Mediamix Mediajaaroverzicht 2012
Uitzending: 30-12-2012 / 23.00 – 24.00 uur op Den Haag FM
Presentatie: Wim Zonderland / Herman van Beek
Blok 1: Januari/Februari
KX Radio gered door publieke omroep
KX Radio, de Internetzender van DJ Rob Stenders is in januari 2012 gered door de AVRO.
KX Radio maakt nu onderdeel uit van één de themazenders van Radio 3 FM: 3FM Serious
Talent. KX Radio bestond naast de radiozender zelf ook uit een aantal themazenders. KX
Culture is omgedoopt tot Radio 2 Puur AVRO. KX Radio Red Hot is ter ziele en KX Classix
draait nog zelfstandig door.
Acteur Piet Römer (83) overleden
Acteur Piet Römer is op 17 januari op 83-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. De acteur is
vooral bekend van zijn rol als rechercheur De Cock in de televisieserie Baantjer. Sinds 1956
speelde de op 2 april 1928 in Amsterdam geboren Römer in verschillende televisieseries,
een twintigtal films en in meer dan zestig theaterproducties. .
DJ Jeroen Soer (55) overleden
Dj Jeroen Soer is op 21 januari overleden. De voormalige VARA-diskjockey was een van de
grondleggers van Radio 10 Gold en de regionale omroep Radio West. Hij had de laatste
jaren een eigen bedrijf en werkte onder meer voor het online radiostation KX Radio en het
Belgische radiostation Flandria. Ook was hij in het verleden directeur bij de VARA en Radio
Nationaal. Zijn carrière als dj begon hij in de jaren '70 bij Radio Caroline, waar hij zichzelf
Jeroen Woelwater noemde. Bekend werd in de jaren tachtig ook zijn zogenoemde VARA's
Verrukkelijke 15, een hitlijst samengesteld door luisteraars.
Topman Sky ontslagen
De topman van Sky Radio Group, Ab Trik, stapt eind januari op vanwege een verschil van
inzicht over het te voeren beleid. Philip Alberdingk Thijm is benoemd tot bestuurder ad
interim. Volgens TMG, een van de aandeelhouders van Sky Radio Group, is tot het vertrek
besloten in goed onderling overleg tussen Ab Trik en de aandeelhouders TMG en VVentures.
RTV Noord-Holland daagt provincie voor rechter
De regionale omroep RTV Noord-Holland sleept de provincie voor de rechter om de korting
op de jaarlijkse subsidie aan te vechten. In de loop van 2012 zullen vele regionale
omroepen. Het kabinet heeft in september bekend gemaakt dat de financiering van de
regionale omroepen niet meer bij de provincies gaat liggen en dat er meer moet worden
samengewerkt. Welke gevolgen dit heeft is nog niet duidelijk
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Ziggo komt met HBO..de rest van Nederland volgt
Ziggo start op 9 februari met het doorgeven van drie betaalzenders van het Amerikaanse tvconcern HBO (Home Box Office). Kracht van de zender: Amerikaanse kwaliteitstv een dag
later in HD met Nederlandse ondertitels op televisie. Daar hangt wel een prijskaartje aan: 15
euro per maand voor 3 zenders. Blijkbaar een geslaagd initiatief. Bijna een jaar later is HBO
te zien via vrijwel alle grote digitale aanbieders. UPC sluit als laatste aanbieder aan op 11
december.
