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Drie weken lang heeft Hilversum 3 
in de greep gezeten van de kornmerciële 
sport . Maar eens te meer is gebleken 
dat het omroepwereldje er een is vol 
tegenstellingen . Mede door de heksen
jacht op omroepmedewer kers die kommer
ciële bindingen zouden onder houden , i s 
het meer dan verwonderlijk dat alles 
moet wijken voor een super- kommercieel 
wielerspektakel .•. 

Een ander punt is de voor deze ge
legenheid ingevoerde horizontale pro
grammering. Hoewel in het verleden 
talloze keren is gebleken dat zo ' n pro
grammering wel degelijk bij het publiek 
aanslaat , blijft het helaas een inci 
denteel verschijnsel bij de Gooise om
roep. En toch heeft de luisteraar daar 
al jaren recht op ! En dit vol gens een 
door de Tweede Kamer met meerderheid 
aangenomen motie , die tijdens de de
batten in 73/ 74 over het verdwijnen 
van de zeezenders werd aangeboden door 
Mevr. Van Veenendaal- van Mechelen van 
OS ' 70. Die motie zegt , dat de program
mering van Hilversum 3 aangepast moet 
worden volgens de zgn . Veronica- for
mule . Een dooddoener . Op papier was dat 
gauw in elkaar gerammeld , in de prak
tijk werd de luisteraar met open ogen 
belazerd . Maar te laat , want de zee
zenders waren reeds getorpedeerd . 
Achte raf het bekende kluitje in het 
overbekende riet ! 
Dat er ondanks de anti-zeezender- wet 
nog steeds geruchten de kop opsteken 
over mogelijke nieuwe zeezenders, is 
eens temeer een bewijs dat de voedings
bodem nog s teeds ideaal is voor het 
ontstaan van zulke zenders . Maar wie 
nu gedacht had , dat men in het Gooi 
en Den Haag daar van wakker ligt , ver
gist zich deerlijk . In 1959 deed men 
de geruchten over een mogelijke zee
zender luchtjes van de hand - dat dit 
t otaal geen invloed zou hebben op het 
omroepbestel- . Menige omroepbons zou 
in 1960 van pure onthutsing ter aarde 
zijn ges tort, als hij had geweten dat 
het lastige juffertje Ver oni ca ooit 
haar intrede in het omroepbestel zou 
doen . 
Ook de luisteraars kunnen geen vuist 
maken , want er bestaat helaas nog geen 
' V kbond ' voor luisteraars. Deze zelf
ti luisteraar moet het allemaal gedwee 

v r zich heen laten komen, want ze 
I'bb'n totaal geen vat op het omroep-
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~J~l~:~op-
gelst ! Nu twee unieke Radio 

London- tapes verkrijgbaar voor weinig 
geld . Komplete shows van Ed Stewart, 
Mark Roman, Chuck Blair, Tommy Vance , 
paul Kaye , Tony Windsor e.a . 

Deze twee tapes (totaal 12 uur) zijn 
op Shamrock verkrijgbaar voor f 35,--. 
Op goede merkbanden kosten ze in t 
f 57 , 50. Prijzen zijn i nklusief 
en verpakking . 
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Pers en Adverteerders 
Dat de pers het sinds enkele jaren bij

zonder moeilijk heeft, zal wel geen betoog 
behoeven. Recente voorbeelden van dagbla
den die nét niet verdwijnen, zoals de 
"Standaard", of wél helemaal verdwijnen, 
zoals "Volksgazet", zijn daarvan de bewij
zen. Maar niet alleen de dagbladpers heeft 
het moeilijk. We hoeven maar namen als de 
"Nieuwe Linie" en "Juke Box" op het puntje 
van de tong te leggen om duidelijk te ma
ken dat ook week-, maand- en aanverwante 
periodieken de bodem van hun kas vaak ge
lijke tred zien houden met hun abonnee
bestand. Beiden worden maar al te dikwijls 
steeds kleiner ••• 

Een raadsel? Bijlange niet, maar al
leen een gevolg van onze Westerse maat
schappij. Door de ruime mogelijkheden bin
nen onze strukturen bestaan alle dag-, 
week- en maandbladen zowat in het tienvou~ 
U hoeft alleen maar in het zeer kleine we
reldje van radio-freaks te kijken en met
een telt u al diverse gelijkaardige publi
katies. Deze situatie brengt automatisch 
een bikkelharde konkurrentiestrijd met 
zich mee. Deze konkurrentie leidt echter 
nogal gauw tot financi~le uitputtingssla
gen om de publikaties fraaier, dikker en 
eksklusiever te maken. Hiermee staat de 
uitgever vaak verrassend vlug voor een 
nijpend gevolg. Er komt op een bepaald mo
ment een financi~le stop aan die wedloop. 
Al die zaken kosten immers handen vol geld 
en het merendeel daarvan wordt door de a
bonnee neergeteld. Wil men de abonnements
prijs niet opdrijven, anders loopt men 
weer het risiko abonnees te verliezen, dan 
moet men het dikker, mooier en interessan
ter maken van de publikatie stop zetten. 
Of men moet geld halen, waar waar het min 
of meer voor het grijpen ligt. Bij adver
teerders dus ••• 

Dit eigenste blad doet dit al sedert 
haar geboorte. En er zijn er intussen 

tientallen geweest die hun spullen via 
"RadioVisie" kwijt konden. En toch is het 
gebruik maken. van adverteerders, om er een 
blad leefbaar mee te houden, geen gezonde 
situatie. Vooral niet bij kleinere pereor
~en, als die waar "RadioVisie" bijhoort, 
(5000 lezers). Het hoeft immers geen be
toog dat een multinational als "Shell" dit 
blad niet nodig heeft om reklame te. maken. 
In kleinere publikaties adverteren ook al
leen kleinere organisaties, en die hebben 
het veelal ook niet onder de markt. 
Nu is het zo dat een redaktie zelden of 
nooit, zelfs wettelijk niet, verantwoorde
lijk is voor datgene wat er in haar uitga
ve door anderen geadv.erteerd wordt. De ad
verteerder moet immers zelf waarmaken, wat 
hij tegen betaling laat publiceren. 
Niet zelden, en ook "RadioVisie" heeft dit 
nog een tijdje gedaan, wordt daarom door 
de uitgever in een hoekje weggedrukt dat 
de -redaktie niet verantwoordelijk is voor 
geplaatste advertenties -. 

En dat stoot ons nu al geruime tijd te
gen de borst. We kennen immers tal van ko 
sumenten die minder gelukkige ervaringen 
hebben met bepaalde adverteerders, die zo
wel via dit als aanverwante bladen, hun 
produkten aan de man brengen. Dergelijke 
ervaringen zijn niet alleen erg voor de 
konsument, maar vormen bovendien anti-re
klame voor de publikatie zelf. 
Onze leefwereld is al een grandioze jungle 
zonder dat daarbij ook "RadioVisie", door 
de schuld van haar adverteerders nog toe 
zou bijdragen. Daarom dat we . ook iets doen 
aan deze situatie ••• 

Vanaf nu worden in dit blad alleen nog 
maar advertenties opgenomen die eerst naar 
aard en betrouwbaarheid door de redaktie 
zijn getoetst. Maar zelfs dan nog blijven 
moeilijkheden mogelijk. En daarom gaan we 
nog een stapje verder. 
Hebt u klachten over adverteerders in dit 
blad, aarzel dan niet om ons te verwitti
gen. Schriftelijk, telefonisch, per telex, 
u bekijkt het maar. Wij zijn misschien be
ter geplaatst om een scheef gelopen situ
atie opnieuw recht te zetten. Vanaf v~ 
daag probeert "RadioVisie" u een beetje te 
beschermen tegen deze moeilijkheden ••• 

Een nieuwe service, maar dat hoort 'zo 
vinden wij. En wie weet, misschien krijgt 
deze unieke dienstverlening wel navolging. 
Het zou alvast mogen ••• 
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RADIO-JOURNAAL 
Met MEDEWERKING van HANS KNOT 

en EDGARD B. 

Om roepsatell ietan 
B gin 1980 is het voor i e
,\ reen, die 450 miljoen 
Bfr of 30 miljoen gld · kan 
nrt ellen, mogeli.jk een 
(~teliet te lanceren. De 

Duitse firma Otrag (Orbital 
'I'ransport und Raketen Ak
iengesellschaft), die kom

m rciële raketten lanceert, 
doet dit tegen de helft van 
de pr i js als die van de A
rikanen. De eerste Otrag

r ke t werd op 17 mei 1977 
gelanceerd van een houten 
lanc eerplatform. De basis 
is gelegen in Noord- Sjaba 
in Za1re. De personen ach
ter dit projekt zijn Dr. 
Ing . Kurt H. Debus (NASA) 
en Ing . Lutz T. Kayser . 
De Otrag-raketten ~ijn ge 
bouwd ui t grondstoffen en 
n materialen die in de 

normal e groothandel ver
krijgbaar zijn . De brand
stof , die voor de raket 
wordt gebruikt, bestaat 
uit een mengsel van dood

~one mazout (;dieselolie) 
n salpeterzuur. Dus toch 

go dko pe uitzendingen van
uii de ruimte mogelijk !? 

Volgens president-direk-
t r Sig Mickelson van Ra
,11 0 ~'ree Europe en Radio 

:1 b I'ty zijn de pogingen 
dp Sowj et-Unie, Tsje -

10 lowaki j e en Bulgarije 
m z jn zenders te storen, 

r nornen . Desondanks 
11jv.n de beide zenders 

,I voldoen . Per dag 
TI 1:3t milj oen luister
In Oost-Europa be-

n per week bereiken 
·'lIt ru 6 mi lj oen Rus-

L I dus MickeI son. 
1 In Rusland worden 

de zenders zwaar gestoord. 
Mickelson vermoedt dat dit 
komt doordat er een vaste 
kring van luisteraars is 
opgebouwd en omdat de zen
ders als 'betrouwbaar' be
kend staan. 'Een diktatuur 
kan makkelijker regeren 
als er een informatie-va
kuÜm bestaat. Hoe meer 
vakuüm wordt a ange tas t, 
des te moeilijker he~ r e 
geren is', zegt de radio
direkteur. In Polen worden 
de zenders enigszins ge
stoord, maar in Hongarije 
en Roemenië niet . 

Nieuwe golflengte 
De Engelse omroeporgani
satie BBC is momenteel be
zig met testuitzendingen 
op een nieuwe golflengte 
voor de programma's van 
haar befaamde World Ser
vice. Dit gebeurt op 232m 
(1295 kHz) . Tot op heden 
wordt gebruik gemaakt van 
de 276m (1088 kHz), maar 
omdat deze golflengte in 
het najaar door Radio One 
gebruikt zal gaan worden, 
moest de BBC naar een an
dere golflengte uitkijken. 
De resultaten van de tests 
zullen uitmaken of inder
daad de World Service van 
deze golflengte gebruik 
zal gaan maken. Het is de 
bedoeling dat deze golf
lengte geschikt is voor 
uitzendingen naar Noord-

en West - Europa. Voor de 
luisteraars in de rest 
van de wereld worden ver
schillende frekwenties in 
de kortegolf gebruikt. 

IQ/B/e 

Caroline stoort 
D 

Deze s t a t ions . ti I ' In' l 'en 
zeer beperkt v n nn ' " pro
gramma' s brengen voo ,' n 
door de student n. w. ,',I, n 
geheel op vrijwillig tJIL
sis gerund . Men b w ri 
al verschillende mal n 
kontakt te hebben opg no
men met de organisatie van 
Radio Caroline, maar tot 
nu toe is er geen antwoord 
op gekomen. Een woordvoer
der van Caroline vertelde 
onlangs aan de pers dat 
het eenvoudiger was voor 
die kleine stations om 
van frekwentie te ver an
deren, dan voor Car oline. 
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stel len naar de politieke , 
taalkundige en juridische 
probl emen van televisie 
uitzendingen die via ka
belnetten en satelietver
bindingen plaats vinden. 
Door de technische voor
uitgang zijn er volgens 
de stichting nieuwe moge
lijkheden voor een vrije 
u i twisseling van ideeën 
en informatie op interna
tionaal nivo. De recht
streekse ontvangst van 
buitenlandse televisie
programma ' s via de ether 
of een kabelnet vereist 
echter wel, dat er oplos
singen worden gevonden 
voor talrijke gekompli 
ceerde problemen als au
teursrechten en andere ju
ridische zaken. 

Maar dankzij de technolo 
gische ontwikkelingen i s 
er een ideale mogelijk
heid voor een vrije uit
wisseling van informatie, 
zoals dat in artikel 10 
van de Europese Conventie 
voor de Rechten van de 
Mens staat omschreven. 
De Raad van Gouveneurs 
van de Europese Culturele 
Stichting heeft dan ook 
besloten om haar volledige 
medewerking te geven tot 
de oprichting van een werk
groep, die de verschillen
de aspekten van de recht
streekse televisie-uit 
zendingen moet onderzoe
ken. Het besluit van de 
gouveneurs kwam twee dagen 
nadat een woordvoerder van 
Radio Luxemburg had ver
klaard, dat er vergevor
derde plannen zijn, om 
door middel van een satel
liet televisie- programma's 
naar verschillende Euro
pese landen te verzorgen. 
In Hilversumse kringen 
wordt ook gesproken over 
een bundeling van Neder
landse belanghebbenden om 
aan de kommerciële konkur
rentie straks het hoofd 
te kunnen bieden. 
Vooral nu in Italië en 
Frankrijk de rechter heeft 
bepaald dat de staat geen 
monopoly-positie in de 

J ther heeft, wordt in Ne
derland gevreesd, dat ge
rechtelijke procedures ook' 
tot een vrije ether zal 
gaan leiden. Dit gezien de 
uitspraken in Italië en 
Frankrijk, waarbij de rech
ters verwezen naar bepa
lingen in EEG - verband. 
De Europese Culturele Sti
chting wil zich echter 
niet mengen in een eventu
ele strijd tussen de be
staande omroepen en kommer
ciële instellingen. 

Boycot 
Bernard Thevenet, winnaar 
van de Tour de France in 
1975 en 1977, is een privé 
boycot begonnen tegen het 
Franse radiostation France 
Inter . Verslaggevers die 
hem een mikrofoon onder de 
neus duwen kunnen rekenen 
op een hardnekkig stil
zwijgen . Een van de France 
Inter-reporters zei name
lijk tijdens het Franse 
kampioenschap van 1t maand 
geleden hardop wat veel 
wielerexperts al lang 
dachten: Thevenet's veel
vuldige inzinkingen zijn 
te wijten aan het feit 
dat de renner zich in het 
verleden te vaak heeft la
ten drogeren . En dat pikt 
Thevenet niet, al was 
France Inter dan vorig 
jaar een grote sponsor van 
de Tour . 

Sluikreklame 
De AVRO is verontwaardigd 
over een bericht van de 
voedingsbonden FNV, waarin 
de minister van CRM ver
zocht wordt, de AVRO op 
het matje te roepen voor 
plannen om kinderen bloot 
te stellen aan sluikrekla
me in TV- programma's voor 
de jeugd. De bonden hebben 
het over een aantal film
pjes die geproduceerd 
worden door het Hilversum
se filmmaatschappijtje 
Ring Workshop , met finan
ciële steun van de Ver
enigde Beschuitfabrieken. 

De filmpjes zouden moeten 
worden ingepast in het 
woensdagmiddagprogramma 
van de AVRO !'De Berebios'. 
Het is gebleken dat de 
Verbisco er f 40.000 , - 
voor overheeft als in de 
kinderfilmpjes de naam 
beschuit regelmatig wordt 
gebruikt . De voedings 
bonden vinden dat, als 
de AVRO de filmpjes op 
het scherm brengt, zij 
direkt of indirekt een 
ernstige vorm van sluik
reklame bedrijft. Dat 
kan niet getolereerd wo~
den . Op grond van de Om
roepwet wordt minister 
Gardeniers er op gewezen 
spoedig in te gr~Jpen 
tegen de AVRO. 

-AVRDJ 
Mobiele studio 
Wie dit jaar aan de Bel
gische kust op vakantie 
is kan alvast de gloed
nieuwe, fel-oranje ge
kleurde mobiele BRT- stu
dio bekijken, met daaraan 
gekoppeld een komplete 
technische wagen . De twee 
wagens , die afzonderlijk 
en gezamenlijk zijn te 
gebruiken, zijn een parel 
tje van technisch ve'muft. 
Het ligt in de bedoeling 
om 'Reportagetrein S4 ' , 
zoals hij officieel heet, 
te gebruiken voor zomerse 
lokatie-programma ' s , kon
sertopnames en toneel. 
De studiowagen bevat een 
studio-ruimte en een 
wachtkamer. De technische 
wagen lijkt op een vaste 
studio. Er kan eveneens 
met twee telefoon-korre
spondenten worden gewerkt 
De S4 heeft 16 miljoen 
Bfr gekost. 
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Promotiespots 
De twee pr omo- s pots van 
' Ra dioVisie ' lopen als een 
trein . P.R.O.-Radio, FRBC, 
Radio Viking en ABC Europe 
zijn slechts enkele stati
ons, die ze erg vaak draai
en . Die promo- spots willen 
we graag gratis weggeven 
aan andere landpiraten . 
We koppelen er wel echter 
volgende voorwaarde aan 
vast : U bewijst ons ge
woon dat U een dergelijk 
radio - station runt . 
U stuurt ons een bandje of 
cassette met daarop 1 uur 
programmering en U krijgt 
van ons retour de twee 
'RadioVisie' - spots , een 
reuze- poster en een gratis 
'RadioVisie ' . Eerlijk is 
immers eerlijk ! 

N ieuwe z~nders 
In de IJselmeerpolder 
Zuidelijk Flevoland is de 
eerste paal geslagen voor 
het nieuwe zenderpark van 
de Nederlandse Omroep
zendermaatschappij . Het 
zenderpark gaat bestaan 
uit twee masten van 187 
meter hoogte, met elk een 
zendvermogen van 600 kilo 
watt. Deze zullen de zen
ders van Lopik gaan ver
vangen en moeten zorgen 
voor een betere radio 
ontvangst in nog grotere 
delen van ons land. Slechts 
een aanvullend station van 
twee zenders in Limburg 
zal nog noodzakelijk zijn 
om de Hilversumse zenders 
tot in a lle uithoeken van 
ons land te kunnen ont
vangen . De bouwkosten van 
het middengolfzendstation 
bedragen 22 miljoen gulden 
(330 miljoen Bfr) . Het 
zenderpark moet eind vol
gend jaar in gebruik ge
nomen kunnen worden . 

