
Aanvullingen zeezenderdiscografie periode januari 2010 tot en met 

mei 2013 

 

 

Allereerst gaan we naar de categorie 1: Liedjes met daarin de 

naam van een persoon betrokken bij een zeezender, dan wel de 

naam van een station: 

 

Evert Taube - Radio Nord Valsen Met dit nummer gaan we terug 

naar 8 maart 1961. Om 10 uur in de ochtend werd op die dag Radio 

Nord voor de Zweedse kust officieel geopend. Na de 

openingstoespraak van directeur Jack Kotschack werd de Radio Nord 

Valsen (wals) voor de eerste keer op de radio gehoord. Het was een 

speciale versie van Evert Taubes liedje "Kärleken i rymden", 

gecomponeerd als een eerbetoon aan het nieuwe radiostation.  

Frinton Folker – Three men in a boat. In dit lied wordt Radio 

Caroline op de 319 bezongen met daarbij wat beledigende 

opmerkingen richting Caroline’s voorman Ronan O’Rahilly. Verdere 

bron van dit lied is totaal onbekend. 

  

Incredible Kidda Band - Radio Caroline. Opmerkelijk dat zelfs in 

het jaar 2011 een formatie nog een ode zingt aan hun favoriete 

radiostation Radio Caroline. 

  

  

In de categorie 2: Singles met in de tekst de naam van stations 

of medewerkers kan worden toegevoegd: 

 

Bertine Zetlitz – Apples & Diamonds. Uit de laat negentiger jaren 

stamt dit liedje van deze Noorse zangeres. Uiteraard met een 

knipoog naar het nummer ‘Spooky’, dat we kennen van de Classics IV 

en Dusty Springfield. Let op het begin van dit nummer want daar 

komt een Caroline jingle in voor: ‘Going back in time on the sounds of 

the nation, it’s a Caroline flashback’.  



 

 

Bob van Berkel met koor en orkest – Hoe heet je? / Kleine 

Veronica. In 1963 werd deze single uitgebracht op het Imperial 

platenlabel. Eind september 2012 kwam Juul Geleick het nummer 

tegen bij het beluisteren van een oud programma.  

 

Bubblegum Lemonade - Caroline’s Radio ‘Bubblegum Lemonade’ is 

een project of the Glaswegian singer-songwriter Lawrence 

McCluskey, en hij heeft het in dit nummer ondermeer over zijn 

geliefde radiostation Radio Caroline. 

 

Lurelei Cabaret – Vrienden van Veronica. Ben Rowold, Frans 

Halsema, Eric Herfst, Jasperina de Jong en Sylvia de Leur vormden 

in 1963 tezamen het Lurelei Cabaret. Gekleed in kleding van het 

Leger des Heils zongen ze een ode aan Radio Veronica, daarbij vooral 

Christelijk Nederland beledigend.  

 

Peter Waaldrecht - (Veronica,) Ik hou van jou. Dit nummer viel te 

horen op 18 april 1973, de dag dat de dertiende verjaardag van het 

station werd gevierd en tevens de grote demonstratie voor behoud 

van Veronica in Den Haag werd gehouden. 

  

Runrig - Hearthammer Bevat de zin: "Lying under the covers. Radio 

on. Settle down with Caroline as she sailed all summer long", hetgeen 

een referentie naar Radio Caroline is. 

  

Stephane Varegues - Le Pape Du Pop 

With a reference to Radio Caroline (pronounced as rad-eo Caro-lin). 

Il est le pape du pop 
Que demande le pop ? 
Il est le pape du pop 
 
Il ne circule qu'en cyclo-pousse 
Et peint toujours les yeux bandés 
Il dine à quatre heures sur le pouce 

http://www.muzikum.eu/nl/120-10321/ben_rowold/biografie.html
http://www.muzikum.eu/nl/120-648/frans_halsema/biografie.html
http://www.muzikum.eu/nl/120-648/frans_halsema/biografie.html
http://www.muzikum.eu/nl/120-10320/sylvia_de_leur/biografie.html


D'une tartine de LSD 
Les vitamines, ça donne bonne mine 
 
Il est le pape du pop 
Que demande le pop ? 
Il est le pape du pop 
 
Il apprivoise les zibelines 
Dans son rock show de Cartagène 
Il écoute Radio Caroline 
Sur un gros poste à galène 
Le bricolage, c'est de son âge 
 
Il est le pape du pop 
Que demande le pop ? 
Il est le pape du pop 
 
On prétend qu'il est misogyne 
Et pourtant il est polygame 
Il trempe ses sandwichs dans du gin* 
Qu'il fait venir de Rotterdam 
Il faut jamais boire sans manger 
 
Il est le pape du pop 
Que demande le pop ? 
Il est le pape du pop 
 
Le Pop-art n'est pas un bobard 
Et l'Op art est un art à part 
 

Thomas Dolby - Radio Silence On his album The Golden Age of 

Wireless, British musician Thomas Dolby recorded a song with 

cryptic references to a woman named "Caroline" - lamenting a lost 

love like an empty radio frequency. It is presumed that this is a "love 

song" of sorts for Radio Caroline. 

Caroline 



Makes the final adjustments 
In her rear-view mirror 
She's nervous and tense 
But she's thinking it over 
With logic and sense 
She'll overcome her phobia... 
Oh to paint her eyes so red and her lips so blue 
Carve her legend on the bow - Caroline four-five-two 
When they come to call for her I will be there too... 
Observe Radio Silence observe 
Radio Silence observe Radio Silence 
Maintain Radio Silence thoughout 
...Now where can he be? 
What's wrong with the parking meter? What's happening to me? 
She'll burst a blood vessel if he doesn't show 
She's caught up in traffic 
And I'm on her radio... 
Oh to paint her eyes so red and her lips so blue 
Raise her likeness on the mast - Caroline four-five-two 
When they come to call for her, I will be there too... 
She tune in till the tune suits her right 
She tune in till the dial come alright 
She tune the dial till the needles-'s in the white 
Tune in tonight 
Tune in tonight 
Tune in tonight... 
Try to think of nothing  
 

Toasters - Pirate Radio 

When I was a boy I used to listen to the radio 
Late into the night with the volume down and the lights down low. 
Tune it in to the 999, they used to call her Caroline. 
 
Every Sunday night I listened in midnight to two 
And no one [else] had to know that we're all alone, just me and you. 
Who gives a damn about the BBC? Out in the channel everyone was 



free. 
Listening to the radio, pirate radio. 
 
Tune it in to the 999, they used to call her Caroline. 
Listening to the radio, pirate radio. 
 
Now those days are gone, there's no more ship, and no more show, 
But I still hear those tunes like the young boy I was long ago. 
Close my eyes and I drift away, I hear those songs just like 
yesterday. 
Listening to the radio, pirate radio. 
 
When I was a boy I used to listen to the radio 
Late into the night with the volume up and the lights down low. 
Tune it in to the 999, we used to call her Caroline. 
Listening to the radio, pirate radio. 
 
Who gives a damn about the BBC? Out in the channel everyone was 
free. 
Listening to the radio, pirate radio. 
Listening to the radio, pirate radio. 
Listening to the radio, pirate radio.  
  

In de categorie 4: Platen die door de deejays werden opgenomen 

kan nog worden toegevoegd:  

 

Carlo – Pepino kleine witte muis. In het begin van de jaren zestig 

kwamen er vele Italiaanse families naar Nederland, waar meer werk 

was te verdienen. Zo kwam ook Carlo naar ons land. De jongen maakte 

eerst een kleine zangcarrière om vervolgens door de directie van 

Radio Veronica gevraagd te worden een verzoekplatenprogramma 

voor dezelfde groep gastarbeiders en hun gezinnen wekelijks te 

presenteren.  

  

 



Egbert Douwe – Kom van het dak af. Een lied dat we nog niet 

hadden vermeld in de discografielijst is de oude klassieker van Peter 

Koelewijn, die onder leiding van hem nog een keer werd ingezongen 

door Egbert Douwe, de zanger naam van Rob Out.  

 

Jan van Veen – Candlelight. Op basis van de strijkende violen van 

het orkest van Mantovani nam Jan van Veen ooit een gedicht op die 

gezien kwam worden ter promotie van zijn programma ‘Candlelight’ 

dat ooit begon op de zeezender Veronica. Het plaatje is door sessie 

muzikanten ingespeeld in de Soundpush studio en in het koortje 

zingen de gezusters Paay. Uitgebracht op het Park/Basart label. 

 

Jan van Veen – Veronica. Liedje met de duur van 1 min en 43 

seconden waarin hij zijn liefde voor Radio Veronica bezong. 

Opgenomen op de basis van de tune van zijn programma ‘Candlelight’, 

gespeeld op piano. ‘Raak haar niet aan, laat haar spelen, immers is zijn 

het geluk van velen.’ 

 

Motions - Teenbeat - Songbook LP APLP 101 In 1967 verschijnt 

een Motions LP in de Songbook serie (waarin ook albums van Tee Set 

en The Outsiders worden uitgebracht). Deze LP's kenmerken zich 

door liedjes, afgewisseld door stukjes gesproken tekst (in het geval 

van The Motions ingesproken door Joost den Draaijer. De Motions-

Songboek LP begint met het voorstellen van de bandleden: "Ik ben 

het, zei Rudy Bennett"; "Henk Smitskamp op zoek naar geluk". Het 

nummer How Can We Hang On To A Dream is een grote solo-hit voor 

Bennett. 

