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ja met «RADIOVISIE» 
We schrijven î948. De allereerste "Golf

lengtenkonferentie te Kopenhagen" wijst ie
der ~uropees land een aantal golflengten 
toe. De meeste regeringen monopoliseren die 
frequenties meteen ! Geen ruimte voor vrij 
ini Ua tief. 'l'Ot in de jaren zes tig de mu
ziek vanop zee in zwang komt. Deze zeezen
ders worden echter gedwongen hun uitzendin
gen te stoppen (voor Engeland 1967, voor de 
Benelux 1974). 
Hun verdedigers laten zich niet onbe 
tuigd. Niet met enkele, niet met honderd- , 
maar met tienduizenden verenigen ze zich in 
or5<illisaties over geheel 1Uropa, die zicn
zelf de namen van ; ",'ree Hadio C=paign" , 
"Vereniging Voor Vrije Radio" en "~'ree Radio 
Association" geven. 
Het bemoedigende aan dit unieke verschijnsel 
is , dat behalve het enthousiasme van de aan
hangers, ze ook alle lagen van de bevolking 
vertegenwoordigen. Niettegenstaande de pu
blieke opinie het in die beginperiode al
leen maar de lawaaierige aktie van een stel 
jongelui vindt.De idee blijkt echter ster
ker dan ooit als die organisaties de steun 
krijg-en van belangrijke îiguren uit show- en 
zaKenwe reld . 
Inmiddels zijn radio-stations als Veronica, 
.ioordzee alleen maar geschiedenis meer. 
Daarom moeten we in de toekomst blikken. 
Blikken tegen een nieuw radio-monopolie en 
tegen een reg"ering die enorm weigerig staat 
tegenover een vorm van lcommerciële en 
kompetieve radio ! 
De radio-golven zijn een natuurîenomeen, die 
zoals elk ander gelijkaardig materiaal ol' 
bron open zou moeten staan voor diegene die 
de vakkundigheid heeft om ze te gebruiken. 
".ue radio moet echter, in het kader van de 
algemene publieke interesse. strikt onder 
oVl:rheidskollLrole blijveu" :.!.egt diezelfde 
overheid .. ~en arlrWllent uuL menigeen net 

strottenhoofd uitkomt! Het is immers een 
bedrieglijke opmerking, die gemakkelijk 
ontzenuwd kan worden met de eenvoudigste 
logika. I-Iant vooraleer er iets i n het be
lang van de gemeenschap kan zijn, moet 
die gemeenschap hebben laten blijken wat 
ze precies verwachten. Het publiek moet 
gewoon gepast kunnen laten zien wanneer 
ze al dan niet van een bepaald programma 
01" een bepaald radio- station houden. Als 
ze het al"schuwelijk vinden, zullen ze hun 
radio afzetten en het station zal kunnen 
inpakken en wegwezen ! Daarvoor moet die 
gemeenschap echter de kan s gelaten 
worden om hun voorkeur te kunnen uitspr e
ken, om te kunnen beslissen waarvoor z e 
zich interesseert . 
we leven jammer genoeg in een tijdperk 
waarin politiekers, intellektuelen en an
dere invloearijke personen nog steeds de 
gemeenschap als een soort hersenloze mas
sa aanzien . Een soort kudde die moet ge
leid worden, omdat ze zelf niet in staat 
zou zijn voor zichzelf uit te maken waar 
ze van houdt, belang in stelt! 
~en neerbuigende minzaamheid en een arro
gante belachelijkheid, die niet alleen 
geleid heert tot een hopeloze radio- s i tu
atie, maar breder gezien zelfs tot een 
lusteloze natie, ekonomisch en struktu
reel hopeloos verstrikt ! 
~ dat allemaal omdat ' mensen te dom zi jn 
om voor zichzelf wat uit te maken' •• • 
;l'enminste dat wordt ons voorgehouden door 
een verwaande vooringenomen groep mensen, 
die kort gezegd, niet geloven dat we best 
voor ons zelf kunnen uitmaken wat goed is 
voor ons ! 
"RadioVisie" hoopt er wat aan te doen 

Letty Bovendi jk 

Adreswijzigingen! 
Om het niet al te moeilijk te maken, 
hebben we "RadioVisie" zoveel mogelijk 
naar "Baf!'le" proberen te schoeien . 
Niettegenstaande is zowel het radaktie 
adres voor Nederland als voor België 
gewijzigd. Hou er eHe rekening mee ! 
Okay ? 

