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6 PAGINA'S LANGE REPORTAGE OVER DE "FLASHBACK '67" IN LONDEN, HET ~ 
VEEL FOTO'S!!! IN HET SEPTEMBERNUr1MER VAN HET PREE RADIO MAGAZINE' I I ~ 

Verder vindt je in dit nummer: •••••• Veronicaschip voor de Schevening 

se kust (met foto's) •••••• Mi Amigo, Caroline en R.N.I. nieuws ••• • •• • •• 

Uitgebreide informatie over landpiraten •••••• Europa's grootste inter

nationale piraten DX-rubriek •••• N. O.S. weigert Vereniging Regionale 

Hitparade verdere zendtijd bij de R. O. N.O.; piratenzenders gezocht,die 

de uitzending willen verzorgen . 

Lees dat alles in het septembernummer van het FREE RADIO MAGA7.INE met 

26 pagina's informatie! Verkrijgbaar door f 2,-- aan postzegels of 

3 Internationale Antwoordcoupons te sturen naar: 

******* flEE RADIO MABAZINE ,,,t!lus 11252 Amsterdlm *************************'" 
Het P.R.M. verschijnt 11 x per jaar en informeert over ALLE VRIJE 
RADIO gebeurtenissen I::: 

A. DEBELS , POSTBUS 10252 . AMSTERDAM . POSTGIRO:3427025 
" I love pirate radio" T-SHIRTS: Prima kvali teit witte T-Shirts met als motief een 
rood hart met witte doodskop en de tekst "I love pirate radio" . Verkrijgbaar in de 
maten small ,medium en large . Prijs 1~ 
"The History of R. N.I . tI, dubbelelpee Basart met de blauwe hoes t..lS2...::.=. 
"The History of Offshore Radio", Britse zeezenders 6O-er jaren. f 20 . -
"Hitpiraten op de Middengolf", Vol. 1 & 2 met Nederlandstalige piratenhits uit het 
Oosten des lands . Per stuk f 18 ,90 
"Veronica 20 Top Hits" met 20 gouwe ouwe uit de jaren '60. Slechts ~ 
CASSETTE VAN DE MAAND SEPTEMBER: "The Day the Music Died", de komplete 
geluidsband van de Veronica t.v . dokumentaire van 17 aug. j . l . Verkrijgbaar op 
2 C90 cassettes of op band (9,5 cm/s i-spoor) voor f 18,-- . Zeer goede kvaliteit ! 
"More than 250 ,jingles" - kompleet jinglepakket met intro's,drop-ins,logos,oldies, 
achtergrondmuziekjes enz . Zonder stationsnamen , veel onbekend werk. Zeer goede kva
liteit. Alléé~ verkrijgbaar op band of cassette . Totale speelduur: 1 uur . 
Cass.C60 (low- noise) f 20 , --; Cass.C60 (ferro- chr . ) ~;Cass.C6O (Chroom)~ 
Band 9,5 cm/s 4-sp . stereo ~ ; Band 19 cm/s 4-sporen stereo ~. 
ANSICHTKAARTEN ZEEZENDERS ! Set, bestaande uit 2 kleurenkaarten van de Mebo 11 en 
de Mi Amigo + 2 zwart/wit kaarten van de Norderney en het Peace Ship. ~ 
Een lijst met meer dan 500 uur radio- opnames (zeezenders, landpiraten, USA-Radio) 
is verkrijgbaar voor f 2,-- of 3 IRC's. 
Uitgebreide lijst van artikelen elke maand in het PREE RADIO MAGA?JNf. III 

T.V. TENNIS VOOR ZELFBO~ 
BOUWKIT met IC AY-3- 8500, print, schema, beschrijving an com
ponenten (zonder potmeters, luidspreker e . d.)~ 
4 Spellen met vele variaties mogelijk . Met puntent lllng n 
geluid! Uit te breiden met kleur . Los IC AY-3-8500 ~ 

--- -----
I T I 
--- -----

Los schema met beschrijving en prijslijst ~ (Lvt. In post-
l zegels in gesloten enveloppe of 4 IRC's). 
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Inbouw SCRAMBLE UNIT, aan te sluiten op iedere scann r. Compleet 
afgebouwd en getest . Zeer hoge kwaliteit, absoluut vrij van "piep". 
Prijs f 150,--. 

GIRO: 909515 t.n .v. A.Debels, Postbus 10252 te Amsternam. 



ProbleemsteIl ing. 
LETTY BOVENDIJK 

De meeste med~werkers van dit blad zit
ten al zolang in dat gekke radio-wereldje 
verzeild dat ze onderhand zeIl' niet meer 
weten hoe het bij hen allemaal begonnen 
is . Al ligt het voor de hand dat "zeezen
derradio" ook bij hen hoofdverantwoorde
lijk zal zijn. Frappant is wel dat ondanks 
dit gemeenschappelijke verleden deze re
daktie vrij weinig het begrip "vrije radio" 
hanteert ••• 

"Vrije radio" is grotendeels synoniem 
geworden van "zeezenderradio". Eén of an
dere wakkere Engelsman heeft jàren terug 
dat begrip gelanceerd en sindsdien wordt 
er te pas en vooral te onpas mee geschermd 
door radiostations, radiotijdschriften en 
radioluisteraars ••• Vrije radio, vrije 
radio-blad, vrije radio-luisteraar. Maar 

u op één, twee, drie vertellen wat 
vrije radio, wat vrijheid werkelijk is ? 
Is vrije radio wel synoniem voor zeezen
der ••• ??? 

Vrije radio is in ieder geval een om
schrijving die op heel wat ladingen past. 
Door de jaren heen vaak omschreven als, 
radio zonder overheidsinmenging en gedre
ven door kommerciële ondernemingen. Wat 
dit laatste betreft zit je bij de zeezen
ders dus wel goed (op Radio Caroline, mo
menteel, na misschien) . "Vrije radio" zou 
je dus kunnen omschrijven als "kommerci
ele radio". Iets wat wij in de Benelux 

ralsnog niet officieel kennen. Aan de 
rkant van de Noordzee is dit wel het 

• 'I'wintig kommerciële zenders hebben 
op korte tijd bewezen dat er voor 

een markt is en dat ze zelfs, in een 
ekonomisch aan de afgrond staand Engeland, 
nog winst maken ook ! Maar is kommerciële 
radio wel vrije radio ••• ??? 

In landen waar dergelijk soort radio 

al sinds mensengeheugenis bestaat bestaan 
ook een groot aantal anti-bewegingen. Ver
enigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, 
Canada. In Japan heeft het kommercieel ka
rakter van radio en televisie dusdanige 
proporties aangenomen dat drie-vierde van 
de programma tijd aan reklame wordt besteed. 
Zelfs tijdens films op de televisie blijft 
de reklame doorlopen via ondertitels ! We 
moeten niet eens zover kijken . Ook op de 
Luxemburgse I'V worden films onderbroken om 
reklamespots te spuien ••• 
Is dat dan die "vrijheid" in de ether waar 
we ons al jaren druk over maken ? Radio en 
TV gewoon in dienst van het kapitaal? 

Antwoord ; neen ! Of liever, niet al
leen. Radio moet in eerste in~tantie 
daad gewoon uit z 'n enge monopoliepositie 
gehaald worden en moet eveneens via priva
te ondernemingen mogelijk zijn . Konkurren
tie kàn inderdaad stimulerend werken op de 
kwaliteit van de programma's . Bovendien 
moet het luisterpubliek gewoon kunnen be
palen welk station zal overleven . Net ande 
re woorden, welk r'ormaat , welk type radio 
ze verkiezen. 
De witzwart verhouding, kommerciële radio 
en staatsradio is echter te bekrompen ! 
Beide hebben immers voor en nadelen. hr is 
bovendien nog zoiets mogelijk als de Ameri 
kaanse "Pacifica- ketens". Een reeks niet 
kommerciële stations die gewoon gefinancie 
worden door abonnementen . De 20genaamde 
"couununity radio", in dienst van de lokale 
gemeenschap. 

KPFT in Houston is zo'n radio-station. 
Vierentwintig uur per etmaal in de lucht 
met 48 . 000 Watt op 90.1 mHz. Ongeveer twee
duizend abonnees dekken een vierde van de 
kosten . Iedereen kan om het even wanneer 
opbellen , in het programma komen en zeggen 
wat hem of haar op het hart ligt. 
Niet de sound is zo belangrijk bij KP~' 
maar wel de programma-inhoud . Het volledi
ge literaire, sociale, poli tieke, weten
schappelijke , experimentele , muzikale etc 
leven van Houston wordt weerspiegeld. 
Geen overheid die het station in banen 
probeert te leiden en geen firma's die de 
zender in de greep houden. Maar gewoon 
radio die misschien he t dichst de omschrij 
ving "vrije radio" benadert. 

Duidelijk dus dat de strijdkreet "vrije 
radio" heus niet zo onmiddellijk gelijk 
staat met "kommerciële en/of zeezenderra
dio". Of toch? 
Het zou gewoon ontzettend interessant zijn 
als u, lezer van dit blad, ons schreef wat 
u onder vrije radio verstaat. Als radio
luisteraar hebt u immers nog steeds geen 
keuzemogelijkheid . Als lezer hebt u die 
wel. 
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RADIO-JOURNAAL 
Met MEDEWERKING van HANS KNOT 

en EO GARD B. 

Hitparade op band. 
De "Belgische Nationale 
Hitparade" gaat per 1 no
vember van start met een 
cassetteservice . Maande
lijks (omdat wekelijks té 
duur zou worden) wordt 
door Tros deejay Peter 
van Dam deze Top 30 op 
band gezet . De opnames 
gebeuren in Nederland om
wille van enkele j uridis
che facili teiten . 
Deejays en geï nteresseer
den kunnen nu reeds een 
gratis demo- cassette aan
vragen bij : Postbus 62 , 
te 9800 Deinze. Op deze 
demo staan verdere gege
vens en de abonnements
voorwaarden. De Belgische 
Nationale Hitparade wordt 
op dit ogenblik op 12 . 000 
exemplaren verspreid . 
Daarnaast wordt ze weke
lijks afgedrukt in "Het 
Laatste Nieuws" en "Joe
pie" . 

Bel 091 /86 48 89 (dag & nacht). 
Dit is de HITFOÇ>N met AllE 
informatie over de Belgische 

Nationale HITPARADE . 

Mi Amigo naar 227? 
Volgens een Nederlandse 
woordvoerder van "Radio 
Mi Amigo" zou het station 
rond dit tijdstip opnieuw 
van golflengte gaan ver
anderen . De huidige 212m 
blijkt opnieuw een f l inke 
tegenvaller te zijn. De 
uitzendingen worden voor
al 's avonds vrij erg ge
stoord in belangrijke ge
bieden. Daarnaast heeft 
het station ook last van 
een enerverende brom toon 
op diezelfde 212m. Het 
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euvel werd eerst in de 
kompressor gezocht, zonder 
resultaat evenwel. 
Met het ingaan van de wi n
tertijd valt de avond op
nieuw een uur vroeger 
waardoor ook de mindere 
ontvangst reeds in de la
te middag begint. Nieuwe 
golflengte zou nu 227m 
worden . Nachtelijke tests 
werden reeds uitgevoerd . 

Voice of Peace. 
* Het "Peace Ship" heeft 
een eerste reeks testuit
zendingen op de korte gol f 
- 49m band- afgesloten. La
ter dit jaar zal er beslo
ten worden of er al dan 
niet regelmatige uitzen
dingen zullen komen . 
Word t dit inderdaad het 
geval , dan zal ook West
~uropa de uitzendingen 
vanaf het Peace Ship kun
nen gaan volgen. 

* "Mus ic Radio Promoti ons" 
die vorige maand "?lash
back 67" organiseerde, 
wil volgend j aar een 
- Se a Cruis e- organiseren 
naar het Peace Ship . De 
trip zou vanuit Spanje 
vertrekken en een vol le 
week duren. Aan boord zou
den zich bekende deejays 
bevinden . Verder zou aan 
boord van het zendschip 
gegaan kunnen worden . 

BRT - perikelen . 
* Zaki, BRT-2 deejay en 
presentator van het tele
visie programma "Muziek
sien" gaat de rol van dee
jay spelen in een Ameri-

kaans toneelstuk . Het verhaal 
gaat over een kommercieel ra
diostation . Première in het 
Gentse "Theater Verti kaal" 
in apri]. '78 . 

* Er is veel kans dat de BR'l' 
televisie dit winterseizoen 
twee afleveringen van haar 
aktualiteitenmagazine "Pano
rama" per week g"dBt uitzen 
den . Het l i gt i n de bedoe 
l ing om op die manier meer 
aan te sluiten bi j de aktua
liteit . De zendtijd van i e
dere aflevering zou wel inge
kort worden en de uitzendi n
gen zouden gespreid worden 
over beide netten . Een af
l evering op dinsdag en de 
andere op donderdag. 

* Ook de Franstalige Belgis
che televisie zal vanaf van
daag (26 september) viermaal 
per week in de lucht zijn, 
(de BR'l' per 15 oktober) met 
haar tweede net . Dit op 
maan- dins- woens- en donde~ 
dag . Deze extra uitzendingen 
moeten zonder bijkomend bud
get gerealiseerd worden . 
Hierdoor komt er een beper
king van eigen produkties en 
zal er meer goedkoop buiten
lands werk aangekocht worden. 
Hiermee zal België vier keer 
per week over vier televisie 
stations beschikken en daar
mee, na Engeland het groot
ste aantal tv- zenders hebben. 

Caroline dj's gezocht . 
Eind augustus en begin sep
tember waren er slechts twee 
Caroline deejays aan boord 
van de mv Mi Amigo. Met name 
Stuart Rullil 1 en Roger Mat
thewB. Hi rdoor bestond de 
Caro11o programmering uit 
nacht lijk non stop. Enkele 
pro r ,'B werden overgeno-
11\. n door Jtadio Mi Amigo. 



Lucky Luxemburg. 
*De Engelse service van 
Radio Luxemburg (dagelijks 
tussen 19.45 en 03.00h), 
die al een tijdje overge
stapt was op uitsluitend 
Lp-muziek heeft opnieuw 
een programma-wijziging 
doorgevoerd. De "Top 20-
Show" komt nu van maandag 
tot vrijdag tussen 20 .30 
en 22.ooh. De "Lp van de 
week" wordt behandelt op 
woensdag vanaf 23.00h . 

* Radio Luxemburg heeft 
ook weer een stukje radio
geschiedenis geschreven. 
In haar hitparade van 30 
augustus stonden twee pla
ten op de tiende plaats, 
die bovendien nog van de
zelfde artieste waren.~t 
ging hier om "I fee I love" 
en "Deep down inside" van 
Donna Summer. Voor zover 
bekend is zoiets nog nooit 
eerder voorgevallen. 

BBC zaait terreur 
* !'let grote verontwaardi
ging is gereageerd op de 
voorstellen van de "BBC -
World Service" om zo te 
snoeien in het budget dat 
je dit zou kwmen plaatsen 
tussen de budgetten van 
Nederland en Albanië. Vel~ 
uitzendingen in vreemde 
talen zouden komen te ver
vallen en ook het aantal 
uitzendingen zou drastisch 
ingekort worden. Zelfs 
ontslagen hangen in de 
lucht! 