  

Stevi Merike – As tears go by/ Girl. Caroline deejay Stevi Merike 

had de eer in 1965 een plaat te mogen opnemen op het Decca label.  

 

Tony Vos Quartet – Souvenir/ You hi to my ho. In het jaar 1955 

werd door Philips een LP uitgebracht met als titel: ‘Jazz behind the 

dikes’. Op deze LP ook een tweetal nummers van het Tony Vos 

Quartet, dat bestond uit: Børge Ring op dubbele Bas, op de drums 



Fred Gilhuys, aan de piano Henk Vos en tenslotte op alt saxofoon 

Tony Vos. 

Tony Vos Trio: Undecided. In het jaar 1963 naam Tony Vos met 

zijn trio nog drie nummers op, naast het succesvolle ‘Een Zwoele 

Zotte Zomer’. Met zijn Jazz Trio bestaande uit Arend Nijenhuis op 

bas, Han Bennink op drums en Tony Vos op saxofoon, namen ze 

ondermeer ‘Undecided’ op en verder: ‘Lover man’ en ‘Comin’ home 

baby’, een nummer dat hij later nog eens opnam als producer van 

‘Crazy Caesy’ en nog weer later met ‘Casey and the Pressure Group’.  

Will Luikinga – De reclamenamen 1974. Het was de Veronicadeejay 

Will Luikinga die op de melodie van ‘Overlevenden’ van het ‘Kabaret 

voor de Overlevenden’ een soort van ode voor de adverteerders van 

het jaar 1974 op het station inzong.  

  

Uitvoerende onbekend – Windmills of your mind. Op een 

instrumentale uitvoering van deze klassieker van Burt Bacharach 

maakte het Carolinedeejayteam uit de zomer van 1977, bestaande uit 

ondermeer Tony Allen, Mark Lawrence, Ed Foster en David ‘Daisy’ 

Brown, een ‘Summer 319 Song’. 

 

 

Categorie 5: Nummers die gebruikt zijn voor het maken van 

jingles, productiemuziek, fillers en tunes: 

  

8th Day - Eeny Meeny Miny Mo Dit was de eindtune van het 

programma van Peter van Dam op Radio Mi Amigo in de zomer van 

1974.  

  

101 Strings – Goodnight Sweetheart. Eén van de meest 

ondergewaardeerde orkesten is de 101 Strings. Vele LP’s hebben ze 

in de jaren vijftig tot en met 80 gemaakt waarop grote en minder 

grote hits in een vioolachtig jasje werden gegoten. De eindtune van 

het programma ‘Eve, the women’s magazine’ van Radio 390 was dus 

‘Goodnight Sweetheart’ van dit orkest.  

  

http://www.discogs.com/artist/Fred+Gilhuys
http://www.discogs.com/artist/Henk+Vos
http://www.discogs.com/artist/Tony+Vos


Academy of St. Martin in the Fields o.l.v. Sir Neville Marriner- 

Händel Watermusic Suite No.2 1 2 Andy Archer draaide het 

nummer in verband met het slechte weer en het water aan boord van 

de MV Mi Amigo toen hij een programma presenteerde op Radio 

Seagull en dat op 4 augustus 1973. 

  

Ad Visser – HiTech Heroes Dit nummer staat al in de lijst maar er 

kan aan worden toegevoegd dat in de periode voor de start van Radio 

558, in 1988, al op het toekomstige zusterstation Radio Caroline het 

nummer al veelvuldig werd gebruikt om de komende reorganisatie van 

het zenderpark op de MV Ross Revenge aan te kondigen. 

  

Adolf Deutsch - Play it again Charlie 

Original Cast of 'Anything Goes' - Dream Ballet In 1962 werd: 'Play 

it again Charlie' uit de film "Some Like It Hot" ingezet voor de 

opener van het programma op Radio Mercur, genaamd 'Kate og 

Proben med aftenens from hed', dat gesponsord werd door 

Westminster Meubelen. "Dream Ballet" uit de film musical "Anything 

Goes" was de eindtune. 

 

Al Caiola – Bounty hunter. Het was de formatie Al Caiola die 

verantwoordelijk was voor het mooie gitaarwerk dat werd gebruikt 

als tune en filler in het programma ‘Tom’s Top 10’, dat in 1963 op 

Radio Mercur werd uitgezonden. 

 

Al Caiola - The Magnificent Seven. Deze uitvoering uit 1961 staat 

al in de zeezenderdiscografielijst. Er dient echter aan worden 

toegevoegd dat deze versie ook als tune werd gebruikt door Terry 

Davis op RNI. Dan wel even ook bij de uitvoering van Ennio Morricono 

wijzigen en Terry Davis daar weghalen.  

 

Al Goodman And His Orchestra - There's No Business Like Show 

Business. Van deze man valt ondermeer te vertellen dat hij 

componist, arrangeur, orkestleider en pianist was. In de jaren dertig 

van de vorige eeuw speelde zijn orkest ondermeer in het wekelijks 

programma ‘Your Hit Parade’ en in het NBC programma ‘Colgate 



Comedy Hour’. Wil Luikinga van Radio Veronica gebruikte een deel van 

het nummer ‘There’s no business like show business’ voor zijn Willem 

Keukenhof Show als tune.  

 

Al Hirt – Java. 

Wat voor een persoon van boven middelbare leeftijd een herkenbare 

tune is, liet zich de afgelopen jaren niet raden. Reden is dat slechts 

2 seconden van het nummer ‘Java’ werden gebruikt voor een jingle op 

RNI en wel voor een naam jingle ten bate van Bob Noakes.   

 

Alan Tew - Bond Street Parade Het thema van de televisieserie 

‘Doctor In The House’ en ‘Doctor At Large’. Dit nummer werd op RNI 

gebruikt voor een promotiespot ten bate van Tony Allan. 

  

Allisons – Are you sure. Zie ook Johnny Otis Show en ‘Telephone 

baby’.  

  

Amsterdamse politiekapel o.l.v. Johan Pinkse - Medley 

Swiebertje, Ivanhoe en Pipo Op Radio Veronica was op een bepaald 

moment een promoserie te beluisteren voor de LP's van 

platenmaatschappij Negram/Delta; dit onder de noemer: ‘Top 10 Tips 

Negram/Delta.’ Er werden stukjes van allerlei LP's voorgesteld. De 

intro van de commercials was telkens gelijk en daarvoor werd gebruik 

gemaakt van een instrumentale versie van 'Swiebertje' in uitvoering 

van de Amsterdamse Politiekapel. Het was afkomstig van de LP ‘TV-

Potpourri’ van de Politiekapel, dat uiteraard destijds zelf ook op 

Negram verkrijgbaar was. (Bron: Jelle Boonstra). 

  

André Brasseur – Early Bird Satellite. Ook dit nummer wordt in de 

lijst uit uitgelegd. Alleen kan er aan worden toegevoegd dat Frank 

van der Mast het nummer gebruikte op Radio Mi Amigo in 1977 voor 

promospots voor de Mi Amigo Drive In Show.  

 

André Brasseur – Joy. Deze Belgische Hammondartiest is veelvuldig 

vertegenwoordigd in de zeezenderdiscografie maar het nummer ‘Joy’ 



werd nog niet vermeld. Het werd op Radio Delmare gebruikt als tune 

door Jan Olienoot, die we ook wel kennen als Leen Vingerling. 

 

André Brasseur – The Kid. Er zijn in de zeezenderdiscografie 

diverse vermeldingen van dit nummer terug te vinden. Daarbij kan 

nog worden toegevoegd dat het nummer ook werd gebruikt als tune 

voor het programma ‘Zondagmiddagmatinee’ op Radio Caroline in de 

periode 1979/1980. 

André Brasseur – Special 230 Nadat hij eerst een nummer van 

Herb Alpert had gebruikt als herkenningstune schakelde Woolfe 

Burn op Radio City over op dit nummer als tune van zijn programma. 

  

André Brasseur – Studio 17 In 1973 gebruikte Peter van Dam op 

Radio Atlantis het instrumentale Studio 17 als tune voor een van zijn 

programma's. Er kan ook nog aan worden toegevoegd dat het nummer 

ook werd gebruikt op Radio Mi Amigo voor de productie van de spots 

voor de Free Radio Roadshow in de programma’s van de VVVR in 1976. 

 

Andy Williams – May each day. Nooit eerder werd door de 

samenstellers van deze blog een einde van een dag programmering 

van Radio 35 echt beleefd, totdat op 1 juli 2012 een opname ons 

tegemoet kwam van een dagsluiting. Alle presentatoren van dit easy 

listening station, onder leiding van Tony Windsor, wensten de 

luisteraars een goede nacht en sloten het station voor de dag met 

het prachtige ‘May each day’.  