Voor Nederland 

Voor België 

RadioVisie 
Postbus 21~2 
4800 CD-.tJreda 

RadioVisie 
Postbus j2 
t>600 ~lellen 

' RadioVi s i e 2' verschijnt op 15 S UF, . 

~~~~~ .. ~~~~~~.\ 
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RADIO- JOURNAAL 
Met MEDEWERKING van HANS KNOT 

en EDGARD B. 

Vierwerf hoera! .• • Onnozele uitspraak weliswaar •.• Al is het we l leuk weten dat over 
een jaar ook Rotterdam z 'n reg'ionale omroep gaat k.rijgen ••• De aanvraag van de Stich
ting Rotterdamse Omroep werd in 1969 ingediend • •• De Engelstalis'e Radio Luxemburg heeft 
een grote schoonmaak beurt gekregen ..• Op 23 mei begon men aldaar met het nieuwe pro
g ramma- schema ••• Nadruk op lp- tracks ..• Alleen tussen 21.30h en 22 . 30 een programma met 
'l'op 20 muziek ••• Uitzonderingen zijn de Country Show (elke zaterdag om middernacht), de 
nieuwe Golden Oldie show (elke donderdag om middernacht) ••• Bart van Leeuwen gaat weer 
voor Veronica werken ..• Het de VOO promotie-show gaat hij deze zomer stranden en ande
re gelegenheden afschuimen .•. Voor die tijd sprak hij tapes in voor blindeninstituten •• 
Op 2 mei maakte men in nederland voor het eerst in de geschiedenis van de televisie een 
~V-loze avonu mee •.• OnderhandeliIlé~n tussen de vakbond en de 5~luidstechnici over een 
salarisverhoging waren vastiïelopen en er volgde een staKing... a het Veronica 'fop 40-
boek, met daarin de hitlijsten uit 196) en 1966 is er nu een tweede uitgave gekolten van 
PaD>pus ..• het de hitlijsten uit de muziekjaren 1967 en 1968 ••. hadio I-:i Amigo zond ook 
di t jaar op tweeUe Pillks terdag een 'l'op 100 Aller 'rijden uit ••• J!,Chter NU:l" samengesteld 
door de luisteraars van het station, maar wel via een telefoontje, door ~ieb t,roeske 
(VOO) ..• Deze laatste c;ocht 100 platen op eer. rijtje zetten ••• .c;n alsof het 1I0r; moest 
gezebrd worder., de luisterdichtheid van hilverswu IV is weeral aChteruit begaan ••• In 
het eerste "wartaal van dit jaar van O, él'/o naar 0,7)0 •.• ~lechts twee pro~ramma's in dat 
KWb.rta8.1 na\lClen een luisterdichtneid boven de 1;0 • .. i\ieuw bij Hauio Caroline is llavid 

lJrowne ••. .!Je u,eneer heeft een eigen presentatie-<:"tijl en een go de stem 
..• Samantna uubois (ex- Caroline) Doest uiterlijk op 17 mei een boete 
van 1000 gld betalen aan de ederlb.ndse staat, dit omdat ze indertijd 
uederlands adres aan Hadio Carolir.e hau uitgeleend ... L.onitl L, IlJO"t mevr . 
lJUbois voor 40 dagen Ue cel in ... ,·ieer oijzonderheuen or:turukeu voorlo
pig ••. David ,'lac Williams veel geplugd docr Radio Caroline eind 1967 
heeft een nieuwe Lp uit, die we iedereen stevig kunnen aanrIlden •.. 'l'ij
dens zijn bezoek. aan Nederland verklaarde George Harrisor. (ex ö atle) 
Lion Keezer (liuziek ,,;xpress) dat hij het werk van Ronan O' Hahilly, Caro 

line er • .i..l!. erg belangrijk vindt voor de Ult;'else pop{ereld •.• het Caroline-adruB in I;la 
drid is dat van een reklame-bureau ... In Rosas haalt een gewoon stromanlletj <.ie post 
op .. • iüks .pektakulairs dus .•. j·d.sschien daarom dat 'lony Allen via z'n pro rWJlillU' S de 
luiste raars zowel om lïnanoiële als om an<.iere hup vraagt ••• '1'0 make Carolinc boLler ••. 

Van lJuir.s "Dik. voor mekaar show" tJillnenkort OOk wekelijkS bij de NCnV-'l' 1 visie •• 
Jtuuriek : Vergescnopt : ••• Jan van Veen presenteerde het gala naar aanleidi van het 
LJ jarig De:;taan van "Lions International Nederland" ..• Da ' s natuurlijk niks vurgeleken 

t het feit dat diezell"de Jan van Veen vanru.' 1 september betrokken wordt bij I L VitO
amusement op 'l'V .•. Heteen kan ie ook AVRO direkteur worden ••• Voor de twijfelaar Jan 
van Veen is ex- Veronica en ex- ruU ••. Bob Hoakes bekend technious van diezelfde WH en 
van Pct. Amigo en Peace Ship werkt op dit ogenblik. aan een boek over z'n belevenisstln .•• 
Job woont momenteel in /Jnsterdam en houdt zich verder bezig in ' n platenzaak ••• De VOO 
eiaat in het najaar v"el aandacht uesteden aan de ontwikkelingslanden, door he~ op het 
scherm brengen van eeli reeks dokumentaires over diverse landen .•. Radio '!'r nt (lilA) 

er een nieuwe deejay bij ••• Zijn naam Neil Spenee ••• Werkte vroug r alu UQv Den
nis Dij Radio London •.• De BBC zond op 10 juni uit vanaf een zandbank ~II d' 'i"hwlI umon
ding ..• Hadio 210 'l'harnes Valley deed ze na •.• .!Je G.PO (Plu!,) was nergcuo L b f' ur n ..• 
Ldgard B. wil even duidelijk maken dat hij erachter gekomen is daL 11 111<. uwl (x 
Caroline) nu als veiligheidsagent werkt voor de Nederlandse SpOON p'~I1 ••• 
in aantocht dus moet de kranten in deze komkommertijd hun pagin 'u w 
met berichten over nieuwe zeezenders ••. Lees pagina 20 maar es ... , 
ons terdege dat ook een blad als het lilllsterdamse '~'rce Hadio " 
de terugkeer van Hadio Atlantis op 19~m vanal een fort ... Vit n 
Hadio Ni Ami50 ••• Toch duidelijk dat het hier gewoon om eun 

bs, die vanru. de I·ti Amié;"() ~boot zeU voor Hadio Atlanti .me 
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zeezender niet genoeg zou zijn, heel' t hetzelfde "J.·'ree Hadio :1a.gazine" het ook nog over 
de nieuwe Radio Victoria uitzendend vana!' de "~anta Maria" met 1) kW op de 1405 kHz ••• 
Waarom moeten we dit. zonodig lezen ••• Vergeet het maar ••. Hadio Victoria is een land
piraat .•. Het zoals "Radio 24)", die rustig de grootste landpiraat uit de lJenelux kan 
genoemd worden ••• Sinds oktober l2I2 iedere zaterdag en zondag in de lucht met goede 
."uziek tussen 10.00 en 16.00h .•. De uitzendingen zijn in 'n straal van 80 km te ontvan 
tien •••. België en Zeeuws-Vlaanderen hebben een aardig alternatief ••• Studenten opletten. 
Voor de 111 AdIGO KUS'f AK'l'IJ,; '77 worden nog steeds medewerkers gevraagd. Het gaat hier 
meer bepaald om een technieker en enkele all-round-medewerkers. Voor meer ini'ormatie 
kun .ie het nummer 053/214086 bellen. Na 19h het nwruner 053/703283. Vragen naar Mario. 
Radio 227 is na 5 spektakulaire uitzendweken (begonnen op 1 mei) plotseling opge
houden ••• De zendkracht van dit station was 1000 watt .•• Door de ongelukkige mede
"erking van een technicus is het station nu tijdelijk uit de lucht ••• Deze laatste is 
nu voor zichzelf een station begonnen ••• \;i tzendingen kunnen binnen afzienbare tijd ver
wacht worden rond de 100 mHz ~'j'l ••• Zuid West Vlaanderen •.• En onze laatste Belgische 
piraat 'Swinging Radio Atlanta' is nooit van de grond gekomen ••• Antwerpen was de om
geving .•• Het Grand Gala du Disque, dat vroeger altijd door de AVRO op het scherm werd 
gebracht, krijgt een opvolger ••• Het Festival der Oldtimers ••• De VOO gaat dit gebeuren 
op het scherm brengen op ~8 september a.s ••• Optreden zullen o.a. Perry Como, Vera Lynn, 
lJing Crosby en de l'IUls Brothers .•• Meteen zal ook een verzamelelpee van het gebeuren 
uitgebracn t worden ••. ve vermoedelijke verkoop wordt nu al op 300.000 exemplaren gescha 
..• Veronica publiceerde ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van de Top 40 een 
speciale editie van het Top 40 blad ••. 16 pagina's met overzichten van diverse hitlijs
ten •.• J,;n, juist •.• het VOO-nieuws kan niet op ..• Op 17 augustus zendt deze omroep een 
150 minuten (!) durende dokumentaire uit die zal terugblikken op 20 jaar zeezenders ••• 
Net uiteraard vele unieke opnames uit die periode .•• De RADIO MI AMIGO 
nieuwe Radio ~ü Amigo jingel "Hi Amigo steeds de beste ra-
dio", met daar achteraan dat waanzinnige gelach werd onder ~ 
leiding van Sylvain 'I'ack opgenomen na een nachtje uit in • 
Playa de Aro •.• Vijf bemanningsleden van de ~'ranse schuit, 
'::jaint André des Flandres' verschenen in Lille (F) voor de 
rechter wegens het illegaal bevoorraden van de Mi Amigo ••• De boetes ~arieerden 

van 1000 tot 5000 r'fr ••• Sylvain 'l'ack kocht zichzelf in te Playa de Ara ••• Met aandelen 
en eigendommen van o.a. Kings Club, restaurant MBs Nou, L'~scinada ••• ~ de Carols Club 
waarvoor nu al radio-reklame g~maakt wordt, niettegenstaande het ding nog in volle op
bouw is ..• dhr 'l'ack vertelde ons ook de ware reden van de vele live-programma's ••• Op 
het moment dat Ni Amigo z'n zaakje moet sluiten wil S. 'l'ack zo weinig mogelijk mensen 
in Playa de Aro om zich heen hebben, waarvoor hij verantwoordelijkheid zou moeten op 
nemen .•• De 17 jarige J<;rik Beekman komt niet terug aan boord ••• Die werd met de red
dingsboot van "V/alton on the Naze" aigehaald omdat hij aan boord een longontsteking had 
opgelopen .•• Brik werd eerst naar het ~ssex County Hospital in Colchester gebracht ••• 
Na enkele dagen kon hij terug naar Nederland ••• Hij zal niet vervolgd worden door de 
Home Office, omdat het hier om een geval van overmacht ging ••• Het hart van Mi Amigo 
klopt trouwens niet meer in Playa de Aro, maar volledig in lJelgië ••• Zo weten de dee
jays in Spanje o.a. niet meer welke lieveling er is •.• of welk nummer waar in de Top 50 
staGt ••• De nieuwe TROS-jingel voor de Nederlandstalige Top 10 (die Peter van Dam ie
dere vrijdagmiddag presenteert) werd ingezongen door Ferry 11aat ••• Joost de Draayer 
werd op 13 juni vader van een flinke zoon ••• Begin mei ontsloeg de BRT-Radio 80 losse 
medewerkers .•• Daarvoor in de plaats zouden er afgestudeerden van het konservatorium 
aangenomen worden, of mensen die geslaagd waren in het BRT examen van producer .•• Alle
maal üguren zonder greintje radio-ervaring dus •.• Dat namen de 80 niet en geleidelijk 
aan werden akties gevoerd, die op 8 juni zelfs resulteerden in de diefstal van platen, 
met de bedoeling enkele programma's te boycotten ••• Hierop haalde direkteur generaal 
P. Vandenbussche bakzeil en nam de 80 weer in dienst ••• om ze na een paar dagen prompt 
weer te ontslaan,'n klacht tegen onbekenden bij de rechtbank te deponeren i.v.m de dief
stal van de platen ••• Onder de 80 bevinden zich Zaki en Jo met de Banjo ••• Ook K-tel 
gaat deze zomer een Lp uitbrengen met opnames van Radio London en Radio Caroline ••• 
'l'ijdens de Belgische verkiezingen was Nico Steenbergen (ex RNI) ter plaatse als ver
slaggever voor TROS Radio •.• En alhoewel ze hardnekkig blijven ontkennen zijn er van 
langsom meer aanwij zingen dat Radio Luxelll~,urg vol!s'€nd jaar z' n Nederlandse service gaat 
ui tbreiden ••• De Nederlandse NCRV-'l'V brengt nu ook de uitstekende serie "All you need 
is love" op de buis ••• De volledige geschiedenis van de popmuziek ••• Nee laat maar zi t
ten rasse en hou je haaks ••• Prettige vakantie of bekijk het zelf maar ! ••. 
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VR IJBUITERS 
voor de KUST 

Dit ging vooraf: 
De "Galaxy" van Radio London over
leeft ternauwernood een storm. Pre
cies één week later loopt de mv "Mi 
Amigo" van Radio Caroline South ern
stige schade op in een nieuwe storm 

Deel 13: Het verhaal van duizend champagneflessen . 
********** ******************************~.************************************** 

Dat de Britten het radio-noorden niet helemaal kwijt raken, middenin de zestiger jaren 
is uitsluitend te danken aan het feit dat, als er weer es geruchten zijn om een nieu
we zeezender tussen de andere te persen, de organisatoren er altijd een perskonferen
tie op nahouden. Zelfs nog voordat hun drijvend station een eerste geluid heeft uitge
zonden. 
Op 20 april 1966 is het in London weer zover. De journalist die intussen denkt weer 
een geflipt verhaaltje te horen over een bootje en de noodzaak daarvan, komt echter 
glad verkeerd lQt. Het nieuwe zeezenderprojekt dit keer is immers opgezet door de 
maatschappij "Peir-Vick Ltd". Een internationaal team van Britten, Amerikanen en Cana
dezen. Bovendien is het hun bedoeling om maar met liefst twee stations vanaf hetzelfde 
schip te gaan zenden. "Bri tain Radio" en "Radio 8ngland". 
Het schip dat hiervoor moet gaan dienen is de in 1944 te New York (Wheelers Shipyard) 
gebouwde "Olga Patricia". 562 ton en 52m lang. Een tijdlang had het schip alleen maar 
lijken getransporteerd van Amerikaanse GI's die in Korea gesneuveld waren. Nu wordt 
het in J~ami uitgerust met twee 55 kW-zenders van 'Continental Electronics' en twee 
ultra moderne studio's (kostprijs per studio 3.000.000 Bfr - 200.000 gld). Het schip 
krijgt de Hondurese vlag in z'n mast en een stel Amerikaanse aspirant deejays worden 
opgetrommeld om tijdens het oversteken van de Atlantische oceaan het vak te leren. Be
halve de deejays in spé zijn nog een vijf tiental andere bemanningsleden aan boord. Een 
allegaartje van huropeanen en Zuid Amerikanen. De kapitein, Julio Alfonso is Cubaan ! 
Volgens de eigenaars mikt men met "Britain Radio" op het gematigde publiek. Lichte mu
ziek voor de huisvrouwen en de automobilisten. Want tot op heden zouden deze mensen, 
die toch het grootste deel van het luisterpubliek uitmaken overdag, erg verwaarloosd 
worden. "Radio England" moet met popmuziek tieners en twens aantrekken. De eigenaars 
verklaren: "En wij zullen knokken om er zoveel mogelijk aan het station te binden !". 
Op 3 mei 1966 wordt de eerste testuitzending opgevangen van "Radio England" op 555m . 
Call sign van het station is "Swinging Radio England". Op diezelfde derde mei begint 
ook "Britain Radio" een test met easy listening muziek op de 227m. Call sign hier is 
"Hallmark of quality". Meteen begonnen de onvermijdelijke moeilijkheden. Op 3 juni 
begeeft een transformer het, zodat er een nieuwe dient aangerukt te worden uit Dallas. 
Diezelfde dag klaagt het Italiaanse station "Roma 11" over storing veroorzaakt door 
Radio England. Ha het herstellen van de zender wisselen England en Britain onderling 
van golflengte. Omdat de Italiaanse klachten echter aanhouden wordt de zenctkracht 
's avonds tot op één vierde teruggebracht. Op 19 juni starten de officiële uitz ndin
gen van beide stations en maakt de direktie bekend dat ze voor haar zenders een offi
ciële zendvergunning heeft aangevraagd. En om al die aktiviteiten te vieren wordt in 
het Londonse 'Hilton Hotel' een reuze-party gehouden waarop zeshonderd gasten zijn 
uitgenodigd die kunnen genieten van duizend flessen champagne. De rekening hiervoor 
alleen bedraagt vierduizend pond, waarvan nog slechts driehonderd vijftig kan b taald 
worden door de direktie (Tot een rechtbank op 12 augustus ~ het ontbrekend b dreg 
vordert I). 
De eigenlijke uitzendingen verlopen minder vlot dan de spectaculaire voo bI r id I • 

De non stop programma's van "Swinging Radio England" tussen de ruige Am " k pro-
gramma's door is nieuw en slaat helemaal niet in bij de konvention 10 Uritt 11. Op 4 
november houdt het station er dan ook mee op ! De eigenaars die n1 t om 11 id. 
legen zitten, hebben algauw hun oog laten vallen op de andere kant VUl d. 
Daar ligt het nog nauwelijks ontgonnen Nederland, waarvoor all n H ,dl" V 
uit te zenden. 
Op 14 november hoort men op de 227m middengolf het geluid van .•• "JI"II .. I~JlI ,lIJ". De 
ploeg deejays van dit nieuwe station bestaat o.a. uit 'l'ot!) Colll.lli 11 I, 11 .llr , -6 



verder uit Peter van Dijk en Dick Weeda. Programma-leider is de 23-jarige Amerikaan 
Jack Curtis. Hij verklaart : "Wij zullen Radio Veronica nu eens leren wat echte pop 
is. Want het is goed dat het station een beetje konkurrentie krijgt. Die jongens be
ginnen zoetjesaan in slaap te sukkelen. Een hoop luisteraars die niet meer tevreden 
zijn met hetgene Veronica brengt, vissen wij opnieuw op. Bovendien staat de Nederland
se ekonomie stevig op haar poten en zijn er een paar internationale koncerns en 
grote bedrijven die best wat ether-reklame kunnen gebruiken." 
J. Curtis heeft echter nog andere zaken in petto. Want in diezelrde periode 1966-67 
lopen er in Nederland heel wat jonge artiesten rond. Mits die mensen wat te steunen 
via de zender, kan er nog geld aan vast zitten ook. 
Z'n ideel!n leven echter wel naast z'n realisaties, want "Radio Dolrijn", intussen po
pulair geworden als "Flipper Radio", imiteerde gewoon z'n zusterstation "Britain Radi 
Pas begin 1967 worden de avonduitzendingen met de nodige popmuziek gevuld. Meteen wa
ren deze uitzendingen stukken populairder dan de daguitzendingen. Het station slaagt 
er echter niet in om van het ••• water te komen. Begin maart lijkt het einde dan ook 
dichter dan ooit. Tot ovennaat van ramp verliest de schuit de helft van haar 210 voet 
hoge zendmast in een zware storm. De "Laissez Faire" moet noodgedwongen de haven van 
Zaandam binnenlopen. William Vick, kommercieel direkteur zit te huilen op een meerka
bel als het schip binnenloopt. 
"Radio Dolfijn" schijnt inderdaad dringend aan nieuwe chefs toe te zijn. Ene John Wi t
hers (ex vertolker van James Bond rollen) komt zich met de zaak bemoeien. En meteen 
gaat een vriendjesploeg aan het draaien. Want dhr. Withers heeft als broer niemand 
der dan de populaire Radio London deejay Tony Windsor. Met veel beloften laat deze 
laatste Radio London dan ook in de steek om de opleiding van de Nederlandse Dolfijn 
deejays voor z'n rekening te nemen. John Withers is eveneens de rechterhand van Ted 
Allburey, die na het verlaten van Radio 390, de firma 'Carstead Advertising' opgericht 
heeft. Meteen zit dhr. Allburey achter de schennen van Dolfijn. 
Al die wijzigingen zijn in doodse stilte gebeurd, en als het station in de lucht komt, 
heet het nu "Radio 227". En inderdaad, na enkele weken zit er volop vaart in de zender 
Stijl Radio London, maar dan in het Nederlands. En dat betekent al wat ! 
Op 2 juli 1967 worden de deejays van "227" echter duidelijk gemaakt dat het station 
diezelfde d~ om 18.00h zou verdwijnen, en dat hun diensten vanar 13.00h al niet meer 
