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ZEEZENDERS:

1963: Zeezenders:

De ‘Cheeta II’ van Radio Syd komt door de zware winter in het pakijs 
terecht en moet vlot getrokken worden. Na een kort verblijf in de ‘Yacht 
Club’ in Lillehammer keert men naar de originele ligplaats bij Lillhamn 
terug en worden de uitzendingen hervat.

1965: Zeezenders:

Radio Veronica lanceert het eerste gedrukte exemplaar van de 'Veronica 
Top 40'. 

1978: Zeezenders:

De reclamespots van Frank van der Mast en van Marc Jacobs voor 
Radio Mi Amigo zijn vervangen door de versies van Herman de Graaf en 
Ferry Eden. 

BELGIE:

1979: België:

Radio Activités wordt door de 'Coordination Anti-Nucleaire de Bruxelles' 
samen met 'Les Amis de la Terre-Bruxelles' in de hoofdstad opgericht. 
Men zendt op dinsdag van 19.00 uur tot middernacht slechts het nieuws, 
'Ecoute, c'est du Belge' en 'Les poubelles du nucléaire' uit. Het avontuur 
stopt in de lente van 1980. 

NEDERLAND:



1998: Nederland:

Jazzradio, tot voor kort eigendom van de 'Manausgroep', wordt door de 
'Arcade Mediagroep' overgenomen. Het station wordt JFK ('Jazz, Funky, 
Kool'). Sinds 1/1/1998 lopen de programma’s op een aantal regionale 
frequenties. 

1999: Nederland:

*Het succes op de kabel voor Country FM overtreft de verwachtingen. 
A2000 in de regio Groot-Amsterdam (94.6 MHz) en Hilversum (105.4 
MHz), regio Gouda (102.3 MHz), Alkmaar (107.8 MHz) en in de loop van 
januari de andere verdelers in Noord-Holland nemen het signaal over. 

*Er lekken plannen over de komst van een nieuw landelijk commercieel 
radiostation uit. Gospel FM stuurde alle kabelmaatschappijen een vraag 
tot het verkrijgen van een frequentie.

FRANKRIJK:

1995: Frankrijk:
Skyrock moest door een zware sanctie van het 'CSA' (‘Conseil 
Superieur Audiovisuel’) zwijgen. Het netwerk, dat voor de cynische 
uitlatingen over de moord op een politieagent tijdens rellen met 
allochtonen in Marseille aangepakt werd, omzeilde de straf. Tijdens een 
marathondebat liet men de luisteraars over de zaak aan het woord.