Consument~ngids 
In de rubriek ' Onze mening' 
v'J.n de Consumentengids 
KWf1.m n we volgend artikel
tje tegen : 
Drie van de vier radio
luisteraars stemmen af op 
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Hil versum 3. Een kleine 
20% houdt he t op Hil ver
sum 1 en 2 . Dat komt 
doordat de radio steeds 
meer een achter gr ond
funktie krijgt en alleen 
degene die op 3 afstemt 
er mi n of meer zeker van 
kan zijn wat hij te horen 
krijgt . De radiobazen in 
Het Gooi zijn daar ni et 
zo gelukkig mee en ze 
zijn de enigen niet . Van
daar dat er nu voorstel
len in bespreking zijn 
om ook andere zenders 
méér - herkenbaar- te ma
ken . Maar men wil daarbij 
toch de mogelijkheid open 
houden elke omroepvereni
ging een - ei,en geluid -
te laten horen. De voor
stellen komen er op neer 
dat Hilversum 1 in hoofd
zaak nieuws en aktuali
teiten , aangevuld met 
lichte muziek , gaat uit
zenden . Hilversum 2 wordt 
de zender van het gespro
ken woord, waar de omro ep
verenigingen hun boodschap 
kunnen brengen . Bij Hil
versum 3 en 4 verandert 
er niet veel . Vergeleken 
met nu kunnen de voor ge
stelde wijzigi ngen een 
vertetering brengen , als 
ze tenminste in deze vorm 
worden uitgevoerd. Erg 
zeker is dat nog ni et . 
Elke omroepvereniging 
heeft zo haar wensen, 
maar wij menen dat het 
belang van de luisteraar 
voor moet gaan . 

Geen zender 
BRT kreeg van de gemeente 
Lommel geen toestemming 
om er een steunzender op 
te r ichten , die voor Lim
burg een betere TV- ont
vangst zou garander en . 
Het argument van de ge
meente was , dat de BRT 
niet zou kunnen verzeker
en dat de ontvangst van 
buitenlandse zenders sto
ringsvrij zou blijven in 
de omgeving. • 

U Rm 

Mark Jacob t rug 
Verrassing "lrol1l tllj d 
Mi Amigo-lui t, ,. toen 
op 3 juli Jl. dl J ~ M rk 
Jacobs plotseling t.rug 
voor h et station ywnm 
wer ken . Na omzwervingen 
bij de Mi Amigo drive-in 
showen een ga stprogram
ma bij AVRO - radio , presen 
teert hij nu weer als van 
ouds 'live' vanop de MV 
Mi Ami go. 

U m II am. 
c!l~tlffi 
~ 

AFN verandert weer 
Sedert 23 juli he ft AFN 
haar programmll.-schcma op
nieuw gewijzigd . Cilsey 
Kasem zit nu terug op de 
zondagmiddag met z ' n Top 
40 . Andere shows , die 
's zondags werden uitge
zonden , zijn nu weer op
n i euw op zaterdagmiddag 
geprogrammeerd . De ' Coun
try Count Down ' met Bob 
Kingsley (Dan Boumann 
ging weg) blijft evenwel 
op zaterdag . 

MA- adverteerders 
Op 28 juni werden opnieuw 
drie adverteerder s op 
Radio Mi Amigo beboet. 
Het ging hi er om dl" pI -
tenzaak Wi lly H nu,." 
uit Sint- Nikl.·vl,' n Juwo
liet Zwi tSllr "I 
Aalst. n I'l .1 
was WIlly 
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Oosterse invloed 
De Islamitische Vereniging 
' Ahle Sunnat Wal Jamaat ' 
wil in Nederland zendtijd 
om haar geloof uit te dra
gen en te verkondigen . 
Volgen3 de vereniging is 
de Islaam de tweede gods
dienst in Nederland en mag 
zendtijd niet uitblijven, 
omdat ook andere geeste
lijke stromingen aan het 
woord komen. Volgens de 
vereniging weten te weinig 
mensen ook wat de Islaam 
i s . Om haar ideaal te be
r eiken is zij voorlopig 
tevreden met ~én uitzen
ding per maand . De vereni
gi ng heeft haar verzoek 
gericht aan het bestuur 
van de NOS i . p . v. aan de 
minister van CRM. In de 
brief aan het NOS-bestuur 
geeft zij over deze keus 
geen verdere opheldering . 

Terug naar Spanje 
Ex-Luxemburg, ex-Veronica 
en ex- Mi Amigo deejay Stan 
Haag heeft wederom Neder
land verlaten om zich in 
Spanje te vestigen. Dit 
maal niet voor radiowerk, 
maar hij heeft een restau
rant in de Spaanse provin
cie Tarragona overgeno
men . Het interview verder
op in dit blad is nog in 
zijn huis in 't Harde af
genomen. Het zoontje van 
Stan en Nikki heeft in 
Spanje nu wel onderdak bij 
een geschikte school kunnen 
vinden . Het vertrek is 
vooral te danken aan het 
feit dat Stan Haag teleur
gesteld was over het niet 
aan de slag kunnen gaan 
bij een Nederlandse omroep. 

Etherpirat~n 
De Jugoslavische krant 
'Politika' van 24 mei jl. 
meldde, dat de Jugosla
vische politie 843 pira
tenstations het zwijgen 
heeft opgelegd . De meeste 
stations werden gerund 
door jonge mensen, die 
popmuziek de ether in
stuurden. 

BCBA helpt 
De BCBA (Belgian Citizen 
Band Association) heeft 
tijdens werken aan de ri 
olering te Borgerhout 
(Antwerpen) hulp aange
boden d . m. v . hun zenders 
voor de kommunikatie. Zo
wel de politie van Borger
hout als het gemeentebe
stuur toonden zich ten 
zeerste verheugd over de 
BCBA, die zich volledig 
had ingezet tijdens deze 
werkzaamheden . Ze kregen 
daarvoor een felicitatie 
van de burgermeester zelf. 

Stank voor dank 
Bij het uitbreken van een 
brand in de drukkerijen 
van 'Het Volk' te Gent, 
was het een BCBA-amateur 
die deze brand zag ont
staan . De schade kon be
perkt blijven omdat hij 
snel via zijn zender a 
larm sloeg. Als dank werd 
deze zandamateur die de 
brandweer verwittigde, 
's nachts om 2 uur uit 
zijn bed gelicht en werd 
beslag gelegd op zijn ap
paratuur. 

Onbekenden hebben in het 
opsporingscentrum van de 
PTT in de Keizerinlaan te 

Brussel delen van nieuwe 
opsporingsapparatuur ge-. 
stolen . De snelle lokali
sering van illegale zen
ders kan voorlopig niet 
doorgaan. De dieven lieten 
geen sporen van inbraak 
achter. 

Nieuwe piraat 
Weinig nieuws over de mo 
gelijke nieuwe piraat voor 
de Nederlandse kust. Het 
schip de ' Aegir' vanwaar 
de uitzendingen zouden 
gaan plaatsvinden is op 
het ogenblik spoorloos . 
Of de inbeslagname van de 
apparatuur in Scheveningen 
nu een publiciteitsstunt 
of een domme zet is , is 
niet bekend. Wel wordt 
echter de indruk gewekt, 
dat alle gebeurtenissen 
allemaal een beetje klun
gelig overkomen en dat 
eventuele uitzendingen na
venant zouden kunnen zijn 
geworden . Of voor luister
aars die niet al te hoge 
eisen stellen, zoals on
langs een AD- reporter 
zich uitliet over de uit
zendingen van Radio Mi 

~15:g::· 
AMIGO 

Tot zover het ' RadioJour
naal'. Kort radio-nieuws 
verder in de rubriek 
'Flash'. tr~~. 

(t ~:" • : ' ~::- )) 

~ 
. : , ,, .~ . ( ". 

Beste radio - freaks ! Kijk eens op de enveloppe waar deze 'RadioVisie' 
instak. Als er voor het adres - strookje een cijfertje - 12- gedrukt 
staat, wil dat zeggen dat Uw abonnement is afgelopen. Stuur ons dan 
s.v. p. zo snel mogelijk opnieuw Uw abonnementsgeld. Voor details 
kunt U terecht op pagina 43 . Meteen doen, anders mist U misschien 
een nummer! En da's uitermate vervelend •• • 

• 
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VR IJBUITERS 
voor de KUST 

Dit ging voor f : 
"Radio Sootland" en "Radio 270" 
stoppen hun uitzendingen . Tot een
ieders ve=assing doet "Radio Lon
don" dat ook. Alleen "Radio Caroli
ne" is van plan door te gaan ••• 

, 
•••• 

Het is 15 augustus 1967 ! Nul uur in de morgen. Een nieuwe dag én de Britse anti-
7. ezenderwet beginnen hun eerste levensuur. Het is meteen een dag waarop tienduizenden 
radio-freaks hun bed geruild hebben voor een onkomfortabel plaatsje vlakbij hun radio
toestel. Ronan O'Rahilly, Caroline boss heeft immers met klem bevestigd dat hij al eni
ge de "Marine Offences Act" zou trotseren. Britse zeezende=adio zou blijven ••• En 0' 
Rahilly houdt woord. 

Al begint Radio Caroline South haar illegale bestaan dan met één minuut stilte om 
haar t er ziele gegane kollega' s te herdenken. Hierna wordt "We shall overcome" van Fete 
Seger gedraaid, onmiddellijk gevolgd door de bekendmaking van de nieuwe stationsnaam, 
die nu "Radio Caroline International" wordt. 
Ronan 0 ' Rahilly I - "We vechten verder. De Britse regering kan het onderste uit de kan 
halen , we zinken niet ! De minister van buitenlandse zaken van een, voorlopig ni~t na
der te noemen land, heeft de bemanning en deejays trouwens het burgerschap van z'n land 
voorgesteld I Maar daar laten we het niet bij, want we gaan de zaak aanhanging maken 
bij de Verenigde Naties en ik geloof bovendien dat er een goede kans is dat de Britse 
aktie veroordeeld zal worden !". 
En "Radio Caroline" blijft de kranten halen met optimistische berichten. 's Anderendaags 
Tgeds wordt bekend gemaakt dat internationale adverteerders voor ruim 300.000 pond re
klnmeboodschappen hebben gekocht. Dit is meteen genoeg om zo'n zes maand verder te kun
n n. 
H t station blijft ook nep-reklames draaien voor verschillende Britse firma's en pro
!lukten. Heel wat bedrijven zitten duidelijk erg verveeld met deze gang van zaken en ont
kennen dan ook meteen dat ze adverteren. Een zegsman van "Beecham"-dranken verklaart I 

"Onze kontrakten met het station zijn al in november geêindigd. Caroline maakt alleen 
Kftbru1k van oude kommercials en zendt ze zonder onze toestemming uit !". 
De Caroline-direkt1e replikeert hierop met de ontkenning dat ze zomaar gratis reklames 
zouden weggeven. "Sommige kontrakten zullen meer als een jaar lopen en werden reeds 
voor -f betaald I Verschillende Britse firma's adverteren trouwens omdat ze principieel 
,ft, t ooe akkoord gaan en de onredelijkheid van de wet veroordelen I". De justitie trekt 
(11e klameboodschappen na, zelfs die voor charitatieve akties ! 
'rul.en de nieuwe adverteerders zitten heel wat Amerikaanse religieuze genootschappen, 
di 80ms over twee uur zendti j d per dag beschikken. Het lijkt erop dat Caroline door 

in 1 ven wordt gehouden ••• 

T~ die gedwongen moet toezien dat Radio Caroline doorgaat laat in een zeventig
kr nten en tijdschriften pagina-grote advertenties plaatsen die wijzen op het be-

~~ln van de anti-zeezenderwet en haar gevolgen. Om potentiêle Amerikaanse adverteer
cl r r ~ schrikken wordt in het Amerikaanse "Time Magazine" een advertentie p88ina 

kooht voor ruim 1200 pond. Andere dure advertenties worden geplaatst in "Th T1m I", 
~'1nnncial Times" en in "Life". 

"/(1\(110 C 1'oline North", vanaf de mv Frederica, is intussen nog st. d8 111. 
vig n d. MOA . Het station dat voor het eiland "Man" ligt, kan bunl r 
ti Itrui t Ongt1Btoord opereren. Het bestuur van het eiland heeft optln!1 Ik 
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regering verklaart dat ze "Radio Caroline North" willen behouden en helpen. Die rege
ring gaat hier niet op in en verplicht het eiland de anti-zeezenderwet op 1 september 
1967 van kracht te laten worden. Ondanks het hevige verzet is Radio Caroline North met
een haar makkelijke bevoorradingsroute kwijt. De Ierse haven Dundalk wordt nu het nieu
we basispunt voor Caroline North. Op 31 augustus, om middernacht, kondigt deejay Don 
Allen aan dat ook "Caroline North" doorgaat en haar naam wijzigt in "Caroline Interna
tional". Een station met een zuid- en een noordschip dus. 

Het blijft maanden stil en rustig rond beide zendschepen. De deejayploeg wisselt 
weliswaar om de haverklap van samenstelling, doch iedere deejay blijft rustig omroepen 
dat "U naar Radio Caroline International luistert, een station met kantoren in New York 
Parijs, Toronto en Amsterdam". Een call die erop wijst hoe groot Caroline wel is en hoe 
financieel sterk ze zijn. Niettemin worden op 26 september de uitzenduren ingekrompen. 

Het wordt zonder noemenswaardige voorvallen 3 maart 1968. Op het zuidschip wordt een 
uur non stop muziek voorbereid. Even na vijf uur verschijnt in de omgeving van de "mv 
Mi Amigo" de Nederlandse sleepboot "Titan". Eigendom van rederij Wijsmuller uit Amster
dam. Een bedrijf dat al jaren voor de 'bevoorradingen van de. zendschepen instaat met 
haar "Offshore I, Il en lIl". De kapitein en vier bemanningsleden van de sleper gaan 
aan boord van het zendschip en stormen meteen de studio binnen waar ze de zendtechnicus 
het bevel geven om de zender uitte schakelen. "We gaan naar Amsterdam" zegt de kapi
tein. Als deejay Roger Day een poging waagt om de luisteraars te vertellen wat er aan 
de hand is, rukt de kapitein het mikrofoonsnoer uit het mengpaneel. Twintig minuten la
ter, middenin een plaat zwijgt "Radio Caroline". Deejays en bemanning worden opgesloten 
en de "Titan" vangt zijn sleeptocht naar Amsterdam aan. 
Voor de kust van het eiland "Man" wordt ondertussen een gelijkaardige aktie uitgevoerd 
door de sleepboot "Utrecht". Deejay Don Allen larijgt het bevel de studio's te verzege
len en de kristallen uit de zender te halen. Er ontstaat een hevige diskussie of zoiets 
wel kan, want ondanks een officieel papier van het "Wijsmuller"-bedrijf, waarop de hele 
aktie onderschreven is, lijkt het de bemanning verdacht veel op een echte piratenroof. 
Er zit echter niks anders op dan de bevelen uit te voeren. En zo vangt ook het noord
schip z'n gedwongen tocht naar Nederland aan. De sleepboten houden er een vreemde zig. 
zag koers op na om buiten de drukste scheepvaartroutes te blijven en zo eventuele ., 
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nieuwsgierigen uit de beurt te blijven. 
Vierentwintig uur later arriveert de "mv 
Mi Amigo" in Amsterdam. Enkele deejays 
zijn er nog in geslaagd om belangrijke 
technische gegevens en dossiers over boord 
te gooien. 
Een zegsman heeft het over een binnenlopen 
voor normale werkzaamheden die verricht 
moeten worden. Vijf dagen later komt ook 
de "mv Frederica" in AmsterdBIIIJ aan. De be
manning wordt uitbetaald en krijgt tickets 
om naar Engeland terug te vliegen. Er wordt 
hen gevraagd op instrukties te wachten. 
Noch de deejays, noch de miljoenen Caro
line luisteraars weten wat er aan de hand 
is ••• Dan blijkt dat de tendermaatschappij 
al maanden lang niet meer uitbetaald werd, 
waarop deze besloten heeft de Caroline 
zendschepen als onderpand een dok binnen 
te slepen ••• 

Kort na deze verrassende aktie valt de 
Caroline-organisatie uiteen in verschillen
de splintergroepen. Er wordt niettemin ge
probeerd om "Radio Caroline" vanaf één 
zendschip terug in de ether te brengen. 
Hiervoor wordt alvast onderhandelt met de 
eigenaars van de "Ocean 7", het ex-zend
schip van "Radio 270". Bedoeling is om op 
14 april '68, Paaszondag, terug in de lucht 
te komen. Op het allerlaatste moment wor
den de plannen echter opgegeven. Officieel 
heet het dat voorpubliciteit in verschil
lende kranten de zaak zou gedwarsboomd heb
ben. Later blijkt dat ook afpersing en in
timidatie niet vreemd zijn aan het misluk
ken. 
Dan wordt geopteerd voor de "mv Gala.xy" 
van ex "Radio London", doch de kostprijs 
is buiten alle financi~le bereik. 
In mei dan, wordt het "Knock John"-fort 
van ex "Radio Essex" uitgerust met genera
toren en radio-apparatuur, dit niettegen
staande het fort binnen territoriale wate
ren ligt. "Radio Essex" werd er gedurende 
haar korte bestaan al voor beboet. Dit 
lijkt pas naderhand tot de initiatiefne
mers door te dringen en net op tijd wordt 
alle apparatuur weer verwijderd. Een uur 
later arriveert de kustwacht ••• 

Caroline deejays die vruchteloos op die 
instrukties wachten kijken uit naar ver
vangjobs. Roger Day gaat naar Radio Luxem
burg, Robbie Dale naar Radio Veronica. 
Het is duidelijk dat de Britse regering 
het pleit gewonnen heeft, mits het nodige 
geduld ••• Op de NoordzeEl" heerst opnieuw 
een muzikale rust. Misschien vreemd omdat 
het Britse offshore imperium bijna vier 
jaar geduurd heeft ••• 

Radio Caroline, Engelands eerste en 
laatste zeezender is een langzame financi-
ele dood gestorven... • JLB 

door 
Frans Meeuw 

4. Geluidssterkte 
Een toon van bvb 90 Hz kan voor ons onhoo 
baar zijn en een toon van meer dan 16.000 
Hz kan voor ons wel hoorbaar zijn als het 
volume zeer groot is. 
Alles hangt in feite af van de sterkte van 
het geluid. Het komt er dus op neer dat 
het niveau tussen onze gehoordrempel en 0 

ze pijngrens ligt. En hiermee komen we tot 
de eenheid van geluidssterkte, DECIBEL, 
met als afkorting "dB". 

Als men een elektrisch apparaat aanzet 
zonder dat men er iets op aansluit (behal
ve elektrische stroom), dan produceert dit 
apparaat ruis. Deze ruis gebruikt men als 
uitgangspunt voor alle metingen. De ruis 
staat gelijk met 0 dB. Nul decibel is dus 
geen volledige stilte maar het ruis niveau 
of de stoorspanning dat een toestel pro
duceert. De eenheid decibel geeft in feite 
aan hoeveel maal het ene geluid sterker is 
dan een ander. Kortom het is de verhouding 
of het verschil tussen zwak en luid. 

Elke 6,03 dB meer, geeft een verdubbeling 
van de geluidssterkte. Hiermee en met vol
gende tabel is het handig werken als u 
graag weet waarmee een aantal dB overeen
stemt. 