Muziek LYKKE LI - I FOLLOW RIVERS
Blok 2: Maart/April
Einde De Pers
Het gratis dagblad De Pers is per 30 maart gestopt. Hiermee kwam na 5 jaar een einde aan
wat wel de eerste gratis kwaliteitskrant in de wereld werd genoemd. In die periode heeft De
Pers een grote schare trouwe lezers aan zich weten te binden. Binnen de journalistiek gold
De Pers als verfrissend, kwalitatief sterk en origineel. Helaas bleef de commerciële
exploitatie structureel achter bij de verwachtingen. Dagblad De Pers werd eind 2006
opgericht door investeerder Marcel Boekhoorn, waarna tientallen miljoenen euro's werden
geïnvesteerd in de titel. Eind februari 2013 komt er een digitale doorstart van De Pers (via
Ipad)
Nieuwe programmering Radio West
Op 2 april is Radio West gestart met een nieuwe programmering. Nieuw in de
programmering is oa het programma Debby en haar mannen (Sjaak Bral, Pierre Wind, Karel
de Rooij, Frits Huffnagel en Fred Zuiderwijk.). Daarnaast is ook het Haagse programma
Haagse Bluf te beluisteren via Radio West. De luistercijfers zijn sindsdien licht gestegen.
Was het marktaandeel in de periode feb/maart nog 5,5 procent. In de periode
oktober/november was dit 5,9 procent.
Zendmasten Lopik en Smilde
Na de problemen met de zendmasten in Lopik en Smilde op 15 juli 2011 moet de zendmast
van Smilde geheel opnieuw worden opgebouwd en het antennesysteem van Lopik moet
worden gerepareerd. Dit is op 11 april voltooid, sindsdien zendt Lopik weer uit op volle
sterkte. Eind april is er gestart met de opbouw van de stalenzendmast van Smilde. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een helicopter. Op 15 september is de zendmast van Smilde
weer in gebruik genomen voor de uitzendingen van diverse radiozenders. Momenteel wordt
er nog eea afgebouwd.
De Persgroep heeft een miljoenen claim wegens schade door de branden in de zendmasten
in Lopik en Smilde vorig jaar ingediend. Radiostation Q-Music, eigendom van het BelgischNederlandse mediabedrijf, was daardoor maandenlang slechter te ontvangen. De branden
hebben Q-Music bijna 1 procent aan marktaandeel en 7,8 procent aan advertentie-inkomsten
gekost. Hoe het met de claim staat is onduidelijk. Er is nog niet eens duidelijkheid over de
oorzaak van de branden en of we de oorzaak ooit te weten zullen komen……..
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Veronica Schip
Het voormalige zendschip van Radio Veronica "Norderney" is door de Antwerpse haven
autoriteiten in beslag genomen wegens achterstallige betalingen. Later in het jaar wordt het
schip alsnog naar Nederland versleept. De Norderney ligt nu in Groningen voor een grondige
verbouwing. Wanneer deze verbouwing achter de rug is wordt het schip ingezet voor
mediadoeleinden. Waar het schip in 2013 definitief komt te liggen is onduidelijk. Er zouden
ook plannen zijn om het schip naar Scheveningen te halen.
Muziek: Of Monsters and Men - Little Talks
Blok 3: Mei/Juni/Juli
Mediamix
Goed nieuws, anders hadden we hier vanavond niet gezeten. Het mediaprogramma
Mediamix is weer te beluisteren op de radio. Na een afwezigheid van iets meer dan een jaar
is het programma sinds 6 mei weer te horen alhier op Den Haag FM
Ziggo komt met eigen MTV
Op 15 mei is Ziggo gestart met een eigen muziekzender Ziggo Xite. De zender is te zien via
het digitale basispakket. De muziekzender Xite bestond al een tijdje bij andere digitale
aanbieders. Ziggo Xite heeft ook eigen studio gekregen in de Ziggo Dome in Amsterdam
Tot ziens, bye bye Wereldomroep
Op vrijdag 11 mei zijn de Nederlandstalige uitzendingen van de Wereldomroep gestaakt. De
Wereldomroep heeft van de overheid een andere taak gekregen. Vanaf 2013 gaat de
Wereldomroep zich richten op het ondersteunen van vrijheid van meningsuiting en
onafhankelijke nieuwsvoorziening in landen zonder vrije pers. Op 29 juni zijn ook de
Engelstalige uitzendingen van de Wereldomroep gestaakt.