 

Apartment One - Step Inside Open House Een wel heel unieke tune 

die door velen nooit zal zijn gehoord. Het nummer werd op een 

bepaald moment door A.J. Beirens ingezet als tune in zijn programma 

NSGDX, dat stond voor Northsea Goes DX (RNI). 

 

Appollo 100 – Mendelssohns 4th. Na bewerking van deze klassieker 

door Tom Parker werd het door Apollo 100 uitgevoerd en vervolgens 

ondermeer op Radio Veronica gebruikt als eindtune van de ‘Lex 

Harding Show’ in 1972, die tijdens zijn vakantie werden 

gepresenteerd door Will Luikinga.  



 

Art Blakey and the Jazz Messengers - Backstage Sally.Op de 

intro van dit nummer werd ‘What do you get when you join the 

Caroline Club…promo’ ingesproken, die in 1965 op Radio Caroline 

South was te beluisteren.  

 

Artie Shaw Orchestra – Beyond the Blue Horizon. De titeltrack 

van de gelijknamige film uit 1941 werd gebruikt als tune voor het 

programma ‘Copenhagen Today’ op Radio Mercur. Mocht je ooit op 

zoek gaan naar de film, denk erom er zijn meerdere films met 

dezelfde titel uitgebracht. 

 

Assembled Multitude - Overture From "Tommy". Dit prachtige 

instrumentale nummer wordt al veelvuldig genoemd in de 

Zeezenderdiscografielijst. Er kan aan worden toegevoegd dat Dave 

Rodgers het in zijn avond programma op RNI in 1971 gebruikte voor 

de items: ‘Tooth Brushing Time’ en ‘Bed Time Drink’. Er kan ook aan 

worden toegevoegd dat in de zomer van 1971 Mark Stuart het 

gebruikte voor de promotie van het RNI Souvenir Book. Tevens 

durfde hij het aan in die periode dit nummer in te zetten als 

eindtune van zijn programma. 

Astrud Gilberto, Toots Thielemans en Stanley Turrentine – 

Ponteio In 1973 nam Hans ten Hooge op RNI een paar keer het 

programma ‘Herrie met Ferry’ over, waarbij dit nummer als prachtige 

eindtune werd gebruikt.  

 

Badfinger – No matter what.Op Eerste Kerstdag 1984 werd er met 

regelmaat een spot gedraaid op Radio Caroline waarin werd 

aangekondigd dat tijdens de Kerstdagen alleen gouwe ouwe zouden 

worden gebruikt. In die spot waren fragmenten te horen van de 

volgende songs: Badfinger - No matter what, Hollies - On a 

Carousel, John Lennon & Plastic Ono Band - Mother en Diana Ross 

- I'm Still Waiting. 

 

http://www.youtube.com/artist/Art_Blakey?feature=watch_video_title


Barend Servet - Waar Moet Dat Heen. Dit nummer staat al in de 

lijst genoemd, maar daar kan aan worden toegevoegd dat dit nummer 

ook werd gebruikt in 1973 als showopener voor de Barend 

Servetshow op Radio Veronica.  

 

Barney Kessel - Just squeeze me. Bents Pladebar was een 

programma op Denmarks Commercielle Radio, ofwel DCR. Het nummer 

‘Just squeeze me’ werd als tune voor dit programma gebruikt. Barney 

Kessel was een van de grootheden uit de Amerikaanse Jazz scene van 

na de Tweede wereldoorlog en trad ondermeer op met Ben Webster 

en Benny Goodman. 

B. Bumble and The Stingers - Bumble Boogie. Deze rock and roll 

formatie, die slechts instrumentale nummers speelde, was populair op 

Radio Atlantis. Men pakte dit nummer erbij toen er een commercial 

diende te worden ingesproken voor de in huis reclame voor Radio 

Atlantis car stickers.  

 

Beachboys – God only knows. Nadat Simon Dee de Mi Amigo en dus 

ook Radio Caroline verlaten had, was hij nog wel incidenteel te horen 

als voice over in gesponsorde programma’s. In 1966 bijvoorbeeld, 

toen hij een dergelijk programma voor Smith Chips presenteerde. In 

het programma beloofde hij aan de luisteraars van Radio Caroline 

5000 platen namens de sponsor weg te geven. Een promotiespot werd 

gemaakt met gebruik van ‘God Only knows’.  

 

Beachboys – Let’s go for a while. Dit nummer staat al in de lijst. Er 

kan aan worden toegevoegd dat bij de introductie van het blad 

‘Veronica 192’ een tweetal promotiespots werden gedraaid, waarin 

alle namen van de medewerkers werden genoemd. Bij één van die 

spots werd er gebruik gemaakt van dit nummer van The Beachboys.  

Beachboys – Pet Sounds Radio Veronica had in de jaren zeventig van 

de vorige eeuw regelmatig een programma met een gastdeejay in de 

avonduren. Bij het terugluisteren van een van deze programma’s, die 



van Roel Koenders, viel het op dat al eindtune het prachtige 

instrumentale nummer van de gelijknamige LP Pet Sounds voorbij 

kwam. 

 

Beadle/Horricks Orchestra - Samba Saravah. Een totaal 

onbekende instrumentale uitvoering van Samba Saravah uit 1967, 

werd door Keith Hampshire op Radio Caroline gebruikt als filler.  

 

Beatles - Birthday 

In 1985 vierde men bij Laser 558 in de maand mei het één jarig 

bestaan. Hiervoor was een promotiespot gemaakt die veelvuldig in de 

programma’s was te beluisteren. Een aantal van de gebruikte songs in 

deze spot zijn de moeite van het vermelden waard:  

 

Beatles - Birthday, Bruce Springsteen - Born in the USA en 

Beatles - A Day In The Life. 

  

Beatles - From Me To You Dit nummer van de Fab Four werd 

ingezet voor een commercial voor Caroline T shirts in 1978. 

 

Beatles – Good Morning. Dit nummer werd al genoemd in de 

discografielijst maar er kan bij worden genoemd dat Roger Matthews 

de eerste woorden van het nummer ook gebruikte als jingle in 1977 

bij de opening van zijn shows op Radio Caroline. 

 

Beatles - Nowhere Man 

Dit nummer van The Beatles werd gebruikt door Robb Eden voor een 

anti Ronan O’Rahilly lied op Radio Caroline. Het werd ook door Bob 

Stewart gebruikt voor het maken van een jingle voor deejay Jerry 

King op Caroline North.  

 

Beatles – Run for your life. De zin uit dit nummer: ‘Run for your 

life if you can little girl’ werd gebruikt op een uitro van een jingle 

voor Jerry King op Radio Caroline. 

 



Beggars Opera - Classical Gas. Dit nummer wordt al een aantal 

keren genoemd in de discografielijst en er kan aan worden 

toegevoegd dat het in 1977 nog een keer op de draaitafel kwam en 

wel voor de productie van een spot ter promotie van de Caroline 

Loving Awareness Shirts.  

 

Ben E King – Goodnight my love  Een van de vele solosingles van de 

voormalige zanger van The Drifters. Het werd door Carl Mitchell 

gebruikt als afscheidsplaat op Caroline International voor vooral zijn 

vrouwelijke luisteraars.  

 

Bernard Estardy - La valse du vépar. Soms zijn er van die tunes 

die totaal niet zijn te plaatsen en die door ons dan op internet 

worden gezet. In het geval van de tune van de Mi Amigo drive in show 

uit 1974 was dit ook het geval maar een trouwe volger kwam met de 

oplossing en wel met dit nummer van Bernard Estardy, afkomstig uit 

de film ‘La formule du Baron’ 

 

Bernie Green - Give Me That Good Old Progressive Jazz. 

Andermaal weer een prachtig Jazzy orkestraal nummer dat op Radio 

Nord zo kenmerkend werd ingezet. Dit keer als eindtune voor het 

programma ‘MusicForMen’. 

 

Bert Kaempfert – Afrikaan Beat. Dit nummer komt al in de lijst 

voor maar er kan bij worden aangevuld dat het tijdens een speciale 

uitzending van Radio Noordzee met Kerstmis 1972 werd gebruikt als 

openingstune. Het Kerstdiner werd namelijk opgenomen in de Bistro 

‘In den vollen pot’ in Amersfoort.  

 

Bert Kaempfert – Gentleman Jim. In de programmering van Radio 

390 zaten heel wat thematische programma’s verwerkt, vaak niet 

langer van duur dan 15 minuten. Eén van deze programma’s heette: 

‘Stateside Special’, met daarin alleen de muziek vanuit Amerika. 

‘Gentleman Jim’ werd ingezet als tune voor dit programma.  

 



Bert Kaempfert Orchestra – Jingo Jango. Dit feestelijke deuntje 

werd door Alan West in 1970 gebruikt om in de luisteraars van Radio 

Veronica namens de mensen aan boord van het Veronicaschip, als wel 

aan wal, prettige kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar te 

wensen. 

 

Bert Kaempfert – Skokiaan. Deze Duitse componist, arrangeur en 

orkestleider heeft een dermate eigen geluid dat, bij het horen van 

een van zijn nummers, je direct mee begint de neuriën. Bij twee spots 

voor de mobiele studio van Radio Mi Amigo in 1977 werd dit nummer 

voor de productie gebruikt. 

