deelnemen. Uit
vraaggesprekken met de bezoekers bleek
dat 50% wel eens Ik'lar ons luisterde en die
andere 50% eigenlijk nog nooit van ons had
gehoord.

CE: Word je naast je eigen programma's ook
betrokken bij de promotie van het station of de
roadsho'ws 7

GK: We hebben de Christm~s Party gedac'ln,
hetgeen ons veel plezier heeft bezorgd. Het
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tTony West deejay Ei) ~tfantic 252
}{{ti)á in voor een "Party "

CE: Waar presenûerde jij deu shows?

GK: Hoofdzakelijk in de belangrijkste
steden in ons ontvangstgebied, uitgezonderd Londen. Ook in Schotland en
Wales zijn we niet geweest, maar die hopen
we een volgende keer ook te bezoeken. We
hebben geheel Engeland bezocht van noord
naar zuid en west naar oost, Watford, Bristol, Cardiff, Midlands, noem maar op. We
hebben het allemaal ongeveer drie. avonden
gedaan, uitgezonderd Tony, die er liefst 10
presenteerde. Het was een heel leuke
periode omdat je in direkt kontakt kwam
met het luisterpubliek.
CE: Hoe z.ie je de toekomst voor het station 7

GK: Ik zie het langzaam groeien. In het
begin hoorde je iedereen zeggen dat het
een nieuwe L'lser zou worden dat zich snel
zou wél4'lrmaken. H et is niet zo gebeurd en
met opzet. We willen het rustiger en beter
voorbereid brengen. Ook waren er
geluiden te horen van mensen die dachten
dat er niet naár de lange golf zou worden
geluisterd daar de middengolf veel leuker
zou zijn om op af te stemmen. De FM heeft
natuurlijk een glashelder signaal maar de
technici doen er veel te veel aan compressie
terwijl het middengolf signaal veel eerlijker
overkomt. Het signa.'ll dat we uitstralen is
ook eerlijk en alle deejays beluisteren tijdens hun programma het signél4'l1 van de
zender en niet datgene wat uit het
mengpaneel komt, dus we horen hetzelfde
signél4'l1 als de luisteraar.
In onze laatste aflevering spreekt Chris Edwards met Charlie Wolfe. Gary King heeft
inmiddels AtIantic verlaten om bij de BBC
aan de slag te gaan. 0

ZEEZENDE~ NU itf
Veranderingen in Rotterdam.
Deze aflevering allereerst even iets over
een groot aantal voormalige 558 en Monique medewerkers. Zoals eerder gemeld zou
News in Rotterdam van de kabel en uit de
ether verdwijnen terwijl op wo 15 augustus
ook Free Radio Rotterdam verdween
wegens overtreding van de Mediawet. De
situatie is nu zo dat de totale zendtijd wordt
gevuld door het station Europoort. Onder
leiding van Nico Volkers zijn de volgende
ex zeezenderdeejays in Rotterdam dagelijks
te beluisteren: Rick van Rhijn, Pierre van
de Stappen, Erik Beekman, Ron v.d. Plas,
Kees Nijssen, Raymond Balsink en Mark
Slc'lm.
Nog steeds geen signaal Caroline.
vr 17 Augustus: Het begin van deze
aflevering en de mededeling dat er
h.e lemaal geen nieuws is omtrent Caroline.
Vanuit Engeland komt alleen het bericht
dat we nogmaals enig geduld moeten
opbrengen.
Anderhalf uur in de ether.
zo 19 Augustus: Tussen 16.00 en 17.35 .
was Caroline terug op de 558, na een afwezigheid van bijlk"l drie weken. De
gebruikelijke
Carolineplaten
werden
gedraaid en tegen het einde van het
programma werd iedereen, die zich de
laatste tijd voor het station heeft ingezet,
bedankt. Tevens vertelde men dat het station spoedig weer normaal in de ether zal
terugkeren.
Geen ontvangst in West Londen.
Onze man in West Londen, Chris Edwards, meldde dat het bijna onmogelijk was
het signél4'l1 van Caroline boven. dat van
Spectrum u it te horen. Slechts door gebruik
van een loopantenne en het dra.'lien van de
rad io kr e h ij enig signaal.
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Beter als de laatste maanden.

Tijd om te luisteren.

Dat men zeker last heeft van de zender
van Spectrum mag blijken uit het gegeven
dat in het noorden van Nederland het signa.'ll 3c'lnzienlijk sterker door kwam dan b. v.
in de maanden april en mei.

di 21 Augustus h,,'ld ik eindelijk tijd om
weer eens naar het grote aanbod van de
SMC audiocassettes te luisteren. Het betrof
nummer 53 en 54.

Prachtige beelden van de Cito.
Op de VARA televisie een uitgebreide
reportage inzake de reakties in Israël op de
situatie in het Midden Oosten. Ondermeer
kwam Abe Nathan aan het woord over zijn
veroordelingen: 'Ik Zc'll met de vijand blijven praten zo lang hij met mij wil praten.
Geen hond, geen hek, geen gevangenis kan
me daar van weerhouden. We hebben geen
leiders met een toekomstvisie, die de moed
hebben om over vrede te praten. Als er
iemand sneuvelt, hekelen ze de dader om 't
hardst. Ze roepen maar: We zullen strijden
tot het einde. Wie zijn eigenlijk 'wij'? De
hoge heren worden rond gereden in
kogelvrije auto's. Zij worden beschermd.
Het volk niet!'
Ter begeleiding waren ondermeer beelden te zien van de MV Cito, het latere
Vredesschip, terwijl deze in 1968 de lk~ven
van Groningen verliet.
Bob Le Roi als vervanger Day.
Gedurende de afgelopen weken heeft
Roger Day genoten van een welverdiende
vakantie. Deze ex-Carolinedeejay, die
programmaleider is op Coast AM, werd tij delijk vervangen door Bob Le Roi . Deze
werkte in de 60'er jaren bij Radio City en is
fotograaf van beroep. Op 14 augustus jl., zo
hoorden we vandaag pas, besteedde het station uitgebreid aandacht aan de zeezenders
in de 60'er.jaren.
Sounds like Caroline.
Wat is 'Sounds like Caroline'? Tja, lees
de kome nde keren de FW erg goed en je
komt erachter. Een uniek gebeuren, die
geen enkele verL~melaar mag missen.

Op Cassette 55 ondermeer nieuws over de
Goddess of Democracy via Media Network,
AI Weiner die, rijdende in zijn auto,
verslag deed over de huidige situatie rond
de Sarah, het voormalige zendschip van
Radio N ew Vork InterO.r'ltional. Verder de
zeemeeuwen plaag, la.r'lg overvliegende
vliegtuigen en l1.r'ltuurlijk een overzicht van
de deejays op Caroline.
Dit gebeurt ook via Cassette 54. Verder op
deze aflevering berichten voor het Caroline
'kantoor,' alle info rond de interferentieproblemen met Spectrum R.:~dio en het
nieuws over de eerder genoemde projekten. Voor meer info 's avonds na 18 uur
bellen met SMC 020- 6621141.
Caroline aan land?
Eén van onze lezers schreef zijn ideeën
omtrent de toekomst van Caroline. Hij Zc~g
het alleen nog maar zitten indien Caroline
één van de te vergeven licenties zou krijgen
voor een landelijk commercieel net in Engeland. Op zich een uitstekend idee,
hoewel Caroline hier zeker niet voor in
a.r~nmerking kan komen. De IBA heeft
namelijk gesteld dat alle stations die na 1
januari 1989 op de één of andere manier illega.r~l aktief zijn geweest onder geen enkele
voorwaarde in aanmerking komen voor een
licentie.
Ian Ackers naar religieus station.
In de mid-80' er jaren werkte lan Ackers
bij R.r~dio Caroline en op do 23 augustus
hoorden we dat hij nu werkzaam is bij een
satellietorganisatie die zich L~I gaan bezig
houden met het toeleveren van religieuse
programma's aan diverse kabelnetten in
Europa.
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Ex VOP deejays in Engeland.
Offshore Echoes kwam op vr 24 augustus
in de postbus met veel nieuws. Zo meldde
men ondermeer dat ex VOP deejay James
Bays nu als verslaggever werkt bij ITN
nieuws en dat James Watt van Viking naar
TFM is gegaan, alwaar hij enkele
avondprogramma's en een zondagmiddagshow presenteert.
LP versie Anotber Ten Yeara.
Vorig jaar rond deze tijd kwam de cassetteversie uit van Another Ten Years of Offshore Radio, geproduceerd door Bill
Rollins. Nu is eindelijk de LP-versie uitgekomen. Deze is langer dan de cassetteversie en is bijgewerkt tot en met de overval op
Caroline door de Britse en Nederlandse
autoriteiten, vorig jaar augustus. De dubbel
lp is verkrijgbc'lar via East Anglian Productions in Enge-land.