*Ex Caroline en London 
deejays als Tony Blackburn 
Ed Steward, JOM Peel en 
Dave Lee Travis waren af
wezig op "Flashback 67" 
omdat hun huidige werkge
ver, de BBC, teveel aan
dacht voor de zeezenders 
ongepast vond vlak voor 
"Radio One's" grote ver
jaardagsparty op 10 sep
tember jl. "Radio One" 
bestond dan precies tien 
jaar. 

Mi Amigo's avonds. 
Na vrij lange tijd (gele
den van '74) heeft Radio 
l'Ü Amigo eindelijk weer 
avonduitzendingen in haar 
programmering ingelast. 
De uitzendingen lopen van 
19.00 tot 21.00h . Voorlo
pig wordt alleen muziek, 
zonder commercials ge
draaid. Bedoeling is dat 
firma's en sponsors een 
half uur (of meer) zend
tijd kopen. Per half uur 
zou de huurprijs zowat 
15.000 Bfr - 1000 gld 
bedragen. Tijdens de week
ends verdrievoudigt het 
tarief. 

~miamigo 
Geluidloze T.V. 
Kabeldistributiemaatscna~ 

pijen in België krijgen 
voortaan de toelating om 
hun abonnees op de hoogte 
te brengen van allerhande 
gegevens van technische 
aard door middel van pa
nelen die ze op het tele
visie-scherm kunnen bren
gen . Deze panelen mogen 
enkel geschreven gegevenE 
bevatten met uitsluiting 
van beelden en kommentaar. 
Deze aanpassing is in af
wachting van de nieuwe 
wetgeving op de kabelte
levisie, die binnen af
zienbare tijd klaar moet 
komen. 

Radio Regionaal. 
*De regionale radiozen
ders in lIederland (RONO, 
ROZ, Stad en Omroep Bra
bant) zijn niet te spre
ken over de forse prijs
stijgingen die de PTT 
heeft doorgevoerd voor 
lijnverbindingen. Gemid
deld wordt nu )00 ~ meer 
betaald als voorheen. 
Hierdoor ontstaat de 
vrees bij deze omroepen 
dat ze hun luisteraars 
een mindere kwaliteit 
zullen moeten brengen 
door noodzakelijke be-

snoeingen van het aantal 
lijnverbindingen. 

* Op 7 augustus werd aange
vangen met de bouw van de 
nieuwe ROZ-studio (Regiona
le Omroep Zuid, voor Lim
burg) te Maastricht. De 
provincie Limburg heeft 
1.000.000 van de noodzake
lijke 5.000.000 gulden be
schikbaar gesteld. 

* Per 1 augustus was het 
precies één jaar geleden 
dat de "Stichting Regionale 
Omroep Brabant" startte met 
regionale uitzendingen in 
Zuid Oost Brabant {FM- 91 . 9). 
Sinds die tijd heeft de om
roep een trouwe schare 
luisteraars gekregen. Ruim 
32 ~o stemt regelmatig op de 
uitzendingen af. 

* De exploitatie van een 
landelijk net van streek
radio's zou op basis van 
het huidige prijspeil een 
oedrag van )) miljoen gld 
moeten vergen in Nederland. 

Op 1 oktober '76 stopte de 
lokale omroep "RONO" de ui ir 
zending "Groningse Hitpara
de". De leiding van de RONO 
gaf een tekort aan zendtijd 
als reden op. De "Vereni
ging Regionale Hitparade" 
die voor het programma in
stond bracht daarop een ak
tie op gang die 1300 adhe
sie-betuigingen opleverde. 
Hiermee werd het "Bureau 
Regionale Zaken" van de NOS 
aangezocht dat verantwoor
delijk is. Deze wilden 
wachten op advies van de 
RONO- programmaraad. Dit 
advies kwam er en de hi tpa
rade bleef afgewezen. De 
verklaring luidde dat een 
regionale omroep geen pro
gramma's hoeft uit te zen
den die op landelijke sta
tions ook al te horen zijn. 
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Studio-ruimte van "Hilversum 3" . Van hieruit gaan alle live-programma's. 

De regie- ka'ller van "Hilversum 3" (foto's: Frans Schuurbiers). 



ANP- verhuist. 
De medewerkers van de 
"Radio Nieuwsdienst" in 
Nederland lopen niet zo 
hoog op met de verhuizing 
die hen in de tweede helft 
van volgend jaar te wach
ten staat. De ANP-ers moe
ten omstreeks die tijd de 
te-klein-geworden villa 
aan het "Melkpad" te Hil
versum verlaten om neer 
te strijken in de kelders 
van Hil 3 en Hil 4. Het 
souterain van deze gebou
wen ondergaat daarvoor op 
dit moment een ingrijpen
de verbouwing. In de nieu
we behuizing zullen even
eens twee slaapkamers ge
bouwd worden voor die 
medewerkers die niet met 
het openbaar vervoer naar 
huis kurmen. 

Leuk om weten. 
* Voor het eerst sinds 
z'n laatste shows op "Ra
dio Noordzee" (1974) was 
Hans ten Hooge weer eens 
op de radio in het erg 
goede nachtprogramma van 
de NOS via Hilversum 3 , 
op 25 oogst was dat. 

* Denkt u van uzelf dat 
u een aardige radio-deejay 
zou zijn ? Bel dan nu effe 
het nummer 051/633349 in 
België. Vragen naar Phil 
want die geef t u details 
over de gewenste proefban~ 

* Nu verkrijgbaar in Ne
derland, de "Top 3491". 
Een hi tparad.e gebaseerd 
op de cijfers van 12,5 
jaar "Top 40". Verkrijg
baar bij : Pampus, Hoen
diepstraat 15, Amsterdam. 
Voor 12,50 gld. 

* Naast Jan van Veen was 
ook ex Radio Noordzee 
nieuwslezer Jos Kuyer een 
van de medepresentatoren 
van het AVRO-TV programma 
"Land zonder drempels". 
Dit tv-programma was de 
start van een aktie die 
het mogelijk wil maken om 
gehandikapten volledige 
te integreren in onze 

maatschappij. Alle drem
pels voor minder-valieden 
zouden moeten verdwijnen. 

* Zoekt u toevallig een 
diskotheek of een deejay 
of allebei ? Dan kunt u 
nu bellen naar 056/514553. 
In BelgH!. 

* De medewerkers van de 
onlangs gestrande landpi
raat "Radio 245" (zie ook 
RadioVisie 2) willen dit 
jaar nog in de lucht komen 
met een stereo FM-zender. 
Dit nieuwe landstation zou 
gefinancierd worden door 
Maarten Broekman, technie
ker bij ex-P~io 227. 
* Bij het platenlabel van 
Johnny Hoes is een nieuwe 
'landpiratenplaat' versche
nen. Een opname van het 
duo "Johan en Henk" met 
als titel "De moeder van 
de zendpiraat". 

* Erg leuk al die akties 
om de VOO aan haar C-sta
tus te helpen . Maar wil je 
dan ook es aan die steen
goeie VPRO-denken. Zonder 
extra hulp verd,/ijnen ze 
helemaal . Ben ongefran
keerde enveloppe met uw 
naam en adres opsturen 
naar : VPRO, antwoordnum
mer 500, Hilv~rsum. Of bel 
nu : 035-44752 . 

Als U nu niet komt 
is de VPRO straks 
weg. 

Tender aan ketting. 
Vrijdag ) september werd 
door de Belgische rijks
wacht opnieuw een bevoor
radingsschip van "Radio 
Mi Amigo" aan de kettir.g 
gelegd te Brugge . 
De Z 592 "Hosanna", eigen
dom van de rederij "Pax" 
uit Zeebrugge werd bij het 
uitvaren aangehouden. Frank 
Vd Mast, Hugo Meulenhoff 
en G. Ackx probeerden nog 
om er al zwemmend vandoor 
te gaan. Wat echter niet 
lukte. Aan boord van de 

tender werden tapes en ra
dio-apparatuur aangetrof
fen en in beslag genomen. 
Beide deéjays werden na 
een verhoor weer vrijgela
ten en kwamen via een 
nieuwe tender 3 dagen later 
toch op de mv Mi Amigo. 
Het is reeds de tweede maal 
dat deze rederij, in de per
soon van Germain Ackx, tegen 
de justitiële lamp liep. In 
de maand april werd haar ten
der, de Z 588 "Vita Nova", 
reeds gepakt teen ze het 
zendschip probeerde te be
voorraden. 
Volgens een woordvoerder van 
de BOB gaat het hier slechts 
om een eerste aktie in een 
geplande reeks. 

Het Veronica-schip dat begin 
augustus, in verband met op
namen van het TV-programma : 
"'l'he day that music died" 
terug voor de kust van Sche
veningen lag, werd onmiddel
lijk na de opnames naar IJ
muiden gesleept vanwaar het 
opnieuw naar Dordrecht gaat. 
Tijdens z'n korte verblijf 
op zee had de Norderney een 
douanier aan boord daar er 
geruchten waren over een ka
ping van het zendschip door 
een vriendenkring van Vero
nica. Het zendschip zou 
naast de mv Mi Amigo veran
kerd zijn geworden, aldus de 
geruchten . 

TV-avond wijzigt 
J'1et ingang van 1 oktober 
worden de vaste l'V-CÀIlrOep
avonden op "Nederland 2" 
weer es door elkaar gehaald. 
Dit is de nieuwe volgorde; 
KRO-maandag, TROS-dinsdag, 
NCRV-donderdag, VARA-vrijdag 
AVRO-zaterdag, NOS - VPRO 
zondag. De VOO blijft haar 
driewekelijkse avond op de 
woensdag behouden. 

11mB 
NEDERLANDSE OMROEP STICHTING 
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Tros-paradepraat. 
* Naar aanleiding van het 
overlijden van Elvis Pres
ley hebben zowel TROS -
Radio als BBC - Radio 1, 
de 13-delige door Jerry 
Hopkins swnengestelde 
"Elvis Presley Story" aan
gekocht. Het programma is 
bij de TROS (via het don
derdagavondprogramma 
"Poster" op Hil 3) deze 
week reeds aan z ' n zesde 
aflevering toe . 
Radio One start de uit
zendingen per 9 oktober. 

* Peter van Dam gaat op 
7 oktober huwen met z'n 
jeugdvriendin Lieve Wy
nants (uit Nerksem) . 
Langs deze weg wenst 
"RadioVisie" Lieve en Pe
ter alles wat bij derge
lijke gelegenheid hoort. 

uitbrengen dan de bedoe
ling is, om op die manier 
de NCRV alle kans te geven 
uit te maken welke de eks
klusief wordt. Om daar wat 
aan te doen weigert de 
TROS nog langer deze keu
zeplaat te draaien in 
haar programma's. 

* Klaas Vaak (o.a. ex Ve
ronica deejay) is opnieuw 
vrijgezel nadat hij lange 
tijd met z ' n vriendin Syl
via heeft samengewoond . 

* Chiel 110ntagne gaat stop
pen met een van de popu
lairste televisie- program
ma's . Zowel Chiel als "Op 
losse groeven" verdwijnen 
van de buis . De opvolger 
gaat "Bingo" heten en gaat 
komend winterseizoen van 
start . Er wordt gehoopt 
op een even groot sukses . 

Lieve en Peter in de studio (Foto: J . L. Bostyn). 

* Sinds geruime tijd 
kiest de NCRV-Radio haar 
wekelijkse "Bksklusief
schijf". Een soort alarm
hittiptroetelkeuzelieve
lingsparadeplaat . Volgens 
een zegsman van de 'I'ROS 
wordt bij de keuze van de 
plaat echter hevig ge
knoeid . Sommige platen
maatschappijen zouden im
mers hun singels later 
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* De geplande opvolger van 
"Disco Circus" komt niet 
van de grond. Voorlopig 
geen alternatief dus voor 
het tot op de draad ver
sleten 'fop Pop . 

G.P.O. rukt uit. 
Op zondag 14 augustus he:t:-· 
dachten zowel Radio Mi 
Amigo als Radio Caroline 

het einde van de Britse zee
zenders, dit tijdens een ge
zamelijk drie uur durend a
vondprogramma (19.00-22.00h). 
Tijdens het programma waren 
diverse interviews te horen 
met deejays en bezoekers die 
deelnamen aan de Offshore 
konventie "Flashback 67" te 
London. 
Reporter was Robbie Dale (ex 
Caroline) die verklaarde 
rechtstreeks vanuit het Cen
tre Airport Hotel te inter
viewen . Dit was aanleiding 
om de nooit aflatende Engel
se politie te laten uitruk
ken naar het hotel . Tever
geeft want het 'live progranr 
ma' was een dag eerder op 
band gezet en daarna aan 
boord van de mv Mi Amigo ge
bracht . 
Ook diverse kommerciële sta
tions in Engeland besteedden 
aandacht aan het einde van 
de Britse zeezenders . Op 
"Capi tal Radio" was ongetwij
feld het beste programma te 
horen van Kenny Everett (ex 
Radio London) . 

Nieuwe zeezender? 
Het ziet er dan toch naar 
uit dat bepaalde personen 
heuse plannen hebben om met 
een nieuwe zeezender te star
ten. Bij dergelijke geruch
ten heeft deze redaktie al 
vaker meewarig het hoofd ge
schud, niettegenstaande kon
den we dit keer uit vrij 
goede bron vernemen dat de 
Antwerpse handelaar, dhr. M. 
momenteel optreed als geld
schieter. De noodzakelijke 
prijsofferten zouden reeds 
binnen zijn. Dhr H.G., die 
reeds op een ander station 
werkte, werd aangezocht om 
de kostprijs van studio's 
en zendkamer te berekenen. 
Dit zeer voorzichtig opge
stelde bericht wordt waar
schijnlijk vervolgd. 

RADIQVISIE 
Zoekt een redakteur. Bel 
of schrijf nu een briefje 
mét antwoordpostzegel. 



Zweden lokaal . 
In Zweden gaan dit jaar 
24 streekradio's van start. 
De stations zullen het ge
hele land bedekken. Deze 
nieuwe radio-situatie is 
mogelijk dank zij een in 
1975 genomen besluit van 
het Zweedse parlement. Met 
de inwerking- treding van 
de nieuwe stations zijn 
400 arbeidsplaatsen ge
moeid, terwijl de exploi
tatiekosten voor het eer
ste jaar op ongeveer 40 
miljoen gulden - 600 mil
joen Bfr worden geraamd . 
"Sveriges Localradio AB", 
die het geheel gaat behe
ren, is een dochterorgani
satie van de landelijke 
"Sveriges Radio", maar 
heeft verder een vrij gro
te onafhankelijkheid . 

Ou itse taallessen . 
"Deutschlandfunk" te Keu
len start op 4 oktober met 
een radiokursus Duits voor 

TE KOOP 
Slechts 1, aanbieding 

Nederlandstaligen, dit 
onder de titel: "De fa
milie Bauman" . De 26 les
sen zullen worden uitge
zonden iedere dinsdaga
vond tussen 18.45 en 
19.00h. Dit met een her
haling op vrijdag. Deutsch
landf'unk zendt uit op 
236.5m (1268 kHz). Les
boekjes en verdere inlich
tingen krijg je gratis ol" 
dit adres: Deutschland
funk, Niederland Redak
tion , Lindenallee 23, 
D-5000 Koln 51 (~Brien
burg) • 

KPFT - Magazi ne. 
In haar inleiding heeft 
Letty Bovendijk het o.a . 
over het Amerikaanse sta
tion K~~ . Deze zender 
heeft ook een eigen tijd
schrift dat "Radio Guide" 
heet . Voor het blad en 
meer informatie kunt u 
schrijven naar : KPF'l', 
618 Prairie, Houston, 
'i'exas 77002, USA . 

