VBRO - 103,00 MHz - 106,00 MHz - 89,60 MHz netwerk

In mei 1981 stampte Norbert Van Slambrouck de Vrije Brugse
Radio Omroep of kortweg genaamd, de VBRO, uit de grond.
Norbert begon zijn carrière als componist / producer / zanger
en had een zestigtal platen gemaakt waarvan één hit: "Liedje
voor Marianne". Vervolgens vond hij zijn weg naar BRT
Omroep West Vlaanderen. Hij had er het programma "Variété
met Norbert" en was de eerste presentator van het programma
"Van twaalf tot twee". Het stoorde hem enorm dat Omroep
West Vlaanderen niet was gehuisvest in de provinciehoofdstad
Brugge.
Na zijn BRT-periode stapte hij één jaar mee aan boord van de
zeezender Radio Mi Amigo. Daar had hij de programma's
"Norbert Show" en "Norberts Zaterdagse Showtrein". Ook was
hij de top-DJ van de "Mi Amigo Drive In Show". Hij hield het
voor bekeken toen de zeezender wettelijk werd verboden door
Nederland. Toen vrije radio in België werd geboren was hij één
van de eerste medewerkers van Radio WLS.

Enkele CB-vrienden konden hem overtuigen om eveneens een
radio op te richten in Brugge. Hij richtte een VZW op samen
met enkele CB-ers omdat zij, volgens Norbert, op de hoogte
waren van de zendtechniek. Hij mocht van de zaakvoerder van

restaurant De Komme langs de Komvest een antenne op het
dak laten zetten. In juni 1981 nam hij een bandje op van een
twintigtal minuten dat op de antenne steeds werd herhaald om
radiomedewerkers te vinden.
In juli 1981 werd er gestart met testuitzendingen. De eerste
programma's waren hoorbaar ter gelegenheid van de "Hobby
Beurs 81" in de Beurshalle.

De medewerkers tijdens de vijfde verjaardag

Enkele dagen later werd er uitgezonden vanuit een leegstaand
huisje naast het Dolfinarium en dit op voorstel van toenmalig
burgemeester Michel Van Maele. Later zou worden
uitgezonden in een doorkijkstudio in het dolfinarium zelf. Op 5
november 1981 verdween de zender uit de ether tijdens de
grote vrije-radio-razzia. VBRO werd toen niet opgepakt omdat
het werd verwittigd. Alzo werd de zender vlug afgezet.
Omdat er na een tijdje terug wat andere zenders hoorbaar
waren om en rond Brugge, is de VBRO terug beginnen
uitzenden vanuit het Boudewijnpark. Twee ex-Mi
Amigomedewerkers Germain Boi en Pol Meijer waren toen zo'n
beetje de public relations van het park. Zij vonden dat ze geen

betere publiciteit voor het recreatiedomein konden bedenken
dan een vrije radio toe te laten. Het Boudewijnpark heeft ook
een hoge schiettoren die ideaal was om de zendmast op te
bevestigen.
Echter de mening over het maken van radio tussen Pol Meijer
en Norbert Van Slambrouck stonden tegen over elkaar. Pol is
dan vertrokken en heeft kort daarop Alpenradio opgestart.

Eerste uitzendlokatie "het huuzeken" (bron: norbert.be)

Eerste uitzendlocatie gezien vanop de schiettoren (bron:
norbert.be)

Antenne op de schiettoren (bron: norbert.be)
De VBRO werd snel de nummer één in Brugge en ver
daarbuiten. Dit kwam omdat de omroep zicht richt tot alle
leeftijden en alle bevolkingslagen. Je kon er zowel smartlappen
als New Wave op beluisteren. Verder werd veel aandacht
besteed aan activiteiten die worden georganiseerd door allerlei
verenigingen. Men presenteerde in het Algemeen Nederlands.
De jingles en de titels van de programma's daarentegen waren
in "het Brugsch". Enkel het zondagprogramma "In den Vieux
Bruges" werden vertellingen uitgezonden in het dialect.
Programma's zoals "Achter d'Olletorre", "Muziek binst daj
werkt", "Joenk zien is geestig" en "Harde neuten kraken"
werden ferm gewaardeerd.