Stucio House. 21-23 YHon Rood
Frilton-on-Soo, Essex. e013 OM. EngIood

Radio England story
Heel erg interessant in de nieuwe Offshore Echoes is een serie die van start is
gega.'ln omtrent de geschiedenis van Radio
England. Deze versie (er zijn er zoveel) is
geschreven door John England, waarbij hij
gebruik maakt van het archief van Don
Pearson, de man achter het projekt. Het
geheel wordt gepubliceerd met unieke
foto' s van de uitrusting van het schip. Zo
wordt ondermeer vertelt dat de zenders van
R.c'ldio England en Brilc'lin Rc'ldio hedentendage nog steeds worden gebruikt. De
één bij Swazi Radio in Mbc'lballc'l Swaziland
en de andere bij Transworld Radio in
Swaziland. Verder meldt hij dat het in
eerste instantie de bedoeling was dat de

Olga Patricia (de latere Laissez Faire) dienst
zou gaan doen als Radio London voor de
kust New Vork en later voor de westkust bij
Los Angelas. Zoals bekend is uiteindelijk
het schip verankerd in de Theemsmonding.

Meer info rond OEM.
Wanneer je het blad Offshore Echoes,
dat vijf keer per jaar uitkomt, niet kent
wordt het tijd eens meer info te vragen via

Box 1514 London W7 2LL England.
Nieuwe eigenaar Sarah.
Het blijkt dat AI Weiner de Sarah reeds
geruime tijd geleden van de hand heeft
gedaan. Het voormalige zendschip van
R.c'ldio New Vork International is nu in
Ilc'lnden van de MPLX uit Texas. In eerste
inslc'lntie was het de bedoeling het
zendschip te gebruiken voor propagandauitzendingen voor de kust van China.
Het hoofdkantoor van de organisatie achter
dit projekt was gevestigd in Chicago. Toen,
door interne organiSc'ltieproblemen, dit kantoor naar Parijs verhuisde bleek ook de
groep in tweeën te zijn gesplitst. De groep
in Parijs is toen doorgegaan met het projekt
Goddess of Democracy met het welbekende
resullc'lat. Gevolg is wel dat er nu twee
zendschepen, die ingezet zouden worden
voor de Chinezen, werkloos liggen weg te
roesten.
Drie keer SMC.
zo 26 Augustus: Vanda.'lg tij~ .gellc'ld om
drie cassettes af te luisteren in' tlet pakket
Audiomagazines, dat we onlangs ontvingen. In nummer 55 ondermeer aandacht
voor de zes helikopters, die regelmatig over
de Ross heen vlogen, het herschilderen van
het 558 logo op het achterdek, Media N etwork over de Goddess en de problemen
tussen Caroline en Spectrum, de eerste
Tony Palmer en Johnny Blackburnshow en
een overzicht va~l 'de andere deejays. De
cassette bcschrij ft de periode mei en juni
van dit jaar.
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Juni uitgebreid belicht.
Ook op cassette 56, die 60 inuten van
duur is, uitgebreid aandacht aan de maand
juni. Naast nieuwelingen Jerry Wright en
Paul Wet (op t.~pe) een overzicht van
andere deejays. Misschien had dit overzicht
iets beknopter gekund. Audio Magazine S7
tenslotte brengt naast de gebruikelijke overzichten van deejays de eerste Louis Roberts
show. Tevens de testuitzendingen, die tussen 6 en 12 juli zijn uitgezonden. Een compleet geheel dus. Voor nadere info bel je
met SMC na 18 uur (020-6621141).
Bezoek van Belgen.
Een aantal Belgische lezers van Freewave
is een tweetal weken geleden met een vliegtuig over de Ross Revenge gevlogen. Men
kon het schip niet vinden op de South Falls
Head. Na enige tijd van zoeken werd de
Ross Revenge gevonden op een nieuwe
ligplaats, te weten 51 graden 24 minuten
noord en 2 graden 19 minuten oost.Dit is in
een gebied gen~~md 'Fairbanks'.
Niet te geloven.
In eerste instantie geloofden we de info
niet vanwege het feit dat het schip alleen
met behulp van een tender met een kr~~n
(voor het ophalen van het anker) Ik'lar een
andere positie kan komen. Gezien het
gegeven dat er geen geld voor handen was
wensten we de verkregen info niet voor
juist ~~n te nemen.
Toch waa:heid?
Nadere informatie, ingewonnen door één
van onze Britse correspondenten, leerde
ons dat Peter Moore afwijkend ontkennend
reageerde op de aan hem verstrekte opmerkingen inZc'lke een verandering van
ankerpositie. Omdat hij vervolgens snel op
een ander onderwerp overging nemen we
aan d,a t de info uit België als correct moet
worden beschouwd. (Wat een geluk dat we
die fles champagne niet hebben ingezet!)

Bezoek aan boord.
Enige dagen voordat de Belgen over het
schip zijn gevlogen is één van onze Britse
correspondenten aan boord geweest. Hij
trof daar de volgende personen aan: Andy
Bradgate, Tony Palmer, Rico, NickJackson
en zijn vriendin Sarah. Zij hebben inderdaad het schip aan de buitenkant geheel
opgeknapt. Binnen in het schip was het
trouwens een grote troep. Uitgezonderd de
keuken, was alles erg smerig. Van alle
toiletten runktioneert er slechts nog één,
hoewel deze ook met zeewater moet worden
doorgespoeld. Ook de doucheruimte is zeer
vies.
Studio armzielig ingericht.
De voormalige Monique/558 studio
wordt nu door Caroline gebruikt terwijl de
voormalige
Carolinestudio
nu
als
werkk.~mer is ingericht. In de nieuwe
studio, zoals bekend werd de apparatuur
door de DTI vorig jaar in beslag genomen,
staat van her en der bijelkc'k'lr ger~'lpte apparatuur. De draait.'lfels van het merk Gates
hebben b. v. nog houten armen (zeer oud
dus) terwijl de gebruikte spotmaster er één
is van een goedkope discotheken merk. De
draagb.~re CD is ook één van de goedkopere types, hetgeen ook geldt voor de
twee aanwezige cassettedecks. Volgens onze
man is de uitrusting slechter als van een
gemiddelde landpiraat in Engeland. Desondanks, zo moeten we duidelijk stellen, gaat
het er niet om hoe duur en mooi de apparatuur is maar of het functioneel is.
Chicago was mee met schip.
Naast een aantal hechte Caroline~'ln
hangers was ook Peter Chicago. . ee op het
schip dat de Ross bezocht. H ij ontkende ten
stelligste dat er tussen hem en Ronan
problemen ' op financieel gebied zouden
zijn. Hij keerde wel mee terug aan de wal.
Wonder dat de zender werkt.
Volgens onze correspondent is het een
wonder dat de zender werkt. Vanuit allerlei
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kasten lopen kabels levensgevaarlijk. door
de zenderkamer en weet slechts één persoon hoe het werkt.
Binnenkort olie.
di 28 Augustus: Het blijk.t dat de Ross is
bevoorraad met water en voedsel en dat de
stemming' uitermate goed is. Men verwacht
zeer spoedig de tender met olie, zodat men
kan beginnen met normale uitzendingen.
Vanuit Engeland vernemen we dat dit op
576 kHz zal gaan geSéhieden eri dat men
waarschijnlijk. voor een gouwe ouwe format
zal gaan k.iezen.

Bl"'WD

IN'. 'x

Underground Church of Americ..
Zoals eerder gemeld was tbe Underground Church of AmerÎQ, met kantoren
in Duitsland en Zwitserland, de financier
achter de verbouwing van, de Communicator. De studio's die vorig jaar zijn
ingericht stellen volgens de nieuwe adviseur aan het projekt niets voor en dienen
totaal opnieuw te worden ingericht.

M •• IA. IQOTH

SOUTHERN TERRITORIAL HEAOQUARTERS
1424 NORTHEAST EXPRESSWAY

men toch weer plannen heeft om het schip
op de Noordzee neer te leggen. Nadat de
financiële problemen met de Haagsche
werknemer vorig najaar hadden plaatsgevonden besloot men het gehele projekt af te
blazen. De zènders waren inmiddels deels
gesloopt om er één zender van te mak.en,
die uiteindelijk door de Portugese politie in
beslag werd genomen. Men vermoedt ,binnen de organisatie dat een ontevreden-personeelslid de gehele zaak heeft verraden. .