Lokale Awards
De lokale omroep van Enschede, TV Enschede FM, is wederom uitgeroepen tot beste lokale
omroep van Nederland. Dit bleek tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Lokale omroep
Awards van de OLON. Ook in 2011 was Enschede FM/TV de beste lokalo van Nederland.
Internet op slot
Niet alleen kabelaar Ziggo en Xs4all maar ook andere providers moeten de website naar The
Pirate Bay blokkeren. De Stichting Brein had hiervoor een rechtszaak aangespannen en
gewonnen. Vorige blijkt dat er voorlopig in Nederland geen downloadverbod komt. Of dit ook
gevolgen heeft voor de blokkade van The Pirate Bay is onduidelijk
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Kassa voor Engels voetbal
De uitzendrechten voor de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League, leveren de
komende drie jaar miljarden op. Voor de seizoenen 2013-2014 tot en met 2015-2016
betaalden de Engelse tv-zender Sky en telecombedrijf British Telecom een recordbedrag van
3,73 miljard euro. Sky krijgt 116 van de 154 wedstrijden, BT mag de overige 38 duels
uitzenden.
Postbus 51 gesloten
Postbus 51, bekend van de spotjes van de Rijksoverheid op radio en televisie bestaat sinds
2 juli niet meer. De naam Postbus 51 wijzigt in Rijksoverheid. Aan de informatievoorziening
van de Rijksoverheid verandert verder niets. Die blijft vragen van burgers beantwoorden via
telefoon en e-mail en campagnes voeren via onder meer radio- en tv-spotjes.
AKP Media failliet, Wild FM gaat door
Uitgever AKP Media verkeert in financieel weer. AKP Media is eigenaar van diverse gratis
magazines maar ook eigenaar van Wild FM. Daarnaast verzorgd AKP ook de uitzendingen
van Megastad FM. Anno nu zenden beide radiozender nog gewoon uit maar verschijnen de
magazines van AKP Media niet meer
Geen Hollandse Hits meer hij Omroep Gelderland
Omroep Gelderland heeft op 13 juni de internetstream Hits uit Holland van de website
gehaald. Dit bericht de regionale omroep op haar website. De commerciële zender 100% NL
had bij het Commissariaat voor de Media geklaagd over concurrentievervalsing. De zender
was de zaterdag ervoor begonnen met haar uitzendingen
Muziek: Ben Howard - Keep Your Head Up
Blok 4: Augustus/September
Wereldomroep zegt ook Caribisch gebied vaarwel
Op 27 september zijn de uitzendingen van de Wereldomroep naar Suriname en Caribisch
Nederland (voormalige Nederlandse Antillen) gestaakt. Er kwam daarmee een einde aan
onder andere Nieuwslijn Suriname, Linea Recta en Canta America alsmede de Papiamentuitzendingen Aworaki. Onlangs zijn op Bonaire de zendmasten opgeblazen van het korte
golf stattion van de Wereldomroep. Einde van een tijdperk..
Weekkrant Den Haag Centraal gered
De weekkrant Den Haag Centraal blijft bestaan. De krant, die eerder failliet werd verklaard,
kan volgens directeur/hoofdredacteur Coos Versteeg een doorstart maken. Den Haag
Centraal werd ruim 5 jaar geleden opgericht nadat de Haagsche Courant tot onvrede van de
initiatiefnemers was opgegaan in het Algemeen Dagblad. De krant krijgt nu 2 jaar om
rendabel te worden aldus de website NU.nl
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FOX duikt op Eredivisie Live
FOX, waarvan mediamagnaar Rupert Murdoch, koopt een belang van 51 procent in
Eredivisie Live. De mediamagnaat telt een miljard euro neer om vanaf volgend seizoen voor
twaalf jaar de rechten en de miljoenenschuld van Eredivisie Live te kopen. De
samenvattingen blijven volgend seizoen nog bij de NOS. Wat er daarna gaat gebeuren is
nog niet duidelijk. Wettelijk gezien moeten de samenvattingen op een open-kanaal zichtbaar
zijn maar dat kan ook een nieuwe zender betekenen. Wat wel bijna zeker is, is dat het
bekende met “het bord op schoot’ tijdstip van 7 uur voor de samenvattingen gaat
verschuiven naar een later tijdstip. De NMa heeft de overname onlangs goedgekeurd.