 

Bert Kaempfert - That Happy Feeling. Dit nummer heeft al vele 

verwijzingen in de zeezenderdiscografie. Er kan nog aan toe worden 

gevoegd dat in 1979 Paul de Wit het nummer gebruikte ter 

ondersteuning van een promotiespot ten bate van de Caroline Radio 

Club.  

 

Bert Kaempfert – White Christmas. Deze instrumentale versie werd 

in Studio Alpina ingezet toen Ingo Paternoster, namens de Free 

Radio Campaign Germany, in december 1973 de beste wensen aan de 

luisteraars en medewerkers van RNI uitsprak, die wie werden 

uitgezonden in het programma ‘RNI Goes DX’ met AJ Beirens.  

 

Biddu Orchestra - Blue Eyed Soul. Dit nummer staat al in de 

zeezenderdiscografielijst genoemd maar er kan aan worden 

toegevoegd dat het ook werd gebruikt voor de promotiespots op 

Radio Caroline ten bate van de drive in shows in Frankrijk in 

1979/1980, die er uitgingen onder ‘Caroline Dancing France’.  

 

Biddu Orchestra – Rain Forrest. Dit nummer werd al genoemd in de 

discografielijst maar er kan nog aan worden toegevoegd dat het 

nummer als eindtune werd gebruikt op Radio Delmare in 1979 door 

Ronald Bakker. Er kan aan worden toegevoegd dat op Radio Delmare 

Rob van der Meer ‘Rain Forest’ ook gebruikte in het programma 

‘Muziekfabriek’ op Radio Delmare in 1979.  



 

Bill Black Combo – Do it rat now. Dit uit 1963 stammende nummer 

werd op Radio Caroline South ingezet in 1966 en 1967 voor de 

uitgebreide campagne onder de noemer ‘Caroline Free Petrol 

Promotion’.  

  

Bill Black’s Combo – Little Jasper Een lekker jazzy instrumentaal 

nummer die niet is te vinden op de best of CD’s van Bill Black en zijn 

Combo, maar wel op Radio London werd gebruikt als tune door Paul 

Kaye. 

 

Bill Haley and the Comets – R.O.C.K. Afkomstig uit de film ‘Rock 

around the clock’ uit de late jaren vijftig van de vorige eeuw. Dit 

nummer werd gebruikt door Rosko op Caroline South in zijn show 

voor een programmasegment ‘Rock and Roll’. Ook werd het in een 

promo, gemaakt door Dave Lee Travis voor de Roskoshow, gebruikt. 

Bill Potts Big Band – Summertime. Een nummer afkomstig van de LP 

‘The Jazz Soul Sound of Porgy and Bess’. De LP is afkomstig uit 1959 

en Potts is van herkomst arrangeur. Het nummer haalde de 

Amerikaanse hitlijsten en is jarenlang de opener van de show 

geweest als het orkest optrad. Dit swingende nummer werd in de 

jaren zeventig veelvuldig gebruikt door het team van ‘Driemaster’ op 

Radio Noordzee voor de jingle ‘een scheepslading vol muziek op Radio 

Noordzee’.  

  

Billy May and his Orchestra – Once again. Op Caroline South was 

er in 1965 een door Bullavo watches gesponsord programma dat 

telkens de loopbaan van een artiest belichtte. Het programma werd 

door Ted Francis gepresenteerd en als tune gebruikte hij het 

nummer ‘Once again’.  

 

Billy May Orchestra – The Preacher. Billy May wordt vaak één van 

de grootste arrangeurs van zijn tijd genoemd. Werkte in de jaren 

dertig van de vorige eeuw al in het orkest van Charlie Barnet om 



vervolgens bij Glenn Miller te gaan spelen. Later vormde hij zijn 

eigen orkest. In 1963 componeerde hij ‘The Preacher’ dat door Tom 

Lodge in 1964 werd opgepakt als tune voor zijn diverse programma’s, 

die hij in het begin presenteerde op Radio Caroline. 

Billy Preston – Don’t let the sun catch you crying. Eén van de 

meesters op het hammondorgel in de jaren zestig van de vorige eeuw 

was Billy Preston. Zijn uitvoering van dit nummer werd door Carl 

Mitchell gebruikt op Caroline International als een filler tot het 

nieuws op de top van het hele uur. 

 

Billy Preston – Outa Space. Dit nummer werd al genoemd in de 

Zeezenderdiscografie op Soundscapes. Maar er kan aan worden 

toegevoegd dat in december 1972 het nummer ook door Mike Storm 

werd gebruikt als eindtune van zijn programma’s op Radio 199.  

Billy Vaughn – Sail along silvery moon. Op 21 april 1965 werd het 

vijfjarig bestaan van Radio Veronica gevierd met een speciaal 

programma. De special, die werd gepresenteerd door Tineke, werd 

afgesloten door het orkest van Billy Vaughn en voornoemd nummer. 

 

Billy Vaughn –Under the double eagle. Dit vrolijk deuntje werd 

door Jan van Veen op Radio Veronica in het jaar 1965 ingezet voor de 

eindtune van zijn programma: ‘Hits A Gogo.’  Er kan ook aan worden 

toegevoegd dat het ook werd gebruikt op Radio Nord als tune voor 

‘Musik for Man’, één van de gesponsorde programma’s op dit station.  

 

Bimbo Jet – El Bimbo. Dit nummer werd door Dick Verheul gebruikt 

als filler in zijn ochtendprogramma op Radio Monique. 

 

Bob Moore and his orchestra – Mexico. Staat helaas verkeerd 

vermeld in de zeezenderdiscografielijst. De naam van de 

uitvoerenden ‘Bobby Moore’, daar vermeld, dient dus Bob Moore and 

his Orchestra’ te zijn. 

 



Bob Moore and his orchestra – Hooten trumpet. Ook deze 

vermelding staat in de zeezenderdiscografie ten onrechte onder 

Bobby Moore vermeld. Er kan aan worden toegevoegd dat Wim Jaap 

van der Laan het nummer gebruikte als tune in zijn programma’s in de 

zomer van 1971 op Radio Noordzee.  

 

 

Bobby Graham – Teensville Dit instrumentale nummer kwam vaak 

voorbij op Radio Caroline South als tune van het programma van Tom 

Edwards. 

  

Bobbie Graham - Zoom, Widge and Wag. Bobbie’s echte naam is 

Robert Francis Neate en was van origine sessiemuzikant. Hij speelde 

op meer dan 1500 songs mee, ondermeer op Downtown van Petula 

Clark. Zoom, Widge and Wag werd in 1965 uitgebracht op het 

Fontana label en door Keith Ashton verkozen als filler op Radio 

Hauraki in 1966. 

 

Bobo en de Boesch Boesch – Ik wil een bungalow. Dit nummer, 

geschreven door Astrid Nijgh staat in de zeezenderdiscografielijst 

abusievelijk onder Bo and the Bo Bo’s vernoemd.  

 

Bobby Moore and the Rhytmn Aces – Hey Mr. Dj. In 1973 werd 

dit nummer opgenomen met een korte vocale intro, waarbij 

ondermeer ‘Hey Mr. Deejay’ werd gezongen. Het werd volgens Henny 

Meijners een tijdje op Veronica gebruikt als intro voor de Rob Out 

Show 

 

Bonzo Dog Band – Mickey’s son and daughter. Dit nummer staat al 

in de discografie, maar er kan nog aan worden toegevoegd dat in juli 

1977 dit nummer door Hugo Meulenhof werd gebruikt voor een jingle 

op Radio Mi Amigo: ‘Als U op vakantie gaat etc 192 meter’. 

Waarschijnlijk is deze jingle zelden gebruikt daar Radio Mi Amigo 

spoedig zou veranderen van golflengte naar de 212 meter. Het 

nummer werd trouwens al in 1971 gebruikt voor een soortgelijke 



jingle op RNI en ingezongen door Dave Rodgers: ‘If you like to hear 

some music, than you know what you must do. Just turn your dial....' 

 

Bonzo Dog Doo Dah Band - Rhinocratic Oaths. Andermaal een 

opmerkelijk nummer, van deze Britse formatie, dat op Radio Caroline 

werd ingezet voor een promotiespot. In dit geval in 1976 voor een 

reclame ten bate van een Caroline Sweatshirt. 

 

Booker T And The MG's - Hang 'm High. Dit nummer staat al in de 

discografie genoemd waarbij het werd gebruikt voor de jingle ‘LP van 

de Week’ door Radio Veronica. Er kan aan worden toegevoegd dat 

deze jingle later, in 1977, ook werd gebruikt op Radio Mi Amigo. Er 

kan ook aan worden toegevoegd dat het ook als één van de tunes van 

Graham Kay op Radio Mi Amigo International werd gebruikt.  

 

Booker T and the MG’s – I got a woman. Dit instrumentale 

nummer, dat we in de vocale versie vooral van Ray Charles kennen, 

werd in 1966 ook opgenomen door Booker T and the MG’s en werd 

door Roger ‘Twiggy’ Day op Radio Caroline International in 1967 als 

filler gebruikt.  

 

Booker T and the MG’s - Medley: Sun King/Mean Mr. 