noodzakelijk waren, omdat de laatste vijf uur reeds op band opgenomen waren. Voor de 
deejays zit er dan ook niks anders op dan het schip te verlaten, en na een nachtje 
Harwich, kunnen ze op zaterdag vanuit Southend terug naar Nederland vliegen ••• 
Na deze plotse close down, door geldgebrek, is alle aktiviteit aan boord van de 
sez Faire" bijlange nog niet gestaakt. Want via de 355m is "Britain Radio" nog steeds 
in de lucht ! (wordt 
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14 augustus 1967 betekende het einde van een tijdperk. 
Het einde van de Bri tse zeezenders. 
'l'ien jaar later wordt er in London een "Offshore Radio" 
bijeenkomst gehouden . "FLASBACK ' 67" , dat een nostal
gische gebeuretnis wil zijn . Gedurende het week-end van 
13 en 14 augustus zullen ex deejays, ex techniekers 
en luisteraars te samen zi 

:- A.uguslus 15-14 1977 ~ rBxbabcDJlocli "FLASHBACK ' 67" wordt gehouden in het 
C~WrRE AIRPORT Haf~ . Dit ultra moderne 
3- sterren hotel is gemakkelijk te berei
ken vanuit London . ~n speciale bus 
brengt om de twintig minuten reizigers 
GRATIS naar het hotel . 
Deze tweedaagse bijeenkomst omvat tevens 
eep, diner in de "Aviation Suite " op za
terdag , een grote bufl'et- Iunch op zondag 
en thee of koffie met koekjes gedurende 
de pauzes. 
~r zijn verschillende bars , die open 
blijven tot 01h ' s zondagsmorgens . 

KONFERENTIE 
In de konferentie- zaal zal er een grote 
verscheidenheid van voorstellinb~n en 
films zijn . De voorlopige plannen zijn : 

FlLi'lSHOWS : - 'fhe show must go on -
Een dertig minuten durende film over 
Hadio Noordzee Internationaal. 

- 'l'he Voice of Peace -
- 'fhe Big L show -

De Radio London lïl m gemaakt in 1966 
over wat eens het meest populaire radio 
s t ation was, met de Bi g L deejays . 

- Radio Jolly Roger -
Aflevering uit een politiereeks, gefilmd 
aan boord van het "Radio 390"-fort . 

VOORSTELLING : l!:r zullen een aantal voor 
stellingen zijn met gast-sprekers. Zij 
zullen gebruik maken van geluids banden 
dia's en films. 

...--DISCO 
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Op zaterdagavond 13 augustus, verzorgen 
ex deejays van zeezenders een gastoptre
den. Gedurende de disco- show zal er een 
dia-show zijn en een her haling van de 
RNI-film. Ook zullen er nog een aantal 
wedstrijden met speciale prijzen gehou
den worden . 

Op maandag 15 augustus zal een speciaal 
gehuurde bus de mensen aan het hotel ko
men al'halen om ze naar Essex te brengen . 
Daar wordt ingscheept voor een speciale 
boottocht naar de 'l'heems-monding. De boot 
zal langsheen de mv Mi Amigo varen, en e
veneens l angs de vroegere radio-forten. 
Dit alles indien de weersomstandigheden 
het toelaten. 
Er zal uiteraard gelegenheid zi jn om close 
up foto 's te maken . 
De prijs van trip houdt eveneens een bui'
fet lunch in op de boot . 
Er zal gevaren worden met de luxeuze 
boot 'Pride of Greenwich'. 

~ OFFSHORE RADIO_ 
TENTOONSTELLING 
Er is eveneens een tentoonstelling met 
foto ' s van de zendschepen, hun studiO ' s , 
hun zenders, deejays, kantoren etc ••• 
Uok zullen er krantenknipsel, stickers en 
ander promotie- materiaal te bewonderen 
zijn. 
Opnames van radio- programma's, tien jaar 
geleden gemaakt, zullen door speciale 
luidsprekers beluisterd kunnen worden. 
Verschillende ' vrije radio' organisaties 
zullen er stands hebben, waar zij infor
matie over zichzelf zullen geven . Er zal 
ook een Offshore radio-markt en een sou
venier-winkel zijn . 

~ - \\ESPRF.KEN? -
Gewoon een postzegel of IILwoorJf,oepon 
naar onders taand adT\.'1I u lun ra , 

MUSIC RADIO PROMOllONS III 'NI ' IUX. 
Po Ibu 11 (lurhth.!) 

o 2010 AN I WIIU'I N , 
II<I~" 



FM Kanaaltje 25 

Indien de 18-eeuwse zeepiraten ooit geweten 
zouden hebben welke omschrijving hun beroep 
in de 20-ste eeuw zou krijgen, dan waren 
Roodbaard en konsorten gegarandeerd in le
ven gebleven om eigenhandig orde op zaken 
te stellen. Temeer nog als ze erachter ge
komen waren dat we nu ook al aan een gene
ratie "landpiraten" toe zijn ! 
Al dekt de vlag ook hier een ongekende di
versiteit. Het kaf is zeer makkelijk van het 
koren te scheiden, want de landstations die 
er in geslaagd zijn een luisterpubliek te 
kreëren dat ook een behoefte heeft aan het 
station, zijn op één hand te tellen. 
"Radio Centraal" is één van die zenders ! 

Het grote Radio Centraal verhaal: DEEL 2 
Temidden van al deze FM-piraten viel een bepaald station, Radio Centraal, niet zo 

erg op. Radio Centraal was de opvolger van Radio Pussycat. Een station dat in december 
1973 ten onder was gegaan aan de onberekenbaarheid van de zenderoperateur. 
Eigenlijk zijn er twee stations bekend met de naam "Centraal". Reeds in 1972 was er 
een station met de naam BSWT - Broadcasting Station Without Transmitter . Het woord 
zegt het al, een slechte zender. Voor de techniek gold hetzelfde. BSWT had trouwens 
wel eigen jingels. In mei 1973 nam BSWT officieel afscheid van haar luisteraars (?). 
In februari 1974 startten de uitzendingen van een nieuwe b~-popzender. Omdat hieraan 
enkele medewerkers van het vroegere BSWT, alias Centraal, meewerkten, lag de naam 
"Centraal" voor de hand. De testuitzendingen vonden plaats op kanaal 36 - 98 mHz. 
Op 17 februari begonnen de regelmatige uitzendingen van dit station. De hoofdrolspeler 
was een discjockey met het meest Haagse accent denkbaar ; Rob Candy. Als korresponden
tie-adres werd "Maystraat 80, Den Haag" gebruikt. 
Er was een eenvoudige programmering met uitzendingen op donderdag- vrijdag- en zater
dagavond en op zondagmiddag. De deejays namen de programma's op voorhand op, omdat 
di t veiliger was. 
Radio Centraal bracht op 15 april een primeur. Alle mensen die luisterden, konden te
lefonisch verzoekplaten aanvragen. Niemand had onit iets dergelijks meegemaakt, van
daar misschien dat het een daverend succes werd. 
In mei van dat jaar kwam "Radio City" de gelederen versterken, aangestoken door het 
succes van Centraal. Dat succes was trouwens de r eden waardoor laatstgenoemd station 
begon op te vallen. Het was al drie maanden stipt op tijd met zijn programma's en er 
kwam regelmatig post binnen op het bekende korrespondentie-adres. Zoiets hadden andere 
piraten nog nooit gepresteerd. Nisschien was het wel te danken aan de goede presenta
tie en de nieuwe originele Centraal jingels. 

Radio Centraal ging in de loop van de tijd stunts uithalen. De eerste stunt was 
duidelijk de -Pinkstermarathon-. ~n twaalf uren durende uitzending op 2 juni. Hierbij 
paste men het aflossingssysteem toe, met verschillende zenders op één frequentie. Wan
neer een van de zenders zijn afgesproken zendperiode erop had zitten, kwam de volgende 
er onmiddellijk in. De namen voor die zenders waren niet zo moeilijk : Radio Centraal 
via "Studio 1", of via "Studio 2". 
Maar het systeem dat bedoeld was als aflossing en enigszins als veiligheidsmaatregel, 
werkte een scheiding tussen de medewerkers in de hand. Er ontstonden twee groepen die 
ieder een andere opvatting hadden over 'radio maken'. 
"Studio 1" legde zich toe op gevarieerde programma's met interviews, komische items en 
goede (niet kommerciële) muziek. Er zat een extra dimensie aan deze programma's omdat 
ze in stereo werden uitgezonden. Zodoende ontstond hiervoor een apart luisterpubliek. 
"Studio 2" echter paste de succesformule toe van kommerciële stations als Veronica, 
RNI en de lokale zenders in Amerika. Centraal Studio 2 kwam een heel eind in de rich
ting met zijn "Top 15", zijn Smulschijf en zijn eigen jingels. De zend tijd werd ui t
gebreid, zodat het station bijna iedere dag in de bedrijf was. 

Af en toe kregen de deejays wel eens zin in gesprekjes zoals die gevoerd werden 
'boven de honderd'. (nvdr verschillende mensen die via hun zender gaan zitten lullen - 9 
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25 fm * 
met elkaar, boven de 100 mHz- FM). Rob GW1Uj 
ging dan aan zijn zender sleutelen om op een 
hogere frequentie te komen. Zo deed Centraal 
ook mee aan de Q.SO 's (gesprekken) boven de 
100 mHz. Het grote probleem was echter om 
daarna de zender weer exakt op de juiste 
f requentie te krijgen voor de normale pro
gramma 's. Omdat dit nogal es niet wilde luk
ken en/of storing tot gevolg had, was dit 
tijdverdrijf na enkele weken al afgelopen. 
Het risico van Pl'1.'-maatregelen werd te gr oot 

Trouwens,de frequentie van 98 mHz was 
toch al niet zo gunstig omdat deze vlakbij 
Hilversum 2 en 3 zat. Deze frequentie was 
een erfenisje geweest van de vroegere "Radio 
Regio", die volgens zijn zeggen ui tzond op 
97 mHz, kanaal 34. Zijn echte frequentie lag 
echter dichtbij de 98 mHz. Deze foute sta
tion call is vanaf het begin overgenomen 
door Radio Centraal. 
In die tijd was er ook sprake van uitbrei
ding van het aantal studio's. Nu wilde het 
lot dat de jongen die "Studio '\" zou worden, 
zijn zender niet storingvrij op 98 mHz kon 
laten werken. Tijdens een bijeenkomst werd 
besloten om met het hele Centraal-projekt 
over te gaan naar 94 , 5 mHz = kanaal 25 FM. 
Daar konden alle studio ' s zonder storing 
uitzenden! 
Op 22 juli was de overgang naar kanaal 25 
een feit. Die avond kwamen alle vier de stu
dio's achter elkaar met een programma in de 
lucht. Het was al vijf maanden goed gegaan . 
Een gevoal van onschendbaarheid maakte zich 
meester van de rlM- muziekpiraten ••• 
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B. B. Peppinskie 
(wordt vervolgd). 

rv -annonces 
*RV ANNONCES zijn korte advertenties,die 
ook Uoor u kunnen geplaatst worden. 
*RV ANNONCES bereiken 3000 abonnees . 
*RV A1~ONCES zijn spotgoedkoop . Want u 
kunt 50 lettertekens plaatsen voor 30 
Bfr . of voor 2,-- gld. 
*UW ANlIONCE wordt dan eenmalig a1°gedrukt 
in het eers tvolgende nummer. 

.1<1111 i:.ONDAG, MEZENLAAN 42a, DEN HAAG 2023 
- Oproep aan alle Hilversum 3 luiste
raars. In de toekomst komt er waarschijn, 
lijk een aktiegroep die de diverse praa~ 
programma ' s op Hil 3 wil vermijden. De 
aktiegroep zou een wetsvoorstel op tafel 
moeten brengen, die de huidige zenderin
deling vervangen moet . I euereen die zich 
geroepen voelt, kan naar boevenstaand a
dres schrijven . 

W. ROES'l', PEPPELWEG 11 2c, HO'l"l'ERDAI-I 31 2 
- Gevraagd en aang~boden, opnamen van 
Veronica , RNI , Mi Amigo en Atlantis. 
Lijst van opnamen is verkrijgbaar. Wel 
svp, postzegel bijsluiten of voor Bel
gië 1 IRC (verkrijgbaar op postkantoor). 

J . SPRANGERS , DOELS'l'RAA'l' 12, DONGEN 4480 
- Te koop aangeboden ; weerstanden, con
densatoren , transistors, potmeters, etc. 
Het zijn oude en nieuwe onderdelen en ik 
wil er 6~ vanaf voor een redelijke 
prijs. Daar naas t nog : 
1) Radio-ontvanger met bandspreiding. 
HPO , 150 Kc- 30 Nc , alles gespreid. 'l'ype 
Lafayette HA-600A. Net schema's en plug
gen . 
2) Ontvanger voor de 2- meterband. 144-
146 Mc met B~'O , S-meter (2 stuks), Ju'l 
~'M - SSB ontvangst, type Semcoset 
3) .I<'requentie- counter (teller) tot 50 j',C 

zeli"bouw en zeer goed . 
4) Versterker Philips . 'l'ype ID' 308. 
5) Schema ' s en beschrijvingen van HX -
en 'fX . 
6) Verder nog tientallen onderdelen, a
luminium plaat, strips, hoekjes, afge
schermde draad (honderden meters) en A
merikaanse onderdelen . 

I • . 

RB-NEWSLE'l'l'ER , 8 SKARDU HOAD, GHIGKLEMOOlJ 
LOlIDON NW2 3ER, l!:l~GLAlID 

- Het is de moeite waard 010 uH l!.ll6"els 
vrij radio-blaadje eens (UUl to vragen 
voor twee IRC' s. lJovond1tm b vu t he t 
(gestencild) Jfltli;azin , ook Inlormatie 
over de lokale kOlDlllol"C1Ul LIlt10ns in 
.I!.llgeland. 

lJetalin€;sw1j;ó voo, Ic'o' 1\ j JO 11, ' vindt "
op 1'''< illu. 5. 



Radio in de jaren '80. 
Het belangrijkste VOO-nieuws is uiter

aard de onlangse publikatie van het rapport 
"Radio in de jaren Tachtig". 

Veronica's belofte, ook werkelijk iets 
aan de huidige radio-situatie te doen, heeft 
ze niet in een loze kreet doen verzanden. 
Het werkstuk stelt duidelijk: zes nationa
le zenders en een aantal onafhankelijke sta
tions. Het rapport gaat er evenwel van uit 
dat de bestaande omroepverenigingen dienen 
te verdwijnen en dat is wel het grootste 
struikelblok dat dit rapport op haar weg zal 
vinden. Hoe dat verdwijnen precies in z'n 
werk moet gaan wordt verder niet uitgelegd 
(en da's jammer natuurlijk I). 
Inderdaad is gebleken dat de huidige radio
situatie totaal verouderd is, en op een cha
otisch geheel uitmondt. Na het verdwijnen 
van de Nederlandse zeezenders is er eigenlijk 
niets aan de radio veranderd. Enigst wapen
feit is het in leven roepen van de klassieke 
zender "Hilversum IV", die alleen maar de 
chaos en onduidelijkheid heeft vergroot ! 
Na het torpederen van de zeezenders heeft 
men in lI.ilversum de oude draad weer opgepakt 
en ging men op de oude voet verder de luis
teraars te betuttelen als onmondige kinderen. 
Want wat wisten die van radio af ! 
Resultaat zijn de bedroevende luistercijfers 
van Hilversum I, 11 en IV en de vlucht naar 
het matige en enig~ alternatief ; de vergaar
bak Hilversum 111 ••• 
De luisteraar laat door z'n apatische hou
ding zien dat de huidige toestand allesbe
halve rooskleurig is. Hij heeft er meer dan 
genoeg van dat enkelen in Hilversum en Den 
Haag uitmaken wat goed is voor hemzelf. 
Nederland is een land dat een zo'n welvaren
de status heeft bereikt, dat men gewend is 
dagelijks tientallen keren te kiezen. Simpel 
voorbeeld is het bezoeken van een supermarkt. 
Bij de radio wordt het Nederlandse volk als 
een stel inboorlingen beschouwd dat niet 
kàn en niet màg kiezen. 
Daarom is elk initiatief om hierin verande
ring te brengen, dan ook van harte toe te 
juichen. 
De zeezenders hebben indertijd bewezen dat 
radio in de juiste vorm gebracht, wel dege
lijk aanspreekt. Deze eigentijdse aanpak 
kan ook van toepassing zijn op andere kate
goriën muziek en i nfo - programma's! 

Een voorbeeld kunnen we nemen aan 
Engeland, waar de zeezenders ook tot 
grote bloei zijn gekomen. 
Van regeringszijde is het te begrijpen 
dat zeezenders onaanvaardbaar zijn, om
dat i.p.v. onschuldige popmuziek ook ex
treem politiek gerichte groeperingen 
van een dergelijke zender zouden kunnen 
bedienen. Ook Engeland trad op een gege
ven moment tegen deze radio-stations op. 
Maar ••• vergat niet de behoefte waarin de 
zeezenders voorzien hadden aan te vullen. 
Op die behoefte werd eerst aarzelend, 
later met sukses ingespeeld ••• Zodat er 
nu tientallen lokale en kommerciële zen
ders, plus enkele landelijke raU10-iQ~LL'''. 
zijn. 
Of de radio-situatie in Nederland werke
lijk gaat veranderen zal in grote mate 
afhangen van de regering en de 
enigingen. De regering heeft er blijvend 
belang bij om een zekere greep op de ra
dio te behouden, als machtsobjekt en als 
verkapt propagandamiddel. 
Van de kant van de omroepverenigingen is 
het puur eigenbelang, omdat het voortbe
staan zeker blijft gehandhaafd bij het in 
ere houden van de huidige radio-situatie. 

Dat de luisteraar van dit alles de 
dupe is, schijnt van minder belang te 
zijn. Maar is radio er juist niet voor de 
luisteraar ? Veronica geeft dat in ieder 
geval volmondig toe ••• 

• FA 

De VMA, dot ben je zelf. 

MOEIL KHEDEN 
11 



BELGIE EN HAAR KOMMERCIELE KABELTELEV I S I E . 

Het over België hebben is eigenlijk de eenvoud zelf. Want wat valt er eigenlijk nog 
toe te voegen aan het allesomvattende begrip, dat België de 'kampioen der middelmaat' 
is. België huppelt overal braaf mee, valt nergens op en heeft een lapjes leefgewoonte. 
Beetje Frans , beetje Nederlands, beetje Duits . Niets typisch dus ! Of toch wel? 

Zoals een Engelsman typisch flegmatisch is en een Zweed typisch blond , heeft een 
Belg de ingeboren gewoonte (of is het een gave) om de wet te omzeilen . België heeft 
naar alle waarschijnlijkheid het grootste assortiment wetten, want er i s er nog niet 
eentje gestemd dat na enige tijd niet moest aangepast worden omdat ••• Juist! 
Reklame op radio en televisie mag niet . Wat maakt het uit . De Belgische intuïtie zorgt 
wel voor dergelijk radio-station (al ligt het midden op zee) en voor eenzelfde kommer
ciële televisie-zender . •• ! 
Al zijn die televisie - uitzendingen (voorlopig) alleen ~ranstalig, en al staat de appa
ratuur in het Groothertogdom Luxemburg. Télé Luxembourg, kortweg RTL, is in handen van 
een Belgische f inanciële groep (bank Brussel- Lambert), met deelneming van enkele Fran
Se groepen . Het publiek van RTL is vooral Belgisch. En de Belgische industrie adver
teert op grote schaal via RTL . "Kortom", schrijft Test - Aankoop (konsumenten magazine) 
"in werkelijkheid is RTL dan ook een zender die wel buitenlands h eet te zijn, 
maar die in de vorm van reklame voornamelijk door de Belgische verbruiker wordt gefi
nancierd." 

Goed, maar zijn we eigenlijk al een stap verder ? Grootherdogdom Luxemburg ligt er
gens weggemoffeld in een Ardense uithoek . En de h 0 0 f d z a a k bij een kommerci
ele instelling is nog altijd het bereiken van zoveel mogelijk mensen. RTL bestrijkt me 
z'n zenders slechts een klein gedeelte van België en f rankrijk (naast Luxemburg zelf 
natuurlijk). De.kabeldistributie wees echter de weg. Tot in de verste uithoek van Bel
gië is RTL intussen glashelder te ontvangen . Met reklame en al • • • niettegenstaande 
gens twee wetten ( 18/5/60 en KB van 24/12/66) de kabeldistriebutie maatschappijen 
reklame m 0 gen doorsturen . Tot 1973 werd dat dan ook toegepast. Via een speciaal 
raster werd die reklame min of meer afgeschermd. Wat de kijker reuze vervelend vond 
uiteraard. Neem daarbij dat in 1973 de grote expansie van de kabel begon en dat RTL 