Een gratis poster, 
Weet u eigenlijk wel dat u 
ontzéttend mazzel hebt als 
u nu een abonnement neemt 
op "RadioVisie" en zelfs 
als u gewoon uw verlopen 
abonnement hernieuwd ! 
Als u dit doet dan krijgt 
u van ons zomaar gratis ee 
prachtige poster ! Boven
dien kunt u zelf een keuze 
maken uit een: Radio Ve
ronica , een Radio Noordzee 
of een Radio ~~ Amigo pos-
ter . 
Gewoon effe vermelden op 
uw betalingsformulier wel
ke poster u verkiest . 

----ELEKTRONISCHE APPARA'l'EN--

.Grundig Satellit 1000 - Wereldontvanger. 
Inklusief SSB- adaptor . Met enkele eenvou
dig te herstellen gebrekjes : 450 gld • 

-------Vl!;RONICA-------- • Grundig GHDS 215 -Hoofdtelefoon: 40 gld 
. Dual DK 200 - Hoofdtelefoon voor 30 gld 
. Mono- mengpaneel met vier kanalen: 25 gld 
.Eenvoudig MG - ontvangertje voor : 10 gld 
.Kris SWR - meter, 3 - 150 Me . Gloednieuw 
voor 65 gld • 

. "Veronica gaat door" - cassetteserie . 12 
cassettes met non stop muziek en Veronica 
jingels. Inklusief opbergkoffer : 120 gld 
. "Veronica gaat door" - jingels: 10 gld 
• Veronica- radioprogramma over landpiraten 
Aangeboden voor 15 gld . 
• Veertig Top 40 - Tipparade jingels 25 gld 
. Poster van het Veronicaschip bij een on
dergaande zon : 10 gld. 

------ZEEZENDERS -------

.Veertig "Gouwe Ouwe" jingels voor 25 gld 
• Originele "RNI" opnamen. Gemaakt tijdens 
de bomaanslag op de Mebo 2 . Met SOS calls 
van Scheveningen Radio: 15 gld. 
• Dokumentaire "Radio Hauraki" voor 15 gld 
.Bekende kentunes van zeezenders : 15 gld 
."Historie van de zeezenders 1958 - 1974" 
Met liefst 6 uur unieke opnames van alle 
zeezenders : 50 gld . 
• Piraten-fotoset. 60 foto's voor 
.Veertig diskotheek jingels voor 

25 gld 
25 gld 

. Kodak Instamatic 126 - Fotokamera. Nieuw 
voor 25 gld • 
.Vijftien onbespeelde BASF C120 cassettes 
Inklusief opbergstand voor 75 gld. 

• r---- -------------
• * Bestellen door storting op giro 

3811570 van Pvd Vooren, Postbus 24, 
Warmond, Nederland • 

*Duidelijk vermelden welke artikels 
er gewenst worden. (Indien uitver
kocht wordt het geld teruggestort) • 

* Indien u opnames bes tel t, graag 
vermelden op tape (9,5cm) of op cas-
sette. J:l 
*Telefonisclr kontakt: 01711-10026 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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VR IJBUITERS 
voor de KUST 

D it g ing vooraf : 
Een groepering van vijftig aandeel
houders slaagt erin om te beginnen 
met "Radio 270" . Na heel wat start
moeilijkheden , wordt het station 
aardig populair. 

dee115 : Ra.c:üo City; werk in uitvoering. 
In weerwil van goede orde en vooral gemakkel i jkheidshalve worden personen , karak

ters en zeker hele bevol kingslagen nogal gauw ingedeeld in vakj es . Dat maakt het de 
mens immers makkelijker bepaalde iemanden of iets een etiket op te plakken ••• Zo gaan 
de Engelsen door al s een typisch flegmatisch volkje , beleefd als geen ander en vooral 
ordentelijk . Een gentleman- gemeenschap dus. 

Diezelfde Engel sen , die midden de zestiger jaren verantwoordelijk zijn voor zee zen
derradio doen hun omschrijvi ng echter allesbehalve eer aan ! Voor de Engelse kusten is 
het in 1966 niet alleen een gevecht op leven en dood om een plaatsje in de ether maar 
vooral om de duur be t aal de commerci als en de daaruit voor tvloeinde winsten! 
Nauwel ijks is "Radio 270" aan de slag of een zekere "Radi o 365" i s van pl an om in de 
lucht te komen. Dit station wil Noord Engeland van muziek gaan voorzien en plant bo
vendien FM- uitzendingen . "Radio Caesar" zou met testui tzendingen gehoord zijn en "Radio 
Channel" zou reeds voor Bexbill het anker uitgeworpen hebben . Ene "Radio Mayflower" 
nadert z'n voltooing evenals "Radio r'reedom". Verder is "Radio Manchester" gepland als 
zusterstation van "Radio London" en zou voor Fleetwood gaan verankeren om het Noorden 
van Engeland van popklanken te bedienen . 
Aangemoedigd door al deze berichten maakt "Radio 390" bekend dat ze van plan zijn om de 
"Cheetah Il" van ex- Radio Syd te kopen (het Zweedse schip ligt monddood voor de kust 
van liarwich), om eveneens voor Noord Engeland te gaan uitzenden als "Radio 390 Nor th". 
Zo hoopt de direktie het total e gebied van Engeland en Wal es te bestrijken . Bovendien 
heeft "390" PM- plarmen voor London . Bij al dit nieuw aangekondi gde radio- geweld wil ook 
"Radio London" in kompetitie blijven en het station schaft zich een gloednieuwe 75 kW
zender aan . Meteen wor dt deze zender de meest krachti ge uit de reeks . Nu kan "Radi o 
Caroline" ui tera.ard niet bij de pakken blijven zitten en er wordt aangekondigd dat het 
de zendkracht van "Car oline North" , voor het Isle of Man , gaat opvoeren tot 50 kW . 

Nieuwe stations , sterkere zenders ••• een situatie die dui del ijk uit de hand begint 
te lopen . Meer als twintig stations zouden niet voor afbepaalde frequenties gaan gebrui
ken. Storing met officiiHe uitzendingen in andere landen en zelfs onderling liggen voor 
de hand . Dit zou de zeezenders er weer toe aanzetten om hun zendsterkte op te dri jven, 
waardoor de vraag r ijst waar deze race zou ophouden ? Vijftig, zestig stations met een 
onoverzichtelijk resultaat ??? Een gevaar voor de scheepvaart die haar navigatite in de 
soep zou zien lopen en moeilijkheden met de BBC die haar eigen Pro5Tamma ' S duchtig ge
stoord zou weten ••• 
Het is meteen duidelijk dat de G. P. O. zich b~noodzaakt ziet wat aan de situatie te 
doen . Gedurende de j uni - maand verklaart de eerste minister voor het ' Lagerhuis ' : - Ik 
heb een ~Toter aantal brieven ontvangen die de anti- zeezenderwet in vraag stellen dan 
brieven die de aangekondi gde prijzenstop behandelen ! -. De regerir~ aar zelt niettemin, 
de populariteit van de zeezenders is immers or~kend groot ! De dramatische gebeurte
nissen de volgende week zullen echter , meer dan wat ook , de piratendood versnellen . 
Om het gebeuren duidelijk te schetsen moeten we terug naar 1964 . •• 

De Engelse popzanger ' Screaming Lord Sutch ' begon i n dat jaar "Radio Sutch", vanop 
Shivering Sands , een oorl ogsfort in de Thamesmonding. He t station had echter meer om 
handen dan onze lord kon vermoeden en algauw werd hij dan ook genoodzaakt om het hele 
zaakje te verkopen aan z ' n manager ' ReginaId Calvert '. Di e had wel het nodige organi
satie- talent en "Radio City" was geboren . Het station werd vrij vlug populair en maak
te zo ' n goeie 17 . 000 pond winst per maand . Reginald Calvert , zakenman tot in z'n 
nieren wilde meteen een tweede station begi nnen . Toen dit niet zo gauw lukte ging hij 
eind 1965 onderhandelen met de Radio Caroline- organisatie . Deze had immers plannen om 
het zendSChip van "Radio Caroline South" , de » 
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RADIO CITY 299 
THI HAPPlEST SWlII6IN6 STATION IN 1111 WOIll.D 

'mv Mi Amigo' voor de kust van Noord Oost Engeland of in het Bristol Kanaal te veran
keren, terwijl ze vanaf 1 Shivering Sands' verder zou gaan als "Radio Caroline South" • 
Er werd Reg Calvert een nieuwe 10 kW RCA-zender beloofd. De Caroline-tender kwam ech
ter aanrukken met een drietal zendkasten, wa t dus duidelijk niet de afspraak geweest 
was . Het materiaal kwam van ene majoor Oliver Smedley (gewezen oorlogsveteraan) en 
'Project Atlanta'. Persoon en firma waren reeds een jaar eerder onderdeel geworden van 
de Caroline organisatie. 
De zendkasten werden niettemin in de oude zender geplaatst die het toen helemaal niét 
meer deed. De Radio City-technici zagen zich verplicht om de oude apparatuur weer in 
elkaar te zetten. 
Toen kwam "Radio London" op de proppen met een overname voorstel. Plannen waren er om 
een nieuw station "UKGr-I" (United Kingdom Good l'rusic" te beginnen. In dat opzicht gin
gen Keith Skues en Duncan Johnson, twee London deejays het Shivering Sands fort in
spekteren terwijl alle overige deejays van de plannen op de hoogte werden gebracht 
door de direktie, dit met het oog op een nieuwe taakverdeling. 
De onderhandelingen die tot dan geheim werden gehouden lekten echter iets té vroeg uit 
en de zaak krijgt plots een totaal andere wending. Oliver Smedley liet Reg Calvert we
ten dat hij nog steeds voor 10.000 pond in het krijt staat voor de 'nieuwe zend~r'. 
Calvert wordt op het matje geroepen. Deze viel uiteraard nog liever dood dan de onder
handelingen met "Radio London" toe te geven. De diskussie laaide in alle hevigheid op 
zodat beide heren duidelijk aanvoelden dat de situatie op de een of andere manier 
moest geklaard worden. Oliver Smedley diepte een kommando-plan uit z'n oorlogsverleden 
op en Reg Calvert van zijn kant stelde, om in stijl te blijven, een ultimatum op. Hij 
zou de majoor bij het minste Vijandig gebaar overhoop paffen •.. 

Zaterdag 18 juni 1966 rinkelt de telefoon 0 .. ) het nummer 17 van de New House Lane te 
Gravesend. Het gesprek is bedoeld voor de zestigjarige Alfred Bullen, klusjesman van 
beroep. Aan de andere kant van de lijn is z'n baas, J. Bradish. Alfred Bullen wordt 
gevraagd om een tiental mensen bij elkaar te trommelen en zich die avond naar de pier 
van Gravesend te begeven waar hij een opdrachtgever en een kleine 50 jarige vrouw zal 
ontmoeten. Deze laatste vertelt hem later dat ze het groepje als kok vervoegd. » 
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Alfred Bullen zelf : - Het was me algauw 
duidelijk dat deze vrouw helemaal geen 
kok was. Ik stelde echter geen vragen 
want we werden 2,10 pond per dag betaald 
en dat betekende ook al wat ! We stapten 
aan boord van het vaartuigje. Niemand 
van ons wist zelfs waar we heen gingen. 
Toen riep de vrouw me bij haar en vertel
de dat we op weg waren om het fort van 
"Radio City" te bezetten, dit omdat de 
zendapparatuur aan een 'bepaalde persoon' 
toebehoorde en dat voorkomen moest wor
den dat die apparatuur nog langer ge
bruikt werd door het station. Het was zo
wat drie uur in de morgen toen we bij het 
fort aankwamen. Iedereen, ook de vrouw 
klom aan boord. De zeven City-medewerkers 
waren niet weinig verbaasd toen we plot
seling kwamen opduiken. Het was hen ook 
vrij vlug duidelijk dat ze tegen onze 
meerderheid niet opgewassen waren, bij
gevolg bleef alles rustig. Onze opdracht
gever en de vrouw repten zich naar de 
zenderkamer, haalden de kristallen uit de 
zender en verdwenen na een viertal uren 
terug met de tender· Het was het laatste 
wat we ooit van hen zagen. Ikzelf bleef 
met m'n mannen op het fort. We konden al
leen gaan zitten en afwachten.-

De opdrachtgever was majoor Oliver 
Smedley geweest, de vrouw Kitty Black, 
scriptschrijfster van beroep. Radio City 
was uit de lucht gekaapt ••• 

JLll (wordt vervolgd) 

RIEN WISSE, POSTBUS 244, 7600 AE ALMELO 
- BLOCK, een tweemaandelijks off-set ge
drukt blad over BLUES en ROCK & ROLL. 
Jaarabonnement 7,50 gld. Proefnummer 1,25 
gld. Betalingen voo r u i t op post
giro }42~7,82 van M.A. Wisse, Almelo. 
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Annonces 
* ANNONCES is een rubriek vol korte adver
tenties die ook door u geplaatst kunnen 
worden. 
* De prijs is belachelijk laag. Want u 
kunt 40 lettertekens plaatsen voor 60 Bfr 
of 4,--gld. Uw adres wordt GRATIS afge
drukt! 

F. BOERING, ANDRIES VIERLINGHSTRAAT 10-HS 
AMSTERDAM-l018, (NL). 
- Gevraagd: schema's van KG-zenders, van 
1 tot 250 Watt. 

G. DE RIDDER, HO}'STRAAT 19, 9108 EKSAARDE 
(België) 
- Reserveer nu een exemplaar van "SOUL
FREAK", (tijdschrift voor deejays en dis
co's), door 25 Bfr of 3 IRC's over te ma
ken aan bovenstaand adres. 

L. de KAM, VAN TURNHOUTSTRAAT 20, 
OOST SOUBURG - }523, (Nl) . 
- Te koop : Boek 'Veronica 1 jaar later' 
10,-- gld. Lp 'Zenders in woelig water' 
10,-- gld. De Veronica dubbel Lp 15,-- gld 
Plus 2,-- gld verzendkosten per artikel. 

G. RAPOYE, TIENTJESSTRAAT }1, 87}0 
HARELBEKE, (België). 
- Gezocht: Bandopnames van 'Veronica op } ' 
uitgezonden op 10- 17- 24- juni en 1 juli 
1977· 

J. SPRANGERS, DOELSTRAAT 12, DONGEN 4480,N 
- Te koop aangeboden ; weerstanden, kon
densatoren, transistors, potmeters etc. 
Het zijn oude en nieuwe onderdelen en ik 
wil er graag vanaf voor een redelijke 
prijs. Daarnaast nog : 
1) Radio-ontvanger met bandspreiding. BFO , 
150 Kc-}O Mc , alles gespreid. Type Lafa
yette RA-600A. Met schema's en pluggen. 
2) Ontvanger voor de 2-meterband. 144-146 
Mc met BFO , S-meter (2 stuks), AM-FM-SSB 
ontvangst, type Semcoset. 
}) Frequentie-counter (teller) tot 30 Me . 
Zelfbouw en zeer goed. 
4) Versterker Philips. Type HF }08. 
5) Schema's en beschrijvingen van RX- TX. 
6) Verder nog tientallen onderdelen, alu
minium plaat, strips, hoekjes, afgescherm
de draad (honderden meters) en Amerikaanse 
onderdelen. 

F. BOERING, ANDRIES VIERLINGHSTRAAT 10-HS 
AMSTERDAM-A018, (Nl). 
- Aangeboden: banden van Noordzee, Vero
nica, etc. Bandenlijst op aanvraag ver
krijgbaar . 