Norbert in de studio kortbij het Dolfinarium
VBRO heeft nooit haar ambities onder stoelen of banken
gestoken. Van in het begin werd er uitgezonden met een
vermogen van 200 Watt. Toen het bij de legalisatie slechts
mocht uitzenden met 38 Watt om een afstand van 8 km te
overbruggen, zocht het andere wegen om buiten Brugge te
kunnen worden beluisterd. Zo kon je voor 500 BEF (12,50
Euro) een door-het-huis-gemaakte antenneversterker bestellen
om terug beter naar de omroep te kunnen luisteren.
Het ging opeens bergaf met VBRO in 1989. Er waren toen
negen personen in vast dienstverband. Met het nieuwe
frequentieplan moest VBRO van 103,00MHz verhuizen naar
106,00 MHz. Er waren toen slechts weining radio-ontvangers

die het stuk boven 104,00 MHz konden ontvangen. De
reclame-inkomsten slonken zienderogen. De VZW VBRO ging
in vereffening en de VZW Edison Radio Omroep (E.R.O.) nam
de frequentie over. Op de 106,0 MHz was toen Radio Edison
hoorbaar. Maar toen begin 1993 de voorzitter het voor bekenen
hield, heeft Frederik Thomas (*) zijn kans gewaagd. Gedurende
de laatste twee VBRO-jaren werkte hij samen met Norbert. Hij
was van plan terug de VBRO op de Brugse ether los te laten.
In september 1991 kocht hij reeds de naam VBRO van de
vereffenaar van de VZW, meester D'hoore. Hij deed dit omdat
het zijn droom was de VBRO terug in de lucht te krijgen.
(*) In 1986 maakte Frederik Thomas samen met z'n neef Dries
Van Damme band-programma's voor de Torhoutse Radio
Halifax. "We haalden het gewoon niet in ons hoofd om te
solliciteren bij VBRO. We dachten dat dit te hoog gegrepen
was voor ons", dacht Frederik. " Uiteindelijk werd toch een
democassette gemaakt en afgeleverd in de studio. Er volgde
geen antwoord. Dan werden de grote middelen ingezet. Een
grote, dure Maxell-band werd opgenomen, persoonlijk gericht
aan Norbert en aangetekend verstuurd. Enkele dagen later
mochten we beginnen op de Brugse omroep."
Bij VBRO werkte Frederik in 1988 mee aan de allereerste
radioautomatisering en van toen af ging alles razendsnel. Begin
jaren negentig werd hem de kans geboden om VBRO zelf
verder te zetten onder zijn leiding. Daar moest geen 2 keer
over worden nagedacht.

Voor Frederik met concrete plannen begon, stapte hij naar
Norbert. Norbert hield zich ondertussen bezig met het
ondersteunen van radio's als consultant. Hij vond het een gek
idee maar heeft dan toch toegezegd om de heropstart te
verwezenlijken. Zo werd VBRO aangepast aan de normen van
de jaren 90. In plaats van losse programma's kwam er een
format zodat de luisteraar op elk moment van de dag aan zijn
trekken kon komen.
Het jaar 2000 was het jaar dat praktisch elke omroep zich had
aangesloten bij een netwerk. Zo sloot de Brugse omroep zich
aan bij Family Radio. Maar er kwamen teveel negatieve
reacties en na enkele maanden begon de radio terug onder
eigen vlag programma's te maken. In 2001 verstevigde de
VBRO haar luistercomfort door haar programma's door te
sturen naar de frequentie van VRT (Vrije Radio Torhout) op
107,90 MHz.
In 2003 kreeg VBRO de hoogvermogen frequentie 89,60 MHz
toegekend en opende filialen in Oostende, Poperinge, Kortrijk,
Diksmuide en Aalter. Er werd overgeschakeld naar een format
met enkel Nederlandstalige muziek.
In 2018 werd VBRO een netwerk dat over een groot deel van
Vlaanderen is te beluisteren. De afkorting werd gewijzigd in
Vlaamse Bedrijvigheid in Radio-Omroep