GrootnieuwsRadio heeft het moeilijk
GrootnieuwsRadio heeft in 2012 afscheid moeten nemen van een aantal freelance
presentatoren. . 'Een pijnlijke maar noodzakelijke ingreep die is ingegeven door het
achterblijven van de inkomsten', zegt directeur Nico Schipper. 'Het is onze antwoordelijkheid
om de uitgaven terug te dringen. Het is te makkelijk om dan alleen van luisteraars een
bijdrage te verwachten. We willen 2012 graag afsluiten met een positief resultaat onder de
streep.' Om dit mogelijk te maken wordt er ook momenteel nog geld gevraagd aan de
luisteraars.
Radio 227 heeft het nog moeilijker
Een commerciële radiozender die het nog moeilijk heeft, en vanaf morgen, moeilijker had, is
Radio 227. De zender moest vanaf september jl haar laatste stukje kabeldekking opgeven en
heeft besloten om vanaf morgen, 31 december, ook de uitzendingen via Internet te staken.
Hoogoplopende kosten van diverse instanties zijn de oorzaak. Of Radio 227 echt gaat
stoppen met uitzenden wordt pas morgen, oudejaarsdag bekend.
Vahon via de middengolf
Er is in dit radioprogramma al veel aandacht aan besteedt maar Den Haag is in 2012 een
middengolfzender rijker. De hindoestaanse radiozender Vahon, voorheen alleen te horen op
de Haagse kabel, zendt sinds begin oktober uit via de middengolf op 1557 kHz. Voor het
opbouwen van de zendmast, die is gelegen in de gemeente Leidschendam-Voorburg, heeft
Vahon gebruik gemaakt van de expertise van de VERON uit Den Haag (Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland)
Flinke boete
Een etherpiraat uit Gelderland moet een bedrag van 45.000 euro betalen. De boete is
opgelegd door het Agentschap Telecom . Nog nooit is een etherpiraat zo zwaar bestraft. Het
agentschap treedt sinds medio 2012 strenger op.
Muziek: Trijntje Oosterhuis – Knocked Out
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Blok 5: Oktober/November/December
Maasbach komt met online radiozender
Evangelist David Maasbach is 12 oktober gestart met een eigen online radiozender onder de
naam Maasbachradio.com. Met slogan The Blessing Family Music Station verzorgt David
Maasbach radiouitzendingen via internet met daarin veel aandacht voor het geloof en
gospel-muziek. Maasbach is momenteel elke zondagochtend om 9 uur te zien met een
televisieuitzending op SBS6. Met zijn radiozender hoopt hij wereldwijd meer mensen te
bereiken.
Oprichter Radio 4 overleden
Theo Olof, een van de oprichters van Radio 4 (destijds Hilversum 4) is 9 oktober op 88-jarige
leeftijd overleden. Olof was betrokken bij de oprichting van de klassieke publieke omroep die
in 1975 voor het eerst uitzond. Ook is hij de winnaar van de eerste Radio 4 prijs in
september 2009. Hij kreeg de prijs wegens zijn verdiensten voor de muziek in Nederland.
Rampenzenders getroffen door zendmaststoring
Op donderdag 11 oktober zijn een groot aantal radiozenders getroffen door een
zendmaststoring in Rotterdam. De zendmast aan de Waalhaven zat zonder stroom en een
noodaggregaat deed geen dienst. Hierdoor waren ook de rampenzenders Radio Rijnmond
en Radio West niet on air. De storing duurde 1,5 uur.