PHONe (<404) 7.1300

FAX (404) 728-1331

ATLANTA. GEO~GIA 30320

Persbericht Salvation Army.
Eén van de nieuwe religieuze organisaties, die vanaf mei zendtijd heeft
gehuurd, is the Salvation Army. Men meldt
zich nu aan bij Rudi Koot met een introductiefolder. De organisatie verzorgt haar
programma' s via tientallen stations over de
gehele wereld en meldt met trots dat men
nu ook te horen is in Engeland, alwaar
minder dan 4% van de inwoners op zondag
nog naar de kerk gaat. Als de nieuwe f requentie voor deze programma's meldt met
de 819 kHz.
Is het nu de 576 of de 819 die we in de
gaten moeten gaan houden?
Twee tot vijf maanden.
Informatie uit de hoek van de personen
achter de Communicater, die nog steeds in
de haven van Lissabon ligt, horen we dat

Weer warm gemaakt.
Door flink in te spreken ,o p de mensen
achter the Underground heeft de adviseur
de mensen weer wakker geschud en men
wil nu wel weer verder gaan met het
zeezenderprojekt dat slechts in het Engels
uitzendingen zal gaan verzorgen.

Einde van dit jaar zal redelijk zijn.
Indien alle plannen nu daadwerkelijk
zullen worden uitgevoerd; hoewel dit altijd
maar weer een groot vraagteken zal zijn; is
een eventue Ie startdatum eind dit jaar te
verwachten.
Telefoon vlak ~oor middernacht.
Vlak voor twaalf uur in de avond en dus
vlak voor het begin van wo 29 augustus
ging bij mij thuis de telefoon. Aan de lijn
uit Arlington in Texas John England. Je
herinnert hem zondermeer van het mislukte projekt WonderfuIl Radio London.
Nog steeds druk in de radiowereld.
John stelde nog steeds druk bezig te zijn
met radio en via Multiplex World Radio
aan diverse projekten te werken. Zo heeft
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MPLX ondermeer de Sarah gekocht en omgedoopt tot Liberty. H ij stelde binnen
enkele weken ons op de hoogte te brengen
van de plannen rond het schip.
Zendtijd gekocht bij Caroline.
Tevens stelde hij dat MPLX zendtijd
heeft gekocht van de Carolineorganisatie.
Het zou gaan om twee uur per dag. Tussen
11 en 13 uur zal, aldus England, het station
onder de naam Caroline Country gaan uitzenden. Mochten er genoeg reakties binnenkomen dan zal er meer zendtijd worden
gekocht. Hij maakte zich wel bezorgd over
~e problemen met de tendering en hoopte
dat Caroline spoedig een nieuwe bevoorrader zou vinden.

Ook via de korte goH.
Het programma 'Caroline Country'
wordt door MPLX niet alleen in Europa
uitgezonden mélc'lr tevens via het kortegolfstation WWCR. Dit zal op dezelfde
tijden geschieden en wel via de 15690 kHz.
England verwacht dat de programma's
rond de 15e september van start kunnen
gaan.
Hij noemde als toekomstige frequentie
de 576 kHz. Speciale nieuwe jingles zouden
al klaar zijn. We moeten maar afwachten of
de verkregen informatie waarheid worden,
gezIen
eerdere
ervarIngen
met
Amerikanen.
Verwarring kompleet?
Alle geruchten inL'lke frequenties werden op do 30 augustus nog kOlnpleter toen
we vernamen dat andermaal een andere
frequentie werd genoemd:~ de 558 kHz. In
overleg met Ronan heeft Peter Chicago
alsnog besloten niet van frequentie te
veranderen en te blijven uitzenden via de
558 kHz. Men is bang dat wanneer men
naar een nieuwe frequentie ZA'l1 gaan verhuizen de DTI andermaal deze via de IBA
Ze'll toewijzen aan een nieuw st.'ltion zodat
het spel van kat en muis zondermeer weer
Ze'll doorgaan. Hou de 558 kHz dus maar in

de gaten.
Trademark voor Sarahbeelden.
Zoals enige nummers geleden door ons
gemeld verscheen in de leader van een
programma van de Amerikaanse versie van
MTV beelden van de Sarah. MPLX, de
nieuwe eigenaar van het voormalige schip
van Radio N ew York InternatioIL'lI, heeft
drie maanden onderhandeld met de leiding
van MTV inzake het gebruik van de beelden. Men heeft nu een kontrakt met een
periode van twee jaren gesloten met MTV
en in de aftiteling staat dat de beelden van
de Liberty (zoals het schip nu heet)
Trademark van MPLX is en dat ze voor
entert.'linment doeleinden door MTV
mogen worden gebruikt.
Woord van dank:
Zoals altijd een woord van dank aan al
onze loggers onder wie: Paul de Haan,
Tom de Munck, Jack Duyser, Chris Edwards, Rob Chc'lpman, Rudi Koot en Ate
Harst.'l. Eindredaktie: Hans Knot. 0

Op de valreep
Op maandag 10 september werd
gedurende enkele uren getest op 819 kHz.
Enkele uren later startte men een testuitzending op 558 kHz. Vlak voor zeven uur
vertelde Rico dat Caroline die avond om
zeven uur IL'lar uitzendingen zou hervatten.
Inderdaad stc'lrtte Caroline en Ricky
Jones opende het stc'ltion. Hij stelde dat
Caroline zou uitzenden van zeven uur 's
avonds to zeven uur in de morgen. Om
23.00 uur SL'lrtte Rico zijn programma. Vermoedelijk kiest men voor deze uitzenduren
om Spectrum niet teveel dwars te zitten.
Op vrijdag de 14e week Cc'lroline al af
van hélc'lr gebruikelijke uitzenduren. Er
werdt een politieboot gesign.'lleerd in de
buurt van de Ross. Uit voorzorg besloot
men in de ether te komen om ro de ontwikkelingen direkt te kunnen verslélc'ln. In de
volgende FW zullen we uitgebreider rapporteren over deze ontwikkeleingen. 0
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Nieuwe KRO voorzitter.
Dr. F. Carpij is per 1 april a.s. benoemd
tot de nieuwe voorzitter van de KRO en hij
'zal dan mr. B. Schmitz opvolgen. Schmitz
heeft ruim dertig jaar bij deze omroep
gewerkt en was sinds 1980 voorzitter. Carpij werkt nu nog als direkteur bij het
Centraal
Toetsontwikkeling
Instituut
CITO.
Meer zendtijd Omroep Zeeland.
Olnroep Zeeland heeft sinds I september
één uur meer zendtijd. Op de doordeweekse dagen wordt dit uur tussen 16 en
17 uur gebracht, terwijl op zaterdag en zondag dit geschiedt met een sportprogramma
tussen 18 en 19 uur. Het plan om
ochtendprogramma's te gaan brengen IS
voorlopig op de lange baan geschoven.
VPRO en de film.
De VPRO televisie komt vanaf 28 ,oktober
met een eigen filmprograr:nma. Het, betreft
een serie programma's dat de ontwikkelingen in de wereldcinema onder aandacht Ze'll
brengen. Voorlopig gaat het om vier
progralnma's die samen met International
Art Fihn en het Filmfestival Rotterdam
worden ontwikkeld. De VPRO meldt dat er
bijzondere filmJuakers in . het programJna
aan het woord komen en worden ook landen Inet een opmerkelijke filmproductie
belicht. De uitzendingen krijgen de vorm
van portretten, essays en ver-keningen.