KLETSPRAA~' 
worden willen er reëele kanse~.kome~ om de 
Vlaamse showwereld op een gel~Jk pe~l te 

, brengen met de omringende landen . Het ta-

VA N 
lent loopt in Vlaanderen zeker zo dik als 
in Nederland, de kansen om dit talent ten 

Guus Valent ij" n' toon te spreiden zi jn .echter onbestaand ! 
'rot beslu~ t w~llen w~J de wens u~ tdrukken 
dat u als lezer en "RadioVisie" als stimu

DJ Johnny is een aardige meneer met een 
snor en boordevol idealisme. Voorzitter 
van het VKAA (Vlaamse komponisten , arties
ten en auteurs) . Een organisatie een tijd 
terug in de aktuali tei t kwam door het ui t
brengen van een anti BRT- sticker . Het VKAA 
draait momenteel echter op non aktief . Ge
woon wegens gebrek aan belangstelling en 
medewerking van de grote Vlaamse artiesten 
Los van het VKAA is DJ Johnny ook hoofd
redakteur van een showperiodiek . In di e 
optie heeft hij z ' n visie op de huidige 
radiosituatie . 

« Diktatorstoren» 
Graag neem ik de mij geboden kans te 

baat om via dit blad mijn opinie over het 
radiomedium neer te schrijven. Als hoofd
redakteur van een kleine showperiodiek, 
"Draaischijf 105" en als stichter van de 
"Vriendenkring Draaischijf 105" word ik 
uiteraard praktisch dagelijks gekonfron
teerd met het radiogebeuren . 
Het doel en de volledige inzet van voor
noemde periodiek is een steun te zijn voor 
de Vlaamse artiesten. Een groep die enorm 
o n der g e w a a r d eer d wordt bij 
het nationaalomroepinstituut, de B. R.'l' . 
Via hun kanalen kun je tegenwoordig al 
eens vaker een Vlaams produkt horen, alho 
wel dit nog op een laag peil staat . 
De televisie doet n iet s ! Hel emaal 
niets voor de Vlaamse of laat ons nog zeg
gen , de Belgische artiest . 
Om echter bij de radio te blijven, we zien 
een e r g goed hulpmiddel zitten in datgene 
wat door dit blad zo nagestreefd wordt , 
lokale en regionale, kommerci~le, (vrije) 
radio . Een alternatief dat ontelbare mo
gelijkheden biedt om de Vlaamse artiesten 
een steun te geven die hen opnieuw het ge
loof in eigen kunnen zou weer geven . Moge
lijkheden op dit vlak liggen reeds klaar 
bi j diverse "radiodistributie- maatschap
pijen" in verschillende steden en gemeen
ten in Vlaanderen . Dit geldt ook op tele
vis i egebied met de verschillende kabel
televisie- ondernemingen . 
Hiervoor is echter een dringende her
ziening en grondige wijziging vereist van 
de nati onale omr oepwet . Het monopolie van 
de B.R.T. dat als een ivoren "diktators
tor en" oprijst boven een zogezegd "demo
kratisch" staatsbestel moet doorbroken 

lerend orgaan vlug uw doel mag bereiken, 
de ethergolven vrijmaken voor hen die er 
met liefde en zorg gebruik van willen ma
ken , géén misbruik zoals de situatie zich 
nu stelt in diverse gevallen . 

DE PIRAATZENDER 

~,RT 
artiesten !! 

Gedaan Er Mee •• 

"DRAAISCHIJf' 105"- Antwerpsesteenweg 1 05 
2710 HOBO~-België 

• 

Annonces 
FREEWAY PUBLIC RELATIONS , Postbus 47 
Loosdrecht 1321, (Nl). 
- Freeway is een echt vrije radio- blad . 
Van alle de goedkoopste . Verscllijnt in off 
set . Elke 14 dagen . Wij staan open voor 
iedereen die foto's en andere vrije radio 
zaken stuurt . Adv . gratis . Help ons , U 
helpt vrije radio . 
Proefnrs . 1,80 gld . Abb . 15 ,-- per half 
jaar. Doen ! 

FRANK CA'1'IlY , Postbus 14 , 8600 N:toNEN (B . ) 
- Te koop; programma ' s van "Radio 227" 
(Wonderful Radio) en "Radio 245" . Op band 
of cassette (C- 60) . Per uur 1)0 Bfr.of 
10, -- gld. 

JELLh: BOONSTRA , COETSSTRAA'l' 16a, 
Zwol le 7000, (Nl). 
- Wie helpt radio- fanaat aan verkoopadres
sen van jinglemachines of wie verkoopt ze 
zelf ? Ben ook geïnteresseerd in informa
tie over jingelcassettes e . d . 

Mil AERTS , LEESTSE STEENWEG 1 9 
2801 Heffen (B) . 
- Te koop aan 20 Bfr het stuk . Drie series 
"Radio Mi Amigo" stickers . Met als opdruk ; 
1) Elke Mi Amigo DJ is een Super Star. 
2) Wees eens lief. Schrijf een brief aan 
Radio J1i Amigo . 
3) Radio Mi Amigo dat is vreugde en vriend
schap . De stickers zijn geplastificeerd ! 
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Woensdag 17 augustus zond "Veronica Televisie" een 135 minuten durend themaprogram
ma uit over het fenomeen -zendschip-. 
Het was inderdaad precies twintig jaar geleden dat de eerste stappen werden gezet naar 
een roemruchtige historie van de zeezenders. Tien jaar terug moesten de Engelse 'pira
ten' hun uitzendingen stoppen en alweer in augustus was het drie geleden ook het geval 
met de Nederlands-Belgische zeezenders . 
In de dokumentaire gedeelten blikte men terug op het ontstaan en de geschiedenis van 
de zeezenders . Aandacht was er o . a . voor Radio Noordzee, Radio Caroline, Radio Atlan
tis, volhouder Mi Amigo, het Isra!!lische vredesschip van Abie Nathan en uiteraard Ve
ronica zelf. 
Er waren echter ook gesprekken met deejays die zich in het piraten tijdperk in een enor
me populariteit konden verheugen zoals Lex Harding, Alfred Lagarde, Tony Berk , Robbie 
Dale en Roger Day. Verder werkten aan het programma ook een groot aantal artiesten mee 
die hUIl karrière dank zij de zeezenders hadden kunnen opbouwen. De opnamelokatie van 
al dit fraais was ••• Scheveningen. Eet decor van de show ••• de Norderney . "RadioVisie" 
was .er plaatse. Hette Spoelstra geeft een impressie. 

The day that 
musie died ! 

De tijden van weleer lijken voor twee da
gen even te zijn teruggekeerd op het Sche
veningse strand tijdens de opnamen voor 
het avondvullende, ruim drie uur durende, 
Veronica-totaalprogramma "The day that 
music died", waarin het verdwijnen van de 
piratenzenders op zee aan de orde wordt 
gesteld. Ze zijn er bijna allemaal, de 
tientallen artiesten die hun bekendheid 
aan deze zenders te danken hebben en de 
tientallen disc-jockey's die tot die be
kendheid hebben bijgedragen. Een komplete 
reUnie dus van voormalig~ (en huidige, 
Stan Haag en Frank vander Mast waren er, 
nVdr) etherpiraten. Twee dagen lang een 
vleugje nostalgie voor de vele honderd 
duizenden fans van de zeezenders, die op 
twee, in de Europese wateren gelegen sta
tions, na geheel uit de lucht zijn ver
dwenen. 

Voor de belangstellenden, het strand rond 
de pier ziet gedurende de twee opnameda
gen voortdurend zwart van de mensen, be
tekenen de opnamen van de VOO ook een her
nieuwde kennismaking met het Veronica
zendschip de "Norderney", dat met toestem
ming van de huidige eigenaar uit de haven 
van Zaandam is opgesleept tot op ongeveer 
vijfhonderd meter voor de Scheveningse 
kust (zie ook "RadioVisie 2"). 
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Tineke -koffietijd- Vos , voormalig top disc 
jockey van de Nederlandse zeezender rea
geert spontaan op het plotselinge weerzien 
met de schuit, waarmee ze ruim veertien 
jaar lief en leed heeft gedeeld : "Ik 
schrok me kapot, toen ik dat schip zag lig
gen. Werkelijk, ik dacht dat ik dat emoti
onele gevoel nu wel onderhand kwijt was, 
maar nee hoor". 
Niet alleen Tineke Vos reageert op deze 
wijze. Ook verschillende artiesten, die 
ooit op het zendschip zijn geweest, maken 
even een moeilijk moment door, als ze het 
zacht op de golven meedeinende schip tegen 
de ondergaande zon ontdekken. 
Rans van Eik, pianist van de eens wereld
beroemde Haagse formatie Tee Set, zegt: 
"Jarenlang hebben niet alleen artiesten, 
maar ook liefdadige instellingen veel steun 
gehad van de piratenzenders en voor ieder
een was het ' dan ook een enorme klap, toen 
het schip verdwijnen moest. Ik vind het 
gewoon geweldig, en dat meen ik echt, om 
het schip weer op bijna dezelfde plaats te 
zien liggen, al is het maar voor één dag." 
De verschillende artiesten, waarvan de op
namen worden gelardeerd met tal van beken
de jingels en tunes, worden aangekondigd 
door bekende disc-jockeys. De grootvader 
van de huidige plaatjesprater, FRul Kay 
(49), die eens de laatste uitzending van 
Radio London presenteerde, ie er ook. 
Zenuwachtig lachend lopen ze tussen de op
namen met elkaar te praten. Het nostalgis
che gevoel krijgt, naarmate het later word 
steeds sterker de overhand. » 



Peter Koel ewijn , die nog eens zlJn hit 
' Ver oni ca Sorry ' de revue laat passeren, 
vertelt : - Ik waan me momenteel helemaal 
terug in de jaren zestig . Al die jongens 
waar ik vroeger vaak mee heb staan praten_ 
zowel voor de mikrofoon als gewoon privé , 
ze zijn er allemaal weer . Dat doet me ge
woon wat . Eróens mis ik het schip toch 
wel erg- . 

- Rode oortjes-
Om acht uur beginnen de ofîiciële opnamen_ 
maar dat kost de floor- manager en zijn or
dedienst bijna twintig minuten om de mas
saal toegestroomde nieuwsgierigen en de 
fans, die tot voor drie jaar dagelijks met 
rode oortjes aan de radio zaten gekluis
terd, enigszins tot ru~t te manen . De bel
gische groep "Trinity" ziet het allemaal 
met lede ogen aan . De zoetgevooisde Belgen 
staan op een ongeveer drie meter hoge stel
lage te trillen van de kou, want een ste
vige aanlandige bries is plotseling opge
stoken . Met de rug naar het publiek staan 
ze te wachten op het signaal om te mogen 
beginnen . Plots licht een lampje op en de 
dichtsbijzijnde kamera op en het trio be
gint zijn optreden met zuinige stapjes en 
hupse sprongetjes . 
"We love the pirate- stations" schalt over 
het kouder wordende Scheveningse strand, 
waarop Landrovers met erop gemonteerde 
kamera ' s voortploeteren in het rulle zand 
om de groep van alle kanten in beeld te 
brengen. Regisseur Paul Boots beslist dat 
de show niet goed is en de groep zal het 
nog dri emaal moeten overdoen , voor het 
genade kan vinden in zijn ogen . Huiverend 
en klappertandend komt het drietal van het 
podium naar beneden. Niet alleen zij heb
ben het koud , ook de talrijke toeschouwers 
proberen zich op allerlei manieren warm te 
houden . Een tweetal motor- freaks heeft 
zich maar een fles whisky aangeschaft en 
l aat het goedje met een verbazingwekkende 
snelheid door de slkdarm glijden . Anderen 
zoeken hun heil in een van de tientallen 
strandtent jes , waar de warme koffie lok
kend wacht. 
- Ben i k eigenli~k al eens in beeld ge-
weest ? - vraagt een gezette ei genares-
se van een strandtent zich af . - Nu is de 
televisie hier een keer en dan wil ik me
zelf er ook wel eens op zien - . 
Een luid gejuich barst los , als "The Scor
pions" het podium beklimmen en hun wereld
hit "Hello Josephine" nog eens laten horen. 

Een vijftal oudere mannen , door Ver onica 
opnieuw van stal s-ehaald, beweegt zich wat 
moeilijk en strrun op het inmense podi um , 
maar wordt desondanks nog luid toegejuicht 

-Glimlach-
De metalen konstruktie, die het podium 
voorstelt, komt, naarmate de vloed meer 
opzet , langzamerhand in zee te liggen . 
Bonny St Clair ondervindt het als ze er 
met een bootje wordt heengevaren . Het 
ke geval is blijkbaar niet bestand tegen 
de door de stroming opgewekte deining, zo
dat ze alle moeite moet doen om zich s 
de te houden. Bibberend in haar vliesdunne 
jurkje weet ze zich het podium op te hij
sen en zo waar nog een glimlach om haar 
lippen te toveren . 'l'och moet ze haar suc 
cesmun:ner "I won ' t stand betweem them" nog 
tweemaal overdoen . 

Het is al bijna donker als Robbie Dale , 
voormal i g top disc- jockey van Caroli ne en 
Veroni ca (hij was zelfs nog een blauwe 
maandag televisiepresentator bij de TROS) 
de Haagse formatie Earth and Fire aankon
digt . In zijn gebroken Nederlands , dat en
kele jar en geleden vel en in Nederland char
meerde vertelt hij bijzonder bl ij te zijn 
weer eens voor de mikrofoon te mogen staan. 

15 



- Ik ben nu al enkele jaren uit de busi
ness , maar zou dolgraag weer terug willen 
naar de radio , alleen niet meer als disc
jockey. Wanneer ik terugga, dan is het 
voor meer koördinerende funkties bij pr o
gramma ' s . Voorlopig moet ik echter eerst 
aan mijn bedrijf denken -, aldus Robbie 
Dale , die momenteel direkteur is van een 
s choonmaakbedrijl in London, met niet 
minder dan driehonderdtvJintig man perso
neel . 

No verschillende andere bekende en minder 
bekende artiesten volgen en het is al 
bijna twaalf ull.r , als de opnamen worden 
afgesloten rond een grrot kampvuur, waar
bij zich de artiesten en di sc- jockeys be
h...aglijk nestelen en klappend en zingend 
het slot aankondigen , vrij naar Den ~~c 
Lean , "1'he day the music died" . 
Op de ach terbTond , hel verlicht deint het 
voormalige Veronicaschip lichtjes mee . 
Het gebeuren heeft iets magisch. Voor twee 
dagen herr ees de piraat Veronica als een 
phoenix uit zijn as, om de buitenwacht te 
tonen hoe de wereld van de zeezenders in 
elkaar zat . De opnrunes vormden voor hen 
een reünie , voor véél toeschouwers een 
eerste kel!Ilismaking . 

• Hette Spoelstra- RadioVisie. 

Jinglemachines 
N AB & 8 Track (VOLAUTOMAT) 

REEDS VANAF 285,'-

RANOSOUND STUDIO 'S 
Postbus 15 - Harmelen 

TE LE FOON 03483 1939 NL 

(ADVERTENTIE) 
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OFFSHORE ECHOS FRANCE est l a revue offi
cielle de la Free Radio Campaign France . 

O}~SHORE ECHOS FRANCE parait tous les 
<leux Inois et vous informe sur tous l es 
évènements de la radio libre à travers 
le monde . 