Mustard/Polythene Pam/She Came In Through The Bathroom 

Window/I Want You (She's So Heavy). In de 

zeezenderdiscografielijst staat abusievelijk een verkeerde titel 

vermeld, namelijk ‘She came into the bedroom window’. De medley 

werd ingezet tijdens de ‘Radio Caroline Weekend Competition.’  

 

Booker T and the MG’s – Melting Pot Dit nummer staat al in de lijst 

genoteerd, maar er kan aan worden toegevoegd dat het ook door 

Peter van Dam werd gebruikt als tune toen hij, in 1973, programma’s 

presenteerde op Radio Atlantis. En  werd op Radio Atlantis in 1974 

gebruikt als tune door Dave Rodgers als hij het nachtelijke 

programma ‘Snapp Crackle and Pop’ presenteerde. Hij was in die tijd 

vervanger van Steve England in dit programma. 

 



Booker T and the MG’s – Outrage. Het was in 1966 dat Tony Prince 

enige tijd op Caroline North ‘the Midnight Surfparty’ presenteerde 

en op 2 januari van dat jaar stelde hij de luisteraars ‘Outrage’ als 

nieuwe tune voor het programma voor.  

Booker T and the MG’s – Soul Limbo. Nummer wordt al vernoemd 

in de zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toegevoegd dat 

er op Radio Veronica op een bepaald moment in 1971 in de Lex 

Hardingshow een rubriek was genaamd: ‘Vanavond op de buis’. Lex 

besprak daarin de televisieprogramma’s van de komende avond en dat 

deed hij met Soul Limbo op de achtergrond.  

Booker T and the MG’s – Time is tight Bij het afluisteren van de 

Mike Moorkensshow op Radio Atlantis van 17 juli 1973, de tweede 

uitzenddag van het destijds nieuwe station, bleek dat hij destijds als 

tune 'Time is tight' gebruikte. Er kan ook aan worden toegevoegd dat 

het Clive Warner van Radio Caroline zelf is, die meldde dat hij dit als 

eindtune voor zijn programma gebruikte. In 1973 werd de Caroline 

Request Hour op een bepaald moment op de zondagmiddag in twee 

delen uitgezonden. Een uur live vanaf boord en een uur vanaf tape, in 

presentatie van Gerard van Dam. Deze laatste gebruikte ‘Time is 

tight’ als tune voor zijn deel van het programma.  

 

Booker T and the MG’s – We wish you a merry Christmas. 

Het leek erop dat de leiding van RNI van mening was dat er met de 

Kerstdagen van 1972 er ook een religieus tintje binnen de 

programmering hoorbaar diende te zijn. Men koos voor een 

programma dat wereldwijd op diverse stations werd gedraaid: 

Powerline Christmas Party. Als tune voor dit programma werd de 

muziek van Booker T ingezet. 

 

Brass Ring - We're Together Dit nummer werd op RNI gebruikt 

voor de aankondigingen van de opening van de eerste winkels van 

McDonald in Nederland. De deejays van de Nederlandse service van 

RNI waren er eregast tijdens de opening. 

 



Brewer and Shipley - People love each other. De tekst was ‘Loving 

Awareness, it will open your eyes and you will see the world as you 

never seen it before.’ Eén van de vele mooie LA jingles die er aan 

boord van de MV Mi Amigo zijn geproduceerd. Deze jingle stamt uit 

1977 en Brewer en Shipley werden ingezet ter begeleiding.  

 

Brian Auger - A day in the life. Dit nummer werd al beschreven in 

de discografielijst. Er kan aan worden toegevoegd dat Klaas Vaak het 

ook als filler gebruikte in zijn programma ‘Radio Drama’ op Radio 

Veronica.  

 

Brian Fahey and Orchestra - At The Sign Of The Swinging 

Cymbals. Een instrumentaal nummer dat menig 55 plusser anno 2012 

zal herinneren als de tune van Alan Freeman in zijn programma ‘Pick 

of the Pops’, wekelijks destijds via de draadomroep en de BBC te 

beluisteren. Het staat al in de zeezenderdiscografielijst vermeld. Er 

kan aan worden toegevoegd dat Klaas Vaak het gebruikte op Radio 

Veronica voor een van de prijsvragen in de categorie ‘Klaas Vaak 

Wakers Krakers’.  

 

Bronx – Mi Amigo Tune. Staat al vermeld in de 

zeezenderdiscografie, maar er kan aan worden toegevoegd dat het 

nummer door Jan Olienoot op Radio Delmare werd ingezet op 12 

augustus 1979. De reden was dat hij probeerde, via de radio, contact 

te krijgen met voormalige Delmare collega’s Ferry Eden en Jerry 

Hoogland, die op dat moment aan boord van de Magdalena – het 

tweede zendschip van Radio Mi Amigo, zaten. Jan Olienoot had samen 

met een collega muiterij bij Radio Delmare gepleegd en men zat 

verder zonder presentatoren.  

 

Bryan Hyland – Genie come lately. Zie Johnny Otis Show met 

‘Telephone baby’.  

 

Buddy Merrill – Lover. Dit nummer wordt al genoemd in de 

zeezender discografielijst. In de laatste maand van de zeezender 

Veronica werd een nieuw programma geïntroduceerd en wel 



‘Hitbewust’ met Lex Harding. Hij koos: ‘Lover’ van Buddy Merrill tot 

tune. 

 

Buoys – Give up your guns Dit nummer staat al vermeld als 

instrumentale rondloper van Leo de Later op Veronica, maar er kan 

aan worden toegevoegd dat op Radio Caroline in de maand mei 1979 

het nummer werd gebruikt ter ondersteuning van de promotiespot 

voor de Caroline Music Show, een productie van Job Rijsdijk.  

 

Burt Bacharach - Wives And Lovers Bij Radio Mi Amigo was men 

dol op fillers, instrumentale muziekjes waarop men in de programma’s 

de teksten kwijt kon. Ook voornoemd nummer werd daarvoor 

gebruikt en wel door Ferry Eden. 

  

Butlers - De mooiste benen zijn van Annelies Dit deuntje werd 

gebruikt in 1980 voor de jingle op Radio Caroline: "de mooiste benen 

zijn van Hugo de Groot". 

  

Byron Lee and the Dragonaires – Goldfinger. Instrumentale versie 

van het James Bond succes ‘Goldfinger’, dit maal in een ska-

uitvoering, werd op 14 augustus 1967 door Ross Randell gebruikt in 

zijn programma op Radio 270 om aan te kondigen dat dezelfde dag 

om middernacht het station voorgoed uit de ether ging verdwijnen.  

 

Cactus – Feels so good  De muziek van deze aardige progressieve 

groep uit de eind jaren zestig en begin jaren zeventig wordt nog 

steeds door verzamelaars gezocht. Op Radio Veronica werd het 

nummer ‘Feels so good’ gebruikt voor een Lex Harding jingle.  

  

Candlewick Green – Who do you think you are. Ook dit nummer 

staat al vermeld in de discografielijst onder ‘5-c’. Er kan aan worden 

toegevoegd dat het werd gebruikt voor productie van 

deejaynaamjingles op Radio Mi Amigo in 1978 en het programma ‘Ook 

Goeiemorgen’.   

  



Carel Verbrugge (Willy Alberti) - Geef mij maar 

Holland  Gebruikt in "Kop op" met Peter Holland, RNI. 

 

Carlos Rivièra – Moonlight Rendezvous. Een deuntje van een 

saxofonist, dat afkomstig was van de gelijknamige LP, die in 1979 

uitkwam. Ook als single werd het uitgebracht en werd op 9 

september 1979 verkozen tot Hitmaker op Radio Mi Amigo 272. Maar 

ook op Radio Caroline werd het nummer opgepikt en diende 

ondermeer als filler in het programma van Dominique Vautrain. 

 

Casey and the Pressure Group – Heart of a woman. Staat zowel 

vermeld in de discografie als de aanvullingslijst 2010/2012. Er kan 

aan worden toegevoegd dat het nummer ook door Ferry Maat werd 

gebuikt op RNI als een van zijn fillers.  

 

Casey and the Pressure Group - It Ain't Necessarily Soul Dit 

nummer uit de jaren zestig van Casey, ook wel bekend als Crazy 

Casey, en zijn groep werd in 1971 op Radio Noordzee ingezet door 

Joost den Draayer voor een commercial voor Toshiba Radio: "Ja Ja 

Ja Toshiba ..." Voor een bijbehorende foto in eentijdschrift stapte 

hij zelfs met een transistorradio van Toshiba in een roeibootje.  

  

Casey and the Pressure Group – Stoke Mobile. Dit instrumentale 

nummer van Cees Schrama in de uitvoering van Casey and the 

Pressure Group kwam veelvuldig voorbij als Jan Jaap van der Laan 

(Wim Croupier) in 1971 zijn programma’s presenteerde op RNI. 

Iedere keer als hij een verzoekje aankondigde was het deuntje ook 

te horen. Er kan ook aan worden toegevoegd dat op het station waar 

het nummer vooral werd ingezet, RNI, het Joost Verhoeven was die 

het ook als filler bij het voorlezen van verzoekaanvragen gebruikte.  