Tijdelijke regeling iit Kampen. ,
Een drie maanden geleden berichtten we
uitgebreid over een verbod tot het mogen
plac'ltsten van schotelantennes in de
gemeente K.c'lmpen. Via het opnemen van
een verbod in een algemene politieverordening van deze gemeente was dit mogelijk
geworden. Officieel, zo heelte het, was dit
om te voorkomen dat het oude sLîdsgezicht

zou worden aangetast. Er is inmiddels een
interim regeling getroffen. Een ieder, die
een dergelijke antenne wenst te plaatsen,
dient tevens leges gelden te betalen \vanneer de vergunning wordt verleend. De
gemeenteraad heeft besloten dat deze kosten tijdelijk door de gemeente zullen worden gedragen. Ook heeft men besloten dat
iedereen die al in het bezit is van een dergelijke schotel en geen vergunning heeft
deze alsnog dient aan te vragen. Dit zal dan
moeten gebeuren voor 1 september 1991.
De Consumentenbond heeft inmiddels
~'lngekondigd dat, wanneer de gemeente
Kampen een vergunning weigert, men een
proefproces kan verwachten.
PTT Telecom en Cinevideo.
PTT Telecom heeft met een aandeel van
55% een meerderheidsbelang verworven in
de Cinevideogroep in Almere. Het pakket
is overgenomen van de verenigde HVA
maatschappijen. De andere 45% is in handen van meerdere aandeelhouders. Zoals
beken<;l is, de Cinevideogroep na de NOS de
belangrijkste op het audiovisuele en
facilitaire gebied. Men is vooral bekend om
haar werkzaamheden voor omroeporganisaties, waaronder grote registraties van
concerten en sportevenementen. Ook verricht mer:, zoals door ons gemeld, steeds
meer diensten, die gerekend mogen worden lot de 'business communications',
bceldcommunicatie voor Ze'lkelijke doeleinden. Hieronder wordt versL'lan het
projectma~ig aanbieden en verzorgen van
het geïntegreerde beeld- een spraakcommunicatie ten ~hoeve van met name de
overheid en het bedrijfsleven. Recente
ontwikkelingen op dit gebied zijn de
vid~overgaderingen, tele-events en satellietbedrijfstelevisie. Na de overllc-lme van het
merendeel van het éLI'lndelenpakket door
PTT Telecom ligt het desondanks in de
bedoeling dat de Cinevideogroep zelfstandig blijft functioneren, terwijl ook de directie ongewijzigd Ze'll blijven.
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Sponsoring televisieprogramma's.
Het ministerie voor WVC overweegt de
sponsoring van televisieprogramma's in de
toekomst beter mogelijk en onderhevig te
maken aan regels. Een voorstel is inmiddels
door het ministerie ingediend bij de NOS,
de STER en het Commissariaat voor de
Media. Uitgangspunt in het ingediende
plan is dat de informatievoorziening onafhankelijk dient te blijven en niet door de
sponsor mag worden beinvloed. De verwachting van WVC is dat, wanneer er geldende regels zijn ingevoerd, de drang naar
sluikreklame drastisch zal terugnemen. Het
binnenhalen van de sponsors, aldus het
plan, zal moeten gebeuren via de STER, .
terwijl de opbrengsten onder de omroepen
zouden moeten worden verdeeld. 0

VAKANTIE

HERINNERINGEN
Vakantie radio '90.
Radio Nederland Wereldomroep lijkt het
na jaren te leren! Er zijn nu in de ochtenduren verschillende uitzendingen van het
vooral op vakantiegangers gerichte programma 'Nie.:uwslijn Europa' te beluisteren.
Ook in het begin van de avond houdt de
Nederlandse Wereldomroep U twee keer
actueel op de hoogte (inclusief 'weeroverzicht' door Meteoconsult). Nu nog een
wat luchtiger programma en geen irritante
presentaties (b.v. Wanda van Buren met 'te
vele ANWB oproepen'r) en Radio Nederland heeft een aardig vakantieprogramma,
waarvan de Vlàamse Wereldomroep nog
veel kan leren.
Dit jaar was Ik in Zuid Portugal (Algarve)
met vakantie en kon naar de vele lokale stations luisteren. Er zijn er zo'n 15; 3 in Faro
en 2 in Portimao. Slechts één van de SL'ltions (Solar Radio op FM 94) richt zich wat
specifieker op de toeristen. En dat met Engelstalige commercials en nieuwsberichten!
Iedere zondagavond zendt Solar Radio

bovendien van 22 tot 23 uur een N ederlandstalig programma uit. Die uitzendingen
worden verzorgd door oud NCRVmedewerker 'Wilko van Helder'. Dat hij
journalist is, ' kan men duidelijk in de
Nederlandstalige programma's van Solar
R.c'ldio horen: veel nieuws, reportc'lges en interviews. Dus echte informatie voor N ederlandse vakantiegangers en residenten in
Algarve. E~ndelijk dus een echt goed
Nederlandstalig
vakantieprogram
ma
met
veel
regionaal nieuws
en zelfs lokale
weersverwachtin
gen. Solar R.c'ldio
werd
in
1986
door de Engelsman Paul Buick
opgezet. Op I december 1989 werd - na
een jaar uit de ether te zijn geweest - een
officiële vergunning voor het uitzenden
met een vermogen van 400 WaU verkregen.
Solar R.c'ldio beschikt nu over twee studio's
in Albufeira met twee vaste redakteuren
(o.a. ex BBC-man Mike Johnson) en technicus José Coelho. Deze laatste spreekt
goed Nederlands en was technisch
medewerker bij Radio Stad Amsterdam. In
de toekomst wil Solar Radio het ~'lntal
andersL'llige programma's uitbreiden om
zodoende luisteraars in hun eigen taal over
Portugal te kunnen vertellen.
Jac Zom.
Ook zonder vakantie een overpeinzing.
Zie k zijn is niet leuk, m~'lr geeft wel de
gelegenheid wat dingen te doen die er
anders nooit van komen, zoals wat bladeren .
in oude Freewaves. Daarin kwam ik een
verhaal 'vakantieoverpeinzingen' tegen van
Paul Jan de Haan, waarin hij zijn vorige
'vakanties relateerde aan het radiogebeuren
tijdens deze perioden. Voor mijzelf heb ik
dat ook eens gedaan. Sinds 1985 brengen
wij onze vakanties door op plaatsen W~'lr de
zeezenders luid en duidelijk binnenkomen
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en het viel mij op dat daaruit de tendens
naar voren komt dat het jaarlijks slechter
gaat met de zeezenders:
1985: een redelijke zomer en een schitterend appartement in het Zeeuwse
OostkapelIe, enkele honderden meters van
zee. De zeezenders in grote vorm. Monique
is prima, Caroline ook - met John Lewis en
Peter Phillips. Laser spant echter de kroon
door het DTI gebeuren. Vooral CIL'lrlie
Wolfe maakte prima programma's, waarvan er nog regelmatig enkele op mijn recorder gaan.
1986: Een iets mindere zomer in een iets
minder appartement in hetzelfde OostL'lpelle. L'lser was ons helaas ontvallen, maar
Caroline en Monique deden het nog prima.
1987: De plas overgestoken voor een
vakantie in Margate, Wél.c'lr niet veel te
beleven is, maar een appartement met
zeezicht maakt wel wat goed. Op de heenreis zulk mooi helder en zonnig weer dat
zelfs op de route Zeebrugge-Dover de Ross
in de verte te ontwaren was. Caroline en
Monique uiteraard keihard binnen en
hoewel beide stations nog voldoende
kwaliteit boden, was het toch wel wat
minder dan het jac'lr daarvoor. H~laas was
Luc Dardin net van boord in die periode.
1988: Wederom Engeland, nu een mooi
oud huisje op het terrein van een uitgestrekt landgoed van een landbouwer in
Ardleigh, vlak bij Colchester. Nog steeds
Caroline, weer wat minder, en Monique
was vervangen door Radio 558. Klonk wel
aardig, maar niet echt een verbetering. Op
enkele kilometers van Ardleigh echter een
plaatsje Mistley. Hier leek de Com-
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municater een laatste rustplaats gevonden
te
hebben
In
de
drooggevallen
modderbedding van de Stour. 'Zeskamp'
toestanden moeten uithalen om het schip te
benaderen; de mooie dia's maakten dat
echter meer dan goed. Op de terugreis met
de Olau langs de Ross. Geen gezicht,
zonder die grote mast.
1989: De familie inmiddels uitgebreid
met zoon en hond. Oostkappele met schitterend najaarsweer, het appartement van
vier jaar geleden. De radio, overvallen door
de Volans, zwijgt voornamelijk. Enkele
malen intunen op de 558, af en toe
luisteren nac'lr Capital Gold waar o.a. Paul
Burnett aardige programma's maakte. De
commercials waren echter nog walgelijker
dan op Hilversum. Het geheel kon me niet
boeien. Op I oktober ineens muziek op
558, het onverwachte gebeurde dan toch.
Gelu~kig
zijn ook in Zeeland de
videotheken open op zondag en verkopen
ze er cassettes.
1990: Geen vakantie i.v.m. naderende
gezinsuitbreiding. De zee zwijgt. Volgend
jélc'lr maar de bossen in?
Evert Stolman. 0