DJ's Haarlem105 verbreken wereldrecord
Dj's Remco Rhee en Wessel van Opstal van de lokale radiozender Haarlem 105 hebben op
11 oktober het wereldrecord radio maken verbeterd. Door het verbreken van dit record
krijgen ze een vermelding in het Guinnessbook of World Records. Remco (35) en Wessel
(21) begonnen maandagochtend om 07:00 uur en zaten om acht uur vanochtend op het
oude record van 73 uur, dat op naam van Kiss FM uit Berlijn stond. Om het record te
verbreken moesten ze een uur langer doorgaan. Ze hebben uiteindelijk 80 uur radio
gemaakt.
Componist Joop Stokkermans (75) overleden
Op 25 oktober overleed Joop Stokkermans op 75e jarige leeftijd Stokkermans liet een groot
oeuvre na in de lichte muziek, waar een hele generatie televisiekijkers mee is opgegroeid.
Stokkermans schreef onder meer liedjes voor de jeugdseries 'Kunt u mij de weg naar
Hamelen vertellen, mijnheer' en 'Q en Q', en voor de kinderserie Ti-ta-tovenaar. Ook schreef
hij de Nederlandse inzendingen Katinka (1962) en de Tijd (1971) voor het Eurovisie
Songfestival.
Arrow Jazz verder als Sublime FM
Sinds begin november is Arrow Jazz FM verder gegaan onder de naam Sublime FM.
SubLime FM neemt zeker geen afscheid van haar Jazz roots. Vooral in de avonduren
kunnen liefhebbers van jazzy sounds goed bij de zender terecht. SubLime FM blijft ook
werken met haar grote artiesten Candy Dulfer, Giovanca en DJ Maestro. Inmiddels is ook
bekend geworden dat Bas Westerweel een programma in de ochtend gaat presenteren op
Sublime FM.
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Geen gedwongen ontslagen bij Omroep West
De anderhalf miljoen euro die Omroep West moet bezuinigingen kan gerealiseerd worden
zonder gedwongen ontslagen aldus directeur Gerard Milo .Omroep West moet volgend jaar
anderhalf miljoen euro bezuinigen en daardoor verdwijnen negen full time banen. De
bezuinigingen zijn onder meer een gevolg van een korting op de subsidie door de provincie
Zuid-Holland. Intern hebben voldoende medewerkers gebruikt gemaakt van een vrijwillige
vertrekregeling zodat geen sprake meer is van gedwongen ontslagen.
FunX Den Haag voorlopig gered
De Haagse programmering van jongerenzender FunX is voorlopig gered. Wethouder Rabin
Baldewsingh stelt 57.000 euro beschikbaar aan Den Haag FM zodat zij in samenwerking met
FunX de lokale Haagse editie voor 2013 in stand kan houden. Wethouder Baldewsingh voert
daarmee een motie uit van onder meer D66 en de PvdA die tijdens de
begrotingsbehandeling werd ingediend, aldus de lokale radiozender Den Haag FM op haar
website. De wethouder gaat overleggen met Den Haag FM en FunX om te onderzoeken of
ook na 2013 samenwerking mogelijk is.
Muziek: Passenger – Let her go
BBC beetje positief maar vooral negatief in nieuws
De Britse publieke omroep was dit jaar veel in het nieuws. Positief door de goede weergave
van de Olympische Spelen vanuit London, negatief door het misbruikschandaal van oud
BBC presentator Jimmy Savile. Er is vorige week een onderzoeksrapport verschenen over
de zaak: Het management van de BBC krijgt zware kritiek voor de manier waarop het
omging met de nasleep van de onthullingen. De BBC hoopte na de beslissing om Newsnight
niet uit te zenden, dat de bui zou overwaaien en wist zich geen raad toen dat niet
gebeurde…. De politie onderzoekt nu het vermeende misbruik van honderden kinderen en
jongeren door Savile, dat tientallen jaren kon plaatsvinden. In de zaak zijn meerdere
arrestaties verricht. De BBC lag de afgelopen tijd ook onder vuur omdat oud-politicus Alistair
McAlpine in een Newsnightaflevering van vorige maand ten onrechte in verband werd
gebracht met kindermisbruik. Hij heeft inmiddels een schadevergoeding van omgerekend
229.000 euro gekregen. In een apart rapport van de BBC staat dat de uitzending
onzorgvuldig was en niet had mogen worden uitgezonden.