 

Casey and the Pressure Group – The heart of a woman. Dit 

nummer staat veelvuldig al in het overzicht genoemd, maar er kan aan 

worden toegevoegd dat ook Dave Rodgers het als filler gebruikte in 

1971 in zijn programma’s op RNI 



 

Cash & Carry - Bullfrog Legs  

Dit nummer werd als filler op Radio Atlantis gebruikt. 

 

Cat Stevens - Doves Ik kwam een oud programma tegen dat onlangs 

gedigitaliseerd werd en vond een mij onbekend nummer tegen dat 

werd gebruikt door Jan Olienoot op Radio Delmare. Reden om de 

persoon in kwestie, beter bekend als Leen Vingerling, het fragment 

op te sturen en te vragen welke tune hij gebruikte in het programma. 

Snel kwam hij terug met de oplossing: "Leuk dit weer eens terug 

terug te horen. Zondag 12 augustus 1979 was het. De dag van de' 

muiterij' op Radio Delmare. De dag waarop Kees Kaas Mulder en ik 's 

nachts met een bootje vanaf de strekdam bij Ouddorp naar de 

Martina vertrokken. We wilden praten over de situatie aan boord met 

Johan Rood en voor te stellen om door te gaan zonder Gerard van 

Dam. Die had de boel toen in de steek gelaten. In een ' officiële 

verklaring' om 12 uur die dag legden we de situatie uit en beloofden 

betere tijden. De tune die ik gebruikte was 'Doves' van Cat Stevens." 

Het is de achterkant van zijn single 'Remember the days of the Old 

schoolyard' (1977). Er kann ook worden vermeld dat ook op Radio 

Delmare veelvuldig werd gebruikt als filler in tal van programma’s.  

 

CCS – Brother. De Amerikaanse Jazz-Funk formatie CCS, die een hit 

scoorde met ‘Tap turns on the water’ was zeer geliefd bij de deejays 

van RNI. Zo werd het uit 1972 stammende ‘Brother’ door Leo van der 

Goot gekozen tot tune voor zijn late avond programma van de 

Nederlandse service, dat echter na een paar dagen in opdracht van 

de Zwitserse eigenaren van de MEBO II weer uit de ether verdween 

om ruimte te maken voor een herstart van de internationale service.  

 

Cees Alleen - Meisje in je spijkerbroek. Een typisch piratenplaatje 

waarop de intro van dit nummer in 1979 een jingle werd gemaakt met 

de tekst: ‘dag Johan Vermeer, dag Johan Vermeer’, die dan weer 

door hem werd gedraaid in zijn programma’s op Radio Mi Amigo 272. 

  



Chaka Khan With Rufus - Ain’t nobody De intro van dit nummer 

werd in 1984 gebruikt door Rick Harris voor een promo voor Laser 

558. 

 

Charles Mingus - Boogie Stop Shuffle Dit nummer van het album 

Mingus AH UM fungeerde in 1966 als tune voor for het "Sunday 

Times Hour of Jazz" op Radio 390. Dit programma dat op de 

zondagavond was te horen, werd ingeleid door jazz-legende Alexis 

Korner. Naar schatting zijn er zo'n 26 afleveringen geweest. Een 

versie van het programma, zij het niet voor de gehele periode, werd 

ook uitgezonden op Radio 270. 

 

Charles River Valley Boys – She’s a woman. Een bluegrass groep, 

die werd gevormd door een aantal studenten van de universiteit van 

Cambridge in de VS en vooral bekend is geworden van hun LP uit 1966 

gevuld met instrumentale Beatle covers. Het nummer werd door Look 

Boden op Radio 227 gebruikt als tune voor zijn programma ‚Country 

Style‘.   

Charlie Drake - 'My Boomerang Won't Come Back'. Een typisch 

humoristisch plaatje zonder hit kapsones, wat toch een hit werd voor 

Charlie Drake. Het werd in 1973 van het stof ontdaan en gebruikt 

voor het maken van een jingle voor Graham Gill op RNI. 

 

Charlie Ventura Quintet - Bill Bailey Won't You Please Come 

Home. Eén van de vele aanvullingen die deze keer te maken hebben 

met Skanes Radio Mercur. Het nummer werd namelijk gebruikt als 

filler op het Deense station.  

 

Chase – Get it on. Dit nummer staat al vernoemd in de 

discografielijst. Er kan aan worden toegevoegd dat in oktober 1971 

op de World Service een jingle was voor ‘RNI International, make it 

happen’ waarbij het einde van de jingle de laatste 3 seconden van het 

nummer van Chase als afsluiter had.  

 

 



Cher – Sunny Een zeer kort stukje van dit nummer, geschreven door 

Bobby Hebb, werd in de zomer van 1979 op Caroline gebruikt bij een 

promo voor het programma ‘Scheepsplaat’. Slechts het woord ‘Sunny’ 

was te horen in de spot.  

 

Chicago Transit Authority – Listen. Een nummer uit de begindagen 

van deze superformatie. Het nummer ‘Listen’ werd door Brian 

Anderson op Radio Caroline gebruikt voor het maken van een 

promotiespot voor de toen nieuwe Caroline Roadshow die werd 

gesponsord door Bose, waarbij ook Bose geluidsapparatuur werd 

gebruikt tijdens de shows.  

 

Chicago Transit Authority - Poem 58. Prachtige nummer van 

Chicago Transit Authority, dat al in de zeezenderdiscografielijst is 

opgenomen, werd ook in 1971 door Tony Allen gebruikt voor de 

promotiespots ‘RNI comes to Europe in 1971’.  

 

Chicken Shack – Sad clown. De groep die ons ondermeer ‘I’d rather 

go blind’ schonk, nam ook een prachtige instrumentaal nummer op, die 

door Lex Harding in oktober 1970 als eindtune werd gebruikt voor 

zijn middagshow op Radio Veronica.  

 

Chicklets - Johnny Reggae Gebruikt gedurende de periode 

1979/1980 van Radio Caroline. Het programma werd genaamd 

'Zondagmiddag Matinee' en gepresenteerd door de Nederlandstalige 

deejays aanwezig op de MV Mi Amigo. Het eerste uur van de show 

werd voornamelijk gepresenteerd door Hugo de Groot en hij liet een 

aantal jingles achterelkaar draaien als opener van het programma. 

Namelijk een station ID, een naamjingle voor het programma en 

tenslotte een naam jingle voor hemzelf. Deze laatste begon met de 

tekst 'Hoe ziet ie eruit Wanda? Hij is een hardstikke toffe vogel' 

gevolgd door de naam jingle 'Hugo de Groot'. Wel de tekst over de 

toffe vogel is afkomstig uit het nummer 'Johnny Reggae' van The 

Chicklets. 

  



Child’s Garden Of Grass  Uitgebracht in 1971 (op het Elektra label) 

met een vaag hoorspel over de legalisatie van hasj, afgewisseld met 

moog-effecten en maffe liedjes. Eén stinger werd de backing van één 

van de beroemdste Noordzee jingles (Radio twee-twee-nuuuuuul), een 

Hollywood-deuntje op kant B werd een gelegenheidsopener in de 

Ferry Maat show, en dan had je ook nog een liedje: “Beer-beer-beer", 

dat het op de drive-in shows (en op dorstige dagen in de zomer op de 

zender zelf) altijd heel goed deed. (Bron: Jelle Boonstra).  

 

Chilites – Give more power to the people. Het krachtige begin van 

dit nummer werd in 1971 gebruikt voor de RNI jingle: ‘The Alan West 

record of the night’.  

 

Chocolat's - Viva Rio. Vaak was het in de historie van de 

zeezenders gebruikelijk dat voor een programma met een eigen naam, 

zoals in dit geval ‘Schijven voor bedrijven’ op Radio Mi Amigo, 

jarenlang dezelfde tune werd gebruikt. Echter is het juist dit 

programma dat meerdere tunes had, waaronder het nummer ‘Viva 

Rio’. 

 

Cilla Black - You're My World Dit nummer was op Radio Caroline in 

1964 in gebruik ten bate van "News of the World." 

 

Clark Terry – Swahilli. ‘Visens Venner’ is een overkoepelende 

organisatie in Scandinavische landen, waarbij muziek en 

cultuurtalenten in stedelijk verband worden ondersteund. Op DCR 

had deze organisatie in 1962 een eigen radioprogramma, waarbij het 

laatste deel van het nummer ‘Swahilli’ als tune werd gebruikt.  

 

Claude Bolling - La Reussite (Borsalino) Werd gebruikt op RNI in 

‘The Oldies Show’ met deejay Mike Ross.  

  

Cliff Richard and the Drifters – Ready Teady. Dit nummer werd 

gebruikt als tune voor het programma ‘Club Mercur Tio I Topp’ in 

1959 op Skanes Radio Mercur. Maar het werd ook gebruikt voor een 



jingle op het station, namelijk: 'Skånes Radio Mercur, Sverigen Enda 

Kommersiella Radio’.  

 

Cliff Richard – Wired for Sounds. Uit de tekst van deze single van 

Cliff Richard werd de tekst: ‘AM FM for wonderful things’ geknipt en 

in 1982 gebruikt voor het maken van een jingle voor de Voice of 

Peace. 