tegen het afschermen van z ' n commercials fel protesteerde .. • zodat sindsdien alles in
tegraal wordt doorgestuurd . Vorig jaar gaf de toenmalige minister van Verkeerswezen 
dhr. Chabert z ' n ministrieel fiat over de zaak en sindsdien zit RTL sinds één jaar 
'op de kabel' in Vlaanderen. ~en prima reden dus om een kijkje achter de schermen te 
gaan nemen , al moet je daarvoor gans België doorkruisen , de akelige hoofdstad incluis. 

Télé Luxembourg, een jaar in Vlaanderen . 
*************************************** 

Een lieve dame van RTL had ons over de telefoon precies uitgelegd hoe we het RTL
hoofdkwartier konden bereiken, en 0 wonder het lukte nog allemaal ook ! 
~üdden in het st~~spark van Luxemburg- stad rijst een ietwat eigenaardigs op , de 'Vil 
Louvigny '. Nou ja, op een villa lijkt het niet , meer een soort burcht (zie foto pag 1 
Nergens ook maar één aanwijzing dat dit de RTL-vesting is, zelfs geen naamplaatje op 
muur of deur . Enkel een bordje met daarop: ' Propiété privée ' , en op de toren enkele 
antennes . Er heerst wel een formidabele drukte , mensen lopen en rijden over de binnen
plaats , wat de "RadioVisie"- ploeg meteen doet besluiten de wagen iets verder te parke
ren . Gewapend met foto - toestel en notitieblok slagen we er na eni g zoekwerk in de in
gang te vinden . En meteen wordt het duidelijk dat we net een kommercieel station zijn 
binnengestapt en geen staatsomroep. G een overbodige lukse . In de 'ontvangsthal' 
staat enkel een afgeschreven sofa . De druk in de weer zijnde telefonist is tevens de 
portier ! 
Om het eigenlijke ' hart ' van RTL te bereiken moet je insider zijn. Trap ai', gang door, 
trap op , l i nks , rechts , een lift in, weer een gang ••• Aangekomen . Tegen onz verwach
tingen in zit de grote baas van Télé Luxembour g , dhr . Jacques Navadic (programma-lei
der , producer en hoofd van de nieuwsdienst) helemaal niet achter een luk u u buro, 
maar deelt hij gewoon een kamertje met z'n secretaresse. 
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.'OTO BOYBN Beeldmengpaneel met vier schuivers . Op ieder schuiver kunnen tien bron
nen worden aangesloten . (foto Pierre Deseyn) 

FOTO ONDER Het geluidmengpaneel . Met een twintigtal ingangen . (foto Pierre Deseyn) 
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Dhr. Navadic maakt ons meteen duidelijk hoe ongedwongen het hier toegaat. "U bent 
thuis, u mag doen en laten wat u wilt" . Na een kort gesprek besluiten we dat dan 
maar te doen. Bén van de drie RTL-omroepsters , Michelle, laat ons het televisie-gedeel 
te bezoeken . 
Télé Luxembourg leeft van de reklame , en daarom wordt het grootste gedeelte van het 
budget besteed aan de afspeelapparatuur van de reklamespots . Twee reusachtige casset
temagnetoskopen werken automatisch . Als bijvoorbeeld, achtereenvolgens één teevee- jin
gel, zes reklamespots, één teevee-jingel en één generiek moeten worden gedraaid, dan 
worden deze negen cassettes over de twee machines verdeeld . Vanuit de mengkamer (zie 
foto) drukt de regisseur op een knop en de hele kennis gaat aan het draaien, zonder 
ook maar één seconde 'dood beeld' . Want van zodra een cassette is uitgespeeld, geef t 
deze een impuls aan de volgende in de andere machine, terwijl de eerste automatisch 
terugspoelt in luttele seconden, zichzelf uit de machine werpt en plaats maakt voor 
de volgende ••• 
Ook de nieuwste hitparade nummers staan op beeldbandcassettes en worden in het 
ma ingewerkt telkens men een "gat" (niks geprogrammeerd) heeft van veelvouden van drie 
minuten. 

La bonne franquette (of improvisatie ten voeten uit) ! 
****************************************************** 

RTL beschikt over twee opnamestudio ' s, een kleine en een nog kleinere . De resulta
ten zijn niettemin verbazend. Alles gaat echter op beeldband , enkel het joernaal en 
het middagmagazine gaan live. En voor dat laatste waren we uitgenodigd. 

Via een alweer ingewikkelde weg langs magnetoskooop en telecinema- kamer belanden 
we in de regiekamer waar twee mengpanelen een een zestal monitors de kleine ruimte in 
beslag nemen . Eenvoudig te bedienen mixers, maar met veel mogelijkheden. 
Het geluidmengpaneel heeft een twintigtal ingangen, waaronder platendraaiers, bandop
nemers, telecinema, magnetos kopen, jingelmachines en natuurlijk mikrofoons •. Best te 
vergelijken met een radio- menpaneel dus 
Het beeldmengpaneel telt vier schuivers waarvan op elk kanaal tien bronnen kunnen wor
den aangesloten (vb. kamera ' s). 
Van de regiekamer , komen we via een stijle trap naar beneden , in de hoofdstudio, waar 
zich een tweetal mannen gebogen achter kranten bevinden, hoewel de uitzending over 
minder dan tien minuten aanvangt . 
Zouden we eigenlijk wel op de goede plaats zijn voor het middagmagazine . Aktiviteit 
is er helemaal niet te bespeuren . Dan klautert een lenig jongmens via een buizentoe
stand de hoogte in en drukt links en rechts op wat knopjes, zodat de studio meteen in 
een fel licht baadt . Vijf minuten later komt de realisator- presentator, Jean Stock 
binnen met presentatrice Michelle . Twee kameramensen veren recht , een bel klinkt en 
we zijn in de ether. Onder de tune door worden nog wat stoelen opzijgeschoven en wordt 
Jean Stock van make- up voorzien door een kettingrokend mens ..• Het programma is aan 
het rollen. 
Uniek is wel het feit dat de presentator, gezeten achter een mini- beeldmengtafel, 
zeI f de mixing in handen heeft . Een niet te onderschatten presentatie. Presente
ren en regie doen , terzelfdertijd 
Geen enkele tekst staat op papi er (met uitzondering van het nieuws uiteraard), enkel 
een met de hanQ geschreven script voor de telecinema en de magnetoskopen is nodi g . 
Meteen de reden waarom het prgramma zo spontaan overkomt. Er wordt steeds geimprovi
seerd, bevelen worden er niet gegeven . Zelfs de kamera-men lopen erbij zonder hoofd
telefoon •.• Welgeteld zeven mensen zorgen ervoor dat dit programma tot s tand komt. 
Geen mensen met diploma ' s of universitairen, maar stuk voor stuk 'self-made- men', met 
feeling voor televisie . (We durven niet neer te pennen hoeveel mensen e OIl s taatsomroep 
nodig zou hebben om dergelijk programma te realiseren). 
Ook de kijkers van het programma, en dat zijn er heelwat, reageren s pontaan. Er werd 
o . a. een filmfragment getoond uit een horrorfilm. Meteen gevolg van ~"l fo ont j es van 
kijkers die hun mening wensten te uiten, zomaar rechtstreeks in de B ~udio ov r genomen • ..... 
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Live-televisie heet dat. Loopt iemand per 
ongeluk voor de kamera, zoals programma
leider Navadic, dan is er geen paniek, 
maar een praatje slaan met de 'boosdoener' 
is de RTL-oplossing. 
Tussen een jingel of een fragment door 
geeft iedereen zijn mening. Of dat nu een 
kameraman is of de prgramma-leider, heeft 
geen belang. Het prgramma is door een team 
gemaakt, en dat maakt het net gezellig 

RTL, dat bent uzelf ! 
********************* 

We vroegen dhr. Navadic of eerlang Ne-
derlandstalige reklame ingelast zal wor
den. Onze vraag werd niet ontkennend be
antwoord. Feit is dat er al sprake van ge
weest is, doch de betrokken adverteerder 
had het laten afweten. 
Alhoewel RTL (voorlopig) een 1 00% ~'rans ta
lige zender is, durft het wel es gebeuren 
dat je als kijker een feuilleton en/or 
film op het scherm krijgt met Nederlands
talige ondertiteling. Dit blijkt mogelijk 
als de films uit Belgische distributie ko
men (vb. Belga films). Doch 'l'élé Luxem
bourg neemt meestal af van Franse dis tri
butiemaatschappijen, waar ondertiteling 
ui teraard niet voorkomt 
De reklames vallen enigszins onder dezelf
de norm. Wanneer het om een Belgisch pro
dukt gaat, kan de Franstalige kijker luis
teren wat er gezegd wordt, terwijl de 
Vlaamse kijker via het scherm een Neder
landstalige boodschap kan lezen. Al of 
niet op het produkt zelf. Bij reklrumebood
schappen die uitsluitend voor ~'rankrijk 
bestemd zijn geldt dit uiteraard niet! 
Er zijn echter niet alleen reklamespots, 
er zijn ook sponsor-programma's. Zoals de· 
A.S.L.K. (Algemene Spaar en Lijfrente Kas, 
te vergelijken met de Nederlandse Spaar
banken), die elke maandagavond een pro
gramma brengt over Wallonië. 

Iedere dag opnieuw groeit de kijkdicht
heid. Logisch, want RTL brengt alleen pro
gramma's die afgestemd zijn op de massa. 
Films, feuilletons, dokumentaires, soms 
voetbal, shows. Télé Luxembourg is het e
nige kommerciële station van de Benelux. 
Het is sympathiek en spontaan.· Zoals 
één van hun kleurrijke jingles zegt : 
"RTL c· est vous". En wie vindt het 
niet fijn dat er een beetjes rekening 
gehouden wordt met hemzelf ••• 

11 P. Deseyn - RadioVisie. 

WIJ vernemen graag je mening 
Ichrijf geruIt een I naar onl redaktie adr., 

Er zal ongetwijfeld rekening gehouden worden 
met je kritiek en luggeltiel 

RADIO TElE lUXEMBOURG 
• Wordt uitgebaat door de 'Compagnie Luxem
bourgeoise de Radio/Télédiffusion, en be
heert volgende zenders : 

208m middengolf (Duitse, Nederlandse en 
Engelse programma's). 1200 kW 
1293m lange golf (Franse programma's van
uit Parijse studio·s. 
Kanaal 6, 18 en 33 FM-band (Het 208 pro
gramma. Soms onderbroken voor programma's 
in het Luxemburgs dialekt). 100 kW 
6090 kHz korte golf (overwegend Duits) 
Kanaal 7 'l'elevisie. 1000 kW 

De zender staan opgesteld te Dudelange. 
Ongeveer tien Jan van Luxemburg stad. 
Eén verdieping lager dan de TV-studio's 
liggen de radio-studio's (een aChttal). 
Dit voor de Duitse en Engelse programma's 
Er is eveneens een heuse koncertstudio 
met een mengpaneel om U tegen te zeggen. 

De door RTL gebruikte zendapparatuur is 
van 'l'elefunken , mr, Bosch, Cuematser 
en eigen fabrikaat . 

Het adres is : Radio Télé Luxembourg 
Villa Louvigny 
Luxembourg 
Grand Duché de Luxembourg 
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MRPNEJWS 
t----- Music Radio Promotions : Benelux ___ --f 

",en nieuw tijdschrift, een nieuw systeem van bestellen ! Vanaf deze "RadioVisie" kun
nen alle bestellingen op één adres gebeuren. Een tussenpersoon minder, door recht
streeks bij de verkoper te bestellen. Een rechtstreeks gevolg hiervan is de kor
ter e leveringstermijn en de 1 a g ere prijzen. 

* Alle bestellingen kunnen als volgt, maar moeten op voorhand betaald worden. 
In een aangetekende enveloppe, per postwissel of voor 
BELGIE door overschrijving op de ASLK-rekening: 001-0482717-24 van 

Music Radio Promotions Benelux 
Postbus 31 (Luchtbal) 
2030 Antwerpen 3 - België 

NEDERLAND door overschrijving op de giro-rekening: 3753581. Zelfde adres. 

* Uw bestelling kan ook aangetekend verstuurd worden. Mits bijbetaling van 30 Bfr 
of 2,-- gld per besteld item. 

* Voor België kan men ook aan de postbode betalen. In dit geval zijn er 20 Bfr 
extra verzendkosten 

* Bij elke bestelling die meer dan 100 Bfr of 7,-- gld bedraagt ontvangt u gratis 
een gerllustreerde katalogus (8 blz) van de aangeboden artikelen. 
Zonder bestelling kan deze katalogus ook aangBvraB6~ worden, mits bij sluiting 
van een antwoordpostzegel (OOk Nederlandse) of antwoordkoepon. 

~ BIJZONDERE AANBIEDING: Gratis boeken ~ 
~ 1. Hel; liliuio Noordzee picture soevenier boek (OBSjl) + het Hadio Caro- ~~ 

line picture soevenier boek (OBS/2) + Radio London Offshore file (ORl 1) + ~~ 
Radio Scotland Oi'l"shore file (OR,,' 2). Kosten elk afzonderlijk 200 Llfr of 13,50 

gld. Indien alle artikelen samen worden besteld dan kosten ze 800 Bfr of 54,-- gld, 
maar krijgt u hierbij g rat i s het boek : "Best of Script". -

2. RiH kleurenposter (WP/8) + Caroline ~'op 100 poster (wp/e). Indien deze twee 
posters samen besteld worden, ontvangt u de Caroline Top 100 poster aan hal v e 
prijs. Prijs voor beide posters wordt dan 165 Bfr of 11,-- gld. 

3. "SOS, 'l'en days in the live of a Lady" (OB/12) : 330 Bfr of 22,-- gld (dit 
boek handelt over de kaping van Mi Amigo) + "Broadcasting from the high seas" (OB/11) 
van Paul Harris (dit boek bevat véél foto's) : 510 Bfr of 34,-- gld. 
Bij bestelling van deze twee boeken ontvangt u g rat i s 4 Caroline stickers. 

4. Voor alle bestellingen vanaf 1500 Bfr of 100,-- gld, geldt het volgende aan
bod. Het boek ".'fusic Spinners" g rat is! Let wel ! In vermelde prijs mogen de 
vorige aanbiedingen niét meegerekend worden. 

ELPEES *** ELPEES *** ELPEES *** ELPEES *** ELPEES *** ELPEES *** ELPEES *** ELPEES 
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JDLP/l Ten years of offshore radio (dubbel album) ••••• 
JDLP/2 Radio Caroline 'The official story' (dubbel lp) 
JDLP/3 The Radio Nordsee story (dubbel album) ••••••••• 
FLP/l The history of Offshore Radio (Paul Harris) •••• 
FLP/2 Radio Caroline story in het Frans ••.••••••••••• 
FLP/3 ~ Voice of Peace History •.••••••••••••••••••.•••• 
EAP 1001 100 Discotheque jingles .••••••••••••••••••••••• 
DXLP/2 World on the air •••••••.•.••••••••.•••••••••••• 
LA Loving Awareness .•••.•••••••.•.•••.•.•••••••••• 
VLP/l Radio Veronica (dubbel album) •••••••••••••••.•• 
JSZ/l More than 100 jingles from radio ••••••••••••••• 

390 Bfr 
390 Bfr 
390 Bfr 
265 Bfr 
300 Bfr 
300 Bfr 
390 Bfr 
310 Bfr 
310 Bfr 
400 Brr 
300 Brr 

} 
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JSZ/2 Mi Amigo feest elpee •••••••••••••••••••••••••• 235 Bfr of 16,-- gld 
JSZ/3 Mi Amigo karnavalklappers (met foto-cover) ••••• 255 Bfr of 17,-- gld 

~
~ JSZ/4 Lp met de tune van de Mi Amigo free radio sho .... 180 Bfr of ~ 

JSZ/5 100 diskatheek jingels. Nederlandstalig •••••••• 300 Bfr of~ 
~~----------------~~ 
s: CASSErTES *** CASSETTES *** CASSSETTES *** CASSETTES *** CASSETTES *** CASSETTES *** 

~ JDC/1 Ten years of offshore radio (dubbel) ••••••••••• 415 Bfr of 28,-- gld 
JDC/2 Radio Caroline 'The official story' (dubbel) ••• 415 Bfr of 28,-- gld 
JDCj3 The Radio Nordsee story (dubbel) •••••••••.••••• 415 Bfr of 28,-- gld 
JC/3 40 All time favourite jingles •••••••••••••••••• 165 Bfr of 11,-- gld 
JC/4 100 Offshore Radio jingles ••••••••••••••••••••• 195 Bfr of 13,-- gld 
EAPCj 100 Discotheque jingles •••••••••••••••••••••••• 415 Bfr of 28 -- gld 
PC/1 On the run (over landpiraten) ••••••.••••••••••• 215 Bfr of 14,50 gld 

• DXC1 World on the air + DX-ing EP op 1 cassette ••••• 360 Bfr of 24,-- gld 

*** SINGELS *** SINGELS *** SINGELS *** SINGELS *** SI NGELS 

40 RNI jingels EP •••••••••••••••••••••••••••••• 
40 jingels van Radio Caroline en ~ü Amigo •••••• 
40 All time favourite jingles EP ••••••••••••••• 
~Atlantis ' van de Spoetniks + Atlantis jingels. 

Ito-:Bronx'. j'ü Amigo tune + 192 jingles ••••••••••• 
Pirate Radio soevenier EP .••••••••••••••••••••• 

of 
of 
of y~~~~;....-' 
of'--..4'-"><...a_o:::: 
of c;..~o-J..;)...<l-ç 
of 0 

SINGELS 

JSj1 
JS/2 
JS/3 
JSj6 
JS/8 
PS/1 
PS/2 
RS/1 
RS/2 
DXLP 
TE/1 
JSZ/6 
JSZ/7 
JSZ/8 
JSZ/9 

100 Offshore Radio jingles EP (dubbel EP) •••••• 
'Caroline ' van de Fortunes (Caroline tune) ••••• 
'I'lan of ac tion' van Les Reed · (RNI tune) •••••••• 

~ DX-ing around the world EP •••• ~ ••••••••••••• 
'I'he llid (met GPO raid op Mi Amigo) ••••••••••••• 

110 Bfr 
110 Bfr 
110 Bfr 
110 Bfr 
100 Bfr 
185 Bfr 
165 Bfr 
105 Bfr 
105 Bfr 
135 Bfr 
115 Bfr 
120 Bfr 
115 Bfr 
115 Bfr 
115 Bfr 

~~ 1
7::: ~ 

oi Z:t--~ 
Cress RNI close down EP •••••••..••••••••••••••• 
'The Horse ' van Cli ff Nobels + Veronica jingels 
, Amalia' van de I'li Ami~ boys •••••••••••••..••• 
Diverse radio-jingels lMonopole) •••••••••• • •••• 

liê 
of 7,50 gld 
of 7,50 gld 

BOEKEN *** BOEKEN *** BOEKEN *** BOEKEN *** BOEKEN *** BOEKEN *** BOEKEN *** BOEKtili 

IR/1H Independant Radio (Mike Baron) - Hardback- ••••• 285 Bfr of 19,-- gld 
IR/1P Independant Radio (Mike Baron) - Paperback- •••• 120 Bfr 
OB/1 Offshore Radio (Gerry Bishop) ••..••••••••••••• 380 Bfr 
OB/2 Radio Caroline (J. Venmore Ro ... land) •••••••••••• 105 Bfr 
OB/3 Shoestring Pirates (A. Blackburn) •••••••••••.•• 370 Bfr 
OB/6 Radio Nord story (J. Kotschaek) ••••.••••••••••• 290 Bfr 
OB/11 l) Braadcasting from the high seas (Paul Harris) •• 510 Bfr 
OB/12 Ten days in the life of a lady (S. Barrett) •••• 330 Bfr 
OB/4 Groetjes van Radio Noordzee •••••••••••••••••••• 120 Bfr 
OB/7 Van Atlantis tot Mi Amigo •••••••••••••••••••••• 200 Bfr 
ONE Radio Onederland (Keith Skues) ••••••••••••••••• 120 Bfr 
WRTH 77 World Radio TV handbaak 1977 ••••••••••••••••••• 360 Bfr 
DJBj1 All you ... ant to know about being a deejay •••••• 90 Bfr 
OBs/1 Radio Nordsee Picture Souvenir baak •••••••••••• 200 Bfr 
OBS/2 Radio Caroline Picture Souvenir book ••••••••••• 200 Bfr 
OBS/3.4 Ten years of pirate radio ••••• ~ •••••••••••.•• 400 Bfr 
SM Best of Script •••••••••••••••••••••••••.••.•.•• 135 Bfr 
MP Pack of Free Radio Magazines ••••••••.•••••••••• 90 Bfr 
MS The Music Spinners ••••••••••.••••••••••••••.••• 195 Bfr 
DXB/1 Ten language DX vocabulary book •••••••••••••••• 360 Bfr of 
DJRM Deejayand Radio monthly (9 nummers) ••••••••••• 225 Bfr of 
RH Radio Hallamland - Paperback- •••••••••••••••••• 75 Bfr 
DJBj2P Emperor Rosko's deejay book - Paperback-(pocket) 120 Bfr 
RCB Radio Caroline rock record collectors guide •••• 250 Bfr 
JSZ/10 Stripboek: 'We gaan naar zee' met tekeningen 

of 
of 
of 

van de Mebo Ir................................. 95 Bfr of 
JSZ/11 Stripboek zoals hierboven. Franse versie ••••••• 95 Bfr of 

7,-- gld 
7,-- gld 
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POSTERS 

WP/l 
• WP/2 
• WP/3 
• WP/4 
• WP/5 
• WP/1 

WP/8 
• wp/9 

*** POSTERS *** POSTERS *** POSTERS *** POSTERS *** POSTERS *** POSTERS *** 

