
VANDAAG IN JE RADIODAGBOEK 5 
JANUARI 1900 -1999 

ZEEZENDERS:

1970: Zeezenders:

De 'Veronica Top 40' bestaat 5 jaar. Vele artiesten zoals Patricia Paay 
maken hun gelukwensen over.  

1971: Zeezenders:

Door een sluwe list weten de Zwitserse eigenaren van Radio Northsea 
International kapitein E.G. Onnes weg te lokken. Radio Veronica huurde 
de ‘Mebo II’ sinds 30 september 1970 om de concurrent uit te schakelen. 
Men wilde nochtans het geleende geld en de gemaakte onkosten terug 
betalen. Radio Veronica weigerde dit. Wanneer de ontslagen kapitein en 
de directie van de ‘gedupeerde’ zeezender aan boord komen, wordt hen 
met wapens en met blusapparaten de toegang ontzegd.

1972: Zeezenders:

De drie duikers, die op 15/5/1971 de bomaanslag op het zendschip de 
'Mebo II' pleegden, worden in hoger beroep tot 1 jaar gevangenisstraf 
veroordeeld.

1977: Zeezenders:

Hans Brouwers lost Marc Jacobs op de 'MV Mi Amigo' als nieuwkomer 
bij Radio Mi Amigo af.

1987: Zeezenders:

De dj’s van Laser Hot Hits hebben pech. De zendmast breekt af 
waardoor men tijdelijk werkloos is.

NEDERLAND:



1976: Nederland:

Radio Stad Amsterdam start op 240 m (middengolf). Het verhaal duurt 
tot 31/12/1988 wanneer de lokale omroep Radio Noord-Holland wordt.

1998: Nederland:

De klassieke muziekzender van de publieke omroepen, Radio 4, zendt 
de klok rond uit. De nacht wordt met concerten van ensembles, van 
solisten en van orkesten van 20 Europese stations, van het Canadese 
'CBC' en van het Amerikaanse 'NPR' gevuld.

1999: Nederland:

*Radio Noordzee Nationaal wijzigt het muziekbeleid. De Volkse liedjes 
verdwijnen. De presentatoren krijgen nieuwe regels. Hun interventies 
worden geminimaliseerd. Deze herschikking leidt tot het vertrek van 
onder meer Ron Brandsteder, Conny vandenbos en Albert Verlinde. 
Door deze aanpak hoopt men het succes van Radio 538, 3FM en Radio 
Veronica FM te evenaren.

*Radio Scheveningen, dat het contact tussen wal en de schepen sinds 
1904 verzorgt, stopt volledig om 16.00 uur. De satellieten controleren het 
waterverkeer.

UK:

1980: UK:

Steve Wright start bij BBC Radio 1. De dj, die bij de zeezender Radio 
Atlantis doorbrak, verhuisde na de sluiting op 31/8/1974 naar Radio 
Luxembourg. Hij werd voor veel geld door de BBC weg gehaald. 

FRANKRIJK:

1971: Frankrijk:

Radio France opent voor Parijs op FM het muziek- en informatiestation 
FIP.



US:

1940: US:
In de Verenigde Staten wordt op FM geëxperimenteerd.