 

Commodores – Machine Gun. Een instrumentaal nummer van de 

latere begeleidingsgroep van Lionel Richie, dat al diverse malen wordt 

genoemd in de zeezenderdisografielijst. Het nummer ‘Machine Gun’ 

werd in 1979 ook ingezet door Jan Olienoot op Radio Delmare als 

tune.  

  

Count Basie Orchestra - Count Down. Dit nummer van het grote 

Amerikaanse orkest, onder leiding van Count Basie, werd op Radio 

Mercur in diverse programma’s gebruikt als filler. 

  

Count Basie Orchestra – Kid from Red Bank. Dit nummer werd door 

Klaas Vaak gebruikt in 1969 als tune voor zijn 

zaterdagavondprogramma op Radio Veronica, waarin hij de UK Top 30 

presenteerde. Ongetwijfeld heeft Klaas Vaak (Tom Mulder) deze 

plaat opgepikt van het vele luisteren naar de programma’s van AFN, 

want daar werd het nummer ook als tune gebruikt: "Hello, Gang! This 

is Herman Griffith with excitement in sound and musical motion!" 

  

Count Basie - My kind of town Dit nummer werd gebruikt als tune 

van het programma ‘Schijven voor bedrijven’ op RNI. 

 

Count Basie – Rat Race. DCR had in 1961 ook een eigen wekelijkse 

Top 10, die gesponsord werd door Mikro Radio. Muziek van de LP ‘One 

more time’, waarop Basie en zijn orkest alleen composities van Quincy 

Jones speelde. Het nummer ‘Rat Race’ werd gebruikt als tune voor de 

DCR Top 10.  

 



Count Basie – Teddy the toad  Het nummer van de big band werd op 

Radio Veronica in 1973 gebruikt door Frans van der Beek als 

begintune van zijn programma’s.  

 

Country Gazette - Hot Burrito Breakdown. Dit nummer van 

Country Gazette werd door Don Allen op RNI gebruikt voor het 

maken van een promotiespot om de luisteraars duidelijk te maken dat 

zijn wekelijkse Country Jamboree op een andere tijd werd 

uitgezonden.  

Cowboy Copas – Alabam Een verknipte versie van het instrumentale 

gedeelte wordt op Radio Veronica als filler gebruikt 

  

Crazy people - Truth Dit nummer werd gebruikt voor de officiële 

opening van RNI in februari 1971, met de presentatie van Alan West 

en Stevi Merike. Het gaat om het trompetgeschal dat in het nummer 

voorkomt.  

  

Creedence Clearwater Revival – Commotion en Green River. Deze 

nummers warden beide gebruikt voor een prijsvraag op Radio 

Veronica in augustus 1969. In een samenwerking met de 

platenmaatschappij kon de luisteraar van Veronica kiezen welke van 

de beide nummers de voorkant van de nieuwe single van Creedence 

Clearwater Revival zou gaan worden. Luisteraars konden hun voorkeur 

geven door een kaartje in te sturen naar het programma ‘Van Jan 

voor Alleman.’ 

  

Criminals – Tabadab. Groep die de Vlaamse zanger Paul Severs, uit 

de stal van de Start Studio’s, begeleidde. Het was de tune van de 

Norbert-Show op Radio Mi Amigo International in 1974. Werd ook 

door Peter van Dam (als eindtune van de Nederlandstalige 

uitzendingen in juli en augustus 1974) en in de Joop Verhoof-Show op 

Radio Mi Amigo gebruikt.  

 

Cyril Stapleton Orchestra – The Spies theme. Cyril Stapleton was 

in de jaren vijftig van de vorige eeuw orkestleider van het BBC Show 



Orkest. Een decennium later had hij zijn eigen orkest en maakte 

mooie muziek zoals het uit 1966 stammende ‘The Spies theme’.  Klaas 

Vaak op Radio Veronica zette het nummer in voor het gebruik van een 

van zijn prijsvragen in de categorie ‘Klaas Vaak Wakers Krakers’.  

 

Dan Lacksman - La Bamba  Een uitzondering tussendoor: geen tune. 

Dit nummer werd gebruikt voor de commercial: "Standing Aalst," die 

jarenlang op Atlantis en Mi Amigo werd gedraaid. 

 

Dave Baby Cortez – Cat Nip. Van deze Amerikaanse organist staan 

al heel wat nummers in de discografielijst opgenomen, maar het 

nummer ‘Cat Nip’ ontbrak nog aan de lijst. Het werd op Swinging 

Radio England gebruikt in een promospot in oktober 1966 voor een 

nieuw programma: ‘The Rock and Roll Revival Hour.’ 

 

Dave Baby Cortez (or Temperance Seven) - Happy Feet Theme 

Willy Walker (Radio London). Possibly by Dave Baby Cortez, Chess 

1874 (US.1961), or the Temperence Seven, who recorded a semi-

instrumental version. When asked about his theme tune, Willy 

couldn't recall who track was by, but thought it was probably Dave 

Cortez - can anyone confirm? 

 

Dave Brubeck Quartet – Let’s get away from it all. Prachtig jazzy 

nummer werd in 1967 gebruikt als tune voor het programma ‘Some 

good neighbour’s music’ op Radio Scotland. 

Davy Graham – Sunset eyes. Davy Graham had al bijnaam ‘The 

guitar man’ en valt in te delen in de categorie Folkmuziek. Deze 

Britse gitarist, die ondermeer samenwerkte met Alexis Corner, nam 

in 1963 dit nummer op, dat in 1965 werd gebruikt voor één van de 

promotiespots voor de Caroline Club.  

 

Dave Lee and His Orchestra - The Adam Adamant Theme Thema 

van een zwart/wit televisieserie die in 1966 op Radio City als filler 

werd ingezet in de programma’s van Ian MacRae. 

  



David Shire – Manhattan Skyline. Dit instrumentale nummer is 

afkomstig uit de muziekfilm ‘Saturday Night Fever’ en werd zowel 

door Jan Römer als Rob van der Meer gebruikt als tune op Radio 

Delmare.  

 

Deep purple – Fireball. Op de intro van dit nummer sprak Roger 

Glover, mede namens zijn bandleden van de formatie Deep Purple, 

een Kerstwens in voor het speciale Kerst Top 40 programma van 

Radio Veronica in 1971. 

 

Dell Shanon – The Wanderer. Zie Johnny Otis Show met ‘Telephone 

Baby’.  

  

Dexter Wanzel – Disco Lights. Dit instrumentale nummer werd in 

december 1977 ingezet op Radio Caroline ter promotie van de 

speciale Caroline Roadshows, dit alles onder de noemer: ‘Discolights 

will be shining bright throughout 1978 with the Caroline Roadshow.’ 
 

Dick Hyman - Four Duets In Odd Meter. Dit nummer komt al voor 

in onze zeezenderdiscografie. Kan aan worden toegevoegd dat in de 

maand juli 1970 het op RNI door John Denny werd gebruikt als filler. 
 

Dick Hyman - The Minotaur. Dit nummer komt al voor in de 

zeezenderdiscografielijst. Maar er kan aan worden toegevoegd dat 

Mike Ross het op RNI gebruikte als filler in The Album Show.  

 

Dionysios Visvardis – Ellinopoules Omorfes (The beautiful Greek 

Maiden). Een wonderbaarlijke vondst is dit instrumentale nummer 

dat enigszins de tragiek van heimwee naar Griekenland met zich 

meedraagt. In de beginperiode van Radio Veronica was er een aantal 

verzoekplatenprogramma’s op Radio Veronica, waarin er muziek voor 

gastarbeiders werd gedraaid. Met behulp van moderne technieken 

lukte het een fragment van de opening van het programma 

‘Griekenland zingt’ uit de maand maart 1966 te identificeren, dat 

destijds door Dimitra werd gepresenteerd, hetgeen bovenstaand 

resultaat opleverde.  



 

 

 

Doc Watson - Texas Gales  Dit nummer werd gebruikt als filler in 

RNI’s programma ‘Ochtend Editie’ 

 

Donald Byrd - Brother Isaac. Brass with the voices was de 

toevoeging van deze formatie, die een prachtige combinatie in geluid 

bracht. Het nummer Brother Isaac werd op Caroline South ingezet 

voor de productie van een zogenaamde ‘in huis reclame’ en wel voor 

Miss Caroline conditioner en Miss Caroline Shampoo.  

Dream Express Orchestra - Ostende nonstop Dit nummer van de 

Vlaamse groep, bestaande uit de drie Nederlandse zusje Patricia, 

Stella en Bianca Maessen, werd gebruikt voor een filler op Radio Mi 

Amigo. 

  

Duane Eddy - Choo Choo A Go Go Toot Toot 

Een instrumental nummer dat door Joop Verhoof werd gebruikt op 

Radio Atlantis. 

 

Duane Eddy – Deep in the heart of Texas. De instrumentale 

versie van dit nummer is zondermeer een herkenbaar geluid 

verbonden aan Duanne Eddy. Het nummer werd in het midden van de 

jaren zestig van de vorige eeuw gebruikt als instrumentale 

achtergrond om reclame te maken voor de wedstrijden van het Radio 

London Racing Team.  