NIEUWS

DE WERELD ROND

VOA programma's in Siberië.
Ruim drie jaren nadat de Sovjet stoorzenders, gericht op de programma's van de
VOA, zijn stopgezet, is een onafhankelijk
~lc'ltion in Siberië, Novaya Vol ne in
Novosibrisk, begonnen met programmacassettes van de VOA in haar programmering
op te nemen. Het station heeft een potentieel van rond de 4 miljoen luisteraars en
men zendt 5 uren per dag uit via de 270
kHz met een vermogen van 100 kW.
Tropical Band Survey.
Hij is weer uit, dit keer de 18e editie en
zoals gebruikelijk uitgegeven door de
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Danish Shortwave Clubs International. Alle
aktiviteiten tussen de 2000 en 5900 kHz
worden zoveel mogelijk vermeld. TBS is te
verkrijgen door 7 IRCt s te sturen naar
DSWCI c/o Bent Nielsen, BeUy Nansens
Allé 49, 1 tv, DK 2000 Frederiksburg Den-

mark.
Tweede commerciële 'net Hong Kong.
Onlangs is het termijn voor inschrijving
op het tweede commerciële radionet voor
Hong Koog geopend. Het gaat om
vergunningen met een duur van 12 jaren,
waarbij er één voor een AM en twee voor
een FM frequentie zijn. Inmiddels heb~n
vier serieuze geinteresseerden zich voor een
vergunning gemeld.
Radio Canada International in oostblok.
Via relaiszenders in Tsjecho-Slowakije,
Polen en Hongarije zijn via de middengolf
nu programma's te ontvangen van RCI.
Voor de omwenteling in het oostblok
programmeerde RCI reeds 45 jaren uitzendingen gericht op de landen achter het IJ zeren 'Gordijn via de korte golf. In het
algemeen gaat het om algemene informatieve programmaonderdelen.
DX Club in Leipzig.
Onlangs is door een 60-tal fanatieke
DX'ers in Leipzig de Radio Hörer Club International opgericht. Voor meer info kun
je terecht bij H.]. Brustmann, Strasse am
Park 16, Leipzig 7062, DDR.
Men geeft inmiddels een blad uit onder de
titel Kurier, dat voor leden van de club kostenloos is.
Samenwerking met Rwanda.
Een aantal mélc'lnden geleden, zo werd
onlangs bekend, is een samenwerkingsverband getekend tussen de Deutsche Welle en
de regering van het Afrikaanse Rwanda.
Hierdoor is het voor de Deutsche Welle
mogelijk geworden tot het jaar 2010 door
te gaan met het gebruik maken van zenderfaciliteiten in Kigali voor relaisuitzendin-

gen. H et kontrakt is een verlenging van een
eerder 20 jaar durende overeenkomst.
Relaiszender op Sri Lanka.
Radio Nippon International uit Japan zal
met ingang van januari 1991 gebruik gaan
maken van een nieuwe relaiszender, die zal
Zijn opgesteld op Ekala in SJ:i Lanka. De
render zal een vermogen ,van 300 kW ttebben.
Aftreden na studentenprotest.
Onlangs heeft, na een langdurige studentenprotest, de direkteur van de Bulgaarse
staatstelevisie, Pavel Pisarew, besloten af te
treden. De studenten hadden de man ervan
beschuldigd de 'vrije' nieuwsgaring in het
voordeel van de regerende socialistische
partij te manipuleren.
Sovjet tv piraat gepakt.
Zover bekend is in Swerdlowsk onlangs
de eerste tv pir~'lt in de Sovjet Unie opgepakt. De bezitter van de illegale zender
had zich vooral bezig gehouden met het
uitzenden van erotische films.
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Transworld Radio in Leningrad.
Zoals al eerder gemeld
zou TWR in de Sovjet
~~ Unie gebrui.k g~'ln maken
,
van een eIgen gebouw.
Onlangs werd derhalve in Leningrad" de
eerste radiostudio van Trans World Rc'ldio
geopend. Men Ze'll van daaruit religieuze
programma's voor het Sovjet publiek gaan
maken.

Nog meer luister- en DXclubs.
In Tsjecho-Slowakije is onlangs een korte
golf luisterclub opgericht door J iri
Krákora, Brigädniku 1497/307 CS 100 00
Praha. Tegen 2 IRC's kan hier een proefnummer van hun blad worden aangevraagd. Een andere organisatie die in het
land aktief is is de CCC, Cz~choslovak Conlc'lct Club CS 143 00 Praha. In Polen is een
speciale club opgericht voor luisteraars van
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wereldomroepen waar dan ook ter wereld.
Geinteresseerden kunnen zich aanmelden
bij Radio Polonia, Al. N eipodleglosci 77/85
PL 00950 Warszawa Polen. 0

Spuna ,eluicbbnaal Super Channel.
Eén van de geluidskanalen van de
transponder, gebruikt door Super Channel,
wordt momenteel nog door de BBC
gebruikt.
Medio oktober Ze'll Super Ch.'lnnel hèt
geluidskanaal van de BBC overnemen om
via dit kanaal een speciaal Spa.'lnstalig
geluidskanaal voor haar programma's te
creeëren.
Naamsverandering Galavisión.
Sinds enige tijd noemt Galavisión zich El
Canal
de Las Estralles. Hedentendage
zendt men synchroon via de Eutelsat I-F4
satelliet en de PAS-I uit. Binnenkort zal het
signaal worden uitgestraald via de Eutelsat
11 FI.

Tweede net Egypte.
Het ligt in de bedoeling dat het tweede
net van de Egyptische staatstelevisie met ingang van I november via de satelliet Ze'll
worden uitgezonden. Dit zal dan gebeuren
via één van de transponders van de Arabsat
IA. Een deel van deze programma's worden in het Frans en het Engels geprogrammeerd.
TV 5 gaat ondertitelen.
In plaats van 8 uur Ze'll begin volgend ja.'lr
TV 5, het Franstalige satellietnet, liefst 18
uur per etmaal te zien zijn via de Nederlandse kabelnetten. Tevens zal dan al een
begin
zijn
gemaakt
met
het op
grootschalige basis ondertitelen van de
programma's in de Franse ta.'ll. Op deze
manier hoopt met de Franse taal als cultuur

nog beter naar voren te brengen. Men wil
op deze manier, mede gezien de
toekomstige eenwording in Europa, zich
gaan verdedigen tegen het groeiende aantal
Anglosaksische programma's, dat via de
diverse netten in Europa wordt aangeboden.

Pirate Radio ria satelliet.
Het syndicate verspreide Pirate Radio is
nu ook in Europa te ontvangen en wel via
één van de geluidskanalen van Lifestyle.
Het gebeurt via de 7.56 MHz in moDO.
Studio'. in winkelcentra.
De expansie bij de
diverse satellietstations
gaat met de week sneller
en bovendien komen
steeds meer promotieideeën op L'lfel. Zo
heeft de leiding van MTV onlangs besloten
dat men zes satellietstudio's zal gaan inrichten in de VS, Japan en Engeland met als
doel meer IL'lamsbekendheid te krijgen.
Het Ze'll gaan om speciaal op te zetten
winkelcentra, onder de noemer Rockplexx,
waarin speciaalzaken op gebied van audio,
video, resL'lurants e.d. zullen worden gesitueerd. Via enorm grote video-walls, zal het
winkelend publiek op zeer grote scha.'ll met
MTV beelden worden overspoeld.
Aandelen door Canal Plus opgekocht.
Het Franse satelliet projekt Canal Plus
heeft 25% van het aandelenpakket van het
Zweedse projekt SF Succé opgekocht. Het
'ligt in de bedoeling in de toekomst
gezamenlijk geld op tafel te leggen voor het
huren van een kana.'ll op de Astra I B Sc'ltelliet. Nu zendt men nog uit via één der Intelsat Sc'ltellieten.
Goede vooruitzichten Star·Sat Radio.
St.'lr*Sat Radio wordt sinds korte tijd uitgezonden via een van de geluidstransponders van de Astra IA (7.38 en 7.56
MHz). De verwachting bij het projekt is
hoog. Men denkt eind 1990 in bijna alle
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kabelnetten van Duitsland te worden doorgegeven als het eerst-e Duitstalige satellietradioprojekt. Is dit eenmaal het geval
dan kan één op de drie West Duitsers tot
het potentiële publiek worden gerekend.
Daarhij komt nog een aantal van 1 m.iljoen
potentiële luisteraars in Oost Duitsland.
Ook
wordt
het
programma
als
randprogramma door een aantal lokale
radiostations in West Duitsland verspreid,
nl. in die uren dat deze stations zelf geen
programma's verzorgen.

Radio uit Arabië.
Indien de toestand in het Midden Oosten
het toelaat zullen zeer binnenkort de signalen van het 1e en het 2e net van de
Saoedische Staatsomroep worden uitgezonden via de Arabsat I B satelliet. 0

NEWS
FROM THE USA
SMN ziet toekomst in China.
Satellite M usic N etwork uit Dallas is van
plan nog dit jaar diverse nieuwe steden in
China te interesseren voor de programma's.
Ondermeer is men in overleg met de
gemeenteraad van Beijng. De onderneming
haar
programma
'Lunchtime
from
America' wordt reeds voor een miljoenenpubliek in China uitgezonden in de steden
Sjanghc'li, Guangsju en Fuzhou. Wanneer
men de lopende onderhandelingen gunstig
weet af te sluiten zal het tOL'lle aantal
potentiële kijkers in China rond de 200 miljoen komen te liggen.