0,00 dB = ruisniveau of stoorspanning 
6,03 dB - 2 maal sterker dan 0 dB 

20,00 dB = 10 maal sterker dan 0 dB 
26,00 dB 20 maal sterker dan 0 dB 
32,00 dB 40 maal sterker dan 0 dB 
40,00 dB =100 maal sterker dan 0 dB 

Nemen we nu even een voorbeeld. U wilt w~ 
ten waarmee 38 dB overeenkomt. In de tabel 
zien we dat 32 dB, 40 x sterker is dan 0 
dB. 32 dB + 6 (- 38), de 6 dB duidt op een 
verdubbeling van de geluidssterkte. Dat 
wordt dus 40 x 2 - 80. We komen tot de 
konklusie dat 38 dB tachtig maal sterker 
is dan 0 dB 

Voor de meeste mensen wordt een toon van 
1 kHz (1000 Hz) bij een geluidssterkte 
van 130 dB, als pijngrens aangeduid. Dit 
hangt natuurlijk ook nog van persoon tot 
persoon af. 
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'Het begin in Spanje was eigenlijk 
best leuk', verhaalt platenprater Haag, 
die tijdens zijn driejarig verblijf 
aanmerkelijk grijzer is geworden; 'Ik 
kon weer aan het werk en het radiobloed 
begon weer te stromen. Bovendien woon
den we in een schitterend huis; het 
weer was er prachtig en iedereen was 
vol goede moed . Ga maar na : alles was 
nieuw en avontuurlijk . Al gauw echter 
kwamen de problemen voor ons opzetten. 
We kregen een enorme heimwee naar ons 
elf jarig zoontje Stan, die aanvankelijk 
met ons meegekomen was naar Spanje, 
maar later naar mijn schoonouders in 
Nederland moest worden gebracht . Het 
kereltje kon namelijk niet aarden in 
Spanje. We hadden hem daar op school 
laten gaan, maar zijn klasgenoot jes 
wilden hem niet aksepteren; ze beschouw
den hem als een buitenlander, als een 
indringer. Als er een bal zoek was kreeg 
Stan de schuld , als er een ruit was in
getrapt had Stan dat gedaan ; hij kreeg 
van alles de schuld . Ze lieten hem re
gelmatig schoolblijven , soms zelfs tot 
zeven uur. Drie maanden is die jongen 
daar op school geweest; toen was hij 

bijna zenuwpatiënt. Goed, Stan ging 
weg en wij bleven alleen in Spanje, 
mijn vrouw Nikki en ik'. 
Echtgenote Nikki Haag begon kort daar
na eveneens als disc-jockey de zender 
te bemannen. Eerst met veel plezier, 
zoals ze later op de dag zelf zou ver
kondigen, maar later met steeds meer 
tegenzin. Want ook de zakelijke hemel 
in Spanje was steeds meer gaan ver
duisteren. 

'We kregen steeds meer konflikt en 
met de Belgische ploeg in Playa de 
Aro', zegt Stan Haag. 'Belangrijke ge
gevens werden door de Belgen voor ons 
Hollanders achtergehouden, we werden 
door de Vlamingen helemaal niet geak
septeerd. Buitenstaanders waren we in 
hun ogen. Op een gegeven moment be
reikte ons in Spanje het bericht dat 
het Mi Amigo-zendschip al een dag of 
tien niet meer uitzond. Dat was vorig 
jaar november, tijdens een fikse win
terstorm. Toen we vroegen wat er aan 
de hand was, werd ons door de Belgen 
medegedeeld dat de generatoren kapot 
waren en dat het schip gedeeltelijk 
onder water was gelopen . Later hoorden 
we van een tweetal Nederlandse DJ's die 
op het schip hadden gezeten , dat ze » 



op dat moment geweigerd hadden te wer
ken. Staken is misschien wel een groot 
woord, maar aan boord was geen eten 
meer, geen olie . Niets . 'De generatoren 
waren uitstekend, maar wij hadden er op 
deze manier gewoon geen zin meer in. 
Daarom hebben wij de zender uit de lucht 
gehaald', zo zeiden ze. En wij in Spanje 
hadden allemaal leugens gehoord van de 
direktie . Kijk, dan voel je je als mede 
werker belazerd' , zegt Stan Haag. 
'De Belgische ploeg had de onhebbelijke 
gewoonte om in plat Vlaams tegen elkaar 
te praten. Je verstond er helemaal 
niets van. Zoiets vergroot het vertrou
wen in elkaar natuurlijk niet bizonder. 
Op een gegeven moment mochten wij, als 
Nederlanders zelfs de telefoon niet 
meer aannemen, we mochten geen medede
lingen aan de pers doen . We mochten 
helemaal niets meer. Ach, die sfeer 
daar . . • Bovendien boterde het helemaal 
niet best tussen mijn vrouwen de vrouw 
van de Belgische technikus Bokkebroek, 
die als Haike DuBois op Mi Amigo even
eens een programma maakte. Het was tus
sen die twee een soort gewapende vrede. 
Bij het minste of geringste voelde je 
al weer een spanning . En met Bokkebroek 
zelf , die drie jaar lang de techniek 
van mijn programma's heeft gedaan, kon 
ik ook steeds minder opschieten . Drie 
jaar lang zag ik datzelfde gezicht, dag 
in dag uit . Het maakte allemaal , dat ik 
ook geen plezier meer had in het maken 
van mijn programma's', aldus Stan Haag. 
' Het werden op den duur gewoon banden, 
die je moes t inspreken. Lopende band
werk : dat was het geworden. Bij Vero 
nica hoorde je vroeger je eigen pro
gramma 's op de radio terug, maar in 
Spanje was Mi Amigo niet te ontvangen, 
omdat het schip voor de Engelse kust 
lag . Als je band weg was, zag of hoorde 
je hem nooit meer terug . Je had totaal 
geen affektie meer met de programma's . 
Als ik ' s avonds naar huis ging , dacht 
ik wel eens : 'Gelukkig, de dag zit er 
weer op ' en dat is natuurlijk een ver
keerd uitgangspunt voor een programma
maker . Bij Veronica vond ik het juist 
jammer als een programma was afgelopen. 
Dan had ik er vaak nog best een uurtje 
bij willen doen'. 

Het gesprek wordt onderbroken door 
e vanuit Thailand door de familie Haag 

"eadopteerde dochter Adia (Veronica 
~aakte over die adoptatie nog een spe
ciaal televisieprogramma). Het drie
jarig dochtertje had al gedurende het 
hele gesprek een verbijsterende akti-
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viteit aan de dag gol gd; kll'u"hlwken 
werden aangedragen, n.u.nwe:o:lgclI werden 
koekjes in de mond geduwd 11 nu werd 
ook pa Haag nog eens p1 Jn I '1.11< "I' zijn 
hoofd gekramt met een sLul n hond"n
borstel. 

' De Belgische direkteur Dylvain Tack 
zag Mi Amigo ook helemanl n1 t meer 
zitten', zegt Stan Haag n18 dochter Adia 
met een ruime dosis speelgoed op peda
gogische wijze buiten de deur ie gezet; 
'Die schuit kost hem dan ook 40.000 
gulden per week. 'Mi Amigo. Ik ben 't 
zat', heeft hij wel eens letterlijk 
tegen mij gezegd . Dat moet hem wel seri
eus zijn, want hij is al bezig zijn 
huis te verkopen. Wie de zender gaat 
overnemen ? In piratenland wordt gemom
peld dat Willem van Kooten uit Hilver
sum, die als Joost den Draaijer ontslag 
heeft genomen bij de ' legale radio' 
daarvoor wel eens hoog op de nominatie 
kan s taan , samen met zijn radiovriend 
Jan van Veen. Vooralsnog zijn dat ech
ter geruchten'. (Nvdr : Wi llem van Koo
ten en Jan van Veen ontkennen deze ge
ruchten ook hardnekkig !). 

'En of Mi Amigo winstgevend is ? Ik 
weiger dat aan te nemen. Sylvain Tack 
heeft er sommen geld mee verloren . Hij 
heeft ons vorig jaar wel eens opgebiecht 
dat hij aan een klein winstje toe was. 
Maar met al die kleine adverteerders zal 
dat geen bedrag zijn om over naar huis 
te schrijven . Dat ligt hem waarschijn
lijk zwaar op de maag . Ik heb Tack ver
schillende malen ten einde raad gezien . 
Thuis werd hij eens zo kwaad om Mi Amigo 
en alles wat daarmee te maken had , dat 
hij zijn sloffen door de kamer smeet. 
Hij kreeg een woede- aanval en begon op 
z'n Belgisch te schreeuwen. Hijzelf 
voelt ook wel dat het een aflopende 
zaak moet zijn met Mi Amigo' . 

'Tack is nu druk bezig een wafelbak
kerij en een jeansfabriek van de Spaan
se grond te krijgen . Drie bars en een 
discotheek bezit hij al in Spanje. Wat 
dat betreft zit hij financieel wel vei
lig , maar naar België teruggaan kan hij 
nooit; dan wordt hij meteen voor een 
paar jaar achter de tralies gezet . Even
als de andere Belgen overigens, die 
samen met Tack naar Spanje waren uitge
weken. (Nvdr : De Belgische wetgeving 
verbiedt Belgen ook in het buitenland 
medewerking te verlenen aun oen zee
zender , dit in tegenstelling tot de Ne
derlandse wetgeving). 
Hun positie wordt door 'l'/Lok ti/IJl ook goed 
misbruikt . Die Bokk brouk hijvoorbeeld 
is gewoon de boodscll'LJlp lI.lotl/1 n van 
Tack geword n. Al :ly I v I ti 'r Lok hem » 



zou opdragen dat hij de tuin van Z1Jn 
villa moet omspitten, dan zou Bokke
broek dat zonder meer doen. Medewerkers 
zijn allemaal in een bepaalde positie 
gedraaid. Sommige Belgen worden op een 
enorme manier uitgebuit. Maar wat moe
ten ze zonder de (financiële) hulp van 
Tack beginnen 1'. 

O .. 'hlAS ~ .. -VU) tUI4S 
Een in december vorig jaar tot uit

barsting gekomen konflikt tussen Tack 
en een tweetal Nederlandse disc-jockeys, 
die van Tack hadden geëist dat de situ
atie aan boord van het Mi Amigo-zend
schip moest worden verbeterd, bleek -
nadat Tack afwijzend had gereageerd -
voor het echtpaar Haag de druppel te 
zijn die de emmer deed overlopen. Stan 
en Nikki Haag kochten een huis (in 't 
Harde; de randstad was voor hen voor
lopig nog veel te duur) en wilden half 
december terug naar Nederland reizen. 
Op dat moment echter kwam alle opge
kropte spanning tot een uitbarsting: 
De Belgische Mi Amigo-medewerkers be
tichtten het echtpaar Haag ervan een 
vijtigtal LP's uit de platenverzameling 
van het station te hebben gestolen. 
'Ik had wel platen uit de discotheek 
genomen, maar dat waren mijn eigen pla
ten die ik bij mijn komst naar Mi Amigo 
had uitgeleend en nu weer mee terugnam. 
De bewuste platen die zij misten, had 
ik echter niet meegenomen ', zegt Stan 
Haag. 'Sylvain Tack wilde dat echter 
niet geloven en dreigde met huiszoeking 
en politie. Ik heb toen tegen hem ge
zegd : 'Sylvain, je krijgt de sleutel 
niet, je gaat niet met me mee en er 
komt niemand binnen'. Ik wist dat het 
dreigen met politie een loze kreet was; 
Tack kan zich in Spanje geen moeilijk
heden permitteren. Wij zijn toen weg
gegaan, maar toen we 's avonds na een 
etentje in onze auto stapten - dat was 
onze allerlaatste avond in Spanje -
stond er een stationair draaiende auto 
achter ons met brandende koplampen. In 
de wagen zaten twee Belgische medewer
kers van het station. Wij reden naar 
huis, met onze achtervolgers bumper aan 
bumper er achteraan. Het was een lugu
bere zaak om over die kleine weggetjes 
en langs diepe afgronden op een derge
lijke manier te worden achtervolgd. We 
hebben werkelijk als een gek gereden. 
De Belgen durfden het schijnbaar niet 
aan om ook nog het terrein van ons huis 
op te komen; bij het hek bleven ze ten
minste staan. Later hoorden we dat ook 
Sylvain Tack de hele nacht om ons huis 
had gezworven. We waren echt blij dat 

we de volgende dag naar Nederland kon
den vertrekken. Ik heb geen afscheid 
meer genomen van de Belgische medewer
kers. Ik had mijn buik er goed van vol'. 

'Of ik spijt heb van mijn periode 
bij Mi Amigo 1'. Stan Haag zucht be
denkelijk; 'Ach, ik ben er wel op ach
teruit gegaan. In feite had ik het niet 
moeten doen. En ik zou het - als ik 
voor de keuze stond - ook nooit meer 
6ver willen doen. Dat is een ding wat 
zeker is'. 

• Jelle Boonstra 

Foto boven: Stan's vrouw Nikki die 
als 1lichelle programma's maakte. 
Foto onder : Stan Haag hier bezig met 
een Mi Amigo-programma in Spanje. 
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KYP KOUMI 
PRESENTEERT Ra.OIO ClYDE 

FIVE O'CLOCK TEA 
Servinl Welt and Ccmr.1 ~;c.otl.nd fTom 
transmitten in CllJlOw 

Fint tnnsmiuion: 'hl Otcfmbtr 1975 . 
Estimated Popula tion Covcu't': 1.9S0,OOO. 

Lokale radio in Schotland 
Deze keer gaan we eens een kijkje 

nemen in het westen van Schotland, waar 
het meest populaire radio- station niet 
BBC - Radio Schotland , ook niet Radio One 
of Two, maar Radio CLYDE is . Dit lokale 
kommerciële radio- station richt zich tot 
de regio Clasgow met omliggende steden. 
Op de middengolf wordt met een kracht 
va:, 2 kilowatt uitgezonden op 261m 
(115 1 kHZ) en op de FM- band met 3 , 4 
kilowat t op 95 .1 mHz . 
Het station startte op 31 december ' 73 
en dit ging natuurlijk gepaard met de 
nodi ge feestel i jkheden . En s i nds die 
tijd is het .station tot een van de me:st 
suksesvolle onafhankelijke lokale rad~o
stations van Groot- Brittanië uitgegroeid. 
De direkteur van het station, James Gor
don, weet te vertellen dat Radi o Clyde 
een uitgebalanceer d programma t r acht 
te brengen en er voor te zorgen dat zo 
veel mogelijk verschillende smaken aan 
bod komen . En is hij daarin geslaagd ? 
Ja daar is geen twijfel over mogelijk. 
To~gegeven , het geheel komt een beetje 
verwarrend over, maar wat maakt dat nu 
uit als de luisteraars het zó waarderen . 

~DIO o~ 
ClYDE 
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De programmering 
Het station is de klok rond in de ether 
en we bekijken in vogelvlucht de soort 
programma ' s die Radio Clyde heeft te 
bieden . 

Van maandag t l m vrijdag begint om 6 uur 
' s morgens het eerste programma en dat 
i s Dave Marshal l ' s ontbijtprogramma me t 
veel popmuziek . Om 9 uur neemt Steve 
Jones de mikrofoon over . Steve heeft 
een korte ti jd bi j BBC- Radi o One ge
wer kt en hij heef t pr ogramma's gepre
senteer d bij de Schots e televi sie . Hij 
draai t veelal de zgn . middle- of- the 
road muziek in zijn morgenprogracrma. 
Gedurende het eerste uur kunnen luister
aars ' draai- een- verzoek' (Dial- a - dedic
tion) per telefoon aanvragen . In het 
tweede uur kunnen prijzen in kontant 
geld wor den gewonnen met het 'geldspel' 
(Moneygame) en i n het derde uur is er 
het onderdeel ' Choose- a - choon' wat zo
veel wil zeggen als 'kies- een- melodie'. 
Ook is in dit derde uur de 'Country 
corner ' te beluisteren . 
Vanaf 12 uur ' s middags is Dougie Don
nelly aan de beurt . Tom Ferrie draait 
vanaf 2 uur middle - of- the- r oad muziek 
en in zijn programma is de favourite 
' slechtste' plaat te horen . 
' Homeward bound ' begint om 4 uur en dit 
i s in handen van Richard Park die vr oe
ger (in de zestiger jaren) voor de zee 
zender ' Radio Scotland ' heeft gewerkt . 
Na zessen 's middags zijn de programma's 
erg gevarieerd en iedere avond verschil
lend . 
Op maandagen presenteert Ken Sykora om 
6 uur ' big band music' en Fione Ross 
spreekt vanaf 7 uur met gasten in de 
studio. Om 22 . 10 is er en boekprogram
ma . Muziek voor de lat nl,cht en ge
dichten worden g pro ent rd door Iain 
Anderson vanuf 22 .30. V 1 ' alterna 
tieve' muzl k VLn v 1e/' 1 oort wordt 
onder de /ld 11 I oll :1n 'Folkal 
point' TI'lOtlld"o" Coltn MacDo -
nuld. 
Op dln 



SteveJones 
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FQL~~L "QlnT 
MUSICAL ALTER NATIVES FROM 
FOLK TO ROCK WITH 

ealin macCanald 
AFTER THE MIDNIGHT NEWS ON MONDAYS 
THROUGH Till 2 a.m. ON RADIO ClYDE 261 

Ford die meestal veel sterren naar de 
studio haalt . Onlangs waren nog in de 
studio Kevin Coyne, The Pirates en The 
Strawbs. Oude platen komen weer tot 
leven in het programma ' Dr. Dick's 
midnight surgery ' en dat is dan mid
dernacht. Dr. Dick is eigenlijk Richard 
Park. 
Op de woensdagen is na achten ' s avonds 
'Street sounds ' te horen met daarin 
veel zgn 'New wave '-muziek en vanaf 
middernacht draait Ken Sykora allerlei 
genres muziek . 
Op donderdagen draait Bill Smith vanaf 
half zeven hitparadewerk ('Clyde Clim
bers') en Tom Ferrie draait om elf uur 
's avonds alle tracks van de ' Clyde LP 
van de week' . 
Steve Jones start op zaterdagmorgen 
al rockend met de 'Boozy Woogie Rock 
Show'. Op zaterdagen draai t Dave Mar
shall vanaf 9 uur pl aatjes voor de 
kinderen in ' Children ' s choice' . Dit 
is op hetzelfde tijdsti p dat Ed Stewart 
op BBC-Radio One bezig is met ' Junior 
choice', maar in West- Schotland geven 
tweemaal zoveel kinderen de voorkeur 
aan het programma van Radio Clyde. 
De gehele zaterdagnamiddag is er sport 
te horen zoals op de meeste kommerciële 
stations in Groot- Brittanië . 
Op zaterdagavond gaat Radio Clyde op de 
disco-toer. Om 11 uur is er een recht
str ekse Uitzending van de 'Clyde Disco 
Roncishow' die dan ergens in de streek 
optrf) dt. Na middernacht is Bill Smith 
verantwoordelijk voor ' Disco date '. 
Op zondag is er 's morgens om 10 uur 
e n rg populair telefoon- programma met 
G or~ Mackintosh , verder om 11 uur 
e ti sp ciaal ziekenprogramma en om 12 
'R/ld10 Clyd Worldwide', waarin Tom 
F rri v rbindingen legt met Schotten 
en hun Jamilies waar ook ter wereld. 
Vorig j Itr d c . resulteerde dat in een 
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drie uur durende verbinding met het 
Canadese station 900CHML Toronto. 
De ' Clyde Tartan Top 30' wordt om 4 uur 
uitgezonden . 