~~~ Of~ 
Caroline, the love ship (kleur) •••••••••••••••• 
Norderney op het strand (zwart-wit) ••••••••.••• 
Capital Radio op een woelige Noordzee ( zw.- w) 
Twins }'antasy posters (twee kleuren) ••••••••.•• 
Radio London memorial poster (twee kleuren) •••• 
Radio Noordzee. Mebo 11 op volle zee (kleur) ••• 
Caroline listeners Top 100 poster •••••••••••••• 
The Voice of Peace ••••••••••••••••••••••••••••• 

105 Bfr 
105 Bfr 
140 Bfr 
120 Bfr 
105 Bfr 
105 Bfr 
120 Brr 
105 Bfr 

Of~,--d 
of ,- gl 
of ,-- g dL 
of 8,-- gld' -
of 1,-- gld~ __ 

FOTO' S *** ~'OTO' S *** FOTO' S *** FO'fO' S *** FOTO' S *** FOTO' S *** FOTO' S *** FOTO' S 

• Pl 
.P2 
• P3 
• P4 
• P5 
• p6 
• P1 
• P8 

P9 
• PlO 
• Pll 
• P12 
• P13 
• P14 
• P~'/8 

PF/9 

• PF/l1 
• PF/12 

Caroline in de beginperiode (15 stuks) ••••••••• 180 Bfr 
Radio 210 + Radio Scotland (15 stuks) •••••••••• 180 Bfr 
Radio Hauraki + Voice of Peace (11 stuks) •••••• 140 Bfr 
Capita! Radio + Radio Uilenspiegel (9 stuks) ••• 125 Bfr 
Radio Veronica set (10 stuks) ••••••••.••••••••• 135 Bfr 
Silent Radio Ships (12 stuks) •••••••••••••••••• 150 Bfr 
Radio 390 set ( 14 stuks) ••••••••••••••••••••••• 110 Bfr 
Radio City + Radio Sutch (15 stuks) •••••••••••• 180 Bfr 
Radio Landon set (16 stuks) ••••••••.••••••••.•• 190 Bfr 
Radio 221 + Radio 355 (9 stuks) •••••••••••••••• 190 Bfr 
Radio Essex + Sealand (22 stuks) ••••••••••••••• 230 Bfr 
Ra~io Atlantis set (11 stuks) •••••••••••••••••• 140 Bfr 
Gemengde zeezender set (20 stuks) •••••••••••••• 230 Bfr 
Radio Noordzee set (11 stuks) ••••.••••••••••••• 200 Bfr 
Radio Caroline (1 stuks, afmetingen 12,5 x 11,5)115 Bfr 
Veronica studio's + zendschip (11 stuks, afme-
tingen zoals hierboven) •••••••••••••••••••••••• 145 Bfr 
RNU studio's + Hebo II (1 stuks, idem) ......... 115 Bfr 
MV Angela + Hebo II in de haven (10 stuks, idem) 140 Bfr 

of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 

of 
of 
of 

12,-- gld 
12,- gl~; 

9,50 gl~~_ 
8,50 gld 
9,-- gld 

10,- gld 
11,50 gld 
12,- gld 
13,-- gld 
13,-- gld 
15,50 gld 

9,50 gld 
15,50 gld 
13,50 gld 
8,-- gld 

10,-- gld 
8,-- gld 
9,50 gld 

DIA'S *** DIA'S *** DIA'S *** DIA'S *** DIA'S *** DIA'S *** DIA'S *** DIA'S *** *** 
RNIS 

• RCIS 
• PDl0 

PDll 
• PD13 

PD14 
• PDl1 

T-SHIR'1'S 

SS/5 
• TS/l 
• TS/2 
• TS/3 
• TS/4 
• '1'S/5 
• TS/6 
• TS/1 

Radio Noordzee Internationaal (8 stuks) •••••••• 195 Bfr of 
Radio Caroline (8 stuks) ••.••••.••••••••••••••• 195 Bfr of 
Radio Veronica + Norderney op strand en zee •••• 240 Bfr of 
Radio Veronica studio's in Hilversum (10 stuks) 225 Bfr of 
Radio Caroline (8 stuks verschillend van RCIS). 195 Bfr of 
RNI. Studio's aan boord van de Mebo 11 (15) •••• 315 Bfr of 
MV Angela + Mebo 11 in haven (13 stuks) •••••••• 285 Bfr of 

13,- gld 
13,-- gld 
16,-- gld 
15,- gld 
13,-- gld 
21,-- gld 
19,-- gld 

*** T-SHIRTS *** T-SHIRTS *** T-SHIRTS *** T-SHIRTS *** T-SHIRTS *** T-SHIRTS 

Laving Awareness/ Caroline sweatershirts .•••••• 285 Bfr of 
Laving Awareness/ Caroline T shirt •••.••••••••• 165 Bfr of 
Remember Radio Nordsee T-shirt ••••••••••••••••• 165 Bfr of 
Radio Hi Amigo T-shirt ••••.•••••••••••••••••••• 165 Bfr of 
Rewember Radio Veronica T-shirt •••.•••••••••••• 165 Bfr of 
Remember Radio Atlantis T-shirt •••••••••••••••• 165 Bfr of 
Dring Back Pirate Radio T-shirt •••••••••••••••• 165 Bfr of 
Give Peace a chance (Peace Ship) T~shirt ••••••• 165 Bfr of 
Bij alle bestellingen steeds de maat opgeven ! 

19,-- gld 
11,-- gld 
11,- gld 
11,-- gld 
11,-- gld 
11,-- gld 
11,-- gld 
11,-- gld 

DIVERSEN *** DIVERSEN *** DIVERSEN *** DIVERSEN *** DIVERSEN *** DIVERSEN *** *** 
PP 

• SP 
T 

Pop-piratenspel (soort ganzespel) •••••••••••••• 225 Bfr of 
Pakket met FRA posters, stickers, badges etc ••• 150 Bfr of 
Kleureninstrijk met daarop : "Turn on to Loving 
Awareness wirh Caroline" ••••••••••••••••••••••• 30 Bfr of 

15,-- gld 
15,-- gld 

2,-- gl 

- Bij bestellingen graag het referentie-nummer vermelden. Voor telefonisch kontakt 
kunt u bellen naar 031/64.13.08. 

- Het privé adres van Music Radio Promotions is : Plasstraat 26 te Ekeren in België. 
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vat een redaktie soms met de meest onmogelijke verschijnselen gekonfronteerd wordt, is 
hier intussen al ruimschoots bekend. Zo hadden we voor dit nummer hele~al geen repor
tage op stapel staan over de MEEO 11. Het is immers weeral een hele t~Jd ~leden dat 
de Mebo-vloot het anker lichtte voor Libië. ~lijkt dan plots dat de testu~tzend~n 
van het ex- RNI zendschip ook in onze kontreien te ontvangen zijn ••• en je he~t.~e pop
pen aan het dansen. Lezers die opbellen of we toch maar wat over de Mebo ~n L~b~e w~l
len schrijven. Als reaktie kun je dan alleen dit doen ••• 

MEBO 11 vrij na 827 dagen. 

Na twee en een half jaar rechtzaken, loze 
uitvaartberichten, en nukkige scheepswerf
portiers, hebben de "Mebo 11" en de "Angela" 
opnieuw internationaal water onder de boeg 
gehad . 

Donderdag 13 januari besliste het 'Ge
rechtshof van 's Gravenhage' immers dat de 
inbeslagname van beide schepen opgegegeven 
was, en dat ze met inachtname van de douane
kontrole, met zendapparatuur en al konden 
vertrekken. 's Anderendaags werden de ket
tingen van de Mebo-vloot,na 827 dagen wegge
nomen en konden beide schepen de werf "De 
Groot - Van Vliet" verlaten, richting Park
kade (Rotterdam). Een vaste ankerplaats voor 
schepen, vlak onder de Euromast. Bij het af
meren ramde de Hebo II enkele schepen. Op 
zaterdagmorgen werd het zendsChip in allerijl 
gerepareerd, terwijl meteen voor een vol jaar 
proviand ingescheept werd, omdat er gedurende 
lange tijd nog een aantal mensen van 'I'lebo 
Ltd' aan boord zouden blijven. De bemanning 
was Portugees en Nederlands. 

Nieuwe 1'laas : zondagmorgen 16 januari om 
10h30. Talrijke nieuwsgierigen hadden zich 
op de Parkkade verzameld. Het nieuws over de 
uitvaart had zich inmiddels als een lopend 
vuurtje verspreid. De 2500 zeemijlen lange 
trip naar Libië zou beginnen. 

LIBIE ?? Inderdaad de Mebo-organisatie 
had een kontrakt afgesloten met kolonel Gha
daffi, de anti imperialistisch ingestelde 
leider van dat land, die een paar jaar eer
der nog alle Anglo-Amerikaanse bases uit z'n 
land had verwijderd. Het kontrakt hield de 
installatie en supervisie in van een land
zender. Bovendien moest een ploeg Libische 
radio-mensen getraind worden en moest de 
zendkracht van enkele kleine zenders (10 kW) 
opgevoerd worden. Omdat die zenders daarvoor 
uit de lucht moeten, zouden ze ondertussen 
vervangen worden door de Mebo 11, die als 
relais-station dienst zou gaan doen, voor 
de zenders van Benghazi en Tripoli. Aan boord 
van de Mebo II zijn daarvoor twee middengolf 
zenders (w.o. die van Radio Veronica), twee 
korte golf zenders en één }lM-zender. 

"Het waren medewerkers van de 
Ambassade in Nederland, die het 
zocht hebben", zegt kapitein Van der 
"Die hebben ook die Ghadaffie foto's 
gebracht die nu overal op het schip 
gen. De ganse zaak is nu een Libische 
gelegenheid. Voor de eigenaars, Heister 
en Bollier is dat een goede zaak, want 
een radio-schip in Europa dat niet kan 
uitzenden is volkomen waardeloos ••• " 

Kort na het vertrek uit Rotterdam 
een defekt in het radarsysteem van de 
DO 11 vastgesteld. Via Scheveningen 
vèrwi ttigd voer de 'j;'urotrip', met aan 
Goord twee techniekers, uit. De storing 
ICon s nel verholpen worden. De uitvaart 
van het vroegere bevoorradingsschip 
lli1I, zorgde echter voor de nodige 
ten . Het toeval wilde immers dat 
de dag de Franse Radio via ' 
re' een programma uitzond over de ~"~,,~,,-, 
se zeezenders. Er werd o.a. een fragment 
gedraaid uit de beruchte Mebo II-brand 
van 1971. De enkele Nederlanders die het 
programma toevallig hoorden, dachten 
een dat de pas uitgevaren l'lebo 11 weer 
aan het uitzenden geslagen was. 's Ande
rendaags had de "Telegraai'" het over 
een gebroken akkoord met de Nederlandse 
regering en een brand aan boord veroor
zaakt door een lekke olie-leiding ! 