Turner met nieuwe plannen.
Naast het wereldwijde net CNN, waarbij
men nieuws van en voor de gehele wereld
uitzendt, heeft eigenaar Ted Turner een
plan opgevat zich wereldwijd in de wereld
van het amusement te storten. Als eerste
onderdeel hiervan zal volgend jaar januari
een speciaal filmnet worden gericht op de
landen in Midden en Zuid Amerika. Men
verwacht dat de kosten voor het opstarten
van dit projekt minder dan $ 30 miljoen
zullen bedragen. Het kanaal, dat door een
aparte nieuwe staf zal worden gerund, zal
hoofdzakelijk putten uit het grote filmarchief dat Ted Turner in de loop der jaren
heeft aangeschaft. In eerste instantie zal het
kanaal gecodeerd worden aangeleverd en
geen commercials bevatten. De programmering Ze'll in drie dagdelen van elk acht
uren worden ac'lngeboden in de Engelse
taal, terwijl voor de genoemde landen de
films in het Spaans zullen worden ondertiteld. Geinteresseerde kabelnetten en
ketens van hotels kunnen het programma
aankopen. Men verwacht dat in genoemde
regio rond de 85 miljoen televisietoestellen
bereikt kunnen worden. Het programma
Ze'll vanuit Atlanta per satelliet worden opgestrac'lld (P AS-I). Een Europese versie van
dit kanac'll, eventueel in samenwerking met
een andere onderneming, blijft voorlopig
nog buiten beschouwing. 0

HANSEN'S

~

SCANDINAVIE ~

Denmark Radio en betaaltelevisie.
Denmark Radio en TV heeft grootse
plannen tot het opzetten van een vorm van
beL'laltelevisie, die gerund Ze'll moeten worden in samenwerking met 5 nationale
Deense telefoonmaatschappijen. Deze vorm
van tv noemt men in Denemarken TeleBio. De kijker kan zelf bepalen welke film
men wil gaan zien en betaalt per bekeken
film. De gemaakte kosten worden dan per
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kwarL'lc'l1 bij de telefoonrekening opgeteld.
De mogelijkheid van Tele-Bio zal alleen via
bepaalde L'lbelnetten kunnen.

bourg International en Radio Monte <:arIo.
De eerste berichten vanuit het luisterpubliek zijn zeer positief te noemen.

'The Voice' met landelijke bedekking.
Zoals al eerder door mij gemeld bestond
er een kans dat de eigenaar achter het station 'The Voice' alsnog toestemming zou
krijgen tot het uitzenden van zijn lokaal
programma op een landelijk nivo. Inmiddels heeft de Deense regering toestemming
verleend voor het plan en de verspreiding
via de landelijke kabelnetten. Met de
eigenaar van een Zweedse Sc'ltelliet is inmiddels een overeenkomst gesloten tot het
mogen huren van een transponder, waardoor het signaal door de kabelnetten is te
ontvangen voor de verspreiding. Het
testprogramma, dat reeds enkele weken
geleden van start is gegaan, wordt met Engelse en Deense teksten uitgestrélc'lld. De
eigenélc'lr wil op deze manier gaan concurreren met het enorme aanbod dat de
komende tijd vla de L'lbelnetten in
Denemarken zal worden verspreid. Enkele
voorbeelden naast de nationale
en lokale stations zijn: Sky
Radio, VOA Europe, CNN
~'ldio, Radio Luxem-

Veel overname BBC programma's.
Liefst 21 lokale stations in Finland
nemen het Finstalige programma van de
BBC over. Het programma, dat via de satelliet wordt uitgezonden, wordt via de diverse
stations rechtstreeks overgenomen. Ook
werden
afgelopen
zomermaanden
nieuwsuitzendingen in het Duits en het Engels van de BBC speciaal voor de toeristen
overgenomen.
Sponsor voor het weer.
Kalk'll 2 Reporten laat haar weerbericht
sinds kort sponsoren door een chocolade en
snoepfirma, Galle en Jessen. Het is voor de
eerste keer in een Skandinavisch land dat
het weer gesponsord op het televisiescherm
verschijnt. lrimiddels is het élc'ln het noncommerciële Danmarks ~'ldio/TV toegesL'lc'ln om bepélc'llde programma's, als ballet
en concerten, te laten sponseren. 0

NIEUWS
UIT ENGELAND
Verandering voetbalverslaggeving.
Het ligt in de bedoeling dat de Britse
regering een uitspraak doet inzake het uitzenden van voetbalverslaggeving. Tijdens
het afgelopen WK werden er zowel door de
BBC netten als de diverse ITV stations
wedstrijden, vaak op hetzelfde tijdstip, uitgezonden. Er dienen nu duidelijke
afspraken te komen die voor beide organisaties efficiënt zijn.
Veel belangstelling voor AM Stereo.
Na AmeriL'l zit er een grote kans in dc'lt
de stereo via de middengolf in Engeland
L'll gaan doorbreken. In de maand juni is
een serie van testen begonnen met een
stereozender in opdracht van de IBA. De
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zender,

die

gebruikt

wordt, is ingezet om
het signaal van Orwell
FM 97.1 via de AM op
;;;~5i;;;;;;5i de 1170 kHz te heruitzenden.
Men heeft
voor Orwell gekozen
als proefstation daar
dit ILR station in Ipswich haar station niet
in twee zusterstations heeft opgedeeld,
zoals dit wel het geval is bij de meeste
andere ILR stations. Een andere reden dat
men voor Orwell koos was het grote aantal
Amerikaanse
soldaten,
dat
in
het
ontvangstgebied van het station gelegerd is
en waarvan een deel de beschikking heeft
over stereo AM ontvangers. De reden van
de stereotesten was na te gaan of deze ook
zouden interfereren op andere frequenties.
Tot nu toe, aldus een woordvoerder van de
IBA, is geen interferentie opgetreden. Als
zender werd de Motorala C-QU AM uitgetest, aangeleverd door Phoenix Communications. Ook via een ander station, een
universiteitszender die slechts met toestemming van de DTI voor speciale gelegenheden in de ether is, werd eenzelfde
stereozender uitgetest. Voor de testen was
grote belangstelling, maar een woordvoerder van de DTI bevestigde ons dat er voorlopig geen uitsluitsel valt te geven over het
al dan niet invoeren van stereosignaal via
de AM in ~root Brittannië.

Q

24 Uur per etmaal.
Zoals eerder door woordvoerders van Atlantic 252 gemeld zouden er in de avonduren geen uitzendingen gaan plaats
vinden, daar men bevreesd was dat de
luisteraars, vanwege het minder sterke signaal, het station de rug zouden toekeren.
Ondertussen blijft de zender van Atlantic
na de officiële uitzend tijd regelmatig
aanstaan
voor
non-stop
muziek
testprogramma's. Inmiddels heeft de leiding achter het station besloten de verkoop
van reklamezendtijd niet meer te laten verzorgen door het reklameburo van RTL in
Londen. Yorkshire TV heeft inmiddels de
verkoop overgenomen. Een woordvoerder
van het station deelde ons mede dat de wijziging
van
verkooporganisatie
reeds
gepland was bij de opbouw van de organisatie. Er was besloten dat, indien het
station naam had gemaakt, er van buro zou
worden veranderd. Het station is er inmiddels ook toe overgegélc'ln om naast de natiol1c'lle- ook regionale adverteerders toe te
laten.

40 Aanvragen landelijk net.
Liefst veertig organisaties hebben zich
aangemeld voor het mogen runnen van de
3 commerciële landelijke netten in Groot
BriUc'lnnië. Onder hen bevindt zich ondermeer de Virgin Group van Richard Branson. Eén van de drie stations zal een
L~lkslc~tion worden, terwijl de andere twee
hoofdzakelijk muziek zullen gaan uitzenden. Zodra de Broadcasting Bill is aangenomen Ze'll men zich gac'ln bezig houden
met de aanvragen te bekijken i.v.m. de
toewijzing van de licenties.
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NIEUWS
UITBELGIE

Ontwerpbegroting 1991.
De Raad van Beheer van de BRT heeft
het ontwerp van de begroting voor 1991
opgesteld. Hierbij is uitgegaan van de
mededeling van de Vlaamse regering dat
de openbare omroep kan beschikken over
51,5%
van
de
aan
de
Vlaamse
Gemeenschap toegewezen opbrengst van
het kijk- en luistergeld. De BRT rekent op
een dotatie van 6.774.000.000 Frank en
bovendien op inkomsten uit de toekomstige
radioreklame en de sponsoring bij radio en
televisie. De inkomsten hiervan worden
gerélc'lmd op 300.000.000 Frank.