Pour recevoir une 
copie gratuite, 
envoyez deux IRC's à 
Free Radio Carnpalgn 

France 

37, Rue CareL 76450 CANY 

H. NELIS, KOEKOEK- LAAN 37, 9000 GEWf (B) . 

- Aangeboden : "~'ree Radio News " uit 1972 
1973 en 1~75 (volledi ge jaargangen). Uit 
1974 en 1976 losse numoers. 

"Living jo'ree Radio Soc Mag' 
nummers 2 tot ) . 
- 're ruilen tegen : "Monitor" (1, 4, 5 en 
6) . "Wavelength" (1 , 2, 5) . "Baffle" (1, 
2 en 6) . "Script". 



Barcelona heet het wriemelende mieren
nest met bijna drie miljoen inwoners ! 
Kolossale monumenten en fonteinen te 
over . Werkelijk een indrukwekkend ge
heel . 
Al snel hadden wij het doel van onze 
reis gevonden : Radio Juventud Barce
lona ' La Voz de Cataluna '. Letterlijk 
vertaald : Radio Jeugd Barcelona ' De 
Stem van Katalonië '. En op de jeugd 
richt dit station zich dan ook hoofd
zakelijk. 
De studio ' s en kantoren van Radio Juven
tud bevinden zich in de twee bovenste 
verdiepingen van een kantoorpand in een 
drukke winkelstraat . 
De programmaleider van dit station lijkt 
als twee druppels water op Peter van Dam 
doch in magere uitvoering . 
Niets is deze man te veel om alles over 
zijn station te vertellen . De zender 
maakt deel uit van een keten kommerciële 
radio-stations over geheel Spanje . 
Maar hoe zit nu eigenlijk de radio
situatie in Spanje in elkaar? 

Na de gebruikelijke experimenten van ama
teurs en de staatsposterijen kreeg Span
je in 1923 haar eerste echte zender : 
Radio Barcelona (is niet hetzelfde sta
tion als Radio Juventud Barcelona) . 
In datzelfde jaar was de verkoop van 
ontvangstapparaten begonnen en verscheen 
ook de eerste van een lange serie wetten 
waarmee de Spaanse staat de omroepwereld 
probeerde te kontroleren. 
Uit Radio Barcelona zou mettertijd het 
belangrijkste kommerciële radio- netwerk 
van Spanje groeien : de SER (Sociedad 
Espanola de Radiodifusion Cadena) , die 
nu 60 zenders heeft . Pas in de veertiger 

jaren werd dit 'monopolie ' van de SER 
doorbroken, eerst door privé- maatschap
pijen en later door staatsinstellingen. 
Die andere partikuliere radio-omroepen 
hebben bij elkaar zo'n 110 zenders en 
de indeling is als volgt : 
+ Radiocadena Espanola (REM-CAR) : 44 
+ Cadena de Ondas Populares Espanolas 

(CQPE) : 42 
+ Cadena de Emisores Sindicales (CES) 

24 . 
Tenslotte is er nog het netwerk van de 
staatsomroep : Radio Nacional de Espana . 
Via een netwerk van tientallen zenders 
wordt heel Spanje van een eerste , twee
de en derde programma voorzien . 
Daarnaast heeft de staatsradio een flink 
komplex korte gol f - zenders die in de 
hele wereld te ontvangen zijn , vooral 
Zuid- Amerika . 

Radio Juventud Barcelona maakt deel uit 
van de keten REM - CAR . Radio Juventud 
heeft twee gescheiden programma ' s voor 
de FM en AM (middengolf) . 
Het FM- programma (89 , 9 rnHz) geeft 16 
uur per dag muziek. Rekl amespots kosten 
+ 800 Ptas voor 15 sekonden . De luist 
dichtheid is 12 % van de totale bevol 
king . Een mooi resultaat als je er 
ning mee houdt , dat Barcelona naar 6 
radio- stations kan luisteren. 
De FM- studio is self- supporting opgezet 
en vier deejays draaien hier per dag 
elk een vier-uur-show . 
Het middengolf- porgramma is wat meer 
gevari eerder en bevat ook overnamen 
van het koppelnet voor algemene 
geving en informatieve programma ' s . 
Voorts werken er een aantal presenta
toren, elk met een eigen technieker . » 
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De ruimte waar de presentator zich be
Vind is nogal nauw, wat bij interViews 
wel eens problemen oplevert. Gescheiden 
door een glazen ruit beVindt zich de 
techniekruimte , die o.a. is uitgerust 
met Garrard- draaitafels, ates - jingle
machines en een Resko- menger . De tech
nieker kan niet zitten , want alles staat 
zo wijd uit elkaar dat hij konstant op 
en neer moet hollen om alles te bedien
en . Mengen op zich is geheel niet moge
lijk , aangezien eerst op de menger (met 
draaiknoppen) de knop moet worden open
gedr~id om daarna naar de platenspeler 
of tape- recorder te lopen om deze te 
starten . 
Bij deze AM- studio valt op hoe ouder
wets sommige apparatuur is, waarschijn
lijk sinds de oprichting in 1951 nooit 
vernieuwd . 
De platenkeuze bij Radio Juventud is 
geheel aan de presentatoren overgelaten. 
Zondag is hier geen rustdag, alle pro 
gramma's zijn life. De diskoteek is 
groot opgezet. Twee mensen werken hier 
full-time voor het opzoeken en opbergen 
van de platen en het bijhouden van de 
drie systemen : op release- datum, op 
artiest en op titel. 
De totale indruk is : groot, degelijk , 
enigszins burokratisch , te vergelijken 
met Capital Radio in London . 
Per dag luisteren er ongeveer 500 . 000 
mensen naar dit station van de totale 
bevolking van 5 miljoen die binnen het 
ontvangstgebied van de zender wonen. 
Van de 500 . 000 geregelde luisteraars 
bestaat 52 , 8 % uit vrouwen en 47 , 2 % 
uit mannen. Naar leeftijd luistert men 
als volgt: jongeren tot 23 jaar: 53 , 7 
% en ouderen vanaf 23 jaar : 46 , 3 %. 
Een precies ere indeling kwa leeftijd 

tot 15 jaar: 23 , 2 % 
van 15 tlm 22 jaar 30,5 % 
van 23 tlm 29 jaar 16 , 2 % 
van 30 t/m 45 jaar 16,3 % 

- vanaf 46 jaar 13 , 8 % 
Kwa opleiding luistert 30 , 1 % met een 
lagere- middelbare opleiding , 33,3 % 
met een lagere of zonder opleiding en 
36,6 % met een middelbare opleiding of 
me er . Kortom, een station dat aanspreekt 
bij de massa . En dat bewijzen dan ook 
de vele commercials die konstant tussen 
de platen de lucht in worden geslingerd . 
Zo gebeurt het, dat goed- draaiende sta
tions, zoals Radio Juventud Barcelona, 
minder winstgevende stations op de been 
houdt, die ook deel uitmaken van de 
REM-CAR-keten . 
In de volgende ' RadioVisie ' zullen we 
eens zo ' n minder winstgevend station 
nader bekijken, behorend tot de CES-
keten. • FS/Felix Railleur 
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FM-Zenders 
.. 1 Watt . 

.. Zendberei k 5 km 

INLICHTINGEN (ADVERTENTIE) 

Postbus 14 
B6CC Menen 

* MARKT, 89, EEKLO 
Ó91 /n.42.46 

* VRIJDAGMARKT, 33, 
GENT - 091/25.02.31 

* SMEDENSTR , 22 en 33 
BRUGGE - 050/ 33.13.38 

(A DVERTENTIE) 

DE GROOTSTE KEUS IN BRUIDSKLEDEREN • 

ALLE DAMES- EN MODEKLEDIJ • 

RI=lDID 
U I L[NÇ;P I [G~L==== 

* Zes foto's uit de beginperiode van het 
stati on (haven van Antwerpen) . 
150 Bi'r of 10, -- gld. 

* Tien foto's vanop zee genomen . 
300 Bfr of 20, - - gld . 

* Extra: zes foto's van "Radio Syd + 
Radio Atlanta" : 150 Bfr of 10, -- gld . 

- Prijzen inklusief verzendkosten. 
- Betaling per postwissel , bankcheque 

(voor België) of cash ingesloten. 
- Voor uitvoerige details pustzegel oi' ~ 

IRC insluiten. ~ 
!-o 
<: ... 

P I RATE HOBBY CLU B t: ... 
POSTBUS 632 ~ 

· 9000 GENT . BE LGIE ~ 



Lokale radio staat de l aatste tijd erg 
in de belanstelling. In de volgende 
' RadioVisie' komen we daar nog uitge
breid op terug met een reportage . 
Een andere vorm van lokale radio , wel 
iswaar zonder zendvergunning, zijn de 
FM- muziekpiraten , zoals Radio Centraal. 
Hier komt het vervolg van het wel en 
wee van deze landpiraat . 

*** Begin november '74 voegde zich bij de 
r eeds aanwezige studio ' s van Radio Cen
traal een vijfde studio . De verschillen
de zenders lagen toen dermate verspreid 
over Den Haag, dat in een groot deel van 
de stad de naam Centraal niet onbekend 
was . 
Het eerste maandblad van de Fanclub ver
scheen op 23 nov . '74 . Op zichzelf was het 
een gaaf stukje drukwerk, maar de inhoud 
had ernstig te lijden onder de immense 
hoop typfouten . Schattingen over het 
aantal liepen uiteen van 84 tot 127 . 
En dat is erg veel voor 12 bladzijden 
Het was wel zo , dat de medewerkers hun 
aandacht moesten verdelen over vele za
ken. Vergeet ook niet dat het groten
deels scholi eren zijn , die de zaak run
nen in hun vrije tijd . Er was een drive 
i n show, de Miss- verkiezing moest geor
ganiseerd worden en ook de ledenadmini
strati e nam snel in omvang toe . 

Onder tussen was Studio 1 van Radio Cen
traal toegekomen aan zijn 25ste uitzen
ding onder die naam . Reden voor de ma
kers van 'Centraal Lokaal op FM in 
Stereo ' om feest te vieren . In samen
werking met de Scoopy Drive- In Show 
namen ze op zondagmiddag 1 dec .' 74 in 
een zaaltje hun 25ste programma op. 
Er traden artiesten op, waaronder Anne
marie Conrad en de Twee Musketiers . 
Sinterklaas had de uitnodiging ook ont
vangen en kwam ook nog even langs . Het 
was een gezellige middag en een week 
later kon iedereen het nog eens opnieuw 
beleven . Op FM-kanaaltje 25 , in stereo . 

Een onbetwist hoogtepunt in het bestaan 
van Radio Centraal was toch wel de ver-

Het 
Radio 

Centraal 
verhaal 
DEEL 4 

kiezing van Miss Centraal op 20 dec . 
' 74 . Een unieke gebeurtenis in die zin, 
dat deze verkiezing gecrganiseerd was 
door een piratenstation dat al 10 
maanden bestond. Gedurende de 3 maand
en die daaraan vooraf gingen, hadden 
ongeveer 30 kandidates een foto opge
stuurd naar het korrespondentie- adres . 
Evenzovele uitnodigingen werden ver
stuurd en op de bewuste avond stonden 
14 potentiële Misses voor het voetlicht 
Na een gezellige parade maakte de heer 
Dubois de uitslag bekend . Miss Centraal 
ging die avond laat naar huis met een 
prijs van f 75 ,-- kontant en bovendien 
een etentje voor twee personen plus de 
mogelijkheid om voor dat etentje naar 
de kapper te gaan . De kandidate die 
een eervolle tweede plaats behaalde 
kreeg een transistorradio , de derde 
een fles Rosé en de vierde een elpee . 
Geen van de aanwezigen zal deze avond 
ooit vergeten! 

Het Kerstfeest enkele dagen later , ging 
ook niet onopgemerkt voor bij . Een van 
de luisteraars had voor een dekoratief 
kerstboompje gezorgd . Op Kertsavond 
bracht Centraal een avondvullende uit
zending met o . a. kerstgroeten van 
Frank & Mirella , de groep Catapult en 
Leo Unger . Tijdens de jaarwisseling 
was de zender de hele nacht in de 
lucht ! 

Voor de luisteraars was er inmiddels 
een verwarde situatie ontstaan rond 
het systeem van de verschillende stu
dio's . Zelfs voor de medewerkers was 
het af en toe moeilijk te volgen. 
Sommige deejays verhuisden van de ene 
naar de andere studio . 
Twee studio's namen afscheid van Cen
traal en gingen onder hun oorspronke
lijke naam verder Radio Orion en 
Radio City . 

Radio Centraal ging onverstoorbaar 
door- en - door en 'maakte zo het jaar 
1974 vol . B. B. Peppinskie 

(wordt vervolgd) 

• • 
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MRPNEJWS 

I-~ __ Music Radio Promotions Benelux_ 
Wegens de verlofperiode en vertragingen in Engeland kunnen de Voice of Peace
poster en LP nog niet verstuurd worden . De badges en de artikelen beginnend 
met FRA hebben een grote vertraging . Gelieve voor deze zaken nog even geduld 
te hebben . 

- Bestellingen worden uitgevoerd wanneer op voorhand Vlordt betaald. 
In een aangetekende enveloppe, per postwissel of voor : 
BELGIE door overschrijVing op de ASLK-rekening 001 - 0482717-24 van 

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

NEDERLAND door overschrijving op postgiro 37 . 53.581. Zelfde adres . 
- Uw bestelling kan ook aangetekend verstuurd worden . Mits bijbetaling van 30 Bfr 

of f 2 ,-- per besteld item. 
- Voor België kan men aan de postbode betalen. In dit geval zijn er 20 Bfr extra 

verzendkosten per zending . 

~ Alles uit 'RadioVisie' 1 en 2 blijft leverbaar , de prijzen blijven geldig . 
- Alles geadverteerd in het Engelse blad ' Wavelength' , op 'Radio Caroline ' en in 
~ 

E
'· de ' Caroline Newsletter' is bij Music Radio Promotions Benelux te koop . 
~ Ons telefoonnummer is voor België : 031/64 . 73 . 08 
~ Nederland: 09/32 . 31 . 64.73.08 = De levertijd is 2 tot 8 weken , en niet 3 weken zoals vorige keer vermeld 

stond . 

n"NII.Dit nieuwe speciale aanbod is geldig tot het verschijnen 
van ' RadioVisie' 4 . 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+ 'Flashback'67 Souvenirbook ' met foto's van Flashback ' 67 .. . . . 65 Bfr of f 4,50 
+ 'Flashback'67 dubbel - LP' ••......•......... . ..•.... . . . .....• . 315 Bfr of f 21,-

Deze dubbel- LP bevat hoogtepunten van ' Flashback' 67' van Ian Anderson, Paul 
Harris , Alan West, Robby Dale, Duncan Johnson, Carl Kingston en vele anderen . 
Deze dubbel-LP schenkt tevens aandacht aan de kwis met Andy Archer, interViews 
van Robby Dale met ex- piratendeejays en de verbindingen tussen de 'Flashback 
'67'-boottrip en Radio Caroline . Bij bestelling van de dubbel- LP het bovenver
melde souvenirboekje gratis ! 

ELPEES +++ ELPEES +++ ELPEES +++ ELPEES +++ ELPEES +++ ELPEES +++ ELPEES +++ ELPE 

~. JDLP/1 Ten years of offshore radio (dubbel- al bum) .•....•.•. 
~.JDLP/2 Radio Caroline 'The official story ' (dubbel- album) .• 
~.JDLP/3 The Radio Nordsee story (dubbel- album) .....•.. .. ...• 
~ .FLP/1 The History of Offshore Radio (paul Harris) .. ..••. .• 

.FLP/2 Radio Caroline story in het Frans .......•..•..... .. . 