Clyde en de konkurrentie 
Door de teruglopende luistercijfers 
voor BBC- Radio One in deze streek , kwam 
dit station met een tegenzet . Vanaf 13 
maart werden een week lang alle Radio 
One- programma's van verschillende loka
ties in Glasgow uitgezonden. Ongetwij
feld was dit voor Radio One een klein 
sukses je , maar het ziet er meer en meer 
naar uit dat Radio Clyde nog steeds 
luisteraars afsnoept van Radio One. 
Niettemin heeft Radio Clyde een goede 
verstandhouding met het buurstation 
Radio Forth , het lokale kommerciële 
station voor Edinburgh en omgeving . 
Forth en Clyde bestrijden elkaar eens 
per jaar in een voetbalmatch voor een 
speciale trofee die door de Schotse 
krant ' Sunday Mail ' ter beschikking 
wordt gesteld . 

Radio Clyde heeft haar eigen nieuws 
service en enkele voortreffelijke kon
takt- , konsumenten- en politieke pro
gramma ' s. Vorig jaar oktober bracht 
Radio Clyde een serie dokumentaires ge
titeld 'Pl atform 2000 ' met daarin een 
kommentaar van Prins Philip . Zijn uit
spraken waren zo interessant en opzien
barend dat alle stations in Groot- Brit 
tanië alsmede de BBC hiervan berichtten. 
Radio Clyde is gek op het sponsoren van 
konserten. Sinds 1976 wordt er ieder 
jaar het 'Clyd Festt vl~l' g organiseerd, 
met daarin 0Pf'fmomfll1 rock-shows, schil-
derij n- on pn t7.f .1 1 , n oonstellingen 
en v 1 IIport~omp 1.1t1111. 

~~'::'\/\/l I{ 7/ ~' 



IJestpraat 
door m. goeman 

Iedereen welkom bij deze rubriek. Het 
initiatief schijnt meteen meegevallen te 
zijn. Mocht u de voorkeur hebben van een 
of ander boek, of plaat, dan laat u ons 
dat gewoon weten, en wij geven uw verzoek
je een voorkeurbehandeling. 

«PirCltenzenciers ) 
"Piratenzenders" van Jan F.J. Gorus 

werd uitgegeven in samenwerking met het 
11 Centrum voor de studie van het recht 
van de Verenigde Naties aan de Vrije Uni
versiteit te Brussel". 

Op het eerste zicht is "Piratenzenders" 
een slecht gedrukt werk met slordig inge
kleefde bladen. De inhoud van dit MOEILIJ
KE boek is echter enorm interessant. Het 
betreft immers een unieke WETENSCHAPPELIJ
KE studie, die werkelijk alle aspekten van 
de zeezenders belicht. Jan Gorus, die zo
wel licenciaat in de Rechten als licenci
aat in de Politieke Wetenschappen is, 
maakt hiervoor hoofdzakelijk gebruik van 
persberichten uit het krantenarchief van 
de BRT en van het dossier "Piratenzenders" 
van de juridische dienst van de BRT/RTB. 

Achtereenvolgens behandelt de auteur de 
oorzaken, de bestaansredenen en de beteke
nis van de zeezenders. Hij toont tevens 
aan dat de etherpiraterij gegrondvest is 
op zekere lacunes in het internationale 
zee-en radiorecht. In dit opzicht be
spreekt hij o.a. de "Vrijheid van de Hoge 
Zee" (de z.g. internationale wateren) en 
"Het principe dat ieder schip een vlag 
dient te voeren". Verder gaat hij na welke 
maatregelen tegen zeezenders kunnen geno
men worden en vermeldt hij hoe de diverse 
Europese regeringen te werk zijn gegaan om 
de piraten tot zinken te brengen. Hij komt 
ten slotte tot de konklusie dat de onder
gang van de zeezenders gepaard is gegaan 
met het invoeren van etherreklame bij de 
nationale zenders. 

Het boek bevat ook enkele interessante 
bijlagen, zoals een programmaschema van 
drie zendorganisaties uit New York, een 
vergelijkende tabel van de reklameprijzen 
op de Engelse zeezenders en verschillende 
wetteksten. 

Over het algemeen werkt J. Gorus heel pro
fessioneel. Jammer genoeg bevat het hoofd
stuk "Historische evolutie" enkele grove
fouten. De auteur beweert o.a. dat Radio 
Mercur in 1958 startte vanaf de 'Lucky 
Star', terwijl dit nochtans de 'Cheetah' 
moet zijn (zie "Bafne 11-12, nvdr). 

I
"Piratenzenders" is via Music Radio I 
Promotions verkrijgbaar voor 300 Bfr 
of 21,- gld. 

Wie leest 
RCldioVisie 
eigenlijk niet? .* • 

Annonces 
MI! AERTS, LEESTSESTEENWEG 1 9, 

2801 HEFFEN (Belgi~) 
- Vele soorten Mi Amigo-stickers verkrijg
baar op bovenstaand adres. 

VICTORIA, LIVINGSTONELAAN 63, 
3526 RB UTRECHT (Nederland ) 

-"Victoria" is een maandblad over vrije 
radio, in en om de provincie Utrecht. Ook 
muziek komt aan bod. Jaarabonnementen kos
ten 10,--. Dit voor mensen in Utrecht en 
Zeist. Daarbuiten 11,50 gld. Over te ma
ken op postgiro 31.11.812 tnv L. Reuvers, 
Livingstonelaan 63 te Utrecht. 

RB NEWSLETTER, 8 SKARDU ROAD, CRICKLEWOOD, 
LONDON NW2-3ER (England) 

-"Radio Brief" magazine komt zes maal per 
jaar uit en bevat nieuws en informatie o
ver Radio Caroline, Radio Mi Amigo, VOO, 
onafhankelijke Britse lokale radio en an
dere stations. Voor 3 Internationale ant
woordkoepons ontvangt u een eksemplaar. 

*RadioVisie is precies één jaar jong. D 
om kunt u vanaf nu één maand lang een gra
tis annonce laten plaatsen in dit eigenste 
blad. Meteen doen, want volgende maand is 
het weeral te laat 1 . ............ ~ ....... ~~ .. 
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IUIITET BO SPAAW RUIA I TELEWIZJI 
"POLSKIE RADIO I TELEWIZJA" 

IIURO WSPOlPRACY Z ZAORAN IC.o\ 
BIOPO ME:lKm'HAPO,lUlbIX CBH3EH 
BUReAU DES RELAl iONS IN1ERNAliONAlES 
DEPARTMENT OF FOREION RElATIONS 

Staatsmonopol ie 
Over de r adio achter ' t IJzeren Gor

dijn is niet zoveel bekend . Alleen we
ten we, dat het 100% een staatsaangele
genheid is . In wezen ni et zó erg ver
schillend als bij ons hier : in België 
hebben we immers ook een staatsomroep 
en in Nederland is dat via een bedri eg
lijk zuilensysteem eigenlijk ook het 
geval . De staat heeft in Nederland nog 
altijd de grootste vinger in de omroep
pap. 
Om nu meer over de omroep in Oost- Euro 
pa te weten te komen , is 'RadioVisie' 
in de pen geklommen en heeft naar een 
aantal van die landen geschreven . En 
met sukses , want ' Polskie Radio ' stuur
de o . a. de gevraagde informatie en een 
12- tal prachtige foto ' s . Maar of deze 
informatie nou zo interessant is , laten 
we aan U de lezer over . •• 

Wat algemene informatie 
's Werelds sterkste zender van twee 

duizend kilowatt met 's werelds hoogste 
mast van 644 meter maken het mogelijk , 
dat het eerste programma van de Poolse 
radio via de korte golf door geheel 
Europa de klok rond is te ontvangen. 
Bij elkaar zijn er vier landelijke 
radionetten in Polen , die simpelweg 
Radio Een, Twee , Drie en Vier worden 
genoemd . Via langegolf , middengolf en 
kortegolf en zelfs via de FM worden 
deze uitgezonden. 
De zetel van de Poolse radio bevindt 
zich in Warschau . Tevens zi jn er ook 
nog 16 regionale stations die program
ma's leveren voor het landelijke net . 
Dan is er nog de buitenlandse service 
op de kortegolf en middengolf in het 
Pools (voor de Polen in het buitenland) , 
Engels , Frans, Duits , Spaans , Italiaans, 
Zweeds, Deens, Portugees, Fins, Arabisch 
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en Esper anto . 
Uit organisatori sch oogpunt is de Pool 
se radio en televisie ondergebracht in 
het insti tuut ' Polskie Radio I Telewizja ' 
dat direkt ondergeschikt is aan de voor
zi tter van de Raad van Ministers of de 
Eerste Mini ster . De gelden zijn afkom
stig uit het s t aatsbudget . 
Inkomsten uit luister- en kijkgelden 
(in Pol en bevinden zich 8 miljoen radio's 
en 7 miljoen TV- toestellen) en adverten
tie- inkomsten vloeien rechtstreeks naar 
de staatskas . 
Uit enquetes en onderzoeken is berekend 
dat zich op elke 1000 inwoners 240 radio
en 200 TV- toestellen bevinden . De totale 
bevolki ng bedraagt momenteel rond de 35 
miljoen inwoners . 
Er bestaan twee landelijke televisie
netten en de helft van de programma's 
wordt in kleur uitgezonden . 
In totaal zijn er bij de Poolse radio 
en TV ongeveer 10 . 000 mensen werkzaam. 
Onder dit aantal bevinden zich ongeveer 
evenveel mannen als vrouwen . 

Een stukje geschiedenis 
De geschiedenis van de radio begon 

al erg vroeg in Polen . Het eerste pro
gramma ging op 1 februari 1925 de ether 
in te Warschau . Op 18 april 1926 start
te de Poolse radio met regelmatige uit 
zendingen . De eerste zender had een 
kracht van maar amper een halve kilo
watt en de studi o was ondergebracht in 
een klein gebouwtje in het Mokot6w- dis
trikt in Warschau . En dat is maar 1~ km 
van de huidige studio's verwijderd . 
In 1931 werd te Raszyn bij Warschau een 
zender van 120 kilowatt in gebruik ge
nomen . Voor die tijd ' s werelds sterk
ste zender, om precies te zijn tweemaal 
krachtiger dan de andere belangrijkste 
Europese stations. 
Gedurende d vooroorlo oe p riode was 

)} 
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de Poolse radio wijd en zijd bekend 
vanweg e het hoge peil van de muziekpro
gramma's en voor de opmerkelijke resul
taten op het gebied van het radio- drama. 
Op h et terrein van de muziek was het 
vooral het Poolse Radio Orkest, opge
richt door de prominente komponist en 
dirigent Grzegorz Fitelberg, dat de 
kwaliteit van klassieke muziek tot een 
zo 'n sterke aanwinst maakte voor de 
uitzendingen in dit land. Het orkest 
bes taat nog steeds en gedurende al deze 
jaren heeft het niet alleen opnamen ge
daan voor de radio, maar ook konserten 
gegeven tot in de verste uithoeken van 
de wereld. 
Het is ook de moeite waard om op te 
merken dat in 1927 de Poolse radio 
startte met het uitwisselen van pro
gr amma's binnen de Union Internationale 
de Radiodiffusion (Internationale Radio 
Uni e). Als erkenning voor zijn rol in 
h et op poten zetten van dit uitwis se
l ingsschema werd de direkteur van de 
Poolse radio, Doctor Zygmunt Chamiec, 
voorgedragen als voorzitter van de kom
mi s sie van de Internationale Radio Unie 
die belast was met de uitwisseling van 
radi o-programma's. Hij behield de post 
tot 1935, toen zijn funktie werd over
genomen door Professor Van der Pol uit 
Nederland . 

Tweede Wereldoorlog 
To en de Tweede Wereldoorlog uitbrak 

op 1 september 1939 bleef de radio in 
Warschau doorgaan met haar uitzendingen 
in de belegerde stad en via de radio 
deed burgermeester Stefan Starzynski 

en ber oep op de bevolking om zich 
tegen de Nazi's te blijven verzetten. 
r. durende de bezetting werden alle sta
Lions ver nield of ontmanteld door de 
Nllzi ' s en alle radio-toestellen werden 
VI Y'bcurd verklaard . Iedereen die werd 
betrapt op in het bezit hebben van een 
"(luio - toes t e l en naar geallieerde ui t -
1\ ntlingen luis terde, werd in het gun
ll~Gte geval naar een konsentratie

kllrnp gedeporteerd. Ondanks dat bleven 
neon luisteren en tevens werden klan

Liene informatie-bulletins gepubli-
o ,'d , die werden samengesteld uit de 
hOfHlochappen van de verschillende 
!'r'on Ptl. 

Nil ue oorlog moes t de hele r a dio 
in geen ander land ter wereld, van 

vo " 11 ar nan beginnen. Het eerste na
OI' I (l l~[J!l rudio- station in Lublin, de 

, ,,' I. tJl'vrijde stad op Pools grondge
hl ol , wils ondergebracht in een omge
houwdl epoorwegwagon. Die uitzendingen 
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begonnen op 11 augustus 1944. 
Voor buitenstaanders is het misschien 
moeilijk te begrijpen in welke omvang 
de vernielende kracht in dit land had 
toegeslagen : ~~n op de vijf inwoners 
was omgekomen en hoofdstad Warschau was 
veranderd in een zee van puin. Eveneens 
is het moeilijk te begrijpen in welke 
vaart de na-oorlogse wederopbouw zich 
heeft voltrokken. Terwijl men net na 
de oorlog gebruik moest maken met on
deugdelijk gereedschap. Toch waren in 
niet minder dan vijf jaar alle radio
stations en zenders in het land 
opnieuw operatief. Het aantal radio
toestellen en uitzenduren hadden weer 
het voor- oorlogse peil bereikt ! 

In 1949 werd te Raszyn een zender 
van 200 kilowatt voltooid met een zend
mast van maar liefst 355 meter, toen
dertijd de hoogste ter wereld . 

De toestand nu . . . 
Vandaag de dag zijn er in totaal 

zo'n 60 stations aktief, die tesamen 
gebruik maken van meer dan 200 zenders 
met een totale kapaciteit van 5500 
kilowatt. En de twee motto's beschre
ven in de in West- Europa uitgegeven 
tijdschriften voor de Tweede Wereldoor
log, waarin heel wat Polen schreven, 
zijn nog steeds van toepassing: 'Loin 
de Yeux - Prlls du Coeur ' en 'Paix par 
l ' Amitiè'(-Uit het oog, maar niet uit 
het hart- en - Vrede door vriendschap-) 

• FS 

Met dank aan Dr. Sergiusz Mikulicz, 
director Department of Foreign Relations 



nederlandse 
cHizen band federatie 

sekretariaat: Postbus 11 4538 AA terneuzen tel: DtI 5D - 17721 

Na het artikel over CB- kommunikatie- amateurisme in het vorige nummer van 'Radio
VI le' kan een wat gedetailleerde verhandeling betreffende 27 MHz - gebruik in een 

, Clort 'vervolgserie' verhelderend werken, te meer daar de redaktie van dit blad, 
o.n en ander niet geheel juist belicht heeft. 
In de komende maanden wil de Nederlandse CB Fed6ratie voor zover mogelijk, het 

Ikommunikatie- amateurisme zo breed mogelijk uit de doeken doen en daarnaast de 
I lezers van dit blad op de hoogte bren~en van aktuele gebeurtenissen . 

In de jaren '40 werd de 27 MHz - band 
~erlaten door het Franse leger, omdat 
veel last werd ondervonden van storingen 
die afkomstig waren van de industrie. 
In de vijftiger jaren ontdekte men in 
Je Verenigde staten deze band als zijn
Ie leeg en al spoedig namen amateurs 
,r bezit van . In 1958 werden de aktivi
I,eiten van de amateurs gelegaliseerd. 
Ook in Nederland waren in die tijd al 
len paar honderd radio - enthousiaste
lingen , die het zenden volgens PTT
loorschriften niet zo zagen zitten en 
de 11-meterband gebruikten . Veelal werd 
"cbruik gemaakt van kleine walkie- tal
kies, die nauwelijks 500 meter reikten . 
Anders werd het, toen aan het eind van 
de zestiger jaren tamelijk goedkope 
zenders aangeboden werden, die een aan-
ienlijk groter bereik hadden . Meestal 

hetrof het apparatuur, die in de VS niet 
februikt mocht worden vanwege de slechte 
kwaliteit . 
'Iet kleine gezelschap kommunika tie 
Ilmateurs groeide in enkele jaren uit 
tot ca. 30 . 000, hetgeen zoveel pro
hlemen gaf (o.a . storingen). dat ieder
len vond, dat er iets moest gebeuren 
om de zaak in de hand te kunnen houden. 
De rond 1970 opgerichte verenigingen 
trachtten d.m.v . besprekingen met over
heid en PTT het amateurgebruik van de 
?7 MHz te regelementeren en te legali-

eren . Door allerhande oorzaken is dat 
nooit gelukt. 

~8-Uf til ~t IfItf 
De PTT en overheid stonden vrijwel 

machteloos tegenover een gigantische 
chare illegale ethergebruikers, die 

dan wel niet mochten zenden, maar pro
bleemloos zend-apparatuur konden kopen. 

En ook in bezit mochten hebben volgens 
de toenmalige Telegraaf- en Telefoonwet 
die alles op het gebied van ether en 
ethergebruik regelt. 
In 1975 werd tenslotte besloten het be 
zit v~~ radiotelefoons, de toestellen 
waarmee CB- ers werken , strafbaar te 
stellen : een door de Eerste en Tweede 
Kamer goedgekeurde wijziging van de 
Telegraaf- en Telefoonwet werd door de 
staatssekretaris van Verkeer en Water
staat (Van Hulten) ter bekrachtiging 
aan de Koningin aangeboden . Een rege
ling die getroffen was om de kommunika
tie - amateurs in de gelegenheid te stel
len hun apparatuur in te leveren tegen 
een geringe vergoeding , leverde nauwe
lijks iets op . Het gevolg van eerder
vernoemde wetswijziging was, dat vele 
amateurs andere banden gingen opzoeken. 

Inmiddels is de dialoog tussen kom
munikatie- amateurs enerzijds en over
heid en semi- overheid anderzijds weer 
op gang gekomen. In april zegde de 
huidige staatssekretaris van Verkeer en 
Waterstaat toe, de zaak opnieuw te zul
len bezien, maar zal niet voor eind '78 
een beslissing nemen ! 