OEI naar Portugal.
De Portugese televisiemaatschappij RTP
heeft de eerste vier delen van de komische
reeks 'Oei' aangekocht. Het programma
brengt, aan de hand van sketsches, visuele
illustraties bij werk van Vlaamse cartoonisten. Ook de film 'Boerenpsalm' van Roland
Verhavert zal in het buitenland op de
televisie worden vertoond. De Finse
staatstelevisie Yleis kocht de film aan. De
BRT heeft destijds de ~pname van de film
gefinancieerd.
Toekomst voor politiek magazine.
De BRT heeft voor volgend jaar een
politiek magazine in gedachten. Het initiatief voor deze parlemenlc'lire rubriek
komt van diverse politieke instellingen, die
bereid zijn een en ander te financieren. De
BRT zelf heeft geen gelden om een dergelijk programma op te zetten. Een voorstel
is inmiddels aan de Rac'ld van Beheer voorgelegd. Men Ze'll spoedig over het voorstel
beslissen.
. Samenwerking met VUM.
De Raad van Beheer van de BRT heeft
een ontwerp-overeenkomst met de VVM
goedgekeurd tot oprichting van een

reclameregie, de NV V AMR (Vlaamse
Audiovisuele Media Regie). In deze dochteronderneming zal de BRT de meerderheid hebben, zowel in kapitaal als in de
beslissingsorganen. Het is de bedoeling, dat
de reclameregie zorg draagt voor de exploitatie van de reclame op de radio en van
de sponsoring via radio en televisie.

Ook samenwerking in co-produktie.
De Raad van Beheer heeft ook beslist dat
de BRT zal deelnemen aan de internationale co-produktie 'Tales of Europe', de verfilming van een reeks sprookjes. Dit zal
samen met 10 andere omroeporganisaties
worden geproduceerd. De BRT zal de
legende over de oorsprong van de nélc'lm
'(H)Antwerpen' verfilmen omdat deze
Scheldestad in 1993 culturele hoofdstad
van Europa is. Het project staat onder artistieke leiding van Raoul Servais.
Prijs voor Radio 3 programma.
Peter Philips, een Engelse virgin.'llist in de
Spaanse
Nederlanden,
een
programma
van
Pieter Andriessen van
Radio 3, is in Oostenrijk
Ir Jt ~~ ~; bekroond met de grote
Radioprijs van Innsbruck in de categorie
intepretatie ouwe muziek.

3

r

Onjuist gebruik VTM naam.
Onlangs werd door een zekere W.D. uit
Brussel een aantal vrienden uigenodigd
voor een exclusief etentie in het restaurant
'Den Anker' in Brugge. De man zei tegen
een ieder die het wilde horen dat hij één
der grote bazen van de VTM was. Helaas
voor de man kwam toevallig een filmploeg
van de VfM langs. De oplichter zag de
ploeg, rende nélc'lr buiten om zgn. zijn
collega's te begroeten. Hij had echter
andere bedoelingen en wel om te vluchten .
De ober begreep hem en zette de achtervolging in. Vervolgens ontstond een
vechtpartij, waarna de politie ingreep. D
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was op proefverlof, nadat hij eerder was
veroordeeld wegens oplichting.
Reklame op BRT Radio.
Per 1 oktober zal er reklame worden
gevoerd via de BRT Radio, uitgezonderd
via Radio 3. Tijdens het eerste j~'lr worden
de spots uitgezonden in blokjes van maximaal 90 seconden voor het nieuws op het
hele uur. Dit zal gebeuren tussen 7 in de
ochtend en 7 in de avond. Men gaat ervan
uit dat gedurende het eerste jaar de beschikbare zendtijd voor 55% kan worden
gevuld. De opbrengst wordt geschat op 400
miljoen BFR terwijl de BRT 65% van de
opbrengsten via de Vlaamse Audio Visuele
Regie kan verkrijgen. 0

NIEUWS

UIT DUITSLAND
Integratie omroep.
Naar idee van de ARD zal de
Deutschlandfunk een soort van lntegratieomroep gélc'ln worden in het
komende grote Duitsland. Het gaat dan om
een nationaal programma. Voor het RIAS
programma wordt ·gedacht aan een
radioprogramma voor Groot Berlijn, terwijl
de staf van RIAS TV in de toekomst zou
kunnen worden ingezet voor de produktie
van een ontbijtprogramma dat door de
ARD landelijk L'll kunnen worden uitgezonden. De anderstalige programma's,
die de Deutschlandfunk nu nog uitstraalt,
kunnen .' in de toekomst worde~ overgenomen door de Deutsche Welle. Het is
nog niet bekend wanneer deze eventuele
veranderingen zullen worden doorgezet.

sloten. Men zal zich vooral gezamenlijk
gaan toeleggen op de produktie van de
programmering tijdens Oud en Nieuw, terwijl er van de internationale Funkausstellung - die volgend jaar september in Berlijn
zal worden gehouden - een groot aantal
programma's zal worden gemaakt.
Mname door meer dan 70 kanalen.
Meer dan 70 televisiestations in Midden
en Zuid Amerika en 30 public services netten in de VS nemen hedentendage het
programma
'Europa
Semanal',
de
Sp~'lnstalige versie van 'European Journal'
af. Het programma, zoals eerder gemeld,
wordt geproduceerd en aangeleverd door
de Deutsche Welle.
Meer en meer brieven uit Oost Duitsland.
In vergelijking tot met het afgelopen
voorjaar ontvangt men de laatste maanden
bij de BBC in Londen meer en meer
luisterpost vanuit Oost Duitsland. Hoewel
ook de vergelijking tussen de cijfers van het
voorjaar van 1989 en die van dit voorjaar
aanzienlijk verschillen. Kwamen er in het
voorjaar van 1989 slechts 100 brieven bin. nen, dit voorjaar waren het er liefst 1900.
De brieven, aldus de BBC, zijn afkomstig
uit allerlei lagen van de bevolking. Cl

Samenwerking met Oostenrijk.
Het nu nog Oost-Duitse tv-net DFF zal op
zeer korte termijn gaan samenwerken met
de ORF. Hiertoe is o nlangs tijdens een
bijeenkomst tussen beide omroepen beFREEWA VE 200-21

ENQUETE
RESULTAAT

worden vergoed.

Uit de diverse reakties, die we binnenkregen op ons voorstel inzake het eventueel veranderen van FW van een
driewekelijks mediablad in een maandblad,
kwam een aantal Z«'lken nac'lr voren die ik
graag via het blad zou willen behandelen.
Allereerst over het medianieuws in
Nederland. Veel mensen schreven waarom
we zoveel nieuws uit Nederland brachten.
Men vond de hoeveelheid, in vergelijking
tot ander nieuws te veel. Weer anderen
schreven dat we te weinig over Nederland
schreven. Wel, we zijn inderdaad minder
over het mediagebeuren in Nederland gac'ln
sc1lrijven, het was al te merken in de laatste
paar afleveringen van Uw mediablad. Het
merendeel van deze berichten, die va."k in
vorm van een persbericht op ons redaktieadres binnenkomen, was al te lezen in de
landelijke en regionale pers. Derhalve zijn
we van mening dat we deze ruimte in de
toekomst beter kunnnen gebruiken voor
ander nieuws, nl. datgene wat normaal niet
in de dagbladpers verschijnt. Er was een
aantal mensen die ons vroeg
in de toekomst wat meer te
gaan berichten over de lokale
omroepen en deze te gac"n
bezoeken. Zoals U weet
wordt Freewave, wat Nederland betreft,
inhoudelijk
door mij gevuld. Gezien mijn
enorme hoeveelheid werk voor
Freewave
en
andere
mediabladen en het feit dat ik
daarnaast boeken sèhrijf, mijn
werk bij dé U Diversiteit· heb, e~
tevens nog voor het Steenen
Tijdperk vaD de AVRO aktief
beD is het-onmogelijk nog meer
vrije tijd in deze hobby te stoppen.
Immers,
het
abonnementsgeld van FW is dermate
laag dat onze reiskosten e.d. niet

Toch lokale omroepen?
Ja, er is een mogelijkheid om een rubriek
over de 10L"le o~roepen te openen.
Natuurlij k staat het aan een ieder vrij een
verhaal te schrijven over haar of zijn eigen
lokale omroep. Voorzien van foto's en stickers kan een dergelijk verhaal dan zondermeer worden opgestuurd naar ons adres in
Groningen. Dus lezer, promoot je eigen
lokaal radiostation in de toekomst via
Freewave.
Ook de lezers in België en Duitsland
roepen we hierbij op een verhaal te schrijven over het funktioneren van hun eigen
lo~"le radiostation.
Zeezenders.
Wat betreft de zeezenders vond een tweete"l lezers dat we V3.c'lk onduidelijk over
bepaalde onderwerpen doen. Misschien is
het verstandig deze twee personen te melden dat het runnen van een zeezender vaak
op zeer amateuristische wijze geschiedt en,
uiteraard, in alle illegaliteit. Om geen onnodige wonden te veroorzaken in de vaak
al zwakke organisaties, is het beter bepaalde
z."ken niet of bedekt te melden, zodat de organisaties
niet in problemen komen.

