
Het Radiodagboek van 1 juni 1900-1999

1964: Zeezenders:

Joost den Draaijer (Willem van Kooten) volgt de afscheid nemende 
Hans Oosterhof als programmaleider bij Radio Veronica op. 

1970: Zeezenders:

Na 1.111 dagen op zee stopt Radio Hauraki op de ‘Tiri II’. De 
bemanning schakelt om 22.00 uur met ‘Born Free’ van Matt Monroe de 
zender uit. Radio Hauraki keert pas op 26/9/1970 als legaal station 
terug.

1971: Zeezenders:

*Joost Verhoeven, die op de 'Mebo II' als nieuwslezer begon en nadien 
Jan van Veen opvolgde, verlaat Radio Noordzee Internationaal.

*Radio Noordzee Internationaal op de 'Mebo II' start een nieuw schema:

06.00 uur - 09.00 uur: 'Ochtendeditie' - Gerard Smit of Hans Ten Hooge
09.00 uur - 11.00 uur: Alfred Lagarde
11.00 uur - 13.00 uur: 'Doorsnee Noordzee' - Peter Holland
13.00 uur - 15.00 uur: 'Berk in Uitvoering' - Tony Berk
15.00 uur - 17.00 uur: 'Herrie met Ferry' - Ferry Maat
17.00 uur - 19.00 uur: ''Driemaster' - Nico Steenbergen 
of Leo van der Goot

1973: Zeezenders:

Enkele Tweede Kamerleden van de 'PVDA' bezoeken vrijblijvend de 
studios van Radio Veronica. 

1974: Zeezenders:

*Radio Veronica op de 'Norderney' zendt de klok rond uit tot de dag van 
de sluiting namelijk 31/8/1974. Men zet ook een mobiele studio in om 
langs de kust programma's op te nemen.



*Graham Gill wisselt Radio Northsea International op de 'Mebo II' voor 
Radio Caroline op de 'MV Mi Amigo' om. Jason Wolfe is zijn opvolger. 

1977: Zeezenders:

De justitie nam op 4/3/1977 de Franse vissersboot ‘Saint-André Des 
Flandres’ wegens het bevoorraden van de ‘MV Mi Amigo’ in beslag. Een 
rechtbank straft de eigenaar met een boete van 10.000 francs (1.524 
euro). Drie bemanningsleden moeten 1500 francs (228 euro), 2.000 
francs (304 euro) en 4.000 francs (609 euro) betalen.

1978: Nederland:

Nadat de 'TROS' gedurende twee jaar via Hilversum 3 op donderdag en 
via Hilversum 2 op zaterdagnamiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur de 
'Europarade' bracht, wordt deze lijst door de 'TROS Top 50' met Ferry 
Maat vervangen.

1979: Duitsland:

De Westdeutsche Rundfunk 2 ('WDR2') zendt via AM 720 kHz uit. Men 
mikt op de weggebruikers, die de verkeersinfo sneller willen ontvangen.

1980: België:

Radio Annick, genoemd naar de ex-vriendin van de medewerker van het 
eerste uur Alain Brouhon, start in Antwerpen op 103 MHz. Men zendt uit 
vanuit een appartement aan de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk.

1982: België:

Het door een groep zakenlui overgenomen Antwerpse Radio Annick op 
103 MHz, start om 7.00 uur met een programmering tot middernacht en 
werkt met 'IP', de publiciteitsregie van 'RTL' en van Radio Contact.

1987: Frankrijk:

De non-stop nieuwsradio France Info, opgericht door Jerome Bellay en 
Roland Faure, begint.  

1990: Duitsland



Rias 2 ('Rundfunk in Amerikanische Sector'), dat na de start in 1953 op 
AM 855 kHz in 1985 op FM kwam, maakt plaats voor het commerciële 
RS2 op 94,3FM. Er wordt vanuit Berlijn uitgezonden. 

1993: Zeezenders:

Radio Brod start op de ‘mv Droit De Parole’. De programma's zijn vooral 
op het in oorlog verkerende Joegoslavië gericht. 

1996: Nederland:

De Wereldomroep begint met Zomer Tv voor de landgenoten en voor de 
Vlamingen in het buitenland via de satelliet 'Astra'.

1998: Nederland:

Het contract tussen RTL4 en Tineke de Nooij is voorbij. Zij was vooral 
bekend als presentatrice van ‘Koffietijd’ bij de zeezender Radio 
Veronica.


