Radiodagboek 18 februari 1900-1999
1970: België:
De omroepen BRT en de RTBF vormen twee onafhankelijke bedrijven.
De Duitse BRF ('Belgischer Rundfunk- und Fernsehenzentrum für
Deutsche Sendungen') wordt opgericht.
1970: Zeezender:
Nadat Radio Northsea International op 11/2/1970 de testuitzendingen
had gestart, belanden de eerste dj’s op de ‘Mebo II’. Zij worden voor de
live programma’s ingezet.
1974: Zeezenders:
Albert Keizer start als medewerker bij Radio Noordzee Internationaal op
de 'Mebo II'.
1975: Zeezenders:
Joop Verhoof, Bert Bennett, Stan Haag en Sylvain Tack van Radio Mi
Amigo vluchten halsoverkop naar de Spaanse badplaats Playa de Aro.
De programma's zullen daar opgenomen worden.
1978: Nederland:
In Sittard wordt een symposium over de zieken- en bejaardenomroepen
gehouden.
1979: Andorra:
Radio Andorra brengt de eerste bijdrage van de Scandinavische service.
Iedere zondagavond wordt er via de sterke korte golf zender van de
ministaat een programma in het Deens, in het Zweeds en in het Engels
gebracht.
1980: België:
De krant ‘Het Laatste Nieuws’ besteedde ruim aandacht aan de

Vlaamse afdeling bij Radio Plus in Ganshoren, die op 13/2/1980 was
begonnen. Programmaleider Luc De Groot nam geen blad voor de mond
en hield een pleidooi voor het doorbreken van het BRT-monopolie. Dit
standpunt viel in verkeerde aarde. De ‘ALO’, de ‘VEBE’ en de Waalse
collega’s bij Radio Plus steigeren. Luc De Groot wordt ontslagen.
1985: Nederland:
De 'VOO' ('Veronica Omroep Organisatie') spant een kort geding aan
tegen het ministerie van 'WVC' ('Welvaart, Volksgezondheid en
Cultuur'). Beiden zijn het oneens over de datum van de ledentelling. De
'VOO' ('Veronica Omroep Organisatie') eist dat het verdict reeds in het
schema van 1985 zou worden verwerkt.
1993: Zeezenders:
Peter Moore van Radio Caroline ontvangt de zendapparatuur, alle
singles en LP's, die men bij de illegale overval op de ‘Ross Revenge’ op
19/8/1989 in beslag nam. De Nederlandse justitie besloot eerder om het
materiaal vrij te geven.