19 



Intussen was de Mebo-vloot, zonder veel "is het niet eens mogelijk geweest om op 
omhaal, op weg door het Kanaal. Die onopval- volle zee te ankeren, want de Mebo 11 had 
lende afvaart en tocht was echter olie op niet eens een hoofdanker aan boord, al 
het vuur voor de pers. Op 17 januari blok- leen een klein bak- en stuurboordanker, 
letteren de "Telegraaf" en "Het Laatste plus een 250m lange sleeplijn voor nood-
Nieuws" : -Radio Noordzee terug in de ether- !S'evallen". 
Het schip zou voor Cadzand liggen, en er wa- Intussen werden aan boord zendonerde-
ren }~-testuitzendingen ontvangen te BrusseL len aangebracht en ging men verder met 
Voor de echte radio-fan was het algauw dui- net uitrusten van zender en schip. Aan 
delijk dat het hier weer om een ongecontro- boord bevonden zich toen o.a. Robin Banks 
leerde krantenblunder ging. hnkele landpira- en Dirk Adrichem. ~ind maart waren de 
ten gaven zichzelf maar al te graag voor fu~I werkzaamheden klaar en koerste de beide 
uit ! schepen naar de haven van Benghazi. Daar 

Op 20 januari kreeg de l1e bo Ir een defekt werden ze op ongeveer 150m van de haven-
aan de roerinrichting. Het euvel kon aan Kade, naast elkaar, verankerd, zodat men 
boord zelf hersteld worden. Korte tijd na- van het ene schip op de andere kan sprin-
dien verergerden de weersomstandigheden dus- G~n . Dan kon Robin Banks effe naar Enge
danig dat besloten werd om beide schepen in land overwippen en er kwam een Australis
de haven van Brest te verankeren. Het slech- che technieker aan boord. 
te weer hield een week aan. Pas op 28 janua- Begin mei begon men met de eerste test
ri kon opnieuw afgevaren worden. Op 1 febru- uitzendingen. Eerst in de 49m-band (6205 
ari ging men door de Straat van Gibraltar. kHz). Daarna op de middengolf, 390m (773 
Bén dag later werd aangelegd in de haven van Khz). Met wat geluk zijn die korte golf 
Ceuta (een Spaanse enklaaf in 1'1arokko), om uitzendingen ook in de Benelux te ontvan-
proviand, water en olie bij te laden. De re&- gen (van 20.00 tot 01.00) . I,let veel 
terende 1)0 mijl werden 's anderendaags aan- kunst en vlieg\'lerk kunnen ook de mid
gevangen, en zonder noemenswaardige inciden- dengolf-uitzendingen opgepikt worden. 
ten afgelegd. Op 9 februari gingen de Ange- \Rapporten daarvan kwamen uit London en 
la en de Hebo Ir eindelijk voor anker, voor 3russel!). De testprogramma' s bestaan 
'l'ripoli (de hoofdstad). uit non stop muziek, met op het halve uur 
Onmiddellijk na die aankomst kon de Portu- "Han ot Action" als herkenningstune. Ook 
gese bemanning terug naar Nederland reizen. nobin Banks heeft af en toch een station 
Pas op 14 februari kon de I'lebo Ir en z'n identification. 
tender de haven van 'l'ripoli zelf, binnenva- Verder is het voorzien om eind juni, be
ren. De terugkeer van de Nederlandse beman- gin juli die Engelstalige testuitzendin-
ning kon aanvangen. èen te stoppen en plaats te ruimen voor 
'l'wee weken nadien had de VOO een telefonisch de relaisprogramma 's van "Peoples' Revo-
interview met LBnes Troost en Robert Briel lution Broadcasting". Want zo heet de ra-
die net in Nederland aangekomen waren. Deze dio in Libië ••• En dan wordt het natuur
heren bevestigden dat de Hebo Ir wel degelijK lijk zoeken naar een naald in de korte-
in Libië ligt. "Bovendien" verklaarden ze golfhooiberg • • • • • JLB 

«RADIO HORIZON» 
>'let akelige preciezi wüten, op 9 juni jl 
zowel "Het Laatste Nieuws", als "Het Volk" 
details te verstrekken over een nieuwe zee
zender "Hadio Horizon", die in september 
l2lê (!) in de lucht zou gaan komen. 
= wij ons maar al vragen ot dergelijke grote 
dagbladen hun reputatie te danken hebben 
aan dergelijke ongekonroleerde nonsens. Of 
hebben ze per vergissing hun eigen bericht
geving van 7 en ti september l21l opnieuw 
gelezen . i'lant toen hadden ze het ook al 
over ene "Radio Horizon". 
250 kW (vliegdekschip ?). ~endschip van Ui
lenspiegel (opgeblazen in 1971) ? 
De komkommertijd is vroeg dit jaar ••• ! 

20 

PRN *** PRN *** PRN *** ••••••••••••••••••••••• 
. Aanbieding van twee S'l'U-
DIO-TAPES. 

.Per tape 35,-- gld. 
,Beide tapes )0,-- gld. 
• '1'e bestellen via PRN , 
Postbus 102, Groningen 
of op giro 2929268 

'l'ape 1 : llemos van verschillende Ame 
rikaanse stations, Roger Day bij Radio 
~land, Roger Day bij Picadilly Radio 
Picadilly studio-spots, dokumentaire 
radio in h'uropa en Who' B WoHman Jack. 

Tape 2 : Radio London Lorne King, Fete 
Drummond, en Radio Caroline Dave Lee 
'l'ravis (alles uit 1967 !) 

(ADVERTENTIE) 



~n reportage brengen over een radiostation dat slechts bij uitzonderlijk toeval kan 
ontvangen worden, lijkt nogal irre!!el. En toch is het verhaal over de "Voice of Peace", 
die voor de kust van Isra!!l uitzendt, een bijzonder integrerende story. 
Is het omdat de V.O.P. een zeezender is ? Of is het omdat eigenaar Abie Nathan het pre
dikaat 'vredesapostel' opgeplakt kreeg door de internationale pers ? Of zijn het beide 
dingen samen ? 
Het grote "Peace Ship" verhaal begon in het maandblad "Baffle" (editie 22). "RadioVisi 
brengt het unieke vervolg. Tony Allan is voor de laatste keer onze gastverteller. Daar
na neemt Bob Noakes het van hem over. 

Deel 4 : De halve wereldbol rond, om uiteindelijk 'Give Peace a chance' te draaien ••• 
****** ***************************************************************************** 

We bleven een kleine vier weken in Marseille. We moesten immers onze watertanks nog 
helemaal demonteren. ~en rotkarwei, want zelfs de lijm die aan de wandhoeken zat moest 
eraf gehaald worden. Toen dat gebeurd was moesten we met vodden de olie langs de bin
nenkant wegvagen ! 
In diezelfde periode moest ik ook als programma-leider fungeren. Als alle reparaties 
uitgevoerd zouden zijn, zouden we wegvaren uit ~rankrijk, voorbij Itali!! en Griekenland. 
Ondertussen zouden we gewoon blijven uitzenden. Dus moest ik programma's zien te maken 
in het B'rans, het Italiaans en het Grieks. Ik spreek echter geen woord Grieks. Maar dat 
maakte niet zoveel uit, want na enig speurwerk vonden we de nodige mensen om het voor 
ons te doen. Ik vond bovendien nog twee Marokkanen die op de zeevaartschool zaten, en 
die enkele stukjes in het Arabisch wilden doen ! 
We deden eigenlijk meer dan ons best in Marseille. Niet alleen op de boot ! Want over
dag werkten we echt hard, zodat we 's avonds gewoonlijk uit de band sprongen in de 
plaatselijke cafés. Na een paar dagen al konden we ons hoofd niet meer laten zien 
of het klonk zowat in koor: "Ah ! Bateau de la Paix !". We moesten gewoonlijk ook niks 
betalen. We werden zelfs overal meegenomen. Het waren echt merkwaardige weken. Maar ge
durende die tijd moesten we ook wat geld bijeen zien te brengen. Zelfs dat lukte ! 
Maar moet je nagaen op welke manier. Zowel François, onze nieuwe kapitein als Abie zijn 
vrouwengekken, waardoor ze alle hoeren uit Marseille zover kregen dat ze de integrale 
opbrengst van één nacht aan de Peace Ship-organisatie schonken .•• 
Uiteindelijk konden we de haven verlaten. In Sicilië legden we opnieuw aan om enkele 
vrienden van François op te zoeken. Daarna ging het rechtdoor naar het Midden Oosten. 
Rond de Bste mei '73 ankerden we vlak bij Tel Aviv (Isra!!l). De bedoeling was oorspron
kelijk geweest om nog via Cyprus te gaan, maar rond die periode waren daar hooglopende 
koni'likten aan de gang. De oorlog was er weliswaar nog niet bezig, maar het begon er al 
aardig op te lijken. Bovendien wilden we helemaal niks met Cyprus te maken te hebben. 
Toen we goed en wel voor Tel Aviv lagen, belden we al Abie's vrienden via de boordtele
foon. Doch ze wisten al dat we er waren. De vorige dag hadden we immers nog uitgebreide 
aandacht gekregen via de Israëlische radio. 
We draaiden de gehele tijd "Give Peace a chance" van John en Yoko Lennon. Daarnaast ga
ven we het meest Westerse muziek, met veel franse platen, omdat alle Arabische landen 
wel ~'rans spreken. De nonnale programmering die we invoerden zat als volgt · in elkaar : 
We starten op de middag en gingen door tot twee uur in de morgen. Tot zes uur in de na
middag was er rock te horen. Dan presenteerde ikzelf een klassiek programma van zes tot 
zeven. Dat eigenlijk niet helemaal tot het precieze tijdsein liep. Want onder mijn pro
gramma ging de zon telkens onder. Dus na een vijftig klassieke minuten kwam het onder
deel 'Zonsondergang'. Drie minuten voor dat gebeurde gingen we live vanop de brug van 
het schip uitzenden. We praatten als het ware de zon naar beneden. We vroegen de luis
teraars : "Wat je nu ook doet, S'fOP. Waar je ook bent, kijk naar het westen en bekijk 
de grootste gratis show in de wereld. De zonsondergang. Of je nu in Kaïro, Alexandri!!, 
Jeruzalem, Tel Aviv, Beiroet, Cyprus of Athene bent, denk eraan dat al die andere men
sen in al die andere plaatsen hetzelfde doen. Bovendien zijn we allemaal broeders die 
het doen !". En de zon ging naar beneden ••• Dan schakelden we over naar ons 'Love and 
Peace'-programma. Twee uren lang alleen maar liefdes en vredesmuziek. Om negen uur had
den we een Arabisch programma, gepresenteerd door een Arabier. En om tien uur kwam Abie ,-
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Nathan zelf aan het woord in z ' n Hebreeuwse uitzending. Ik deed de techniek voor hem. 
Hij hoefde alleen maar te kletsen . Van elf tot twee draaiden we terug r ock muziek. Hoe
wel het na middernacht wel es zachter wilde worden, want van twaalf tot twee zat Abie 
opnieuw achter de mikrofoon. 
Een andere radio- man bij ons was Amerikaans . Hij woonde in een Israëlische kibboets en 
kwam een tijdje bij ons werken . Zijn naam was David. Z' n familienaam ken ik niet eens, 
omdat we die toch nooit gebruikten . 

Op een keer deed Abie lastig omdat ik naakt ging zwemmen . Ik draag ook geen pyjama . 
Ik kwam uit m'n bed ' s morgens , ging de trap op , geen kleren aan , buiten het dek op en 
over de reling om te zwemmen. Echt tof ! Abie vond echter van niet. Hij wou dat ik een 
zwembroek aantrok omdat er nogal es oorlogsschepen van de Israëlische Navy uit Ashdad 
op bezoek kwamen . En die Israëlische soldaten van om en nabij de 19 jaar die hoopten 
mij zo te zien zwemmen . Tenminste els je er van uitgaat da t onder die soldaten 
nogal wat vrouwen zaten ! 
Een andere keer hadden we twintig gasten aan boord . Mensen die zomaar op het schip kwa
men werken en in de zon liggen. 's Avonds maakten we dan een programma met hen. We gin
gen zomaar rond dezelfde studio- tafel zitten om te praten . Er waren Arabieren bij van 
de Westelijke Jordaan- oever en Israëli ' s. De mensen zegden wat ze dachten . Sommigen 
hadden zelf buitengewone ideeën. 
Ook alle Israëlische popsterren kwamen in onze diskussie- studio vertellen wat ze dach
ten over de politieke situatie en wat er gedaan kon worden om de oorlog te stoppen . 
De eigenlijke deejays onderbraken deze gesprekken helemaal niet. Abie zat die debatten 
gewoonlijk voor . Ikzelf een enkele keer , als het in het mgels moest gebeuren. 
~o kregen we ontvangstberichten uit India , enkele uit Husland , de Centraal Afrikaanse 
Republiek en eenmaal een ontvangstrapport uit Zuid Ai'rika ! 
Intussen hadden we ook een tender gekocht , die we konstant naast het zendschip veran
kerden. ~edere dag gingen we toen aan land . De tocht duurde immers maar vijfenveertig 
minuten . Het was ook de bedoeling dat 'we met deze tender het zendschip met olie zouden 
bevoorraden . Maar dat liep enigszins anders •• • We hadden de olietanks het laatst in 
new York ~~vuld . Daar hadden we, God- weet- hoeveel tanks laten inbouwen, zodat we net 
een drijvend olie- veld leken, toen we die stad verlieten. We konden ruim acht maanden 
uitzenden zonder bevoorrading! Maar toen kwam toch het moment dat we moesten tanken. 
Dat was 12 september 1973 . De moeilijkheid was dat we met het grote zendschip de haven L-___________________________________________________________ ~ 

Tony Britten 
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V 11 Ashdad moesten binnenvaren, maar dat A
niet meekon. Hij kon immers opgeroepen 

w r~1 n voor het Israëlisch reserve-leger. ,811 
I J was inderdaad bang dat ze hem daarvoor 

ouden komen oppakken, als hij voet aan wal 
Ltc . Bijgevolg ankerden we onze tender mid 

1 n op zee, lieten er Abie in z'n eentje ach 
\. r, en voeren met het zendschip de haven 

rmen. We vergaten Abie echter voedsel te 
,Iven wat meteen tot een propaganda-stunt 
lidde . Toen we eeronaal de haven binnenwa-
I n bleek dat de havenauthori teiten één en 
1 vriendelijk en behulpzaam waren . 
~~e aankomst in Ashdad betekende voor mij 
chLer ook dat het Inoment aanf,'ebroken was 

om naar hng~land terug te vliegen ••• 
'ieL Peace Ship verliet enkele dagen later de 
h venstad zonder mij en zette koers naar Bei 
roet (Libanon). lleteen \ .. as onze vredesschuit 
heL allereerste schip dat sinds vijfentwin
Ll jaar uit een Israëlische haven was ge
I'omen en een Arabische was binnengevaren . 
Op 6 oktober brak de oorl06 uit. De "Voice 
of Peace" zond nog een tijdje uit , maar ver
lween kort daarop uit de ether ••• 

eksklusief voor 
de bene lu x te 
bestellen door 
750 bfr. - 50 gld 
over te ma ken 
aan RADIOVISIE 

(wordt vervolgd) 

«rekeningnummers op blz 31» 

Bij de "Voice of Peace" verandert de 
mens telling van het deejay-personeel 
ongeveer met de maand. 
Zo bestond de februari-ploeg uit de 
gende mensen : Crispian St John, Tom 
Hardy , Kas Collins, Carl Kingston (zie 
foto), 1geal en Alan Roberts (program
ma-leider). 
Bind februari keerden Alan Roberts en 
Tom Hardy echter plots terug naar En
geland , zodat nog slechts vier deejays 
instonden voor vierentwintig uur pro
grammering ! 
Na één week kwamen dan twee nieuwe dee
jays aan boord. Rick Dennis en Tony 
l'iandell . 

Op di t ogenblik bestaat de ploeg uit 
volgende mensen . Crispian St John, die 
kan refereren op RNI en Radio Caroline, 
(om slechts twee stations te noemen). 
Kas Collins die Nederlander is, maar als 
een volbloed Amerikaan klinkt . Kas werk
te een tijdje voor het Amerikaans stati
on KASD. Rik Dennis zat als Canadees bij 
het Canadese station CFER. Tony Mandell 
werkte vroeg~r bij Radio ~ssex • 1geal 
is een Arabier. Carl Kingston deed een 
tijd free lance werk voor de Norwegian 
Broadcasting Corporation, BBC Radio 
Humberside en Radio Mi Amigo. Tony Bri 
ten (zie foto) en Dave Porter zijn de 
laatste aru1winsten. 