Radiograp…
De Australische mediaregulator ACMA is een onderzoek gestart naar de telefoongrap van
een radiozender uit Sydney. De foptelefoon van radiozender 2Day FM zou tot de zelfdoding
hebben geleid van een verpleegster in het ziekenhuis waar de vrouw van de Britse prins
William werd verpleegd. ACMA wil nagaan of het radiostation zijn uitzendverplichtingen
respecteerde. De presentatoren worden niet geviseerd. Presentatoren Mel Greig en Michael
Christian belden het Londense ziekenhuis op waar Kate Middleton, de echtgenote van de
Britse prins William, werd behandeld voor een extreme vorm van
zwangerschapsmisselijkheid. Ze gaven zich uit voor koningin Elizabeth en prins Charles en
peuterden zo vertrouwelijke informatie los over de gezondheidstoestand van de hertogin. De
2 DJ’s maken momenteel geen programma’s meer voor de radiozender. De toekomst van
2Day FM is onduidelijk door het afhaken van sponsoren. De twee DJ’s zullen
hoogstwaarschijnlijk niet worden vervolgd.
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Ger is niet meer
De Haagse radiopresentator Ger van den Brink (aka Ger de Goede) is vorige week zaterdag
overleden in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Ger van den Brink begon zijn
radiocarrière bij Haagse piraten als Batavia, City Internationaal, Centraal en Radio Stad
onder schuilnamen als Ger de Goede en Gerrie Herrie. Eind jaren tachtig ging hij werken bij
Radio 10, later Radio 10 Gold waar hij een nachtprogramma presenteerde. Sinds maart
2008 was Ger terug in de ether in zijn eigen stad bij Den Haag FM. Ger presenteerde sinds
mei twee keer per dag het programma De Haagse Hitvijver (10.00 – 12.00 uur en 14.00 –
16.00 uur). Voorlopig zal op die tijden non-stop muziek worden uitgezonden. De
uitvaartplechtigheid heeft gisteren in Zoetermeer plaatsgevonden.
En nog meer triest nieuws….
The Voice van Sky Radio: Arend Langenberg overleden
Radionieuwslezer en voice-over Arend Langenberg (63) is vannacht overleden. Hij was al
geruime tijd ziek. Langenberg begon zijn carrière november 1970 bij de zeezender Radio
Veronica. Toen de zender in 1974 moest stoppen met uitzenden vervolgde hij zijn carrière bij
het Algemeen Nederlands Persbureau waarvoor hij het nieuws op de publieke zenders
voorlas. Hierna maakte hij een overstap naar het NOB om hoofd fonotheek te worden.
's Weekends verzorgde hij het nieuws op Radio 538 en Sky Radio. Een tijd later pakte hij het
nieuwslezen weer fanatiek op en kwam hij bij Sky Radio aan het hoofd van de nieuwsdienst
te staan. Op Classic FM was hij in deze periode naast nieuwslezer ook als presentator te
horen. In 2003 tekende hij een exclusiviteitscontract met Sky Radio, waardoor hij niet meer
voor Radio 538 mocht werken. Later kwamen hier ook werkzaamheden voor Radio Veronica
bij.
Muziek: Double – Captain of her Heart (favoriet nummer Ger vd Brink)

Colofon:
Dit jaaroverzicht is mogelijk gemaakt door: Het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM
en de mediawebsite Mediamagazine.nl
Terugluisteren van deze uitzending (podcast) kan via:
http://www.mediamixonline.nl/podcast.asp
Al het medianieuws over 2012 vind je via het archief van Mediamagazine.nl:
http://www.mediamagazine.nl/medianieuws1/nieuwsarchief?start=975
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