
Het Radiodagboek van 5 juni 1900-1999

1964: Zeezenders:

Een gevechtsvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht ontdekt de tanker 
‘MV Global Adventure’. De piloot merkt op hoe snel de bouw van het 
'REM'-eiland vordert. Een deel van de constructie is al klaar.

1964: UK:

Radio Manx begint op het eiland Manx als commercieel radiostation.

1971: Zeezenders:

De Nederlandse regering krijgt uit Australië klachten over storingen door 
de SW-zenders van Radio Noordzee Internationaal op de 'Mebo II'.

1975: Zeezenders:

‘The Voice of Peace’ wordt om 3.30 uur onderbroken omdat men Egypte 
nadert. Men krijgt echter niet de gehoopte toelating om met het eerste 
konvooi het Suezkanaal door te varen.

1978: Zeezenders:

Rob Hudson en Dick Verheul maken voor de grap op de 'MV Mi Amigo' 
bij Radio Mi Amigo een reclamespot voor een 'LP' van het duo 'Hud en 
Heul'. Deze werd voor slechts 5 BEF te koop aangeboden. 

1979: Zeezenders:

De testuitzendingen van Radio Delmare starten om 10.23 uur op de 
'Aegir 2' via 192 m (middengolf) met een vermogen van 1 kW. De eerste 
plaat is ‘Veronica Sorry’ van Peter Koelewijn gevolgd door Trinity's 
versie van ‘We love the pirate stations’. Nadien volgt continu tot 17.10 
uur de tune ‘The Eve of the War’ van Jeff Wayne. 

1980: België:

Om te bekijken in hoeverre de klassieke muziekomroepen uit België en 



in Nederland kunnen samenwerken, zenden BRT3 en Radio 4 hetzelfde 
programma uit.

1985: België:

Minister van PTT Herman de Croo laat publiciteit op de lokale radio toe. 

1988: Zeezenders:

Op de ‘Ross Revenge’ wordt een nieuwe antenne tussen de resterende 
Canadese fibermast en de voorste mast geplaatst. De fiberantenne kon 
immers het hoge zendvermogen niet aan en smolt gewoon weg.

1999: Nederland:

'Wegener-Arcade' en de 'investeringsmaatschappij Manaus' staken JFK 
op 9/6/1999. De FM-frequenties 91.1 MHz in Noord Holland, 89.5 MHz 
voor Utrecht, 90.1 MHz in Brabant en 91.5 MHz voor Zeeland worden 
om 6.00 uur door Business Nieuwsradio ingevuld. Vanaf 20.00 uur is er 
jazzmuziek tot de volgende ochtend.


