Het Radiodagboek van 2 juni 1900-1999
1968: Zeezenders:
Henk van Dorp brengt alleen 'Sportief zijn Beter Worden'. Jan van Veen
haakt af.
1970: Zeezenders:
Radio Hauraki viert de behaalde vergunning. Tijdens de terugkeer van
de ‘Tiri II’ naar de haven van Auckland verdrijven de bemanningsleden
en de dj’s de tijd met te kaarten. Als Rick Grant echter om 10.40 uur na
een pauze voor een wandeling niet meer opdaagt, start men een
zoektocht. De overboord geslagen medewerker wordt niet meer terug
gevonden.
1973: Zeezenders:
Max Berlage stopt als nieuwslezer bij Radio Noordzee Internationaal op
de 'Mebo II' en gaat op het kantoor in Naarden werken.
1974: Zeezenders:
De actie 'Veronica moet aan land' wordt live op de 'Norderney' gestart.
Tom Collins, Lex Harding, Rob Out, Ad Bouman, Juul Geleick en
directeur Bull Verweij zijn aan boord. Yvonne en Patricia Paay, Okkie
Huysdens en Ad Bouman zorgen voor een toepasselijk jinglepakket.
1975: Zeezenders:
In het Spaanse Playa de Aro wordt een Radio Mi Amigo winkel
geopend.
1980: België:
De Antwerpse buurtzender Radio Seefhoek begint.
1980: Frankrijk:
Radio France opent een lokale afdeling in Parijs als Radio 7. Directeur
en presentator Patrick Meyer vertrekt echter in november 1980 als men

hem verbiedt om een presidentskandidaat en om komiek Coluche te
ontvangen. Hij blijft nochtans niet lang werkloos. Hij sleutelt in stilte aan
de oprichting van RFM.
1982: België:
Radio Contact en Radio Maeva zijn vanwege het brengen van publiciteit
uit de lucht geplukt. Er is van 20.00 uur tot 21.00 uur een speciale show
op 103,5 MHz met Ben Van Praag, Patrick Valain en Hugo de Groot, die
in Vlissingen was opgenomen.
1998: Frankrijk:
Het door financiële moeilijkheden geplaagde Radio Monte Carlo ('RMC')
wordt door 'Sud Communications' van eigenaar Pierre Fabre en door de
krant ‘La Dépêche De Midi’ overgenomen. Radio Nostalgie van RMC
komt in handen van NRJ.