V · FLP / 3 0 
r" .FLP/4 

.EAP/1001 

.DXLP/2 

.LA 
)('. JSZ/1 

.JSZ/2 

.JSZ/4 
~JSZ/5 
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'Offshore Echo France presente Radio Caroline ' met 
onbekende Engelstalige opnamen . 
Voice of Peace history .•.. . ...... ..• ..... .... . ...... 
Zenders in woelig water (TROS - dokumentaire) ......•.. 
100 discotheque jingles ..........•....•...•......... 
World on the air ..• .... .......... ... ....••... .•••... 
LoVing Awareness ••...... • ...•......... ..... ..... ... • 
More than 100 jingles from radio .... .... .... .. . .•..• 
Mi Amigo feest elpee ........................ . ...... . 
Mi Amigo karnavalsklappers (met foto - cover) ....•..•. 
100 diskoteek- jingles (Nederlandstalig) •.••......•.• 

390 
390 
390 
265 
300 

300 
265 
390 
310 
310 
300 
235 
255 
300 

Bfr of f 26, --
Bfr of f 26, --
Bfr of f 26, --
Bfr of f 18,--
Bfr of f 20 ,--

Bfr of f 20, --
Bfr of f 18,--
Bfr of f 26 , --
Bfr of f 21, --
Bfr of f 21, --
Bfr of f 20 ,--
Bfr of f 16, --
Bfr of f 17 ,--
Bfr of f 20,--



SINGLES +++ SINGLES +++ SINGLES +++ SINGLES +++ SINGLES +++ SINGLES +++ SINGLES 

~ JS/1 40 RNI jingles EP ....... .. . ..... ................••• 110 Bfr of f 7,50 
~. JS/2 40 jingles van Radio Caroline & Radio Mi Amigo EP •• 110 Bfr of f 7,50 
~ JS/3 .40 All time favourite jingle EP •.•..• . ......•.....• 110 Bfr of f 7,50 

JS/6 ~Atlantis ' vld Spoetniks + Atlantis - jingles ...••..• 110 Bfr of f 7,50 
JS/8 ~Bronx ' Mi Amigo - tune + 192-jingles . .• .....• .. ....• 100 Bfr of f 6,75 
JS/10 World Music Radio EP ..•..........•................. 135 Bfr of f 9,--

)f. PS/1 Pirate Radio Souvenir EP ........................... 185 Bfr of f 12 , 50 
PS/2 100 Offshore Radio jingles EP (dubbel-EP) .. .. ...•.. 165 Bfr of f 11,--

~: RS/1 'Caroline' van de Fortunes •....•••...•.....•.•..... 105 Bfr of f 7, --
-Co RS/2 'Man of action' van The Les Reed Orchestra (RNI) .• • 105 Bfr of f 7, --

DXLP/10 DX- ing around the world EP .............. ..... ..... . 135 Bfr of f 9 ,--
X. TE/1 The End (met GPO-raid op de MV Mi Amigo) ...... ...•. 115 Bfr of f 7 , 50 

JSZ/8 'Amalia' van de Mi Amigo- boys .•......•.•........... 115 Bfr of f 7,50 
~ JSZ/10 'Playa de Aro' van Erik Marijsse .••..•....... ... ..• 105 Bfr of f 7,-
~ JSZ/11 'What kind of dance is this' van Veronica Inlimited 100 Bfr of f 6,75 
)r JSZ/12 'We love the pirate- stations ' van Trinity ....•...•• 100 Bfr of f 6 , 75 

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

De volgende sets zijn nog leverbaar tot de voorraad is uitgeput, dan niet meer ! 

PF/8 Radio Caroline (7 stuks , afmetingen 12t x 17t) .•••• 115 Bfr of f 8 ,--
PF/9 Veronica- studio's i zendschip (11 stuks , afm. idem) 145 Bfr of f 10 ,--
PF/11 RNI - studio ' s + Mebo 11 (7 stuks , afm . idem) •..•..•• 115 Bfr of f 8 ,-
PF/12 MV Angela + Mebo 11 in haven (10 stuks , afm. idem) . 140 Bfr of f 9, 50 

DIA ' S +++ DIA'S +++ DIA ' S +++ DIA'S +++ DIA'S +++ DIA ' S +++ DIA ' S +++ DIA'S +++ 

De volgende sets zijn nog leverbaar tot de voorraad is uitgeput, dan niet meer! 

PD/10 Veronica + Norderney op strand en zee (11 stuks) •.. 240 Bfr of f 16 ,-
PD/11 Veronica- studio's in Hilversum (10 stuks) .•••••..•• 225 Bfr of f 15 ,--
PD/13 Radio Caroline (8 stuks) ........................... 195 Bfr of f 13 ,--
PD/14 RNI - studio ' s aan boord vld Mebo 11 (15 stuks) ••...• 315 Bfr of f 21 ,-
PD/17 MV Angela + Mebo 11 in haven (13 stuks) ... . ...••. . • 285 Bfr of f 19 ,--

De overige foto - en dia- sets blijven onbeperkt leverbaar. Zie ' RadioVisie' 1 en 2 

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

TS/8 Radio Caroline- 1966 (met doodskop en botten) ••••••• 165 Bfr of f 11,--
• TS/9 (; FRAI7) Fight for free radio ..................... 185 Bfr of f 12,50 
• TS/13 Wonderful Radio London .................. .. ...... . .. 165 Bfr of f 11,--

Bij alle bestellingen steeds de maat opgeven: Small (S), Medium (M) of Large (L) 

DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIVERSEN +++ DIV 

• RCE 

)(. ORF/1 
p<: ORF/2 

• ORF/3 

Radio Caroline Record Collectors Guide ....••..•.••. 250 Bfr of f 17 ,-
Een pop- encyclopedie , samengesteld door Ian Anderson, met een over
zicht van 2000 'All time classics ' . Elpee- besprekingen met foto ' s van 
muzikanten en zangers . 
Radio London offshore radio file ...............•..• 200 Bfr of f 13 , 50 
Radio Scotland offshore radio file •.•••.•.. .. .••..• 200 Bfr of f 13 , 50 
Britain Radio, Radio England, Radio 227 file •.•.•.• 200 Bfr of f 13 , 50 

Elke ' file ' bestaat uit een map met dokumentatie, een jingle- EP, stickers en 
grote foto (zwart/wit). Alles over die ene zender uiteraard! 

BINNENKORT LEVERBAAR! De volgende zaken zijn aangekondigd dat ze gaan verschijn 
en , maar het duurt nog verschillende weken voor ze leverbaar zijn 

+ LP/cassette : + Dubbel -LP/cassette : 
- 250 disco - jingles - The world of medium wave radio-
- 100 discotheque jingles (volume 11) stations 
- 100 comedy deejay ins erts + Single/cassette : 
- 100 sonovox jingles - More All time favourite jingles 
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De "Voice of Peace". De naam van een zeezender. Vrij ongewoon en bij een eerste indruk 
politiek geïnspireerd. En inderdaad is de "Voice oi' Peace" méér dan zomaar een zeezen
der. - We proberen met onze uitzendingen begrip aan te kweken tussen de volkeren van 
het Midden Oosten - zegt Abie Nathan, eigenaar van het station. 
Een kommerciële zender met een ideologische boodschap dus. Verpakt tussen jingels, 
commercials en Engels-Amerikaanse pop gepresenteerd door een stel vlotte deejays. Het 
station is intussen aan z'n vierde levensjaar toe. Hoe de zaken er in mei 1975 voor
stonden vertelt ons ex- Voice of Peace zend technicus en deejay Bob Noakes. 

Een lapjesbemanning. 

Het had uren, zelfs dagen geduurd voor
aleer ik in ~arseille was aangekomen. Het 
eerste wat me opviel was dat iedereen erg 
vriendelijk was. Alleen was het niet zo 
makkelijk om te konverseren met enkele 
va..'1 die lui omdat ik niet zoveel Frans keil. 
Het was bijvoorbeeld vreselijk moeilijk om 
wat te eten te vragen enzo, doch de kok 
bakte enkele eieren voor me omdat ik zowat 
ver hongerde. 
Het eten was op dat moment erg lekker om
dat die Fransen echt wel wat van koken af
weten. Zo hadden we wijn bij onze maaltij
den en krokant Frans brood. Kortom, we wa
ren best tevreden. Er waren twee Franse 
koks aan boord, geen van beide sprak En
gels. De oudste was een regelrechte lol
broek. Zo had hij de gewoonte om een FranL 
Engels woordenboek onder z'n arm mee te 
dragen. 's Morgens kwam hij dan naar ons 
toe en zei : "I!.'u ••• good morning". Dan 
snuffelde hi j in z' nwoordenboek ; "Eu ••• 
eggs ?". En wij antwoorden; "Oui, oui". 
En hij ging het ontbijt klaar maken. De 
man was bovendien de oudste persoon aan 
boord, 67 jaar. Terwijl Frans de Wolff, 
onze Nieuw Zeelandse deejay die de dag 
voor mij was aangekomen , de jongste aan 
boord was, 19 jaar jong. Niettemin had hij 
reeds op een station gewerkt dat "Radio i" 
heet. Wat zoveel betekent als "Radio In
ternational". Ik dacht dat het een Nieuw 
Zeelands station is. Frans was een erg 
leuke mollige knul met een accent zoals 
Samantha Dubois d'r eentje heeft. 
Diezelfde avond kwam ook Keith Ashton nog 
bij ons. Een Australische deejay die een 
erg winstgevená.e job bij "Capital Radio" 
(ILR - London, nvdr) had laten schieten om 
bij ons te komen werken. En omdat we het 
nu toch over de bemanning hebben, er wa-

22 

ren verder twee Fransen, twee Egyptenaren, 
een Amerikaan die Brandt Dichter heette en 
die reeds op het schip gewerkt had gedu
rende de laatste periode dat het zendak
tief was geweest. Hij was onze dieselma
chinist. Bill Benson (een Nederlander) was 
onze zend technicus. En dan was er nog Abie 
Nathan die twee na tionaliteiten had. En
gels en Israëlis. Hij was namelijk Engels
man geworden toen hij voor de "RAF" vloog. 
Vlak achter ons schip lag een zeilschip, 
de "Outlaw". Het werd opnieuw uitgerust en 
daarvoor lag het een volle maand in de ha
ven. De kapitein van het scheepje had erin 
toegestemd om twee van z'n bemanningsleden 
aan ons uit te lenen, terwijl we wel moes
ten beloven dat ze na een maand terug kon
den vliegen om met hun eigen schuit te 
kunnen uitvaren. Zo kregen we er nog een 
Franse knul bij die Bert heette en een 
prima navigator was, plus een Belgische 
machinist die Gus heette. 
Eén van de eerste zaken die we moesten 
doen toen we allemaal aan boord waren was 
het tekenen van de monsterrol. Bert kwam 
al onze paspoorten ophalen en schreef in 
wie we waren, welke nationaliteit we had
den, ons geslacht, kortom alle dingen die 
je op zo'n register moet neerzetten. We 
tekende allemaal formeel. Het was eigen
lijk een lachertje, zo werd ik ingeschre
ven als een volleerd zeeman, Keith ~shton 
als timmerman ••• 
Later ontmoette ik Abie Nathan zelf. Hij 
leek me onmiddellijk een zeer aardige ke
rel. Het grootste deel van die dag pro -
beerde hij de vorige kapitein van het 
zendschip, François Bonzon (zie Baffle 24) 
ertoe over te halen opnieuw als kapitein 
te fungeren. Bonzon was enthousiast over 
het aanbod doch enkele maanden eerder was 
hij begonnen met het bouwen van een soort 
rusthuis. Indien hij met het Peace Ship 
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zou meegevaren z~Jn had hij het risiko ge
lopen om het zaakje kwijt te spelen. Niet
tegenstaande hij ons wilde helpen was het 
hem niet mogelijk om mee te varen. 
Die nacht hadden we een uitstekend diner. 
Achteraf zaten we in de messrcom, we leer
den elkaar wat beter kennen. Enkele be
manningsleden bracht ten hun vriendinnetjes 
mee , wat uiteraard uitstekend was! Ieder
een leek gelukkig ! 

Ik ging beneden een stortbad nemen. 
Vooraan het schip zitten drie stortbaden 
naast elkaar en een paar wastafels. Er 
zijn ook twee grote elektrische wasmachi
nes en twee droogmachines die eigenlijk 
een beetje overbodig zijn in het hete 
Midden Oosten. Er is ook een distileer
ketel om fris water te maken, die het in 
die periode weliswaar niet deed. Er is 
ook een badkamer vlak onder het stuurhuis 
en nog eens twee douches op het achter
schip . De studio's bevinden zich in het 
middenschip, op hetzelfde dek als de hut
ten. In die studio's steekt vrij goede 
apparatuur, niettegenstaande ik vermoed 
dat de koper ervan geen deejay was maar 
een technikus. Er is een Electrovoice 
mikrofoon, twee erg goede Gates platenspe
lers die vanaf het mengpaneel gestart kun
nen ~Iorden en twee Gates jingle-machines. 

Met een van deze toestellen kan eveneens 
opgenomen worden ! Verder zijn er nog twee 
gewone twee sporen Teac bandrecorders, een 
Gates modulatie-monitor en een ReA limiter. 
Het mengpaneel is een Gates Diplomat, op 
zichzelf een erg knap apparaat, maar niet 
optimaal geschikt voor een deejay die ook 
zelf de techniek moet verzorgen. Niettegen
staande werkte het allemaal bewonderens
waardig wanneer het gebruikt werd voor 
diskussies en konferenties . Voor dergelijke 
uitzendingen is een extra ruimte naast de 
hoofdstudio. Tussenin zit een venster, in 
de extra ruimte staan een ronde tafel, vijf 
stoelen en vier Electrovoice mikrofoons. 
Abie was nogal gek om vandaaruit zijn prc
gramma' s te presenteren. Hij was niet zo 
goed in het bedienen van het mengpaneel, 
daarcm hield hij ervan om daar gewoon te 
zitten en te babbelen terwijl één van de 
jocks de platen draaide en de apparatuur 
bediende vanuit de hoofdstudio . 

voice of peace 
po box 4399 
tel aviv, israel 

(word t vervolgd) 

FOTO Het "Peace Ship" bij het verlaten van de haven van "Marseille". Links bemerkt 
u eigenaar Abie Nathan, hangend over de reling. Een brede glimlach hoort nu 
eenmaal bij een vredesschip . (copyright ANP). 
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RadioVisie sprak met 

Radio 
Caroline 

Ronan 0' Rahilly 
london , augustus 
Lange grijze haren tot op de schouders, 
blauwe ogen die je rustig en zelfverzekerd 
aankijken, een bruin hemd met een donker 
T-shirt eronder, zwarte jeans. Zo ziet Ro
nan O'Rahilly eruit, de Ier die in 1964 de 
Britse radiowereld op stelten zette met 
zijn zeezender "Radio Caroline". 