B.C.B.A. 
Ook Vlaanderen heeft op dit ogenblik 
een vrij sterke CB-vereniging, die on
der de noemer "Belgian Citizen Band As
sociation"door het leven gaat. Voorzit
ter van deze organisatie is dhr. Dirk 
Dewaele. Wilt u lid worden of meer in
formatie over de BCBA, dan kunt u kon
takt opnemen met de I BCBA, Losweg 1 
9910 Mariekerke - Gent, Belgi~. 
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DI! tnl!ning 'V/I! 

"Knipoog" is een nieuwe rubriek voor iedereen die graag zijn of haar mening kenbaar wil 
maken via dit blad. Uit de reeks inzendingen pikken we iedere keer één brief, die druk
ken we af en de auteur ervan krijgt van ons bovendien een gratis boek of plaat uit de 
"MHP-Boetiek". Wat niet betekent dat de redaktie het eens is met de verkondigde mening. 
Iedereen die z'n zegje wil doen is welkom in deze nieuwe rubriek I 

RCldio in de jClren 80 
In de twee_ jaar dat ik nu op "Baffle

RadioVisie" geabonneerd ben, heb ik me ma
teloos ge~rgerd aan de eenzijdige invals
hoek van waaruit het verschijnsel "vrije 
radio" belicht is. Er staan en stonden wel
iswaar geregeld objektief-informatieve 
s tukken in het blad, maar het is natuurlijk 
wel zo, dat de keuze van de feiten c.q. 
informatieve artikelen alleen al bepaald 
wordt door de persoonlijke instelling van 
de redaktie. 
Een vergelijking : Als kranten (bv de Te
legraaf) de politieke kanten van de WK
voetbal in Argentinië verzwijgen of dit 
afdoen met een dooddoener, betekent dat 
natuurlijk niet noodzakelijk dat ze bij de 
berichtgeving over de voetbaltechnische 
kant ook dingen verzwijgen. Toch is zulke 
berichtgeving niet objektief, omdat ze zo~ 
der àl te veel moeite best iets meer over 
de politieke situatie hadden kunnen pennen. 
Gelukkig hebben andere (dag-)bladen wel 
voor andere informatie gezorgd en die bla-, 
den schreven dan OOK over de voetbaltech
nische kant van de zaak. Dat bedoel ik nu 
m t objektiviteit I Dààrom wil ik nu een 
bijdrage leveren aan de objektiviteit van 
"RadioVisie", nadat ik eerst de redaktie 
wil bedanken voor haar spontane toestem
ming . 

Wnt nu volgt is grotendeels kritiek en 
vullingen op het "Veronica-rapport", 

- !lndio in de jaren 80 -. Dus een beetje 
k "niu hierover is wel vereist. 

1) Bij de toepassing en uitvoering van d~ 
ze plann n verdwijnt het zuilensysteem in 
N derland . Nu kan men soms, en soms èrg 
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terecht, wel veel kankeren-op het systeem, 
maar als ik nu bv overhoop lig met een 
jekt-ontwikkelaar en de gemeente weet en 
doet ook niks, dan kan ik nu naar minstens 
tien zendgemachtigden stappen met het ver
zoek er aandacht aan te besteden (hun in
vloed is bovendien nog veel groter dan die 
van de pers). Als Belg kan ik bv alleen 
maar terecht bij "Panorama", "Aktueel", 
"1,2,3 ••• Magazine" en een enkel RTBF pro
blemenjaktualiteitenrubriekje op de radio. 
En als er maar twee organisaties zijn, is 
de kans natuurlijk veel kleiner dat die 
met zoveel mogelijk mensen rekening 
Waar zouden ze zich trouwens druk om 
Het zijn toch semi-overheidsinstellingen •• 

2) Betere programma's maken bereik je door 
betere medewerkers aan te trekken en niet 
door het radio-systeem te kategoraliseren. 
Het gezicht van een nationale omroep wordt 
toch door de relatieve meerderheid van de 
huidige zendgemachtigden bepaald (Tros en 
Avro). 
Komt dit het pluralisme in de ether ten 
goede ? Neen. En verder ; De scheiding van 
Willem Duys valt dan onder nieuws radio ; 
De levenswandel van Sylvia Kristel komt 
dan onder de kop -kultuur- op Hilversum 4 
George Baker kan voor hetzelfde geld op de 
popzender als op de gezelligheidsradio 
(kontrole en normering hiervoor is heel 
moeilijk) ; En een realistisch informatief 
hoorspel over de RAF kun je evengoed op de 
nieuws radio plaatsen, als de machtshebbers 
bang zijn dat mensen gaan ontdekken dat 
sommige terreurakties toch wel ergens te 
rechtvaardigen zijn. Want nieuwsradio 
heeft toch maar een luisterdichtheid van 
rond de 6 % (vgl London Broadcasting Com
pagny c LBC Radio in Engeland). • 



Ii., d, Amerikaanse radio betreft, die ma
~. pen nieuwsprogramma' s maar nieuws
,howe. Lees bv Bert van der Veer's dagboek 
I VIUI de Amerikaanse omroep in de Veronica-
I i!1d' IIIII&r eens. 

) Bij de uitvoering van het Veronicaplan 
l'Al de luistera.a.r, om volledige keuzevri j -
111114 te hebben, indirekt verplicht zijn 
I".n radio met AM èn FM te kopen. Ofwel een 
IA"- .n een FM-radio, wat voor de laagste 
I ~nkOlD8ns het duurst is. 
I ~~t de ethervrijheid de luisteraar op die 
~ier geld kosten ? 

~ ) Het is onverantwoord om in deze periode 
Vkn energie-krisis zoveel energie te ver
I_pillen aan zendinstallaties, waarbij bo

y ndien voor ieder hokje een APART zender
~ j. moet zijn. Verder moeten de verwende 
we lvaartmaatschappijkinderen hun konsump
~ i.behoeften maar eens wat beperken. Twee
derde van de wereld lijdt honger en het 

I __ ld dat heel goed gebruikt zou kunnen wor-
111, n om die mensen te helpen, moet nu plot
•• ling dienen om onze oortjes te laten 
. trelen door disco- en spacesoundgeluiden, 
hoorepelletjes en politieke krisis-situa
t i.s in landen als de onze. Een vergeli j 
king die niet mank gaat, maar waarvan een 
been is geamputeerd I 

~ ) Bij invoering van kommerci~le stations 
krijgt enerzijds de kommercie (de heersen
~. machthebbers die toch al macht genoeg 
hebben) veel te veel vat op het medium ra
,Ilo. Anderzijds krijgt (hopelijk) radikaal
•• rlijk-links (dus bv geen Duisenberg soc~ 
lalisme en Sowjet Unie-verheerlijkers) ein
d.lijk eens de kans haar meningen en fei
ten ongestraft kenbaar te maken. 

6) Bij invoering van officiHe lokale sta
t ions verdwijnen de etherpiraten en daar
.. e (naast enkele goede) vooral een hele
boel slechte programma's, onnodige storin

i ~n en energie-v.erspilling misschien wel 
vanzelf uit de ether zoals in het Verenigd 
Koninkrijk gedeeltelijk is gebeurd. 

"r) Een voordeel van al die ontspannings-
Po nders (maar ook van de ratjetoe van uit
oenlopende programÓla' s op bv Hilversum 3) 
i8 wel, dat dit alles een heilzame werking 
heeft op dié mensen die ontspanning kon
. tent, hard of geregeld nodig hebben. Maar 
&eg nu eens eerlijk, hebben wij het zo 
. leoht ? Lijden we dagelijks honger of heb
b.n wij angst onze mening kenbaar te maken 
Di t het oog op mogelijke desidentenvervol
Ringen, zuiveringen of mensenslachtingen ? 
Maar het grote gevaar van de kategorise
r ing (en dat is zeker geen denkbeeldig ge
vaar) dat 90 % van de luisteraars ~t af
I temmen op de ontspanningszenders tBBC-

cijfers in het Veronica-rapport). Dit geldt 
vooral voor de meest belnvloedbare bevo~
kingsgroep, nl. kinderen en tieners en voor 
zenders als Ril versum 3 en Mi Amigo. En dat 
geldt evengoed voor Caroline en de Voice of 
Peace. Twee zenders die ikzelf in hun soort 
overigens ook prima vind, maar die hebben 
tenminste nog een boodSChap, resp. "Laving 
Awareness" en vrede in het Midden Oosten. 
Als je dan bovendien nog leest dat een voor 
progressief-doorgaande omroep als de VPRO 
de Veronica-plannen steunt, vraag ik me 
toch af of die mensen daar met oogkleppen 
oplopen. Leve de onwetendheid I Let wel, 
dit is niet hetzelfde als domheid, want de 
mensen nemen gewoon geen kennis van belang
rijke informatie. Twee ·zeer illustere voor
beelden I In het Veronicablad beweerde 
laatst iemand zo maar klakkeloos dat de e
nige toegestane partij in Argentinië de 
kommunistische is. De redaktie nam niet eens 
de moeite dat even recht te zetten. Bij de 
ontploffingsramp in Spanje krijg je blad
zijden lang ooggetuigenverklaringen van hoe 
erg (zeer erg, daar niet van) het toch wel 
was en hoeveel slachtoffers er zijn. Wat 
een volksoplopen en belangstelling er was 
en dan nog enkele regeltjes over hoe dat 
ongeluk nu kon gebeuren en bij welke instan 
ties de schuld te zoeken valt. Maar wat o
ver de kontrole op vrachtvervoer, toestand 
van het wegennet, veiligheid van de kampiIl& 
het naas t zich neer leggen van adviezen en 
het funktioneren van de demokratie in Span
je ? 

Nog een laatste opmerking over dat Veronica 
gids j e. In hun radioplan klagen ze steen en 
been dat omroepen hun gidsen gebruiken om 
leden te trekken, hetgeen terecht niet eer
lijk is, omdat dit niet op basis van hun 
programma's is. Wat staat er nu in de Vero
nica-gids zelf ? Kleurendruk, een kruis
woordpuzzel, een popjournaal, showbizz-in
formatie, aanbiedingen uit de Toko en van 
verzenddienst 2001, een lolbroekenkolom 
(Will wil wel), breed uitgemeten artikelen 
over vri j e-tijdsbesteding en popsterren. 
Is dat konsekwent ? 

Er is ook geen enkel bezwaar tegen een on
derzoek naar kommerci~le bindingen, mits 
dat bij alle omroepen en ook bij de NOS 
zelf gebeurt. Want er is wel meer dat niet 
in orde is wat betreft het medium radio ••• 

• Jan Marijnissen 

N.v.d.r. Of er nu zoveel meer energie wordt 
verbruikt bij de invoering van het plan 
"Radio in de jaren 80" lijkt ons zeer de 
vraag. En wat te zeggen van de ekstra werk
gelegenheid bij de invoering van lokale 
radio ? 
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RadioVisie sprak met 

Zaki 

Kennismaking 
Zaterdagavond. "Saturday night fever" . 

'l'w'aalf uur. De koorts is er reeds af, al
hoewel de frisse meiden nog steeds ijverig 
hun wijde V-halstruien laten zwieren op de 
tonen van de deejay ••• 
zaki heeft er zijn dagje opzitten. Een 
jongere kollega, die onder het motto 'Lie
ver echt dan namaak' plaatjes draait, 
kletst onverdroten verder. 
We slagen erin Zaki naar een rustiger hoek
je te loodsen. 

Zaki, die als Jacques Dewaele op 23 
maart 1945 geboren werd, zit er wat ver
moeid bij. Gisteren werkte hij nog op vol
le kracht aan een filmpje in Parijs en 
morgen wordt er weer radio gemaakt. Aan 
bezigheden heeft hij dus geen gebrek. 
Zaki bestempelt zichzelf als een eigen
wijs, moeilijk kereltje. Niettemin komt 
hij nonchalant over, zij het met een dosis 
koppigheid die je van hem niet zou ver
wachten. 
"Radio maken is veel gemakkelijker dan het 
lijkt" zegt hij. Maar dat lijkt niet het 
enige te zijn dat hem makkelijk afgaat. 
Naast radio, is hij ook televisie-bedrij
vig. Kweelde ooit een redelijk toffe sin
gel bij elkaar, speelde onlangs in een 
theaterproduktie, deed journalistiek werk 
en gaat binnenkort zelf achter de produk
tieknoppen zitten. Zelfs daarnaast heeft 
hij de tijd om te schaken, iedere week een 
boek te lezen en van science fiction en 
absurde humor à la Monthy Python te houden. 

Zaki één naam, één persoonlijkheid. 

Met geleende platen 
Hoe kwam u eigenlijk bij de radio te

recht? 
.Zaki I - Puur toevallig eigenlijk, want 
ik studeerde in de jaren '66 - '67 nog 
plastische kunsten aan het St. Lucas In
stituut te Gent. Ik had de richting publi
citeit gekozen omdat de mogelijkheden mij 
daar het ruimst leken. Ik wilde echter 
niet zozeer tekenaar worden, maar het spe
len met elementen leek me aardig. Toen 
bleek dat er in die kursus geen radio en 
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TV-publiciteit verwerkt was. Tot mijn ver
bazing is dat vandaag de dag nog steeds zo 
Ik vond dat toen ook al een groot gemis en 
daar ik doch al van plan was om es een ra
dio-studio binnen te stappen liet ik me 
inschrijven voor een deejay-wedstrijd die 
door BRT Oost Vlaanderen georganiseerd 
werd. Het was trouwens de eerste keer dat 
zoiets bij ons gebeurde. Ik had thuis geen 
enkele plaat, dus moest ik enkele exempla
ren lenen bij de bovenburen. Ik kletste 
heel nonchalant het kwartiertje wedstrijd 
aan elkaar en bleef toen wat napraten met 
de organisatoren, onder hen was Rudi Sinia 
(BRT radioproducer, nvdr). Ik wilde de mo
gelijkheden kennen, weten hoe het nu ei
genlijk allemaal ging enzo. Nou, toen zat 
het erop voor mij. 'l'w'ee maand later bleek 
dat ik nog gewonnen had ook ! Tot mijn op
perste verbazing ••• 
Als winnaar mocht ik toen een kwartiertje 
show maken in het programma van Nand Baert. 
'Afternoon beat' heette het toen. Later 
mocht ik 'Rudi's Club' presenteren. Hier
mee begon de trein pas goed te lopen. Toen 
ik afstudeerde was m'n radio-werk al zoda
nig uitgegroeid dat het meteen mijn beroep 
geworden is. Toen waren er een paar me
ningsverschillen met BRT Oost Vlaanderen 
en de week daarna zat ik op BRT 1, bij de 
beruchte popsektie van Jan Schaukens. Toen 
de popsektie opgegeven werd ben ik bij BRT 
Brabant terechtgekomen. Ik dacht dat ik 
toen begonnen ben met het Rock & Roll pro
gramma. 
Ik ben inmiddels al zover dat ik meer en 
meer weggroei van het 'deejay'-vak. Ik 
probeer gewoon ·over' te komen. Wanneer ik 
de mensen zo kan entertainen dat ze blij
ven luisteren, dan heb ik mijn doel be
reikt. -

BRT is populair! 
Zoveel mogelijk mensen bereiken, kan 

dat via BRT Radio ? 
.Zaki I - (Lacht). Ik zou u luistercijfers 
kunnen geven, die wel enigszins gekleurd 
zijn, omdat ze uit het BRT-informatie cen
trum komen, maar ze geven u toch een idee. 
Vooral BRT 2 komt aan bod. De zender is 
ook populairder geprogrammeerd. Ik merk 
di t zelf wel aan de vele reakties die ik' 
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krijg. Dat bewijst voor mij voldoende. Zo 
maakten we ooit een co-programma met de 
AVRO. Ad Visser (Top Pop) zou hier in B~ 
Bel te gast zijn en ik bij hen in Breda. 
Visser hoefde geen aankondiging meer te 
krijgen. Ik dacht, in Nederland zullen ze 
vast wel een heleboel over mij mogen ver
t ellen, maar niets bleek minder waar. Ze 
kenden mij daar ook. 
Bij BRT 2 wordt haast alles geprogrammeerd. 
Verdeeld over de meest diverse programma's. 
Stem maar es af op Hilversum ~, dan krijgt 
u van iedere zuil een haast evenwaardig 
pakket aangeboden. En dan die reklame ••• I 
Zo ziet u maar dat alles z'n voor en nade
l en heeft.-

Reklame moet veranderen 
Hebt u dan een hekel aan reklame of 

kommerci~le media ? 
.Zaki I - Nou, als dusdanig heb ik niks 
t egen kommerci!!le radio. Want bij staats
radio hebt u een staatscensuur en ander 
oud gedoe. Verschrikkelijk veel rompslomp 
en een administratie die vrij log werkt. 
U gelooft niet wat er hier gebeurd. Kom
merci!!le radio is op dat punt veel prak
tischer. Negatief is echter wel dat u als 
deejay of programma tor overal aan gebonden 
b nt . U doet helemaal niet meer wat u wilt. 
Ik vind echter wel dat er dringend iets 
oan de reklame zelf zou moeten gedaan wor
d n . Als u naar de Nederlandse televisie 
kijkt of de radio opzet, nou wat u daar te 
zien en te horen krijgt is veelal niet te 
vre t en I Er gebeuren schandalige dingen I 
Gelukkig is men in België bang om met re
klame te beginnen. 
Let op, ik werkte zelf op een reklame-bu-

au, doch zolang er geen wetten zijn die 
d misbruiken van reklame tegengaan, hoeft 
h t voor mij niet. Trouwens de reklamema
kers s taan naast het radio-wezen ! -

B IJ RTL 
Toch hebt u zelf nog voor Radio Luxem

burg gewerkt ? 
• Zalci I - In die periode wilde ik ook eens 
1 te anders doen dan BRT-platenruiter zijn. 
Ilft ErI80lse zenders trokken me erg aan, 
elooh dnt bleek geen haalbare kaart. Ik was 
lo n al een drukdoend kereltje en omdat er 
nnK wnt andere projekten hangend waren, 
knil ik dUB niet weg. 
Inluissn hot s te ik ook door het land met 
Ilo I Mike & Zaki show' (Mike Verdrengh, 
IIvd r) . ~:n die kombinatie was zo positief 
1 l Ik besloot ze ook voor de radio te 

1'0 'lY.' n. Een bikkelharde aktie was dat. 
1/ ldnm voor de disco show binnen een ei

n r dio-programma. 
Ilo, h nA enkele zakelijke onderonsjes met 
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de lui ' van Luxemburg zag ik het niet meer 
zi tten. We kregen immers een playlist en 
andere kommerci!!le belangen moesten verde
digd worden. Het triestigste was dat de 
grote reus bitter slecht betaalde. Nu ben 
ik geen geslepen zakenvos , maar wanneer ik 
ingehuurd wordt om mijn naam, dan mag er 
ook voor betaald worden. Maar goed, Mike 
zag het helemaal anders en dus trapte ik 
er een tijd in ••• -

Zeezenders 
Wat denkt u dan over zeezenderradio ? 