In de programmering werd nu ook een 
list ingevoerd. Niettemin blijft onge
veer 4~~ van de programma-inhoud te be
palen door de deejay zelf. 

Een Britse televisie-ploeg van de BBC 
maakte onlangs opnames rond en over het 
Peace Ship, voor het laatavondprogramma 
"Tonight". 

()1'1'§ti()l?~ti()§ ~mi amigo 
r=l!Á~C~ 

- un'buult.!. cl:HlJ;;, .'lk.G.c. verschijnt om de 2 
maand en informeert u over alle gebeur -
tenissen rond v rij era d i 0 

- Oir'SHORE ECHOS <'RANCE heeft een interna
tionale bijlage in het Engels ! 

- Voor een gratis exemplaar kunt u schrij
ven naar : Free Radio Campal"n Franc. 

37. Ruc Carel. 76450 C ANY (France), 
(ADVERTENTIE) 

FIETS VLAGGETJES met het opschrift : 
*Mi Amigo de beste* + vijf lange 
VINYLS'rICKERS met opdruk " de Juke Box 
van Stan Haag". Voor 5,-- gld of 80 Bfr 
franko thuis. 

Voor Nederland~ men betalen op post
giro 28.45.617 tnv A.J.G. Jansen, Lee
mansstraat 34, Leiden 2405. 
Voor België kan men betalen per brief, 
mits insluiting van 4 briefjes van 
20 Brr. (ADVUTKN'IIIa 
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tros tros tros trOs 
RadioVisie sprak met Adje Roland 

Ad Roland interviewen is zoiets als een 
busje cola uit een defekte automaat proberen 
te krijgen. Het lukt best, als je maar reke
ning houdt met enkele spelregels . 
Ad is de vriendelijkheid zelf aan de tele
foon. -"Interview voor RadioVisie ? Ja natuu:>'
lijk. Laten wc om vijf uur afspreken"-
Wij aan de andere kant vun de lijn : -"Prima, 
doen we dat in een restaurant oi' zo ?" 
Verrassing bij Ad Roland, want het is even 
stil. Dan : -"Om vijf uur in de morgen ?" -

Goed, met piepkleine oogjes zaten we daar. 
TROS NACH'l"viACHT . Klaas Vaak, lrans Vander 
Drift (Zie foto), Peter van Dam, Ad Roland 
lopen de studio in en uit . Wij doezelen efre 
weg ••• Hop daar gaat de telefoon. 
- Ad : Jawel mevrouw. - ee mevrouw . Natuurlij K 
mevrouw In 
Er valt een korte rustpauze. Koffie wordt 
aangezeuld. Pakje Suzy-wafels. 
Ad Roland blijkt geboren te zijn op 29 decem
ber 1945. Hij begon z'n radio-karrière der
tien jaar terug bij "Radio lünjol". De jeugd 
omroep toen "Hilversum 3" er nog niet was. 
Jaren later kwam hij via "Radio Caroline" 
bij "Radio Ni Amigo" terecht als Ad Petersen. 

'l'ROS zendtijduitbreiding kreeg, dat was 
oktober '74 Geloof ik, ben ik samen met 
r'erry voor de 'l'ROS begonnen. Alhoewel ik 
daarvoor al iets voor de 'l'ROS deed hoor, 
ze Kenden mij hieral een beetje ••• 
Bij deze omroep ligt mijn hoofdtaak niet 
zozeer bij de presentatie, maar meer de 
koördinatie van de Hilversum 3 program
ma 's van de TROS. En de produktie van die 
programma's. Daarbij kwam dat ik ook 
"Nachtwacht" ging presenteren. Later de 
"Veronica Tipparade", toen de "Polderpop
parade". 
- RV : Je zat dus bij twee radio-stations 
op hetzelfde ogenblik ? 
- Ad : Inderdaad. Ik deed eeu drietal u
ren voor hilversum 3 en een vijftal voor 
Radio lÜ Amigo. In mijn Caroline periode 
deed ik iedere ochtend twee uur . Van 7 
tot 9. Dat was Nederlandstalig ... In ' 67 
was het &lgelstalig, met Ne,,-erlandse 
conunercials en plugplaten van !mca j'iarina 
Het is zel1's gebeurd dat op een ochtend 
twee probrramma's van mij op twee verschil
lende stations synchroon werden uitgezon
den. Op Caroline zat ik heel rustig te 
presenteren en Ray Connif te draaien, op 

- Ad : Hoe ik bij dat laatste station te- 259m was dat, op 240m- Hilversum 3 was 
recht ben gekomen? Nou, goed veel wa.fels e- ik aan de gang met i"ats Dcmino. Alleen 
ten ••• Alle gekheid, nee ••• Ik had in 1967 heette ik bij Caroline, Ad Petersen en 
al vrij goed kontakt met de programma-leider bij Hilversum had ik mijn echte naam in 
van Radio Caroline toendertijd. Heb ik veel bebruik ••. 
dingen voor gedaan, want dat was net in de Bovendien is werken bij twee verschillen-
periode toen Caroline vanuit Nederland be-
voorraad werd enzo ••• Daardoor zijn m' n eer- de stations niet eens zo moeilijk. De Ca-
ste kontakten ontstaan met de piratenzenders, roline progranuna's stonden gewoon op ta
met de piratenradio. Toen daarna "Caroline" pe. Al was de hele toestand nogal lach
met Nederlandstalige programma' s begon heert wekkend, want 240m en 259m zaten eigen-
men mij op de een of andere manier benaderd lijk pal naast elkaar. Ze verschilden 
(de telefoon gaat) ••• dat was in '72. roen niet eens kwa signaalsterkte. 
ben ik daar gaan meewerken. Op een bepaald Incidenteel waren er wel es een paar 
moment werd "Caroline" uiteindelijk "Mi Ami- luisteraars die het door hadden, doch dat 
go" , dat ging allemaal zo'n beetje op de ou- waren er toch maar weinig hoor. Ik wilde 
de voet door . Ik mocht de "Joepie Top 50" t,.ewoon niet direkt opvallen, vandaar die 

twee namen . Het belangrijkste was gewoon 
gaan presenteren. Ik kon ook ander progTam- dat ik kon werken. 
ma's gaan doen. Dat vond ik uiteraard hart- Bij Caroline wisten m' n bazen het bij 
stikke leuk, maar ik had niet zo bar veel voorbaat al dat ik op de 1I0S werkte. Bij 
tijd. Ik kon er geen full time job v~~ maken de NOS wist men ook wel dat ik iets deed 
omwille van m'n werkzaamheden in Hilversum. voor piratenradio enzo, maar dat was 
- RV : Hoe ben je eigenlijk bij de TROS te- toen nog niet strafbaar. Ze konden er ge-
recht gekomen ? woon niks tegen doen omdat ik op free 
- Ad : Nou, dat is een verwisseling van werk lance basis werkte. kil zo iemand kan ook 
gever geweest. Want in m'n" Caroline - 11i nevenaktiviteiten hebben. 
Amigo periode" werkte ik eigenlijk officieel Kijk, nu bij de TROS zou dat niet meer 
voor de NOS. Ik deed daar een nachtprogramma ~unnen, omdat ik nu in vaste dienst zit. 
waarvan ik niet eens de naam meer ken (gaap, " , d 'd 1" , 
die niet gepubliceerd mag worden). 'roen de "'1' ~s :unmers een, u~ e ~Jk verschil tus-

~ sen een 'Jaarbas~s', een 'vaste d~enst I 
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~'OTO BOVEN ~'rans Vander Drift tijdens 'rROS NACH'l'WACH'l' (foto Johnny Player) . 

• '\) 1'0 ONDER Ad Petersen vroeger, Ad Roland nu (foto Johnny Player). 
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en een 'free lance' overeenkomst. Dat is 
ongeveer een verschil dat je ou kunnen ver
gelijken met iemand die vast in een bedrijf 
wordt aangenomen, en iemand die daar uitbe
steed is door een uitzendbureau. Dit laat
ste verkoopt in feite krachten per uur. Bij 
de radio verkopen de krachten zichzelf per 
uur en niet het uitzendbureau. Dus als je 
hier veel uren doet verdien je vreselijk 
veel geld, maar je moet ook een hoop belas
tingen betalen. 
Maar om op je vraag terug te komen, ik wer~ 
te dus hoofdzakelijk voor de NOS. Dat was 
mijn hoofdinkomen. M'n baas in feite, daar 
moest ik het van hebben. Daarbij kwam dan 
eerst Caroline, later ~ti Amigo. 
- RV : Op een gegeven moment ben je gestopt 
bij Radio Mi Amigo. 
- Ad : Via de zender hebben we toen gezegd, 
dat ik met vakantie was. Maar dat was min 
of meer een verplichte vakantie. Minister 
Van Doorn had immers op een bepaald moment 
beslist dat de piratenzenders moesten ver
dwijnen, en dat van diezelfde datum af, ie
dere medewerking aan dergelijk station ver
boden zou zijn. Een overtreding dus. Dit 
is ook een verschil met Bel gië trouwens. In 
België is het een misdaad, in Nederland is 
het een overtreding. Daar kan nooit gevan
genisstraf op staan. Tenminste niet zo 
gauw 
Nou, op het moment dat het een strafbaar 
feit was om mee te werken aan die piraten
zenders, moest ik ermee stoppen. Het was 
kiezen of delen en aangezien ik mijn hoofd
inkomen in Hilversum had, en het er me goed 
beviel, ben ik dus gestopt met Mi Amigo. 
Het was een te groot risico. Ik vond het 
wel jammer om ermee op te houden . Ik kan me 
nog precies herinneren dat ik een brok in 
m'n keel had ••• ~laar het is gewoon het fi
nanciële aspekt dat ook een belangrijke rol 
speelt in dit geval. Je moet ook kunnen le
ven . Je moet een bepaalde zekerheid hebben 
vind ik ••• Ik heb er over gesproken met de 
Mi Amigo direktie, maar die konden mij geen 
garantie bieden. Dan is het ook makkelijk 
kiezen. ~locht het verschil nihil geweest 
zijn, dan kun je misschien voor het leukste 
kiezen ofzo. En voor het avontuur. 
l'laar in dit geval konden ze mij gewoon niet 
bieden wat ik in Hilversum kreeg, ik heb 
dus niet het risiko genomen om naar Spanje 
te gaan ••• 
- RV : Ongeveer een jaar geleden werd het 
programma-schema van de TROS op donderdag 
plotseling omgegooid, zonder voorafgaande 
reclame. Hoe kwam dat? 
- Ad : We hebben het niet geheim gehouden 
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het stond allemaal gepubliceerd in de 
kranten. Ik vond het niet nodig om er el
ke dag nog zo'n tien keer op terug te ko
men. Misschien dat de Belgische kranten 
er geen aandacht aan besteed hebben ••• 
- RV : Hoe reageerden de luisteraars op 
deze nieuwe programmering. 
- Ad : Over het algemeen genomen waren 
de reakties zeer positief. 't Was weer 
iets nieuws, weet je wel. Het is wel zo •• 
kijk .•• Veronica is natuurlijk zelf ver
der gegaan met die 'l'op 40 enzo. Misschien 
had Veronica verwacht dat ze eerder C-om
roep was geworden. Dat is dus duidelijk 
niet het geval geweest. 
lie t is trouwens al tijd gokken als je met 
iets nieuws begint . Maar onze programme
ring is ontzettend ingeslagen. Als je het 
nu over die "Polderpopparade" hebt, dan 
zijn de luisterdichtheidscijfers voor dat 
programma veel hoger , dan voor de andere 
programma's die op hetzelfde uur zitten, 
op andere dagen. Het heeft de dichtste 
luisterdichtheid van dat tijdstip. Dat is 
een fe it. De "Polderpopparade" is als 
kontrast geschapen voor de "E.'uroparade". 
Op die manier konden we meer aandacht 
steden aan de Nederlandse produkties, 
want daar staan we achter. Via de Euro
parade konden we niet zoveel Nederlands 
werk kwijt. Wat achteraf gezien toch nog 
wel meevalt. Nu blijkt dat door die twee 
programma's de platenmaatschappijen een 
vrij hoge waarde hechten aan die TROS 
programma's. We steunen zowel het inter
nationale muziekwezen, als het Nederland- . 
se . 
Het idee daarvoor is op een vergadering 
naar voren gebracht en' t is verder door 
hugo en mij uitgewerkt. De beslissing is 
genomen door Hugo v~~ Gelderen. 
- RV : Zijn er nog TROS plannen voor de 
toekomst ? 
- Ad : We blijven altijd werken natuur
lijk. We blijven altijd aktief. Zoals wij 
de eersten waren die met een kompleet 
jingelpakket werkten, zo zijn wij ook de 
eerste omroep die aan een tweede pakket 
bezig is. Gewoon omdat we aan het oude 
niet genoeg mogelijkheden hadden. Nu is 
dit zo geperfektioneerd dat men zelfs 
in Amerika niet wilde geloven dat wij 
die dingen in Nederland gemaakt hadden . 
Die Amerikanen dachten dat wij het hadden 
laten doen door een gespecialiseerde jin
gelmaatschappij. Er was zelfs sprake van 
plagiaat. Dat is natuurlijk belachelijk. 
Gewoon iemand die een geintje wilde mee
pikken. Dat was gewoon niet eerlijk ge
speeld . ..... 
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Maar het is wel zo, dat al die Amerikaanse 
jingels die wij hebben op andere Amerikaan
.0 jingels van andere stations lijken. Wat 
wil je, een jingel kan niet langer zijn dan 

I vcn aantal seconden. En in een aantal secon
d n kan je maar een paar maten muziek spe
len. Hoe je die maten ook kombineert, het 
zijn er maar vier of twee ••• en dan lijkt 
hot allemaal op elkaar. Wat de kranten schre
vun was niet alleen fantasie, maar men in
~erpreteerde gewoon verkeerd. Als er dan ie
mand is, die daar geld uitprobeert te slaan 
dan kan ie rustig proberen. Waarom niet? 
Dat is geen probleem, het is zijn goed recht 
- RV : Je mag zelf het slot maken aan dit 
interview. 
- Ad : ??? Incidenteel doe ik eens wat in 
ti t land. Drive-in shows ••• en dingen die 
ik leuk vind. Dat heeft allemaal wel zo'n 
h etje verband met het werk. 
Wnt de toekomst brengt zie ik wel. Al wou ik 
uat ik het wist. 1'1aar het mag zo nog een 
tijdje blijven ••• 

Meteen is duidelijk waarom Ad Roland op 
Il' n kabouter lijkt .•• Ad Roland is een te
vreden mens (?). 

.. Johnny Player/RadioVisie 

dOnderdag@ hIverSlm3 

Het lijkt nogal 0l1Geloollijk, nat na 
twee decennia gol11engte-kapén, eea organi
satie plots een frequentie in de schoot ge
worpen krijgt en er dan totaal geen blijf 
mee weet. En toch is dit sterke gegeven 
hard op weg, om op die manier de geschiede
nis in te gaan ••• 

Op de internationale golflengtenkonfe
rentie van Genève in 1975 (zie ook "Bafne 
1 en 12"), kregen België en Nederland zo
waar een gezamelijke lange golf frequentie 
toegewezen. Want toen heette het dat beide 
landen eigenlijk al jaren naar dergelijke 
frequentie zochten, om een tegengewicht te 
vonnen voor de Franstalige zenders die de
ze band bezetten ! 
~onder veel omhaal kregen België en Neder
land de 1730m toegewezen. Deze golflengte 
moet nu uiterlijk op 23 november '78 bezet 
zijn . Maar daannee is men intussen nog geen 
stap verder gekomen. 
De acht grote Nederlandse zuilen vinden, 
primo, dat een samenwerking met de BRT niet 
past in het kader van de omroepwet. Secundo, 
wederzijds wil men geen verantwoordelijk~ 

heid opnemen voor de programma tie. Ge
woon omdat er teveel verschillende uit
gangspunten zijn. 
De resterende uitweg kan alleen nog ge
vonden worden in een BRT-NOS samenwer
king of in een totaal nieuw opgerichte 
koalitie. Bij de NOS leeft echter veel
eer de gedachte aan een instelling die 
buiten de omroepwet valt, en die de mo
gelijkheid biedt om de kultuur in beide 
landen een handje toe te steken. Een i
deeële gedachte, die ook slechts onder 
een handjevolomroepfiguren leeft. 