Sindsien kwamen er tientallen andere 
zeezenders, op forten, op zendschepen. 
Maar toen op 14 augustus 1967 in Groot 
Brittannië de anti-piratenwet in werking 
trad, gingen ze allemaal voor de bijl. Al
leen O'Rahilly zette door. Als een soort 
vogelvrij verklaarde opereerde hij nu van
uit Nederland, tot op 3 maart 1968 de 
sleepbootmaatschappij Wijsmuller in volle 
zee het zendschip van Radio Caroline praai
de omdat hij zijn schulden niet had be
taald. Drie jaar lang zou het schip liggen 
rotten in de haven van Amsterdam. In sep
tember 1972 slaagde een gewiekste Neder
lander erin de MV Mi Amigo terug buiten
gaats te krijgen. De Nederlandse doeane 
was er immers van overtuigd dat het zend
schip helemaal was afgetakeld en liet 't be
gaan. Enkele weken later echter was de Mi 
Amigo terug in de lucht. We waren toen 
zelf een tijdlang aan boord van de piraat, 
in vrij beroerde omstandigheden ; vecht
partijen tussen de Nederlandse en de En
gelse disc-jockeys, muiterij. De bemanning 
die nooit werd betaald, liet onder drei
ging van geweren het schip de haven van 
IJmuiden binnenslepen. Maar O'Rahilly 
betaalde de schulden en de Mi Amigo koos 
opnieuw volle zee. Er kwamen naast de En
gelse ook Nederlandstalige programma's, 
eerst onder de naam "Radio Atlantis" met 
Adriaan Van Landschoot en toen die een ei
gen zendschip had, onder de naam "Radio 
Mi Amigo" met Sylvain Tack als grote baas. 

illegaal 
Op 31 augustus 1974 keurde na jarenlang 

aarzelen ook Nederland het "Verdrag van 
Straatburg" goed, een verdrag dat elke me
dewerking aan een zeezender strafbaar maakt. 
Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio 
Atlantis werden gedwongen op te houden. 
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Ronan O'Rahilly noch Sylvain Tack stoor
den zich aan de wet. De MV Mi Amigo koos 
e~~ ligplaats in de Thamesmonding, ter
w1Jl Sylvain Tack de Nederlandstalige 
programma's ging verzorgen vanuit Playa 
de Aro in Spanje. 

Sindsien kwamen er processen tegen adver
teerders en disc-jockeys. Sylvain Tack 
werd bij.verstek veroordeeld tot twee jaar 
gevangeIl1sstraf terwijl de Britse justitie 
nauw op de hielen van O'Rahilly zit. Maar 
nog steeds zijn Radio Mi Amigo en Radio 
Caroline in de lucht. En met sukses. De 
bevoorrading gebeurd klandestien vanuit 
kleine Engelse havens als Felixtowe en 
Harwich of vanuit havens in Frankrijk en 
België. Af en toe worden lui bij zo'n be
voorrading opgepakt zoals te Zee brugge of 
onlangs te Boulogne (F). ZeUs O'Rahilly 
werd eens aangehouden toen hij vanuit Bor
deaux een bevoorradingstocht naar het 
zendschip wou organiseren. Hij kwam er 
wonderlijk genoeg met een geldboete af. 

liefde voor vrijheid 
Wat bezielt zo'n man die van 1964 tot 

1967 flink fortuin maakte, om toch met een 
zeezender door te gaan ? Trots ? Koppig
heid ? Geldzucht ? 

Ronan O'Rahilly : - De liefde voor de 
vrijheid. Zoals mijn grootvader die in 
1916 sneuvelde in de Ierse bevrijdings
strijd, heb ik ook altijd willen vechten. 
In 1964 was dat tegen het monopolie van 
de BBC en de grote platenmaatschappijen. 
Nu wil ik met de programma's op Radio Ca
roline de jeugd ervan overtuigen dat ze 
anders moet gaan leven. Minder materialis
tisch, minder bekrompen. Leren dat er iets 
anders bestaat dan elke dag slaafs naar 
~et werk gaan, enkele weken vakantie per 
Jaar en nadien het pensioentje. Daarom 
hoor je op Radio Caroline voortdurend de 
slogan "Laving Awareness". De mensen moe
ten het leven meer aangrijpen en liefheb
ben -. 

Radio Caroline brengt 24 uur per dag be
tere LP-muziek. Alle programma' s worden 
rechtstreeks vanop het schip uitgezonden. 
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De disc-jockeys aan boord worden we1n1g 
of niet betaald. Publiciteit hoort men 
niet zoveel tenzij voor een aperitiefmerk 
en jeans. Helemaal anders dus dan de vroe
gere zeezenders of nu Mi Amigo, die muziek 
ondergeschikt maakt aan de reklame. Hoe 
denkt O'Rahiily over dergelijke puur kom
merciële radiostations ? 

- Hoeveel luisteraars stemmen bij jullie 
elke dag af op Radio Mi Amigo? En was 
Veronica niet het populairste radiostation 
in Nederland ? Ydjn vrijheid bestaat er 
ook in dat je de mensen moet geven wat ze 
graag willen. Al geef ik grif toe dat ik 
moeilijk overweg kon met de geldzucht van 
vooral de Nederlandse piraten. Voor hen 
telde niets anders. Met Sylvain Tack 
schiet ik echter goed op . Al verklap ik je 
niets meer over onze relatie met elkaar 

Nu Spanje tot de Europese Gemeenschap 
wil toetreden ziet het er naar uit dat 
ook dit land uiteindelijk het Verdrag van 
Straatsburg zal ondertekenen. Radio Mi 
Amigo zal dus weldra zijn kantoren en stu
dio's in Playa de Aro moeten sluiten. Be
tekent dit het definitieve einde van de 
zeezenders ? 

O'Rahilly : - Dat zei men ook toen Neder-

land het Verdrag goedkeurde. Toch z1Jn we 
er nog. Na Spanje blijven er nog andere 
ui twijkmogelijkheden. Trouwens, ik blijf 
erbij dat iets wat met liefde wordt gedaan 
en waar veel mensen zich voor inzetten, 
niet kan vergaan. 
Waarom vraagt iedereen zich al tijd af wan
neer wij eindelijk gaan stoppen ? Bekijk 
alles eens van de positieve kant -. 

We hebben alvast het zendschip bekeken. 
Een tocht van 16 uren naar de vroegere 
oorlogsforten (van o.a. Radio City, Radio 
390 en Radio Essex, nVdr) en uiteindelijk 
de MV Mi Amigo, 30 mijl in internationale 
wateren. Tot driemaal toe liepen we op een 
zandbank en bijna geraakten we in een snel 
opkomende mist verdwaald. Maar het zend
schip lag er, rank en soepel op het water 
met een zendmast van 52 meter. Een weer
zien na vier jaar. - It's beautiful -
hoorden we naast ons zuchten . Ook ons 
schoot een brok in de keel. 

• Theo Criel - RadioVisie 

WIJ vernemen graag je mening 
Ichrijr geruIt een I naar onl redaktie adrel 

Er zal ongetwijreld rekening gehouden worden 

met Je kritiek en lu991utiel 

FOro Ronan O'Rahilly in gesprek met onze Engelse correspondent (foto Jozef Segers) 
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reportage: bart lindeboom 

We benne ci'er nog , . 
Het gaat nog steeds goed met de Neder

landse -middengolfpiraten-. Zowel op de 
180 - 190 als op de 235 - 250 meter is 
men nog steeds uiterst aktief. Wie, waar 
dan ook in Nederland, een beetje met z'n 
radio speelt ontdekt dat er piraten te 
kust en te keur zijn. Zelfs de grammo
foonplatenwereld is hoogst geïnteresseerd 
en diverse amateurplaten zijn al van de 
pers gerold. De singel ; "De etherpiraat" 
van de groep "VT 211" is zelfs verschil
lende malen op de Hilversumse zenders te 
beluisteren geweest. Het platenlabel "Elf 
Provinciën" bracht "De 27 MC" uit, gezon
gen door de "27 Me-ers". En er kwamen 
zelfs twee elpees "Hitpiraten op de Mid
dengolf" met daarop Nederlandstalige pi
ratenhits uit het Oosten des lands. 

De meningen over het amateurvolkje 
zijn zeer verdeeld ; terwijl de één niet 
onder stoelen of banken steekt dat hij 
het "A-sociaal volk" vindt, luistert de 
ander met innig plezier naar de platen
programma' s of het "rapporten" van de ama-
teurs. . 
Voor beide meningen is begrip op te bren
gen, omdat de veroorzaakte storing vaak 
letterlijk en figuurlijk niet van de 
lucht is, en omdat de liefhebber van het 
Nederlandse Lied bij de amateurs optimaal 
aan zijn trekken kan komen. 
Een echt "groot gevaar", zoals sommige 
kantonrechters de klandestiene zendama
teurs noemen, vormt het legertje piraten 
echter niet, al moet wel gezegd worden 
dat sommige schepen op de 180 meter uit
zenden en er af en toe ook een "Mayday
relay" van "Scheveningen Radio" te horen 
is ! Het enige "gevaar" zit in de amateur 
zelf, de enorme drang om maar harder en 
harder en harder te "draaien". Draaide 
men vroeger met EL 84 of EL 34 (respek
tievelijk 4 en 11 Watt) dan is tegenwoor
dig zelfa de dubbele VT 4C (goed voor 
zo'n 200 Watt) velen nog te weinig. 
Er zijn amateurs die het gebruik van 
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in onze speciaal ingerichte DJ
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Voorzien van NAB jingle machines ~ 
"Garrard 401","Rodec" en special 
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spanningen van vele duizenden Volts niet 
afschrikt, en een enkeling waagt het 
zelfs alom te experimenteren met knapen 
van watergekoelde radiobuizen, zoals die 
ook bij "Radio Kootwijk" werden benut. 
En zo kon bijvoorbeeld "Radio Nassibal" 
praktisch in geheel Nederland worden ont
vangen. 

De romantische voorstelling die velen o
ver het amateurvolkje hebben, - daar zit 
hij dan, bovenin de hooiberg en met 
bevend hart, bij z'n kleine zendertje -
is dan ook volledig ten onrechte. Het 
klandestien zenden is een harde business, 
geen verstoppertje spelen met de PTT, 
maar met vaak kapitale spullen zien op 
een zo groot mogelijk afstand "het katte
oog witheet te draaien" (Het katte-oog is 
de meter die de sterkte van het signaal 
aangeeft). 
Denk niet dat het financieel met die "ka
pitale spullen" nog wel meevalt. De ama
teur moet in ieder geval beschikken over 
een bijzonder goede radio met een uiterst 
betrouwbaar "katteoog" , een zuivere brom
vrije versterker, een eenvoudig mengpa
neel, een goed afgevlakte (= bromvrije) 
hoogspanningsvoeding (= transformator, » 



gelijkrichters, elco's) en natuurlijk 
naast piek-up plus platen en een goede mi
krofoon ••• een zender, door de technici 
aangeduidt als een "hoogfrequent-midden
golf-occilator". Als antenne wordt meest
al een zolang mogelijk stuk weerstandsloos 
(= zo dik mogelijk) koperdraad gebruikt, 
dat recht-uit-recht-aan, in V-vorm, raam
vorm of andere varianten zo hoog mogelijk 
en goed geisoleerd opgehangen wordt. 

Waar al dat spul vandaan komt ? Handige 
jongens kopen afgedankt legergoed per kilo 
op, slopen het en de rest gaat vanzelf. De 
zendamateurs staan te dringen om wat van 
dat "zware spul" te bemachtigen. Joekels 
van transformatoren, zwelgen van elco's, 
beesten van modulatie blokken, knapen van 
aanpassings (om het door de zender gele
verde vermogen zo goed mogelijk de ether 
in te sturen) gaan grif van de hand en 
bieden "de jongens met hun zenders in 't 
klein" de mogelijkheid hun vermogen (al 
naargelang de omvang van hun beurs) op te 
voeren tot het uiterste. 
Dumpzaken rijzen als paddestoelen uit de 
grond, en toch worden vaak amateurs met 
lege handen teruggestuurd. Dat die Dump
zaken er best bij boeren blijkt wel uit 
de enorme hoge prijzenstijgir~. Kostte een 
VT, het grootste type zendbuis, een tijd 
terug nog 7,50 gulden, dan betaal je nu 
voor het zelfde geval 12,50. Trafo's van 
75 à 100 gulden vormen geen uitzondering 
meer, en een geschikte afvlakkondensator 
("eleo" ; elektrolitische condensator) van 
een tientje is een koopje 11500 Volt; 
100 uF). 
Voor sommige grammofoonplaten wordt goud 
gegeven. Bezitters van "wbeels" van Billy 
Vaughin en "Telstar" van de Tornado's ZOt; 

je bijna miljonair kunnen noemen ! 
Nee, voor de grap" Ot eens proberen" doe 
je niet meer. Het risiko is daarvoor ook 
te groot, want een boete van driehonderd 
gulden of meer is alle behalve grappig. 

Met de 27 Me is het al weinig anders, met 
dan dit verschil dat een 27 Me-er nou niet 
per se benul van z'n zender hoeft te heb
ben. Kant-en-klaar transistor-pierement jes 
zijn te kust en te keur te koop. Als je 
tenminste bereid bent om er een kleine a
derlating voor te doen, want een simpele 
twee Watts "Pony Walky Talky" kost al vijf 
enzeventig piek, en dan ben je nog maar 
een hele kleine jongen. Een grote GP (een 
konstruktie van één vertikale staaf en 
drie of vier staven ; pijpen in het diago
naal als aardvlak) , een "Golden Rott" (ook 
een soort vertikale staafantenne), éen 
"staande-golfmeter" (om de zender juist 
aan de antenne aan te passen), een enorm 
zuivere spanningsbron (bv een accu), en 
natuurlijk ook hier een 46-kanaals tien 
Watt Tanko, Sommerkamp, Hitachi, Pony of 
ander klasse-apparaat, heb je nodig om een 
eindje uit de buurt te draaien, en als de 
kondities goed zijn, een QSL (= bevesti
ging van ontvangst) uit Italië te krijgen. 

Ook de FM-piraten, die je wél "schadelijke 
elementen" zou kunnen noemen maken deze 
"zwaarder-beter-mooier-" ontwikkeling mee. 
De kenner weet wel wat er bedoeld wordt 
met "tig"-elements YAGI, om over "stereo" 
maar te zwijgen. 

Kristalgestuurd, Buffer, Driver, Boomer, 
Booster, Drie-vier-vijf boel traps, Ot 
maakt het allemaal duurder en professione
ler en allemaal minder "romantisch". Kon 
het vroeger nog met een klos draad op een 
closetrol, een oude radio en een eind an
tenne, tegenwoordig moet het met VT-kaste 
en "antenne-parken" en stapels isolatoren 
en rubberhandschoenen. 
Eigenlijk wel jammer, maar "we benne d'r 
nog 11 ! 

• Bart Lindeboom - RadioVisie 

cnnnnnn:::::nnnnn 

The FRCG Issues the magazine RADIO NEWS which IS edlted about 6 times a year. The offset - printed bulletin contalns several 
photos and latest news of the radiO scene In German. The RADIO NEWS belongs to the most appreclated papers of this kind. 
1I contalns InformalIons and background reports about all parts of broadcasting, offshore radiO , commercial broadcasting and ra
diO under pubIIe law. 
Our task is to inform the readers of RADIO NEWS about potential alternatrves to today's radio which is. especially tor the )'OUn· 
ger generatio"s, absolutely inaccessib4e, 

The magazine contalns also lots of photos, programme sehedules of several stations , our " tape - corner" with 
for the tape amateur, "pirate radio" service wlth Informatlans about land - based plrates and much more . 