.Zaki I - Ik heb het piratentijdperk be
wust meegemaakt. Ik heb ook met heel wat 
jongens van Radio London en Caroline ge
werkt. Die kwamen in hun beginperiode af 
en toe naar Belgi!! om in clubs e.d. op te 
treden. Ikzelf was toen zo'n beetje de e
nige 'tweede' deejay, want in die tijd 
waren er bijna geen platenruiters om de 
avond verder mee te vullen. 
Radio Veronica heb ik van ver meegemaakt, 
want ik vond het station niet zo goed. Een 
beetje tweederangs tegenover datgene wat 
die Engelsen presteerden. 
Aan zeezenders zou ik vandaag de dag nooit 
meer meewerken. Die illegaliteit boeit me 
niet zo. Al ben ik al verschillende keren 
benaderd geworden door dergelijke mensen. 
Ik kijk echter wel uit. Trouwens ik voelde 
er niets voor om in zo'n schuit op de 
Noordzee te zwalpen I En daarbij, radio is 
maar een deel van mijn dagelijkse boterh~ 

Ook op televisie 
u doet ook televisie ? 

.Zak! I - Ik ben inderdaad sterk geinteres
seerd in dat medium. En zo heel af en toe 
kon ik daar es wat voor doen. Toen heb ik 
ooit in een gesprek iets gezegd als I 'Ach 
ik zou eens iets met kinderen moeten doen'. 
Later is BRT-TV daar op teruggekomen en ik 
kreeg de kans om op woensdagmiddag het kin
derprogramma 'Tip Top' te helpen doen. Dat 
heb ik prompt aanvaard. Toen werd ik kom
pleet gek verklaard. Iedereen vertelde me 
dat dit het einde van mijn ksrrière zou 
betekenen. Dat klopte niet meer met mijn 
imago enzo ••• Maar dat raakte mijn kouwe 
kleren niet. Ik doe echt alleen waar ik 
zin in heb. Ik heb er bovendien ontzettend 
veel geleerd. Werken met hoofdpresentator 
Bob Davidse was een verrijking. Velen vin
den hem een moeili j ke kerel, maar dat komt 
vooral omdat Davidse een dichter is. Hij 
uit zijn wensen steeds in beeldspraak. 
Televisie is wel kompleet anders. Daar komt 
dertig man tschnisch personeel bij kijken. 
Improviseren, zoals op de radio, is er bij
na niet meer bij. Heel ernstig is dat, 
lang voorbereiden en toch nog moeizaam I .. 
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Na vijf jaar kinderprogramma's kreeg ik 
vel de indruk dat het goede moment er vas 
om ermee op te houden. Anders kon ik tot 
in het treurige het etiket van kinder
vriend meedragen. Op dat ogenblik kwam 
verandering in de hele jeugdsektie en heeft 
men mij voorgesteld om een muziekProgramma 
te maken voor tieners. Dat is dan" 'Muziek 
sien' gevorden (Vierwekelijks op dinsdag
avond om 19.00h, nVdr). 
Ik heb ook nog een tijdje 'Festival in 
Super 8' gepresenteerd. Een programma vaa:I'
in jonge mensen zelf gemaakte filmpjes 
konden laten zien. 
Ik heb nu ook enkele filmscripts binnen. 
Ik ben er nog niet mee " klaar hoor, maar 
het facineert me toch. Het is een uitda
ging om eraan te beginnen. 
Ik kijk ook erg veel televisie. Ik hou me 
graag op de hoogte van vat er rondom mij 
in de wereld gebeurd. Ik sluit mij niet 
graag op. Ik verslindt niet alleen poppro
gramma's, ook alles vat op informatief 
vlak ligt 1 -

Plugplaten doen niks 
BRT Radio slaagt er niet in hits te ma

ken. Hilversum bvb wel ? 
.Zaki I - Ik geloof niet dat radio-stations 
hits kunnen maken. Ook televisie niet. Ik 
geloof niet eens in het pluggen van platen. 
He t enige wat men kan doen is een nummer 
doodzwijgen. Als het publiek het lied niet 
kent, kunt u de plaat ook niet verkopen. 
Dat is duidelijk. Maar erájn historische 
voorbeelden van grijsgedraaide platen die 
geen hit werden. Als het publiek het niet 
wi l, vergeet het dan maar. Ik blijf bij 
mi j n oude stelling dat de luisteraars be
slissen wat er een hit wordt. 
BRT is bovendien een totaal ander soort 
omroep dan Hilversum. Bij BRT kunt u ge
woon niet pluggen. Ik zou niet eens weten 
hou men dat hier zou moeten doen ! De e
nige plugvorm die er bestaat is de 'BRT 2 
Tip van de week'. En daar heb ik helemaal 
niks mee te maken ••• 
U hebt hier ook die klaagzangen van Vlaam
se artiesten. Dat doen ze al jaren. En 
toch i s er een tijd geweest dat ze belang
rijke r adio- en TV-programma's hadden. 
' Tele Top Tien' enzo. Toen dachten ve dat 
ds industrie erop ging inpikken om enkele 
artiesten op te leiden, bij te schaven. 
Mnar er is geen bal gebeurd natuurlijk. 
Met het gevolg dat het hele Vlaamse kaar
t nhuisje in elkaar is gestuit. Maar dat 
1s niet zo direkt de schuld van de BRT. 
r~ de Vlaamse artiesten waar het wel goed 
m 0 gaat , klagen niet natuurlijk 1-
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Omkopen? 
Er wordt vel es beweerd dat platenmaat

schappijen een grote inbreng hebben bij u. 
.Zaki I - Ho 1 U moet helemaal idioot zijn 
om zoiets te beweren 1 Ik vordt hier door 
de helft van de platenmaatschappijen ge
haat omdat ik die spelletjes nooit heb wil
len meespelen. Soms bel ik de platenfirma's 
vel es op om hen te vertellen dat één van 
hun artiesten in de show zit. Maar dat is 
gewoon een vriendendienst. 
Ik stel m'n radio-programma's zelf samen. 
Maar ik heb natuurlijk ook een producer. 
Voor de zondag heb ik nu een uitstekende 
groep die me teksten bezorgt, want dit 
laatste verd te omvangrijk om zelf te doen 
(10.00h - 12.00h 'Brabant op zondag', nVdr) 
Trouwens in al die tijd dat ik mijn gange
tje ga voor de BRT heb ik nooit de indruk 
gehad gecensureerd te zijn. Ik heb nooit 
echt last gehad. Ik ben erg vrij ••• 
Voor de samenstelling van een programma ga 
ik gewoon op m'n gevoel af. Zo van, dit en 
dat ga ik maar eens doen. Nu blijken die 
dingen wel een beetje in de smaak te val
len van de luisteraars. Moest het niet zo 
zijn, dan zou men mij ontslaan denk ik. -

Ki nderverzoekjes 
U presenteert nu ook een verzoekPlaten

programma voor kinderen tot tvaalf jaar. 
Terug de grote kindervriend ? 
.Zaki I - Zo'n uitzending vou ik acht jaar 
geleden al maken. Ik had het voorstel toen 
reeds ingediend. Alles vas in kannen en 
kruiken, doch één week voor het programma 
op antenne zou gaan brak het projekt af ! 
Een reden hiervoor heb ik nog steeds niet. 
Maar nu de direktie gemerkt heeft dat de 
BBC al jàren zo'n sukses heeft met tJunior 
Choice', mocht het programma heel plots 
wel! ('De kleinste keus', iedere donder
dag om 17.00h) -

Nieuw talent 
U zit zelf al jàren bij de BRT. En er 

komt maár geen nieuv deejay-talent ? 
.Zaki I - Ik voel mezelf inderdaad aloud 
worden en ik zie maar geen nieuve gezich
ten. Het probieem is dat er geen opleiding 
bestaat voor dat beroep van mij. U zegt 
vel dat we indertijd die jongens van Atl~ 
tis en Mi Amigo hadden, en al betvijfel ik 
hun kwaliteiten niet, ik vraag me tach vel 
af of hun stijl zou passen in het BRT-ka
der. Het is toch vel verschillend. Er zijn 
andere normen voor taalgebruik. Ik dacht 
niet dat daar de oplossing lag voor een 
nieuwe lichting. BRT heeft vel geprobeerd 
nieuw talent te vinden, tot en met Monique -
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til toe. Maar het sloeg allemaal een 
.. ~je tegen. Het is erg vreemd, maar er 

ve1nig aanbod onder de jonge mensen. -

lIllegas 
Hebt u kontakt met andere deejays, of 
rt u ze alleen op de radio ? 

I - Oh ik luister plichtsgetrouw het 
h Ie rijtje op de radio af. Onze eigen zen
, .... , Hilversum uiteraard, veel Engelse 
.lIdera, maar vooral AFN vind ik nogal in-
.... Bant. Beroepshalve moet dat luisteren 
1. Jooet den Draayer bewonder ik heel 

, •• Bijna zo goed al Peter Koelewijn in-
.rtijd, want deze laatste vind ik eigen

jk nog dat tikkeltje. beter dan de ande
n. Die is helemaal gek ! (Lacht). 

H'I' deejays zie ik vrij regelmatig. We 
rlnken nog wel es een pint samen. Geluk-
11( maar I -

Vorig jaar zouden zo'n tachtig losse 
IRT-medewerkers ontslagen worden. U ook. 
,- Maar dat is niet gebeurd. In de hele 
heibel zijn er slechts een paar verdwenen. 
{kaelf ben ook losse medewerker. Dat risiko 
ne.mt u er gewoon bij 1 Bijna al die men
.en hebben toen hun opzeg gekregen. Dat 
vam omdat er een serie kontrakten niet 

helemaal in orde waren, sociaal nogal wat 
I vensen overlieten enzo. En al die kon
ratten moesten afgelopen zijn vooraleer 
n ze kon vervangen. De direktie heeft 

,U t op een eerder ongelukkige manier mee
deeld, zodat het allemaal een beetje 

y rkeerd overkwam. Er is een nodeloze pa
niektoestand geveest. 
rkzelf was nogal geschokt doordat een 
krant mijn foto bij een artikel over dit 
nderverp afdrukte. -

Kritiek 
Zo gevoelig voor kritiek? 

.Z&ki I - Kritiek in kranten en weekbladen 
lut me eigenlijk steenkoud. Zogenaamde 
professionele kritiek dus. Er wordt immers 
OTeel voor de publiciteit geschreven dat 

Ik er me zeker geen zorgen over zal maken. 
Ale het blad maar verkoopt hé ••• Als de 
weinige echte journalisten, ik kan ze op 
én hand tellen die ik ken, minder pret-

l- Uge dingen schrijven, dan doen ze dat 
.aar. Ik vind alles prima. 
H •• pons van luisteraars vind ik wel bel~ 
rijk. En wanneer u als presentator uw 
ven goed doet, komt die vel. Het gevaar 
Ie dan natuurlijk dat u zichzelf plots een 
hele kerel gaat vinden. U kijkt als het 
vare in een spiegel die uv beeld tvee keer 
vergroot. En dat beeld vilt u dan naar 

buiten dragen. Wanneer u dan vergeet dat 
u toch maar voor een spiegel staat wordt 
het gevaarlijk ! 
Ik maak me minder druk over het leven. Ik 
probeer ervan te genieten. Mijn verk is 
mijn hobby en mijn hobbies zijn mijn werk. 
Wat vilt u nog meer? 

Talk show 
.Misschien een talk show op televisie ? 

• Zak! I - (Denkt even na). Een shov als 
die van Johnny Carson ('Late Night', nvdr) 
zou ik vel willen doen. Die man werkt met 
een vriendelijke agressiviteit en toch 
blijft het plezierig. Doch ook zo'n idee
en moeten rijpen. Daar mis ik nog de erva
ring voor ! -

Van dj naar akteur 
Had u dan enige toneelervaring ? 

.Zak! : - Eigenlijk niet, maar ik hou er 
van wat nieuws uit te proberen, bezig te 
zijn met verschillende dingen tegelijk. Ik 
ben trouwens erg tevreden over dat theate~ 
programma. Met reden, denk ik, want alle 
voorstellingen waren uitverkocht. Ook de 
pers liet zich lovend uit over het eind
produkt. Het s tuk had immers een sterke 
inhoud. Het handelde over mensen die ge
vangen raken in hun eigenste 'ik'. Zo ver
liep het ook met de deejay, wiens rol ik 
speelde. De rol was mij als deejay en ra
diomaker, op het lijf geschreven. Privé 
ben ik echter een totaal ander wezen hoo~ 

En zo is het ! Deejays zijn ook maar men
sen. Maar fijne mensen, dat wel ••• 

• Johnny P1ayer & Jempi Welkenhuyzen 



MRPNEJWS 
Bestellingen worden u itgevoerd wanneer van tevor en wor dt betaald. 
In een aangetekende enveloppe , per postwissel , of voor : 
BELGIE door overschrijving op de ASLK- rekening 001-04827 17- 24 van 

MUSIC RADIO PROMOTIONS BENELUX , Postbus 31 (Luchtbal) , 2030- Ant werpen- 3. 
NEDERLAND door overschrijving op postgirorekening 37 . 53 . 581 of 

door overscnrijving op bankgiro rekening 86 . 17 . 72 . 717 (Bondsspaarbank te 
Breda) van MUSIC RADIO PROMOTIONS BENELUX, Postbus 31 (Luchtbal) , 
2030- Antwerpen- 3 te België . Dit zijn Nederlandse rekeningen! 

• Gelieve bij betaling via de Bonds
spaarbank een brief met Uw bestelling 
te sturen. 

• Bij navraag s . v . p . een antwoordpost
zegel insluiten (OOk Nederl andse) . 
. Per bestelling gr atis een eksemplaar 

van de Mi Amigo Top 50 + MHP- prijslijst . • Aangetekend vel'sturen kan , mits een 
bijbetaling wordt gedaan van 35 Bfr of 
f 2 , 50 per besteld item . 

. MHP- Benelux vertegenwoordigt nu ook 
de FRA (Fr ee Radio Association) uit 
Engeland . Al hun artikelen zijn lever
baar . 

• Voor België kan men aan de postbode 
betalen. Dit kost U 20 Bfr ekstra per 
zending . • Voor 1 antwoordpostzegel kunt U een 

uitgebreide prijslijst aanvragen en het 
gratis blad MHP- News , dat binnenkort 
verschi·jnt. 

• Levertijd van alle artikelen is 2 tot 
8 weken (of iets langer door de vakantie) . 
• Het MRP- Benelux- telefoonnummer is : 

vanuit België 031 - 64 . 73 . 08. • Alle prijzen zijn inklusief verzend
en verpakkingskosten . vanuit Nederland 09 - 32 . 31. 64.73 . 08. 

T- SHIRTS +++ T- SHIRTS +++ T- SHIRTS +++ T-SHIRTS +++ T- SHIRTS +++ T- SHIRTS +++ T- SHI 

SS/5 
SS/6 
SS/8 

TS/1 
TS/2 
TS/3 
TS/4 
TS/5 
TS/6 
TS/7 
TS/8 
TS/9 
TS/1 3 

Loving Awareness/Caroline sweater- shirt (LM) .•••.. • ... . • 315 
Bring Back Pirate Radio (LM) . .. .• • • ....• . .... . .... • ..... 315 
Radio Caroline 1966 - met doodskop en botten- (LM) . ••.•.. 315 
(LM = lange mouwen) 
Loving Awareness / Caroline T- shirt ... . ................... 185 
Remember Radio Northsea T- shirt ••...•.. .. • . .• .... . .• . •. • 185 
Radio Mi Amigo T- shirt ......................... . . . ...... 185 
Remember Radio Veronica T- shirt ... . ... .. ...... .. ........ 185 
Remember Radio Atlantis T- shi rt ............. . .... .. ... . . 185 
Bring Back Pirate Radio T- shirt • • .••••.....• • .••..•••.•• 
Give Peace a chance (Peace Ship) T- shirt ..•.•.•.....• ••• 
Radio Caroline 1966 T- shirt - met doodskop en botten- •••. 
Fight for Free Radi o T- shirt . ....•..•. . .•••. . •.••••••. •• 
Wonderful Radio London T- shirt .• • •.•.•..•.•.•••• • ••••••. 

185 
185 
185 
185 
185 

Bfr of f 21,50 
Bfr of f 21,50 
Bfr of f 21,50 

Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 

of f 12,50 
of f 12 , 50 
of f 12,50 
of f 12,50 
of f 12 ,50 
of f 12 ,50 
of f 12,50 
of f 12 , 50 
of f 12,50 
of f 12,50 

Gelieve bij bestelling de jui ste maat opgeven : S (smalI) , M (medium), L (lar ge) . 

POSTERS 

WP/1 
WP/2 
wp/3 
WP/4 
IIP/5 
NPI7 
WP/ 8 
FRA/3 
FRA/4 
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+++ POSTERS +++ POSTERS +++ POSTERS +++ POSTERS +++ POSTERS +++ POSTERS +++ 

Caroline , the love ship (kleur) • .•••..•..••. • . • .... • .••• 
Norderney (Veronica) op het strand (zwart/wit) •••••..•.. 
Capital Radio on the high seas (zwart/ wit) ••.••••••• • •.• 
Anti - Radio One missile poster (twee kleuren) . . •.• • .. • ••• 
Radio London memo ri al poster (twee kleuren) . .•. •.•. •• . •• 
Mebo 11 (Radio Nordsee) op volle zee (kleur) • •..... . .••• 
Caroline Top 100 poster (kleur ) . • .••. . .•.•• • ••••••• • •••• 
Set van drie FRA- kalenderposters • • •••.• • .••• •• •.•..•••• • 
Veronica 192 poster + twee stickers .. . ....... .. ........ . 