\
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Bepaalde onderwerpen in
'N u' rubriek.
Eén van de lezers vind het
maar raar dat we berichten
opnemen over voormalige
zeezenderdeejays, die al lang
niet meer voor de zeezenders
werken. Vanaf het prille begin
van het zeezendernieuws, door
mij gebracht ljanuari 1970) heb
ik altijd melding gemaakt van
veranderingen met betrekking
tot oud-medewerkers. In het algemeen is dit op grote schaal
gewaardeerd en de rubriek is inmiddels door een 5 te" I andere

tijdschriften overgenomen. De belangrijkste bron voor deze rubrieken ligt dan ook
bij ons. Gezien we in de lezerspost vaak
vragen krijgen van 'wat is er met die en die
eigenlijk gebeurd', blijkt dat deze onderwerpen niet voor niets geplaatst worden.
Meer foto's.
Zondermeer heeft de lezer gelijk dat de
afgelopen 6 maanden de kwaliteit van FW
zeer slecht was. Dit is dan ook de
hoofdreden geweest dat we besloten hebben bij de drukker in België weg te g~'ln.
Door de vernieuwde computer lay-out was
het onmogelijk een redelijk nivo van b.v. de
foto' s te brengen. De Vrék'lg of in de
toekomst de kwaliteit van de foto's weer op
een redelijk nivo kan worden gebracht en
of er meer foto's kunnen worden geplaatst,
zij n inmiddels via de afgelopen edities
beantwoord. We hopen met de nieuwe
drukker een konstante kwaliteit te kunnen
gaan brengen.
Radio en TV Logboek.
Er is een fiks aantal lezers dat schreef dat
het hun speet dat het Radio en TV Logboek
niet meer werd geplaatst. Over dit laatste
kunnen we heel duidelijk zijn. Ton van
Draanen heeft deze rubriek in het verleden
altijd met veel elan geschreven. Ook na het
terugtreden als eindredc'lkteur heeft hij de
rubriek nog enige tijd voortgezet. Vanwege
zijn nieuwe, drukke, werkzaamheden, werd
het echter te onregelmatig. We hebben toen
met ' Ton afspraken gemaakt inL'lke een
tijdsplanning. Mede door zijn andere
werkL'lamheden is het helaas niet meer
mogelijk de rubriek op een redelijk nivo te
brengen.
Een andere schrijver?
Ook werd er gevrék'lgd of het misschien
mogelijk was dat Hans Knot of iemand
anders de rubriek zou kunnen gaan schrijven. Wat mezelf hetreft ~'ln ik heel
duidelijk zijn. Het merendeel van deze FW
wordt door mij vol geschreven. Daarnaast

doe ik alle correspondentie en verzorg het
gehele typewerk. Het is onmogelijk voor
mij om daarnaast nog eens een nieuwe
rubriek te openen. Bovendien luister ik
misschien 2 uur per week naar het
gebeuren in Hilversum en wel vanwege het
feit dat er vele andere stations zijn die voor
mij interessanter zijn.
Wat betreft een andere schrijver kan ik
stellen dat niemand binnen het team de behoefte heeft het uitstekende werk van Ton
over te nemen daar we van mening zijn dat
het niet door ons valt te evenaren. Wenst
één van onze lezers derhalve een dergelijke
rubriek te schrijven dan kan deze dat melden ék'ln het adres in Groningen.
Ver van mijn bed show?
Ook was er één lezer die schreef dat het
hem niets kon schelen wat er b.v. in
MOL'lmbique gebeurt. Gelukkig dat er maar
één dergelijke reaktie was. De doelstelling
van Freewave IS het brengen van
medianieuws op een zo'n uitgebreid
mogelijke schaal. Dus ook vanuit andere
werelddelen. Niet alleen dat knusse N ederland of West Europa. Uit de vele positieve
reakties, gedurende de afgelopen jaren,
heeft mogen blijken dat vooral het nieuws
van over de grenzen zeer wordt gewaardeerd en dat vooral het luisteren naar de
korte golf hierdoor is bevorderd. Immers,
er is meer dan alleen de stereo FM!
Suggesties van de lezer.
Tenslotte hoop ik dat voor een ieder er
doorsnee iets van grote interesse zal in
staan.Er zijn natuurlijk altijd rubrieken bij
die voor de één wel en de ander niet interessant zijn. Mochten er desondanks nog
suggesties en! of ideeën zijn, mijn postbus
staat iedere dag open voor Uw brieven.
Ook als U zelf het een en ander in het blad
wenst te schrijven kunt U dit gerust naar
Postbus 102 9700 AC te Groningen sturen,
zodat het door ons geplac'ltst kan worden.
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Positieve reakties.
Tenslotte wil ik een ieder, die de afgelopen weken gereageerd hecft op de
nieuwe lay-out en onze nieuwe drukker,
bedanken. Eén van de leden schrcef het,
zoals we het zelf ook enigszins hebben
gezien: "Freewave is uit een diep dal
gekomen, W~'lr men snel in terecht was
gekomen." Gelukkig waren we er, met de
voor ons bekende plannen, van overtuigd
dat we tot het huidige resultaat zouden
komen.

en technologische veranderingen. De ervaring leert dat zo'n 23000 regisseurs en
programmamakers uit de hele wereld een
meerdc'lags bezoek brengen aan de lBC.

KANTTEKENING {ÓJ
Is er nog toekomst voor de radio?

Veranderingen toekomst.
Over het al dan niet doorgaan van het
driewekelijks uitgeven van FW of het overgélc'lll naar maandelijks, dan wel 4 wekelijks,
wordt in de komende tijd meer gemeld in
de rubriek van Jos Leijgraaff op pagillc'l 2
van de Freewave.
Hans Knot. 0

De laatste jaren is de televisie in de huiskamer veel belangrijker geworden dan het
radiotoestel. In het huidige satelliettijdperk
~'ln het begin van de jaren 90, het laatste
decenium van deze eeuw, ziet het er dus
somber voor de radio uit. Wat gélc'lt het
brengen? Ik vind dat er dringend iets aan
deze situatie dient te gebeuren, anders gaat
het fout met het medium radio. De huidige
televisiestations, vooral de satellietstations
die via kabel en schotel zijn te ontvangen,
, nemen schrikwekkende proporties aan. Ik
stel voor dat via Freewave een discussie
International Broadcasting Convention.
ontslac'lt met vooral als éérste grote aanDe RAl in Amsterdam zal vallc'lf 1992 dachtspunt: het bespreekbc'lar maken van
onderdak bieden aan de International het medium radio voor de toekomst. Hoe
Broadcasting Convention. Deze beslissing is L'ln de televisie weer meer naar de achin juli genomen door het Management tergrond worden verdrongen? Ik vind perCommiUee van de lBC tijdens een ver- soonlijk toch dat gedurende de afgelopen
gadering in Londen. De RAl is geruime jaren het medium radio steeds meer klaptijd in de slag geweest om dit evenement pen begint te krijgen ten voordele van het
naar Amsterdam te halen. De goede bereik- medium televisie. Ik roep dan ook alle
baarheid, ook internationaal gezien, en de lezers van dit mediablad, waarin gelukkig
geboden faciliteiten, hebben de lBC, die tot toch nog meer over radio dan televisie
nu toe in Brighton werd gehouden, uitein- wordt geschreven, op een eigen mening via
delijk voor Amsterdam laten kiezen. De deze rubriek kenbc'lar te maken.
lBC wordt om de twee jac'lr op elk even jaar Wilf ried Rillaerts. 0
gehouden. In de oneven jaren is er een
soortgelijk evenement in Montrcux. De
lBC is een combin.'ltie van congres en
beurs, waar de nieuwste ontwikkelingen uit
de internationale omroepwereld élc'ln bod
komen. Dat kunnen ondermeer zijn standaards, programmatische ontwikkelingen
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