THE INTERNATIONAL RATE FOR ONE YEAR IS 15.-- DM OR 20 IRC. REMIT THE AMOUNT OF 15.--0M TO' 
JÜRGEN KAUER SONOERKONTO. POSTSCHECKKONTO BERLIN WEST 3522 25 -104. A SAMPLE COPY 
CAN BE ORDERED BY SENDING US 2 IRC. 
It you want to subscribe RADIO NEWS there IS na need making any apPolntment wlth us . 
thing to do IS to write on the remittanee that you are a new member. 

FRCG. PO. BOX 420 224. 0-1000 BERLIN 42 
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Bedenk ik daar net toch wel het volgende 
zeker ••• Als "de lach" het beste medicijn 
ter wereld was, dan zou hij toch wel in 
het "Guinness book of records" staan ••• 
Welkom dus ••• "The gui tar King" van Rank 
the Knife & the Jets in in Engeland ui t
gebracht en erg vaak te horen op Radio 1. 
Vanaf 11 september kiezen de Radio Mi Ami-

deejays weer hun wekelijkse hittip ••• 
het programmaleiderschap van Peter 
werden die afgeschaft ••• Over PvD 

Ig'esprOK:enL ••• Deze meneer gaat naast z'n 
, z'n drive-in en z'n Decibel werk nu 
nog voor PRO werken ••• Da's de Neder

landse radio voor Hollandse soldaten in 
Duitsland ••• Een soortement AFN of BFBS 
dus ••• Met dit verschil dat PRO op zuiver 
kommerciële basis draait ••• Met o.a. com

ials van ; Samson Shag, Coca Cola, 
Heineken bier, Philips, De Telegraaf, Len
co, Rabo bank en tient~len anderen ••• De 

"Europarade" van de Tros wordt 

(j) 
nu eindelijk afgedrukt in het 

~ Amerikaanse muziekblad "Bill-
~ ~ board" ••• Ferry Maat van de 

. 
Tros is trouwens een tijdje 

~ " .,~ terug naar de U.S.A. geweest 
'JS_ . alwaar hij verschillende 

views opnam voor z'n "Soul 
Show" ••• Iedere donderdag te beluisteren 
vanaf 20.00h op Hil 3 ••• Lieven Colijn, 
ex Mi Amigo deejay, schrijft nu onder de 
naam "Zeemeeuw;' stukjes in het Mi Amigo 
fanblad ••• George Harrisson, ex Beatle, 
is van plan om volgend jaar een "Formule 
Eén"-team te gaan sponseren ••• Het kijk
en luistergeld in België wordt drastisch 
verhoogd ••• Voor een draagbaar radiootje 
wordt dat 526 Bfr ••• Je hebt nu wel het 
voordeel slechts voor één toestel te moe
ten betalen. Vroeger was dat per toestel •• 
En dat allemaal terwijl de Fransen hun 
radiosituatie aan het bespreken zijn op 
gerechterlijk niveau op dit ogenblik ••• 
Een paar jaar terug gebeurde dit ook in 

Italië ••• Daar werd toen de gehele FM-band 
vrijgegeven ••• Uit ./!'rankrijk zijn ons nog 
geen resultaten bekend ••• Meer daarover 
in "RadioVisie 4" ••• Vorige zaterdag voer
de "Radio Mi Amigo" opnieuw haar Fransta
lig programma in ••• Nieuwe Franse releases 
iedere zaterdag tussen 19.00 en 20.00h ••• 
Voor al wie het Veronica-programma '''rhe 
day that music died" mistte is er nu ook 
een lp op de markt met de klankband van 
het programma ••• Uit op CNR ••• Het wordt 
zo stilaan tijd om Marc Jacobs op te ne
men in het al eerder geciteerde "Guinness 
book of records" ••• Hij is erin geslaagd 
om z'n vijfde stoel aan boord van de mv 
Mi Amigo in de vernieling te helpen ••• 
Marc Bolan, leider van de formatie "T Rex" 
is om het leven gekomen bij een auto-onge
val op 16 september ••. Marc was 29 jaar en 
auteur van o.a. "Hot Love" ••• De "Mebo 11" 

die sedert ruim vier maand 
in de haven van Tripoli in 
Libië lig t zendt nog steeds 
iedere avond testprogram

ma's uit tussen 19.00 en 24.00h. Sinds vep. 
schillende weken is aan die nonstop mu
ziek-uitzendingen (met oude RNI jingels) 
de Engelse service van de "l!.'uropean Sec
tion of Libyan Arab Hadio" toegevoegd. Da
gelijkS van 11.00 tot 16.45h. Het program
ma bestaat uit popmuziek en Libisch nieuws 
••• Uit Denemarken ontvingen we zojuist 
een ansichtkaart van onze grote vriend 
earl Kingston ••• We zijn zo vrij het ding 
ruw te vertalen ••• Ik werk op dit ogenblik 
in Denemarken in diverse diskotheken. Ik 
schrijf hier een artikel, stuur het naar 
m'n kantoor om te laten uittikken en van
daar gaat het naar jullie toe. Okay? •• 
We drukken het af in "HadioVisie 4" ••• 
Onze postduif komt nog net binnenvliegen 
met een aanvullend bericht op dat van pa
gina 1 ... De jongens van de ex-piraat "Ra
dio 245" zouden niet alleen op de FM op
nieuw beginnen maar ook weer op de midden
golf ••• Felix Meurders, Vara en NOS deejay 
heeft een kort geding aan z'n been van de 
heer Danny Mirror (vd plaat: 1 remember 
Elvis) omdat hij deze laatste heer in een 
van z'n programma's een 'lijkenpikker' 
noemde ••• Danny Mirror is eigenlijk de Ne
derlandse producer Eddy Ouwens ••• De groet
jes van de Rosse ••• Prettige herfst of be
kijk het zelf maar I ••• 

Lieve lezer I Kijk es op de enveloppe waar deze "Radio Visie" instak. 
Als er voor het adresstrookje een cijfertje "12" gedrukt is, dan is 
deze "RadioVisie" de laatste van jou abonnement. 
Stuur ons dan zo gauw mogelijk jou hernieuwing s.v.p. Voor details 
over adressen en rekeningnummers, plus bedragen kun je doorbladeren 
naar pagina 31. 
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KYP KOUMI 
PRESENTEERT ~ 

~ FIVE O'CLOCK TEA 
Kyp Kourri , onze Engelse korrespondent , heeft tussen twee ' RadioVisies ' in van 
een welverdiefide vakantie in Italië genoten. Bij zijn terugkeer in zijn woon
plaats Cricklewood kwam hij tot de ontstellende ontdekki ng dat dit Londor..se 
distrikt werd geteisterd door een poststaking . Alle i nspanr.ingen ten spijt heb
ben we zijn rubriek niet tijdig ontvangen en zodoende ontbreekt voor deze keer 
de rubriek 'Five O' clock Tea '. 

Kultuur radio, 
Goede radio (sic). 

Als na eindeloos nnd rhnnd len eindelijk 
de nieuwe regering wordt lnstalleerd 
in Nederland, kunn n r w I eens moei
lijke tijden gann wlbr k n voor de TROS, 
AVRO en Veronica. 11 t arste kabinet Den 
Uyl heeft de veel omstreden zeezenders 
het zwijgen opgel gd n nu deze klus is 
voltooid, kan men all aandacht richten 
op het radio-geb ur n in Hilversum . 
Want de verlink si np, is niet te stuiten . 
Het zit de PvdA dan ook niet lekker dat 
notabene de twee grootste omroepvereni
gingen nou niet bepaald flirten met de 
grootste politieke partij . Omdat ons 
omroepbestel nog enigszins demokratisch 
genoemd mag word n, moet de infiltratie 
van links in Hilversum via achterdeur
tjes gebeuren. Een eerste aanzet was de 
benoeming van Jurgens tot NOS-voorzitter, 
partijgenoot en dikke politieke vriend 
van links. Een storm van protesten rees 
toen op , maar het mocht niet baten . 
Jurgens zat op die stoel en bleef zitten 
met extra ruggesteun van Van Doorn. 
Een ander punt is het 'fatsoenlijk' om 
zeep brengen van de AVRO, TROS en Vero
nica . Deze neutrale omroepverenigingen, 
die veel verstrooiende programma's in 
hun programma- pakket hebben opgenomen, 
zouden geen eigen gezicht hebben . M.a.w . 
ze weigeren braaf achter een politieke 
stroming aan te huppelen of in de ogen 
van de PvdA lonken ze teveel naar rechts. 

Deze uiterst verfoeilijke zaak dient 
dan ook bestreden te worden . Dit i s 
mogelijk om de eisen en bepalingen op 
een zodanige manier aan te passen , dat 
een regering in de persoon van de mi
nister van CRM nog meer vat krijgt op 
het omroepgebeuren en zodoende het nog 
meer naar zijn hand kan zetten . De ei s 
en voor het toelaten van een nieuwe 
zendgemachtigde worden zo verzwaar d , 
dat er nog nauwelijks sprake is van 
een open omroepbestel , maar van een 
verkapte staatsomroep . Bestaande om
roepverenigingen krijgen ook een ni euw 
richtlijnenpakket in hun bus gewor pen . 
Men zal scherper gaan letten op het ook 
werkelijk brengen van een totaalpro 
gramma en of men voldoende een geeste
lijke of maatschappelijke stroming ver
tegenwoordigt . Want ' het volk ' di ent 
opgevoed te worden en daar zijn de me
dia radio & TV uitermate geschikt voor . 
Verstrooiende programma's worden hele
maal in de taboesfeer getrokken en als 
minderwaardige radio en TV gekwalifi
ceerd . Het frappante is , dat de kijker/ 
luisteraar hi er helemaal niet aan te 
pas komt . Met zi jn/haar mening wordt 
geen rekening gehouden . Waarom de AVRO 
en TROS de twee grootste, en Veronica 
de meest snelst groeiende omroepvereni 
ging is , schijnt niemand in Den Haag 
duidelijk te zijn... . FS 
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RADIOVISIE 
TECHNIEK 

* door JOZEF SEGERS 

Deel 14 Zijbanden. 
* * * * * * * * * * * * * * * 

"RadioVisie 2" behandelde het verschijn
sel -Bandbreedte- . Deze niet zo literaire 
en schematische stof heeft misschien enke
le lezers doen afhaken. Daarom geven we 
hier nog es beknopt de inhoud van vorige 
aflevering . 

Ieder radiostation dat gebruik maakt 
van een amplitude gemoduleerde zender 
heeft een internationaal overeengekomen 
bandbreedte van 9 kHz ter beschikking. De 
hoogst vastgestelde frequentie is immers 
4,5 kHz. De bandbreedte is daar het dub
bele van. 
Hierdoor is het mogelijk om een beperkt 
aantal radio-stations op de middengolf te 
laten uitzenden . Dit zijn er zo ' n honderd
dertigtal . In de praktijk rijzen er echter 
heel wat probl.emen. Want het is duidelijk 
dat, naarmate die bandbreedte groter zou 
worden en minder stations op de middengolf
band zouden kunnen uitzenden. En het is 
inderdaad zo dat alle stations een grotere 
bandbreedte hebben dan toegelaten. Een 
vrij droeve zaak als je bedenkt dat door 
deze praktijken heel wat ruimte ir~palmd 
wordt waar er plaats zou moeten zijn voor 
andere zenders. Hoog tijd dat er wat aan 
gedaan wordt natuurlijk . Vraag blijft wie 
wat gaat doen? 

Als we op de kor te golf dezelfde band
breedte gebruiken , dan kunnen daar meer 
als drieduizend stations aan hun trekken 
komen . Op de l ange golf daarentegen is er 
maar plaats voor een vi jf tiental stations . 

B I· 
ZIJ band 
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draaggolf 
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Zijband-i 

Zoals figuur 1 laat zien, krijgen we aan 
beide zijden van de draaggolf een zij band 
(A en B) . Dit is de - Dubbel zijband
(double side band of DSB) . 
Naast deze - dubbel zijband-, bestaat er 
ook de - Enkel zijband- (single side band 
of SSB) . Dit laatste systeem is vrij be
kend onder de officiële zendamateurs. 
SSB kun je o . a . horen op de korte golf 
als onverstaanbare neusklanken. 
Wat is er aan de hand ? De klassieke AM 
modulatie blijft behouden. Doch één van 
de zij banden wordt weggeknipt plus een ge
deelte van de draaggolf. Op deze manier 
wordt de beschikbare ruimte verdubbeld ! 
Het dedekteren van zo ' n signaal is echter 
vrij moeilijk. Hoewel het met de huidige 
IC- technologie wel ekonomisch realiseer
baar is. 
Verschillende multi nationals, in samen
werking met de U. B. A. (United Broadcasters 
Association) zijn op dit gebied al vrij 
ver gevorderd . 

Beide zijbanden zijn bij het - dubbel zij
band- systeem volkomen gelijkwaardig. De 
inhoud van het signaal is in zowel de ene 
als in de andere zij band aanwezig . Bij 
het - enkel zijband- systeem blijft , niet
tegenstaande er slechts één zijband wordt 
ui t gezonden, voldoende informatie om alles 
goed te ontvangen . 

* * * 
In onze vol gende aflevering gaan we ver
der i n op de voordelen en de mogelijkhe
den van de -enkel zijbandmodulatie-. 

Voor bije en komende delen kunnen we 
steeds aanvullen me t formules . Aan de hand 
van uw reakt i es vernemen we graag of daar 
behoefte aan is . U kunt ons schrijven op 
de bekende adressen. Vermeld wel in de 
linkerbovenhoek "Radio Visie 'l'echniek" . 

Als u uw vragen graag persoonlijk beant
woord zi e t, dan sluit u gewoon twee ant
woordpost zegels in . Per kerende post 
kri jgt u dan een antwoord op uw t echnisch 
pr obleem. 
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Het redaktie-adres voor België is : 
-RadioVisie, Postbus 32, 8600 Menen 

D -Telefoon : 056/)14553 
-Bankrekening : 712-560043)-29 op naam v. 
Stichting RadioVisie, Postbus 32 

8600 Menen 

Het redaktie-adres voor Nederland is : 
-RadioVisie, Postbus 2192, 4000 CD-Breda 
-Telefoon : 076/650349 D -Postgiro : 27.51.677 op naam van : 
Stichting RadioVisie, Postbus 2192 

4800 CD-Breda 

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

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

- Losse nummers moeten 
vooral aangevraagd en betaald worden • 
~r exemplaar : 2,50 gld of 40 Bfr. 

SUllSCRIPl'ION : Abroad only per year or 
10 issues for 24,-- guilders. Payment 
only on our Dutch address. 

HOOFDRlIDAKTEUR : Jean-Luc Bostyn (België) 
Frans Schuurbiers (Ned. ) 

REDAKTIE ....... Letty Bovendijk, Einiel 
Clarijs, Suzy Verhoeven. 

SEKRETARIAAT ... Alfons Jagtman 

ILLUSTRATIES ... Joey 

VORMGEVING : •••• Ben van Hoof 

DRUK : •••••••••• The Copy Shop BV, Breda 

Met dank aan Frans Meeuw . 

- Overname, geheel of gedeeltelijk, al-
leen met bronvermelding en bewijsnummer 
toegestaan. 
- Iedere auteur is verantwoordelijk voor 
z'n eigen teksten. 

Verantwoordelijke uitgever voor BELG IE : 
- dhr JLSA Bostyn, Postbus 32, 8600 Menen 
Verantwoordelijke uitgever v. NEDERLAND : 
- dhr FAA Schuurbiers, Postbus 2192 

4800 CD-Breda 

I RadioVisie 4 verschijnt op 
7 november : I 
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