95 Bfr of f 
95 Bfr of f 

130 Bfr of f 
110 Bfr of f 

95 Bfr of f 
95 Bfr of f 

120 Bfr of f 
285 Bfr of f 
140 Bfr of f 

6 , 50 
6,50 
9,--
7,50 
6,50 
6,50 
8 ,--

19,50 
9,50 



RNI poster + sticker ••.•••••••••••••.•••••••••••...•• 
Robin G. Allen verkiezingsposter . •• •.••••••.•••••.•• . 
Think poster {zoals op de Free Radio bus in 1970) •••• 

90 Bfr of f 
75 Bfr of f 
80 Bfr of f 

6, --
5, --
5 ,5'0 

+++ FOTO'S +++ FOTO'S +++ FOTO'S +++ FOTO'S +++ FOTO'S +++ FOTO'S +++ FOTO 

Early Radio Caroline {15 stuks) ••.••• '" •••••••••••.• 
Radio 270/Radio Scotland {15 stuks) •..••••••.•••••••. 
Radio Hauraki/Voice of Peace {11 stuks) ••••••••.••••• 
Capital Radio/Radio Uilenspiegel (9 stuks) •.•...•.•.• 
Radio Veronica (10 stuks) •.•..••••...••••..•••••..... 
Silent radio ships {12 stuks) •.•••••••••.••••••••••.• 
Radio 390 {14 stuks) •.•••..•••.••••• • .•.•. • ••••.• . ••• 
Radio City/Radio Sutch {15 stuks) •.•.......•.••.•••.• 
Radio London - Big 'L' {16 stuks) .•.••••.••••••••...• 
Radio 227/355 - Britain Radio Engeland {9 stuks) •...• 
Radio Essex/Sealand {22 stuks) •.. •• .••••••.•••..•...• 
Radio Atlantis {11 stuks) ••..••.•••.•..••••.•••.••••• 
Assorted Offshore set - diverse stations- (20 stuks) •• 
Radio/TV stations {6 stuks) ••.••••..••••••••••••.••.• 
Free Radio bus & 1970 Election campaign {6 stuks) ••.• 
Miscellaneous - diverse foto ' s - {8 stuks) ....•.••.••.• 
Multi station - gemengde set- {15 stuks) .•••••.••••..• 
BFBS Germany (10 stuks) •.•••••••..••••••.•.••••.••••• 
Radio Nederland/Happy Station {10 stuks) ••..••.•••..• 
Radio Caroline {1 0 stuks) ••••... ... •••••••••.••.•••.• 
Radio Veronica {10 stuks) •••..•..••...•••••••..••••.• 
Radio Northsea {10 stuks) ••••••••..••••••••.•..•.•••. 
RNI in Slikkerveer {10 stuks) ••.....••..•••••••.••.•. 
The End 31 - 8- ' 74 - sluiting van de zeezenders- (10 st) 
Red Sands Tower -Radio 390, Invicta , King- (10 stuks) 
Shivering Sands Tower -Radio Sutch, Radio City- (10) . 
Radio Mi Amigo op 15 augustus 1977 {10 stuks) ...•..•• 

180 
180 
140 
125 
135 
150 
170 
180 
190 
125 
230 
. 140 
230 

90 
90 

115 
180 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 

Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 
Bfr 

of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 
of f 

12 ,--
12,--

9,50 
8 , 50 
9,--

10,--
11,50 
12, --
13 ,--
8 , 50 

15,50 
9 , 50 

15,50 
6, --
6,--
8 ,--

12,50 
10,--
10, --
10,--
10, --
10 ,--
10,--
10 ,--
10 ,--
10 ,--
10 ,--

: Foto ' s beginnende met ref . PF/ •• hebben volgende afm. : 12t bij 17t cm. 

ItAUIO CAROLINE SOUVENIRS +++ RADIO CAROLINE SOUVENIRS +++ RADIO CAROLINE SOUVENIR 

(Al de Radio Caroline souvenirs hebben als opschrift 'Radio Caroline', de meeste 
mnt doodskop + botten tekening . ) 

TJ/8 T-shirt {small , medium of large) ••• .•••..••.••.•••••• 185 Bfr of f 
,1:1/8 Sweater- shirt {small , medium of large) ••••••.•.•.•••• 315 Bfr of f 
1111/1 Draagtas van jute met LA-opschrift .....• g.~D,O"'" 135 Bfr of f 
IVI/1 Strandhoedje van linnen • •.•• • • ... .••• •• ~ •••• 120 Bfr of f 
Ile/SS/G Groene zonnestrip voor auto ••. • .••••••• "'" "'. • •.• 100 Bfr of f 
It(~/SS/B Blauwe zonnestrip voor auto ••••.....••• ~ , ~ •••• 100 Bfr of f 
,'11 Vijf badges ............................. ~"OL\~ ..... 105 Bfr of f 
lW/PST Poster van het zendschip ............................. 50 Bfr of f 
lW/PC Vijf briefkaarten met foto schip •. .• •.....••••••••.•• 65 Bfr of f 
r:l/1 LA/Caroline T-shirt {small, medium of large) •....•• ,. 185 Bfr of f 
'::1/5 LA/Caroline sweatershirt {small, medium of large) ...• 315 Bfr of f 
::~ Spacequest (tijdschrift over UFO's), geadverteerd via 

12 , 50 
21 , 50 

9 , 50 
8,50 
7 ,--
7,--
7,50 
3,50 
4 , 25 

12 , 50 
21 , 50 

Radio Caroline... .................................... 60 Bfr of f 4 , 25 

/lIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIV 

I'P 
1'/LA 

n /LA 
"RA/ 8 
I'RA/10 

,1:JZ /15 
J:JZ/1 2 

Pop Pirates Game {soort ganzenspel, monopoly) •.•••••• 225 Bfr of f 15 ,-
Kleureninstrijk met 'Turn on to Loving Awaresness 
wi th Caroline' ••••••••.••..• •••• ••••••.••••.•••.••••• 
Zoals hierboven, ~r dan drie stuks ••••...•.•.•.•..• 
Auto-plak met FRA- symbool {verchroomd) •..••••••.•.••• 
Set van FRA-pamfletten, met boekjes o . a. Radio Vero-
nica 10th anni versary ••••••• •• • ~ • ••• ••. •••• •• ••••••.• 
single 'Because they're young' {F . v/d Mast-tune) •.••• 
Oh Mi Amigo door de Belgische zanger Eddy .••• .••• •••• 

30 Bfr of f 2, --
75 Bfr of f 5,--

220 Bfr of f 15, --

85 Bfr of f 
100 Bfr of f 
100 Bfr of f 

6,--
7,--
7 ,--
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Zeezenders staan vaak garant voor wilde verhalen in onze persmedia. Er gaan inderdaad 
weinig weken voorbij zonder dat radio-stations als "Radio Mi Amigo", "Radio Caroline", 
"~bo Radio" en "Voice of Peace" de kranten halen. Niet verwonderlijk eigenlijk, want 
zeezenderradio heeft nog steeds iets mwstieks, iets avontuurlijks en mede door dit 
laatste slaat de fantasie van journalisten en reporters wel es op hol J 
Daarom probeert "RadioVisie" zoveel mogelijk verhalen over zeezenders te laten schrij
ven door medewerkers van de omroepen zelf. Zo begon een hele tijd geleden Tany Allen 
voor ons met het enige ware "Paece"-verhaal. Bob Noakes nam het van hem over. Vanaf 
vandaag is Robin Banks aan de beurt. Zijn lotgevallen voeren one terug naar 1975, toen 
hij de taak van Bob Noakes aan boord van het zendschip ging overnemen. 

Zonder geld in IsrClel ! 
Ik was eigenlijk van plan om in Neder

land te blijven die oktobermaand. Ik had 
er een heleboel vrienden gemaakt en het 
leek me bovendien erg prettig om een tij~ 
je bij Bob Noakes en Elja te logeren. Bob 
zou bovendien voor een aardige job voor 
mij zorgen. Trouwens, de Israillische 
luchtvaartmaatschappij was in staking, 
zodat ik niet eens naar Tel Aviv zou kun
nen vliegen. Ik belde Abie Nathan op en 
vertelde hem mijn voornemen. Op minder 
dan geen tijd wist hij me te overhalen en 
vloog ik met KLM naar het Oosten toe ! 

Ik werd verondersteld om op zaterdag 
aan te komen, het werd uiteindelijk dins
dag J Dat was niet eens het ergste pro
bleem, want toen ik eenmaal op Tel Aviv 
geland was, kwam ik tot de konklusie dat 
ik noch Is~lis, noch Engels, noch Ame
rikaans geld bij me had. Ik beschikte al
leen over een kontaktadres waar iemand, 
hoogstwaarschijnlijk heel erg ongeduldig, 
op me zou wachten. Toen bleek dat adres 
ook nog in het Hebreeuws geschreven te 
zijn, zodat ik iemand moest zien te vin
den die het voor me kon vertalen. Daarom 
dacht ik dat ik er beter aan zou doen om 
een taxi te nemen ••• zonder geld, zonder 
idee waar ik naar toe ging, in een vol
slagen vreemd land J 
Ik liep de luchthaven uit en kwam in een 
duizendkoppige massa Arabieren en Israll
lis terecht ••• Ik had geluk dat een tax~ 
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chauffeur m'n wanhopige pogingen bemerkte. 
Hij probeerde me reeds in zijn taxi te du
wen toen een andere taxi-drijver kwam aan
rukken en me zei dat ik zijn taxi moest ne
men. Ik was nauwelijks in staat wat uitte 
kramen toen er een derde aankwam... en op 
minder dan geen tijd was ik omringd door 
zo'n vijftien chauffeurs. 
Uiteindelijk dook ik een taxi binnen. Ik 
dacht al een konfortabele trip voor de 
boeg te hebben toen de bestuurder me vroeg 
vijf minuten te wachten, want hij zou pro
beren nog een aantal andere passagiers te 
vinden ••• Ik kon alvast wachten in een ho
peloos aftandse ~rcedes. Toen we eindelij 
zouden kunnen vertrekken, vertikte de 
het. Ik kon enkele reparaties uitvoeren ••• 
Uiteindelijk begon de trip. Het leek me of 
ik mijlen buiten het vliegveld zou gebracht 
worden, terwijl in werkelijkheid de taxi 
alleen maar de verschillende reizigers 
naar diverse plaatsen in de stad bracht. 
De tocht duurde zowat drie kwartier. Toen 
was het mijn beurt. Ik kwam terecht bij 
Rosalind Weinberg, een vriendin van Abie 
die als telefoniste werkte. 
Ik bracht er de nacht door want ik zou 
Abie de volgende morgen, om half acht, al 
ontmoetten. Dat betekende voor me drie u
ren pitten en dan oprukken naar Ben Yehuda 
Street, waar Abie in z'n kantoor zat. Dat 
was in het centrum van Tel Aviv, in het 
"El Al"-komplex. Een kantorenkomplex, met 
op iedere verdieping zo'n vijftien ver- • 
schillende ruimtes voor diverse maat-



I fPijen. 
endelijk stond ik voor Abie, het bleek 

ik de taak van deejay toebedeeld zou 
j n, terwijl ik juist dacht om als 

teohnicus te gaan werken I Het kon me 
nlijk niet zoveel schelen. Wat kon ik 
ndien anders gaan doen ? .... ant ik kon 
.. niet eens meer perm! teren om naar 

1iI terug te vliegen. 
I kon meteen aan boord gaan om er m'n 

rete programma te beginnen I .... e tender-
1111 .. t een kleine witte houten vissers-

t. Het ding is eigendom van een andere 
lend van Abie. Het schuitje was half 
uk, maakte een hels lawaai, rookte als 
an ander en voer bovendien vreselijk 

• Het ding bleek vanaf nu de gewone 
ender te zijn. Het was immers net drie 

n geleden dat Abie een poging onderno
n had om met een-met-bloemen volgeladen 
.ot Egypte binnen te varen. Het stond 
lomaal nog in de kranten. Foto' s van A-

1 , z'n armen volgestouwd met bloemen. 
~ .Iereen had nog woorden van lof over de 

"enswaardige poging van de radio-d.irek
aur. Alleen hadden de Arabieren er enigs-
lna anders over gedacht, want ze hadden 
loemen én boot gehouden. En die boot was 
N net de originele tender I Vandaar dat 

nu naar het zendschip voeren met der-
lijk pokkeding ••• 

De zee was zo rimpeloos als een gestre
an laken. Het riep een vreemd gevoel bij 

op, want die hete zon en die kalme zee 
aren precies het tegenovergestelde van 
Ijn veelvuldige trips naar de Mebo en de 
I Amigo. 

1 t was 29 oktober, tien uur, toen ik op 
,at zendschip aankwam. Ik begon er mijn 
.rete programma om vier uur in de namid
la«. In die tussentijd had deejay Keith 
~ehton me de boot laten zien en hij had me 
an slaaphut gegeven. Er was ook gelukkig 
, wat tijd om de rest van de bemanning 
a leren kennen. 
,.rlie, de Franse kok, die er tijdens het 
rblijf van Bob Noakes ook al was, was 

,« steeds aan boord. Z'n zevende of acht-
I te maand. Hij had geen paspoort meer en 

.n dus weinig anders doen, dan aan boord 
blijven. Om de drie maand nam hij een 

*Ar nachtjes vrij, waarna hij zo'n vrese
Ijke kater had, dat het een week duurde 
"oraleer hij bekomen was. 

Toen ik er aankwam waren er erg weinig 
laejays. Keith Ashton was er, Simon .... ard, 
.n Israälier en een Arabier die Sami hee~ 
D. Met z'n vieren moesten we twintig uit
nduren verzorgen ••• 

.. n week later kregen we versterking van 
lack Printz en Phil Brice. Nog een week 
ater vervoegde Stevie Gordon ons. Stevie 

kwam van 'BBC Radio Brighton' en had in 
verschillende Deense diskotheken gewerkt. 
En alsof het plots niet meer opkon, kwam 
drie weken later Ken Dicken aan boord. Een 
Australi~r die in Melbourne gewerkt had. 
Net als Stevie Gordon een uitstekende radio 
maker. Ken was niettemin niet meer zo te 
spreken over radio. H1j wou es wa"t anders • 
Daarom trok hij eerst naar Engeland, doch 
hij vond de radio daar zo slecht, dat hij 
een job als barman nam, ergens in het noor 
den. Dan hoorde hij via z' n vriend Phil 
Brice over het Peace Ship. 
Rond hetzelfde tijdstip kregen we eveneens 
een nieuwe machinist aan boord. Jules Re
trot, van Nederlandse afkomst, maar laatst 
in Australië wonende. Een geweldig techni
cUS. Hij kwam gewoon voor de lol aan boord 
omdat z'n twee beste vrienden, Phil en Ken 
er ook waren. De drie maanden dat hij bij 
het Peace Ship zou werken beschouwde hij 
als vakantie I 
Onze boordmatroos heette Pete 'Yer gotta 
be kiddin'. DonaId Christie, een Brit was 
onze kapitein en Bill Benson nog steeds 
onze zendtechnicus. 

I Nieuwkomer Robin BankB (foto IT. Dencker) I 
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In het Oostenri jkse kortegolfprogram
ma ' Austrian Short Wave Panorama', dat 
elke zondag om ongeveer 11 . 15 Benelux
tijd op 6155 kHz wordt uitgezonden , 
werden op 16 juli jl.. landpiraten uit 
West - Europa behandeld , o . a . E. M. R., 
Skyport , Rastafari, Sol ent City . 

. ADRES : 13 The Chase, Crawley, Sussex , 
England . 

. Frekwentie is 6270 kHz en er wordt 
elke vierde zondag van de maand LP- mu
ziek uitgezonden van 09 . 30 tot 12 . 30 
of 13 . 00 GMT. 

~A"f' 4Jj~ E"""l 
.ADRES : Postbus 25 , 4740 AA Hoeven , 

Nederland. 
.Frekwentie is 6220 kHz vanaf OS . OO 
GMT elke drie weken . Eerstvolgende 
uitzending is op 13 augustus a . s . 
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(t""nt ~A".' 
.ADRES : 134 Eastworth Road, Chertsey, 

Surrey KT16- SDT , England. 
. Na anderhalve maand op 7390 kHz in de 
41 - meterband gezeten te hebben (en niet 
op 7930 kHz zoals in de vorige Radio
Visie vermeld stond) , zendt Skyport nu 
weer elke zondag uit op 6260 kHz in de 
49- meterband van 10 . 00 tot 13.00 GMT . 

E .. ""lA .. ~"f.e ~A".' 
.ADRES : Kent Place, Norwell, Newark, 

Notts NG23- 6JX, England . 
. Na de ~ormale uitzendingen op de derde 
zondag van augustus (20- S) op 6265 kHz 
zal E. M. R. gaan testen in de 41-meter
band van 12 . 05 tot 13 . 00 GMT op 7310 
of 73 15 .of 7335 kHz . 
Vanaf de derde zondag van september 
zal enkel nog in de 41 - meterband worden 
uitgezonden met het volgende programma: 

van 10 . 00 tot 10 . 30 Barry Stephens 
Flashback Show 

van 10 . 30 tot 11 . 00 AJ Show 
van 11 . 00 tot 11 . 15 Free Radio Spot 
van 11 . 15 tot 11.45 Mailbag Show 
van 11 . 45 tot 12 .15 Steve Leonards 
van 12 .15 tot 12 . 45 Robert Bond 
van 12 . 45 tot 13 . 00 German Show 
van 13 . 00 tot 13 . 15 Swedish Show 
van 13 . 15 tot 13 . 30 Special when 

announced 
(Alle tijden zijn in GMT) . 

~A".' ( .... fM .. l t .. tl, .. At.' .. A( 
. ADRES : Kent Place , Norwell, Newark, 

Notts NG23- 6JX, England • 
• Frekwentie 6235 kHz en 7325 kHz. 
Uitzendingen vinden plaats elke zondag 
van 09 . 00 of 09 . 30 tot 11 . 30 of 12.00 
GMT. 

~A".e 11., 
.ADRES : 17 Charldane Road, London, 

England . 
• Frekwentie is 6217 kHz. 
Uitzendingen vinden elke zondag plaats 
van 09.00 tot 12.00 GMT. 
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A IIlt:S : Pos tbus 318 , 3840 AH Harder
wijk, Nederland. 

t op verschillende frekwenties in 
4/1- meterband. 

: Postbus 54, 7050 AB Varsse
veld, Nederland . 

" 1 test in de 48-meterband (o.a. 
(,?35 kHz). Dit station zond vroeger 

op de middengolf onder de naam 
10 Orion. 

QSL 

GMT 

DATE I", J I ", 

PONER " "',f--

I' 
P.O. ,BOX 54 

7050 AB VARSSEVELD 

ANTE}J'NA '"':', l' \:''' 'I ,'} .. ~h;-( 

A~i, e'JttiJttJttd 'JttUJtAti,JtAi 
: Postbus 247, 3840 AE Harder

wijk, Nederland. 
I • op zondag onregelmatig in de lucht 
" zendt uit op 6216 kHz in de 49- meter-

, .. ,tit ~A~i, 'JttuJtdi'JtAi 
: Postbus 41, 7700 AA Dedems

vaart, Nederland. 
uit op 6230 kHz in de 49- meter

"nd op zondag . Er zijn Engelse en 
',woedse progranuna' s. Het station 
tartte met haar eerste uitzendingen 

'I' 1 jan. 1978. Voor schriftelijk ant
<lord en QSL- kaart 2 IRC's insluiten. 

eA~f' ~,,.,iJt' lt 
. ADRES : nog onbekend . 
• Het station heeft als lokatie Zweden 
en is 's zondags onregelmatig in de 
lucht. Zendt uit in de 49-meterband op 
6225 kHz. Het doel is legale uitzen
dingen , voor DX- ers te verkrijgen. 

.ADRES : Kent Place, Norwell, Newark, 
Notts NG23- 6JX, England. 