Een enge waaier van hooggestaafde i
deeën dus, die nog niet de minste vorm 
hebben aangenomen, zodat we ons rustig 
de vraag naar de behoefte aan dergelijke 
zender kunnen stellen. 
-"Een twee statige omroep zou een mooie 
aanloop zijn tot een Verenigd ~Uropa en 
iloord en Zuid doen inzien, dat ze één 
cul tuur gemeen hebben", zegt dhr WJA 
Wagenaar (ex NOS bestuurslid en mentor 
achter het projekt). jll.a.w., als er geen 
behoefte is, dan vinden we ze wel uit! 
Intussen vond de Belgische minister van 
Kultuur, mevr . R. Debacker, het welle
tjes en richtte een onderzoekskommissie 
op, die is samengesteld uit de BR'l'- NOS 
top . Over drie maand moeten uitgewerkte 
adviezen op tafel komen. Dat echter ook 
die werkgroep weinig kans op slagen 
heeft, werd tijdens de l~OS bestuursver
gadering van 13 mei jl . bewezen, toen 
slechts één stem gehoord werd over dat 
~enda-punt. En dan nog een stem die 
opperde dat iemand van de Nederlandse 
kultuurraad in die kommissie zou moeten 
zetelen ••• 
De malaise in het radio- projekt heeft 
intussen dusdanige vonnen aangenomen dat 
ze NOS-voorzitter Jurgens ertoe aanzette 
om een verdrag voor te stellen tussen 
België en Nederland , dat de VERPLICH
'l'ING zou inhouden om die lange goH te 
exploiteren. 

Intussen verstrijkt de optie op die 
frequentie vrij snel. 1978 ligt heus 
niet zover meer af. ,-liet dat het alle
maal veel uitmaakt. Want mocht dit ko
alitie-station toch nog van de grond 
komen, dan kunnen we ons bezwaarlijk 
het enthousiasme van de luisteraars (?) 
voorstellen. De gekompliceerde bevalling 
spreekt immers voor zichzelf ••• . JLB. 
lil 
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KYP KOUMI 
PRESENTEERT 

FIVE O"CLOCK TEA 
Hello friends everywhere ! 
Het is leuk om veer terug te z~Jn, en ik 
heet jullie dan ook van harte welkom bij 
deze eerste "Five o'clock Tea" in dit 
nieuve opwindende blad ! 

Enkele maanden terug bracht ik een inte
ressant bezoek aan de studio's van de 
"London Broadcaating Company". Kort .... eg 
"LBC". Een bezoek dat de moeite .... aard 
bleek te zijn. 
Lro is het informatie- en praat station 
voor London, dat uitzendt via de midden
golf op 261m en via de FM-stereo op 97,3 
mHz. LBC .... as trou .... ens het eerste lokale 
onafhankelijke radio-station dat met uit
zendingen begon. 
De kantoren en studio's zijn gevestigd op 
Gough S~uare, verborgen achter Fleet 
Street lde 'kranten straat'). In het cen
trum van London dus. 

lJavid Basset het er reeas over had in zijn 
LBC programma van 1 9 en 20 maart, (ik heb 
Vavid trouwens gesproken over dat rapport). 
het grootste gedeelte handelt over de Tele
visie. Met o.a. het voorstel dat er een 
vierde TV-net zou moeten worden opgericht. 
\ Op dit ogenblik zijn er drie. 'l'wee van de 
BBC en het onafhankelijke ITV). Dit vierde 
net zou helemaal los moeten komen te staan 
van de BBC en de ITV. 
Aet betrekking tot de radio worden CAPI'l'AL 
RADIO en andere kommerciële stations bekri-
tiseerd vanwege hun te goedkoop programma 
materiaal (= muziek) en te weinig lokaal 
nieuws. 
Br wordt voorgesteld om een nieuw lichaam op 
te richten (de Local Broadcasting Authority) 
om alle lokale kommerciële en BBC-stations 
onder haar hoede te nemen (dat zou betekenen 
dat de BBC al haar lokale stations zou ver
liezen) • 
riet rapport is er bovendien voorstander van 
om meer radio-stations te kreeëren, 'Omdat', 
zo zegt het rapport, 'er teveel gebieden in 
Groot-Brittanië zijn, die geen lokaal radio
station hebben (zie kaart). 
De BBC zegt in een verklaring dat ze haar 
eigen lokale stations wil behouden en zelf 
ui tbreiden. 

Het doel van mijn bezoek .... as om de vier 
uur durende avond-sho .... "Nightline" eens 
mee te maken. Het programma is een soort 
open-line-phone-in. Het .... ordt van 21 tot 
01 h 's nachts uitgezonden (Britse tijd). 
De presentator van die avond .... as Nick Page 
die ongeveer een half uur met me heeft 
zitten praten, voordat het programma be
gon. Nick is een plezierig en onderhoudend 
persoon. Hij houdt hoofdzakelijk van mid- Het is vast en zeker een interessant en pro-
dle-of-the-road muziek zoals van de Car- GTessief rapport. Het zal .... aarschijnlijk 
penters (z'n vrou .... van David 'llutch' niet in z'n geheel .... orden geaksepteerd. De 
Soul). 'Home Office' (Prr) vroeg kommentaren voor 
De personen die gedurende het programma 1 juli naar hen op te sturen, welke die ook 
opbelden waren jammer genoeg allemaal erg mogen zijn. Het 'Parlement' heeft nu het 

laatste .... oord om het "Annan rapport" al of 
saai. Enkele opbelIers konden niet in de niet aan te nemen. 
ui tzending doorgeprikt vorden vanwege aan
stootgevende uitspraken. 
OVer het algemeen, was ik toch wel onder 
de indruk van LBC' s nieuwsgaring. Doch 
volgens mij kon het "Nightline" programma 
verbeterd vorden. 

* * * 
Op 24 maart werd eindelijk het langver
wachte rapport van de "Annan kommissie" 
gepubliceerd, dat handelt over de toekomst 
van de radio en de TV in Groot Brittani~. 
De essentiële zaken van dit rapport varen 
reeds uitgelekt en gepubliceerd in de 
zondagse kranten van 20 maart. Terwijl 
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* * * 
:~io Orwell in Ipsvich heeft z'n tweede 
zender op 30 april gesloten. Dit omdat de 
storing op hun eigenlijke golflengte van 
257m opgehouden is. Op die manier eindigde 
voor Radio Orwell het unieke feit, om als 
enig ILR station op twee middengolf frequen
ties uitte zenden. De !BA had Radio Orwell 
ook de 212m toegekend na klachten over sto
ring van Radio Caroline. 
Het het verhuizen van dit station naar de 
~19m hield ook die storing op. -



I NDEPEr~JDAN1-

lOCAL RADIO 
l'ENNINE RADIO 
woordig om de 
Wijzi gi ng . De 

van twee uur 
Wings ! 

* * * 

special 
en 

'l'enslotte zond KerulY Everett in zijn 
show van 14 mei op CAPITAL RADIO de "Ver-
chrikkelijke Top 30 aller Tijden" uit . 

Deze Top 30 bestond uit de slechtste pla
ten ooi t gemaakt . Ze werden gekozen door 
ie luisteraars zelf. De nummer één van 
dtlze bi zarre hitparade was "I want my ba
Ly back" van Jimmy Cross . Een singel die 
onmiddellijk na de relaese uit de handel 
w rd genomen in de USA . Een andere plaat 
uit deze 'l'op 30 was "The big archi tect" 
van Duncan Johnson. Duncan is nu ook als 
deejay werkzaam bij Capital Radio . We 
kennen hem trouwens ook nog van vroeger 
toen hij bij "Big L" (Radio London) en 
!Uil werkte . 
Dit 'was het vrienden . Till the next time 
end happy listening ! 

Local 
Radio 

VHF wrN ()ye~op 

Dit is een kaartje met aanduiûing van 
alle loY~le Britse kommerciële stations . 

Ook hun ontvangstgebieden zijn aangeduid . 

Echte koopjes 
bestaan nog: 

MISS 

Sheila 

(ADVERTENTIEl 

* SMEDENSTR, 22 en 33 
BRUGGE - 050/33.13.38 

* MARKT, 89, EEKLO 
091 /n .42.46 

* VRIJDAGMARKT, 33, 
GENT - 091/25.02.31 

DE GROOTSTE KEUS 
IN BRUIDSKLEDEREN lro1' 

'-

_RE_E_D_S_V_A_NA_F_2_.S_0_0 _FR_. ___ ,. ï ALLE DAMES- EN • W 
MODEKLEDIJ 
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RADIOVISIE 
TECHNIEK 

* door JOZEF SEGERS 

Deel 12 ~ Amplitude * * * * * 
* * * * * * * * * * * * Modulatie 

Het is intussen weeral eenaantal maandeh 
geleden sinds we de grijze hersencelletjes , 
(om met Hercule Poirot te spreken) nodig 
hadden in deze technische slalom. 
We proberen nog steeds met menselijke woor
den te vertellen, hoe we via onze radio pre
cies alles kunnen horen wat zich in een ra
dio-studio afspeelt. 

In deze aflevering willen we de modulatie 
types onder de loep nemen. Er is immers zo
iets als de 'amplitude modulatie', de 'fre
quentie modulatie' en de 'faze modulatie'. 
Maar wat is dat nu ? Waar en wanneer wordt 
ze, het, hij gebruikt? En waarom hebben we 
het ding nodig ? 
Volgens het woordenboek is 'Amplitude', de 
afstand tussen de uiterste punten van een 
golfbeweging. Technisch wordt dat evenwel, 
de sterkte of de grote van een elektrisch 
signaal of radio-golf. 
AMPLITUDE MODULATIE wordt gebruikt door de 
lange- de midden- en de kortegolf zenders. 
FREQUENTIE MODULATIE wordt op de Fr'l-band to~ 
gepast (88 tot 108 mHz). 

Laten we aannemen dat er in onze radio
studio een band of cassette werd opgenomen, 
en dat er ook rechtstreekse uitzendingen 
verzorgd worden. Al deze geluiden ; de mu
ziek, de spraak etc. hebben elk een frequen
tiegebied. Normaal kunnen wij deze geluiden 
horen. Het hoorbare frequentie- gebied ligt 
tussen de 15 en 20 . 000 Hz (= 20 khz). Alle 
geluiden onder deze uitersten kunnen we niet 
meer aan. Die grenzen verschillen uiteraard 
nog van mens tot mens. De 20 khz kan slechts 
door kleine kinderen waargenomen worden. B~J 
het ouder worden daalt die bovengrens. 
Goed we horen dus een frequentie van 1) Hz 
tot 20 khz. Deze f!'equentie is nu echter 
veel te l~ om uitte zenden. Daarom h'aan 
we ze ook opvoeren. llij lage frequenties 
worden geen of praktisch geen antennestroom
pjes opgewekt. Reden nwruner één dus. 
Als voorbeeld nemen we "Radio I" (lJJlC). Om 
dit station te kunnen horen moet de f requen-
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tie opgevoerd worden tot 1214 kHz. En 
hierop kunnen we wel uitzenden. De fre
quentie is immers hoog genoeg. 
Het zijn immers alleen de hoogi"requent
trillingen die in de antenne, antenne
stroompjes van hoge frequentie opwekken. 
Deze antennestroompjes zorgen op hun 
beurt dat er rondom de zendantenne elek
trische en magnetische velden onts taan, 
(de elektromagnetische gOlven). Deze laa~ 
3te verwijderen zich van de antenne en 
Komen tenslotte in alle ontvangers terech 
die op die bepaalde frequentie zijn afge
stemd . 
Een tweede reden voor dit opdrijven is 
mischien beter bekend, en @akkelijker te 
begrijpen. 
Elke band, elk geluid zit dus in het fre
quentie-gebied van 15 Hz tot 20 kHz. Als 
nu elk radio-station deze frequenties zou 
uitzenden, dan zouden we alle stations 
terzelfdertijd ontvang~n en tenslotte 
zouden we niks anders horen dan geluiden 
van honderden stations door elkaar ! 
En om dit op te lossen gaat men MODUL~~N 
Zo wordt ieder station op een andere lre
quentie gemoduleerd. En de frequentie 
waarmee gemoduleerd wordt is de frequen
tie waarop we afstemmen . Hierdoor kunnen 
we elke zender n a ast de andere ont
vang~n. We moeten nog wel rekening houden 
met de bandbreedte, maar dat behandelen 
we een volgende keer . 
In werkelijkheid zitten er toch nog ver
schillende stations op dezelfde i"requen
tie . Hiettegenstaande deze zenders soms 
honderden kilometer uit elkaar liggen. 
'l'och beïnvloeden ze elkaar omdat ze over 
het algemeen en te grote zendkracht neb
ben. 

Om alles nog' es zeer kort te r esumeren 
de modulatie dient dus om de 1'l'equentie 
aanzienlijk te verhogen en ook om de ver
~chillende stations op een ver s chillende 
, ~olflengte te ontvangen. 

(word t vervolgd) 



KLETSPRAA~ 
VAN 

Guus Valentijn . 
.m juni deden zich weer vreemde dingen 
voor in radioland. 
~1tmaal waren het echter niet de omroepen 
::011' die voor de nodige sensatie zorgden. 
l.oderland werd voor de tweede maal gekon
Jronteerd met een treinkaping. ~en gruwe
lljK staaltje van machtsmisbruik waardoor 
meteen de gehele samenleving geschokt 
wcro.. 
Lot,-isch dus dat onze "smaakmakers" in Hil
versum niet door konden gaan met de éne 
troetelparadealarmtip na de andere onze 
huiskamer birulen te werpen. ~r moest een 
aangepast muziekprogramma gebrucht worden, 
~ was iedereen het over eens ! 
.Je omwenteling vond plaats vlak r.a net 
beKend. worden van de 6ijzelingszaak, het 
tweede Nederlandse dagje AVRO viel hier
door in het water. 
"en paste de progrälllllla's stijlvol aan en 
1c.11versum begon aan een \lekenlange episo
de v= 'treurmuziek'. 
Ui: iHOS-donderdag bracht de e"rste wezen
lijke verandering teweeg. In plaats v,,-n 
e~n konstante stroom van 'twintig in een 
dozijn muziek' (NCRV), ging men op de 
Áets meer opteuxende toer. 
~n leuk verschijnsel was nu, dat na deze 
bewuste TROS-dag meerdere omroepen de 
toute senoenen &antrokken en het voor

beeld van vadertJe TROS gingen volgen. 
l.tJderland maaKte kennis met een ander 
cvort radio i ontspannen muziek gekoppeld 
(I.;.I.ll de noodzakelijke in1ormatie. Hadio 
01.e door zo velen al zolang verlangd 
w~rdt . Zonder politieke oloemlezingen, 
zonder onnodig geschreeu., en zonder ge
wauwel van 'opvoedkundige' praatjesmakers 
welfs de Rode VARA lla2.n kraaide met dicht 
Geknepen strot ! 
Laten de omroepen na ailoop van deze al-
3chuwelijke gebeurtenissen nu eens ror.d 
dL tafel gaan zitten en proberen tot eer. 
vergelijk te komen. het hoelt dan niet 
onder dwang. Oi misschien toch '! 
wie weet, gebeurt het anders nog eens 
een keer onder dwang van de betalende 
luisteraar ! 
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