. Is 's zondags in de ether van 11.30 
tot 12.30 GMT in de 49-meterba~d op 
6250 kHz met een vermogen van 50 watt. 
Het station begon in 1974. Deejay is 
o . a. Steve Rogers. De soort muziek is 
overwegend rock. Voor schriftelijk ant
woord en QSL-kaart dien je 2 IRC's in 
te sluiten. 

eA~i, ~t,e'd'l 'Jttt'Jtdi'JtAi 
.ADRES : Postbus 41, 7700 AA Dedems -

vaart, Nederland. 
.Zal vanaf augustus elke tweede zondag 
van de maand in de lucht zijn op 6270 
kHz tussen 10 . 00 en 12 . 15 GMT . Men is 
ook van plan om eenmaal per maand op 
227m of 250m middengolf uit te gaan 
zenden en dit gebeurt dan ' s nachts in 
het weekend. 

111\)1.) )1)~ll.~(Jll1( 
INTERNATIONAL 

To, 

Date, 

Freq, 

l 1th • . arcb 1'178. Time: 12 . 01 'im. 

u2!.O khZ,'.B lI\etr('s. C>utpUt: 30 _ttB. 

• active in tree radio' .lSI .. 
eA~ie t;AiA(V 'JttuJtAtieJtAi 
. ADRES : Zilverbeeklaan 11, 2100-Deurne 

te België . 
• Radio Galaxy is een lokale piraat en 
zendt dagelijks uit voor Antwerpen en 
omgeving op 102 mHz (FM) van 21 . 00 tot 
22.00 (Beneluxtijd). En elke zondag 
internationaal van 09 . 00 tot 12 . 00 . 
Vanaf 1 aug. '78 is dit station te horen 
met testuitzendingen op de kortegolf 
via 6205 kHz . Voor inlichtingen kun je 
op het bovenstaande adres terecht (+ 
antwoordpostzegel). 
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De volgende middengolfpiraten zijn 
bijna allemaal gelokaliseerd in noord
oost Nederland. Deze stations zenden 
vooral ' s nachts en in he t weekend uit 
tussen de 225m en 250m (mees tal na 
24 . 00 Beneluxtijd). 

eA.(;e "'elA" 
. ADRES : Postbus 11, 9540 AA Vlagt-

wedde, Nederland . 
. Radio Nolan" zendt zondags uit op 270m 
middengolf (1115 kHz) van 12 . 30 tot 
14 . 30 Beneluxtijd . Deze uitzendingen 
zijn enkel in de noordelijke provincies 
van Nederland t e ont vangen . Nolan is 
soms ook tijdens de weekends ' s nachts 
te beluister en op 227m of 250m na 01 . 30 . 

QSL FROM VOUR FREE RADIO STATION 

RADIO NOLAN P.O. BOX 11 
~ S VLAGTWEDDE 
-.;,,, ()( K rr A 1" ON HOLLAND 

ra 
NAME:-; IJfl ll !IE E 
DATE ')- (,- '~>")8. 
TIME '( ? oS" S • - 2. 3 " '/ 0 G II1Y 

'REO '250 '" 
SINPO 

TECHNICAL REMARKS 

POWER. 1 KW 

Ar-HENNA. 40 M. LONG 
lt'fM HIGH QUTOOOR 

. ADRES : Postbus 35 , 7880 AA Emmer 
Compascuum, Nederland . 

. Radio Rodeo zendt ' s nachts na 01. 30 
(Beneluxtijd) uit, na de uitzendingen 
van Radio Moskou . Dit enkel tijdens de 
weekenden (vrijdag , zaterdag, zondag) 
op 227m (1322 kHz) met een vermogen 
van 800 watt . 

eA.(;e f.1ee" l;Sltt 
. ADRES : Postbus 25 , 7880 AA Emmer 

Compascuum , Nederland . 
. Radio Moonlight zendt ' s nachts tij 
dens de weekenden uit op 227m (1322 kHz) 
met een vermogen van 800 watt . Radio 
Moonlight is tijdens de dag ook onre
gelmatig in de lucht. 

• RADIO BOEMERANG 
Postbus 50 , 9665 ZH Oude-Pekela (NL) . 

• S'fAR RADIO 
Postbus 15 , 7880 AA Emmer Compascuum 

(NL) • 

. RADIO KORAALVISSER 
Postbus 77, 8100 AB Raalte (NL). 
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Itudiiiiio~~ 
band en cassette service 

15 tunes in stereo, afgewisseld met 
diverse jingles, waaronder Mi Amigo 
319- j ingles . In studio- kwaliteit • 
Duur 1 uur . 

- The organ grinder's swing (begin
tune Radio Veronica om 06 . 00) 

- Man of action (tune Radio Noordzee) 

- Scruboard (tune Peter van Dam en 
instrumentale versie MA- strijdlied) 

- TSOP (tune van Tony Houston op 
Radio Atlantis) 

- School 's out (tune van scholieren
programma Lex Harding op Veronica) 

- Rinky dink (tune Bart van Leeuwen) 

- Spring rain (achtergrondmuziek-
tune bij Radio Mi Amigo) 

- Asia "minor (tune Joost de Draayer) 

- Atlantis (tune Radio Atlantis) 

- Because they're young (tune Frank 
van der Mast) 

- Little black samba (tune Jukebox) 

- Symphonie no 40 (eerste Treiter-
schijf van Radio Noordzee) 

- We love the pirate-stations door 
Trinity 

- Scarlett O' Hara (tune Klaas Vaak) 

- Bronx (tune Radio Mi Amigo) 

Bovenstaand programma kan op band en/ 
of cassette worden geleverd . 

cassette (ferro) 270 Bfr of f 18 ,-
cassette (chromium) 300 Bfr of f 20 ,-
cass.(ferrochromium) 315 Bfr of f 21, -
band (9t cm.p/sek.) 300 Bfr of f 20 ,-
band (19 cm . p/sek . ) 345 Bfr of f 23 ,-

De prijzen zijn inklusief verzend- en 
verpakkingskosten • 

Postgiro 40 . 53 . 925 
Voor België betalingen per internatio
nale postwissel of geld/EurOCheque in 
aangetekende brief opsturen . 

Van Dalen Studio 36 
Postbus 33 
4900 AH Oosterhout 
Nederland I 



r de verandering starten we deze keer 
"tet eens met een daverende mop ... 
I. t najaar wordt gestart met het pro

ma 'Noord-Zuid' ••• een show die ge
,nteerd zal gaan worden door Mies 

en Johan Anthierens •.• dit ter 
v Lnging van het omtreden BRT-pro
.na 'Bij nader inzien' ••. Radio One 

rt op 29 juli met 'n dokumenta~re over 
1\ es Gees (10 a.fl. van een tuur) ••• 

, voortbestaan van de Nederlandse 
I" ('Mi Amigo & Caroline Radio Club') 

ten zeerste onzeker ••• er zouden te 
Inig leden voor het voortbestaan van 

club zijn ••• BRT moet dit jaar 68 
IJoen bezuinigen ••. de raad van be-
r heeft een reeks maatregelen goed

klurd die dit moeten bewerkstelligen. 
'~al bi j BRT ook verder gewerkt wor-

" aan de stillering van de drie zen-
I' ••• Onlangs bracht de NOS een rap
rt uit met daarin de luister- en kijk
liers van het eerste kwartaal ••• men 
ft ook een soort 'Hitlijst' samenge
ld van de 25 meest-bekeken televisie
F,ramma ••• hier volgt een opsomming 

,veel van deze programma ' s door elke 
roep werden uitgezonden: TROS 1Ox:, 
HO 6x, KRO 4x, NOS 2x , NCRV 2x en 
HA 1x ••• Radio Nederland Wereldomroep 
ft op 2 juli een satelliet in ge

lik genomen voor haar uitzendingen 
htstreeks naar haar grondstation in 

I gascar te sturen ••• dit werd ge-
rd met een kortegolf-marathon ••• 

HIL_ HOUAJID 

'..0.10)(221 

Nederlandse omroep moet ook bezui
Igen , nl 5 miljoen gulden ••• men be
•• 1nigt 0 .a. op sociale voorzieningen, 

I d e miljoen door de belangrijk minder 
ltvallende prijsstijging op de reser
ring voor de salarisstijging voor 

I 1'18 ••• het resterend bedrag komt van 
n aantal zendgemachtigden die wilden 

n konden meewerken aan deze bezuini-

gingsoperatie, uit de te hoog geraamde 
post verbindingskosten en uit de post 
onvoorzien •• '. Philips werkt aan tele~ 
visie met diepte ••• het interessante 
van. het Philips-systeem is, dat ge
bru~k wordt gemaakt van een plat beeld
scherm, zodat de kijker niet een spe
ciaal brilletje moet opzetten zoals 
bij andere experimenten ••• Uit een on
derzoek is gebleken dat de Amerikaan 
gemiddeld ruim zes uur per dag naar de 
televisie kijkt ••• was er in 1950 in 9% 
'van de Amerikaanse gezinnen TV aanwe
zig, nu in 1978 staat er bij 98% van 
de gezinnen een kijkkast je .•• in Neder
land heeft 97% van de gezinnen een TV .. 
In vier dokumentaire programma's wordt 
bij de BRT het medium televisie door
gelicht en wordt ook het programma-be
leid van de Vlaamse televisie verdui
delijkt ••• de onderwerpen van de doku
mentaires zijn: 1. de technische mo
gelijkheden van de televisie 2. hoe 
werkt televisie? 3. deontologie en 
praktijk van het nieuws 4. het program
mabeleid van de BRT vergeleken met het 
buitenland en getoetst aan de opinies 
van vrienden en tegenstanders ••• Naast 
een Nederlandstalige (Vlaamse) en Frans 
ta~ige (Waalse) omroep, is er in Bel
gie ook een Duitstalige omroep, nl . de 
BRF (Belgische Rundfunk) .•• De mini
omroep Symbiose doet nog verwoede 
pogingen om tegen het eind van septem
ber voldoende leden te hebben om als 
aspirantomroep toegelaten te worden ••• 
Symbiose moet namelijk verdwijnen om
dat de andere omroepen reeds genoeg 
aandacht besteden aan de onderwerpen 
die bij Symbiose aan bod komen, aldus 
de minister van CRM ••• Al degenen die 
ons hebben geschreven voor een oud nr . 
van Baffle en niets hebben ontvangen, 
kunnen we mededelen dat de voorraad is 
uitgeput ••• In Amerika heeft de Hoge 
Raad beslist dat kranten hun eigen ra
dio en TV-station mogen bezitten ..• 
echter niet in de kleinere plaatsen, 
omdat dat de'diversiteit van menings
uiting in gevaar zou kunnen komen ••• 
Volgens on- officiële berichten zou het 
zendschip Mebo 11 nu ingedeeld zijn 
bij het zenderpark van Libië .•• de 
niet-Libiërs zouden niet langer meer 
nodig zijn op het zendschip en naar 
huis zijn gestuurd ••• En de Voice of 
Peace heeft zijn zoveelste zendtijd
onderbreking achter de rug .•• na de 
hongerstaking van Abie Nathan zijn de 
uitzendingen weer hervat ••• Jean-Luc 
en Suzy bedanken iedereen voor de ge
lukwensen ter gelegenheid van hun huwe
lijk .•• Groetjes van de Rosse ••• 
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door Stefaan Sinnaeve 

Sedert "RadioVisie" informatie brengt 
over landpiraten, schijnt het luistexen 
naar die stations, die veelal op de korte 
golf uitzenden, sterk te zijn toegenomen. 
Kortegolf luisteren eist echter een flin
ke dosis geduld, maar vooral een goede an
tenne aan uw radiootje. Om tegemoet te 
komen aan de vele vragen over kortegolf
antennes, hieronder enkele nuttige wenken. 

Kortegolfantennes 
Het is een waar gezegde dat een goede 

kortegolfontvangst voor vijftig procent 
afha.ns-t van de antenne. Die andere vijftig 
procent worden natuurlijk gevormd door het 
radio-toestel. 
Waarom is die antenne zo belangrijk ? Wel, 
veelal wordt naar ver verwijderde stations 
geluisterd en juist omdat het station zo 
ver weg ligt zullen de radio-golven, die 
tot uw omgeving kunnen doordringen, nog 
maar zwak zijn. 
Een goede antenne kan nu deze zwakke sig
nalen net voldoende sterk in het toestel 
brengen. De antenne is er dus vooral nodig 
bij ~inder gunstige ontvangstmogelijkhede~ 

Eenvoudig en funktioneel 
Er zijn gedurende de jaren heen tiental

len verschillende antennes gekonstrueerd, 
waarvan sODDllige met klinkende namen als ; 
"Beverage-antenne", "Windom-antenne" en ga 
zo maar door I De meeste van dergelijke aa
tennes bleken later toch onvoldoende, of 
waren zo moeilijk te fabriceren dat de no~ 
male luisteraar er niet eens aan begon. 

Om nu voor de kortegolfontvangst de 
meest geschikte antenne te vinden, dienen 
we ons te realiseren dat een 'radiogolf' 
in feite 'elektro magnetische energie' is, 
waarvan de magnetische komponent loodrecht 
op zijn elektrische broertje staat. Met 
andere woorden, de beste ontvangstkwalite~ 
ten zullen verkregen worden uit de richting 
die loodrecht staat op de antenne. 

De kortegolven zijn tegenwoordig haast 
altijd horizontaal gepolariseerd. Dit be-
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tekent dat de elektrische energie (de ra
diogolven dus) horizontaal worden uitge
straald. Daar wij, voor de ontvangst van 
ver verwijderde stations zijn aangewezen 
op de elektrische komponent van het veld, 
volgt hieruit dat de antenne zoveel moge
lijk horizontaal en bij voorkeur vrij hoog 
moet worden opgehangen. 

De toepassing van een antenne met rich 
effekt is voor kortegolf ontvangst het 
meest aan te bevelen. U kunt deze antenne 
dan zo richten dat de ontvangstmogelijkhe
den, voor het gewenste station, zo gunstig 
mogelijk zijn. Dit omdat de antenne nu ee 
maal het liefst uit die richting ontvangt. 

Varianten 
Een dipoolantenne is wel goed, maar is 

ook veeleisend. De lengte maakt de antenne 
maar geschikt voor één bepaalde golflengte 
band. Deze kunt u aan de hand van onder
staand lijstje bepalen. 

25 mHz 11 meter 5,60 meter 
21 mHz 13 meter 6,65 meter 
17 mHz 16 meter 8,00 meter 
15 mHz 19 meter 9,30 meter 
11 mHz 25 meter 12,10 meter 

9 mHz 31 meter 14,80 meter 
7 mHz 41 meter 20,00 meter 
6 mHz 49 meter 23,40 meter 

FREQUENTIE METERBAND LENGTE 

Ook de "L" of "T"-antenne is uitstekend 
als buitenantenne • 

L-antenne 
T- antenne. 

Een variant hierop is de befaamde "Windom" 
antenne', waarbij de vertikale draad, die 
naar het radio-toestel loopt, op precies 
0,36 van de lengte van het horizontale 
stuk is aangebracht. 
Een Windom-antenne heeft hierdoor de • 



g 

g 
n-

nOl 

eigenschap, dat zij een multi
nne ie. Heeft zij een lengte van 

.r 24 meter, dan zullen in de 49-, 
, en de 13 meter band de beste re
n worden bereikt. 

r1 n veroorzaakt door voertuigen, 
bij dit antenne type sterk vermin

oor een coaxiaalkabel te gebruiken. 
AAL. van de vertikale draad die naar 

atel gaat, gebruikt u dan een coaxi-
abel met een zo klein mogelijke kapa
Il per meter. De binnendraad van de 
kabel bevestigd u enerzijds aan het 
ntale deel van de antenne, anderzijd 
u het aan op de antenne-ingang van 
io-toestel. De gevlochten metalen 

1 sluit u aan op de aarding van het 
l 1. 

1 t brengt ons tot de algemene eigen
pen waaraan een goede antenne moet 
n I 

antenne moet zo hoog mogelijk worden 
hangen. 
moet uit weerbestendig materiaal zijn 
rdigd. 

.aet zover mogelijk verwijderd blijven 
obatakels als daken, muren en bomen. 

gedeelte binnenshuis moet zo kort 
lijk zijn en niet te dicht langs elek-

he leidingen lopen. 

ziet, er zijn een hele rits eisen. 
tal is het erg moeilijk om aan alle 
lijk te voldoen. Houdt echter met ver
a punten zoveel mogelijk rekening. Ga 
hts in noodgevallen over tot het ge-
k van een staafantenne of een binnen

enne en neem zelfs dan ook zoveel moge
bovenstaande gegevens in acht I 

·()t=t=§t1m~()§ 
t=I)Á~CI: 

·Offshore Echos France" is the of
ficial magazine of the "Free Radio 
Campaign France" 

Sample copies are avaible for 3 IRC 
's from I FRC, 37 rue G. Carel, 

F-76450 Cany - France 

* "Offshore Echos France" has an En
glish, a German and a Dutch secti
on wri tten by top free radio repor
ters I 

(ADVERTENTIE) 

ONAFHANKELIJK RADIOBLAD 
Het redaktie-adres voor Belgil! is I 

-RadioVisie, Postbus 32, 8600 M3nen. ~ 
-Telefoon I 056/514553 ~ 
-Bankrekening I 712-5600435-29 op het 
bovenstaande adres. 
(Bank van Roeselare en West Vlaanderen) 

Het redaktie-adres voor Nederland is I 

-RadioVisie, Postbus 2192, 4800 CD Breda. 
-Telefoon I 076/650349 ~ 
-Postgiro I 27.51.677 op het boven- ~ 
staande adres. 
-Bankgiro I 86.17.53.313 (Bondsspaarbank 
te Breda op naam van RadioVisie) 

ABONNEMENTEN I - Een volledige jaargang 
of 10 nummers kost 300 Bfr of 20, -- gld. 

- Een half jaarabonnement 
of 5 nummers kost 180 Bfr of 12, -- gld • 

- Losse nummers moeten 
vooraf aangevraagd en betaald worden. 
Per exemplaar I 40 Bfr of 2, 50 gld. 

SUBSCRIPTION I Abroad only per year (~ 1 0 
issues) for 24 Dutch guilders or the equi
valent in your own currency. 
Payment only on our Dutch address. 

HOOFDREDAKTEUR : Jean-Luc Bostyn (Belgiê) 
Frans Schuurbiers (Ned.) 

REDAKTIE I •••••• Suzy Verhoeven, Andre 
Adriaan 

NIEUWSREDAKTIE I Emiel Clarijs, Hans Knot, 
Johan Van Hee, Luc Ber
tels, Johnny Player 

KORREKTOR :..... Antoon Servaas 
ILLUSTRATOR: ••• Joey 
VORMGEVING I •••• Ben van Hoof en Karel 

van 't Spijker 
DRUK 1 •••••••••• The Copy Shop BV, Breda 

M3t dank aan Willy Velghe, Guy Depré, Dr. 
Sergiusz Mikulicz en R.J. Vd Hoeven. 

Overname, ook gedeeltelijk, alleen met 
bronvermelding. 

Verantwoordelijke uitgever voor Belgil! I 

-JLSA Bostyn, Postbus 32, 8600 M3nen. 
Verantwoordelijke uitgever voor Nederland: 
-FAA Schuurbiers, Postbus 2192 

4800 CD Breda 

RadioVisie 11 verschijnt op 
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