  

Duane Eddy - Drivin' Home Duanne komt veel voor op onze lijst. Dit 

nummer werd gebruikt voor de ‘Nifty Fifty Show’ door Roger 

'Twiggy' Day op RNI in april 1970. 

  

Duke Ellington Orchestra - Main Title/Anatomy of a Murder Duke 

Ellington componeerde de muziek voor de gelijknamige film in 1959 en 

het hoofdthema werd op Skanes Radio Mercur gebruikt voor een 

programmaonderdeel over Frankenstein. 



  

Duke Ellington - I Can't Give You Anything But Love Stevi 

Merike's greep terug in de muziek van de twintigerjaren van de 

vorige eeuw en koos dit nummer van Duke Ellington als tune. Eén van 

de vele oplossingen die ex RNI en Atlantis deejay Terry Davis ons 

stuurde in 2012. 

  

Dutch Organ Group – Holland Disco. Door velen verfoeid door 

anderen geliefd, dit deuntje uit de jaren zeventig, dat al in de 

discografielijst voor komt. Op Radio Delmare besloten ze het gewoon 

te gebruiken als filler in tal van programma’s.  

 

Dutch Swing College Band – Quena Blues. Dit nummer werd op 

Radio Dolfijn gebruikt door Thijs Lieffering als tune voor zijn 

programma en de eerste klanken van het nummer warden vervolgens 

gebruikt voor een van de aankondiging op Big L ‘This is Radio London’.  

Dutch Swing College Band - When the saints go marching in Bij de 

opening van Radio 390 wird dit nummer als eerste plaat gedraaid.  

 

Dycke Brothers - NOORDZEE-MI-AMIGO-HOF-VAN-HOLLAND 

Ze noemden zichzelf de Dycke Brothers Band (soms als ‘Dyke’ 

geschreven) en kwamen uit Dordrecht. Misschien waren hun jingles 

nog bekender dan de plaatjes die ze maakten. Zoals de naam 

verraadt: de groep bestond uit vier broers, André, Dob, Freek en 

Rob Dicke. Zonen van de beroemde tekenaar Otto Dicke. In 1971 

namen ze “Think of me forever” op. Later gingen ze van CNR naar 

Basart, de platenuitgeverij van Strengholt. Een dochter van 

Strengholt was Radio Noordzee. En daar maakten ze ook een jingle-

versie voor: Radio Northsea International stationnnn….. In de loop 

van de maanden werden er tientallen andere jingles voor Noordzee 

opgenomen. Meestal thuis, op een 8-sporen machine. Ook werden ze 

ingehuurd toen Noordzee in 1973 nieuwe jingles ging maken (het 

Goud pakket). Deels zorgden ze daarbij zelf voor instrumentatie. 

Deels kwamen de backings ook van libraryplaten. Die had Noordzee-

acquisiteur Ren Groot meegenomen uit Toronto waar hij bij CHIN 



had gewerkt. Onderdeel van de Mars Music Library (van Pepper 

Tanner uit Memphis). Zoals de beroemde lange jingle: “U bent aan 

het werk en de radio speelt, op de zaak, in de auto of thuis, muziek 

van de Noordzee is altijd bij u, met Radio 220”. In 1975 deden ze het 

jinglepakket voor Hof van Holland, een landpiraat in Utrecht. Die 

kreeg een jaloersstemmend pakket. Erna kwamen jingles voor Mi 

Amigo, onder meer voor Ferry Eden. Gebaseerd op een tweede single: 

Apple Judy. De broers maken nog steeds muziek en treden heel af en 

toe nog op. Vraag eens een jingle als verzoeknummer. Vinden ze vast 

leuk. Luister naar een selectie jingles, die staan als een Dycke voor 

NOORDZEE, MI AMIGO, HOF VAN HOLLAND (bron: 

www.jingleweb.nl). 

 

Earth and Fire - Ruby Is The One Dit nummer werd gebruikt voor 

een jingle van Robb Eden op RNI. Ook werd het gebruikt voor een 

aktiespot voor Zwembad Eemeroord op Veronica. Op Radio Noordzee 

werd het nog twee keer gebruikt voor jingles de ochtendshows van 

respectievelijk Peter Holland en Marc van Amstel. 

 

Earth Wind and Fire – Zanzibar. Het uit 1973 stammende nummer 

‘Zanzibar’ komt van de LP High to the Sky en is zeer zeker 

experimenteel funky te noemen. Het werd door Mike Hagler in 1979 

ingezet voor een promotiespot voor het programma ‘Space Play’ from 

the ‘New Energy World’. Een programma dat hij in Californië opnam 

en op Radio Caroline werd uitgezonden. Dit nummer combineerde hij 

in de spot met ‘Keep your head’ van Kirk Franklin 

 

Eddie and The De-Havelons - Baby Dumplins Dit nummer werd 

gebruikt als tune door Harry Knipschild op Radio Veronica. 

 

Edmundo Ross and his Orchestra - Cumana. Woensdagmiddagen op 

Radio Veronica om 12 uur de jingle ‘zo de week is ook weer door 

midden’ werd ondersteund met een paar seconden van dit nummer van 

Edmundo Ross en zijn orkest.  

  



Edwin Astley - The Baron Als je in 1965 luisterde naar de 299 

meter en je zat in het ontvangstgebied van Radio City dan kon je dit 

nummer voorbij horen komen als tune van het programma van deejay 

Tom Edwards. 

 

Ekseption – Little X Plus. Afkomstig van de LP ‘Classic in Pop’ van de 

Nederlandse formatie Ekseption werden de blazers ingezet door 

Robb Eden op RNI voor de productie van een kerstjingle in 1972: 

‘Christmas in any home around the world is an important event’ 

  

Ekseption – Tocatto In een promo voor het programma 65- van Hans 

Molenaar op Radio Noordzee sprak Leo van der Goot in 1974 een 

promospot in op het nummer Toccato van de Nederlandse formatie 

Ekseption 

  

El Chicano – Juntos Het RNI programma Skyline met Louise Quirk 

werd als volgt samengesteld. Op het eiland Man sprak ze teksten van 

algemene aard in, die meegenomen werden aan boord van het 

zendschip. En vervolgens door een van de medewerkers werden 

voorzien van muziek. Onder het begin van haar programma, als ze de 

luisteraars verwelkomende, zowel als onder het einde, werd het 

nummer gemixed.  

 

Electric Indian - Geronimo  Op Radio Mi Amigo International 

gebruikte Graham Kaye in 1974 een tune, die jarenlang door het 

hoofd heeft gespeeld van Charles van Doornewaard zonder dat hij 

wist hoe het heette en van wie het nummer was. Totdat hij in 

Amerika een aantal singles op de kop tikte van de formatie Electric 

Indian. Op de plaat staat de naam vermeld van Vincent Montana Jr. 

als zijnde de arrangeur. Ongetwijfeld was hij ook de vibrafonist op 

deze plaat. Vincent Montana Jr. was een bekende naam binnen de 

wereld van de Philly Soul, want hij was ook vibrafonist van zowel 

MFSB als van het Salsoul Orchestra. 

  



Electric Light Orchestra – Daybreaker Dit nummer werd in mei 

1977 in een promo voor de Radio Mi Amigo Top 100 Aller Tijden 

gebruikt. 

 

Elton John – Seasons. Het is een van de prachtige nummers van de 

slechts kort in de verkoop geweest zijnde LP ‘Friends’, een 

soundtrack voor de gelijknamige film die in 1971 uitkwam. Dit voor 

80% instrumentaal nummer werd door Stevi Merikke in de zomer van 

1971 gebruikt voor een ‘try out’. Hij sprak op de muziek een gedicht 

in en vroeg de luisteraars of ze het zodanig mooi vonden. Bij 

positieve reacties zou hij ermee doorgaan. Het was enigszins een 

ideetje weggehaald van Jan van Veen zijn ‘Candlelight’.  

Elton John - Theme from a Non-Existent TV Series.  

Instrumentaal nummer van het album Blue Moves uit 1976, dat door 

Frank van der Mast en Hugo Meulenhof in 1977 werd gebruikt voor 

de productie van een overzicht van de nieuwe programmering 

destijds op Radio Mi Amigo.  

 

Elvis Presley – I got stung. Recentelijk dook Juul Geleick in een oud 

Veronica programma van Suhandi, waarin ruimte werd gemaakt voor 

drie vrienden uit Eindhoven,  Jan de Vries en "Phil Mountain" en als 

technicus Joep Schouten, voor de presentatie van ‘De Elvis Presley 

Show’. Ze gebruikten het nummer ‘I got stung’ als tune. 

 

Elvis Presley - Love Me Tender Een deel van het Mi Amigo 272-

team op de MV Magdalena uit 1979, denkelijk gaat het om Daniel 

Boolen en Wim de Groot, maakte een Mi Amigo strijdlied op de 

melodie van dit nummer. 

 

Elvis Presley – Patch it up. Dit nummer uit de MGM film ‘That’s the 

way it is’ werd in combinatie met ‘You don’t have to say you love me’ in 

1971 op Radio Veronica gebruikt in een promotiespot om mensen naar 

de bioscoop te lokken om de film te gaan zien. Een deel van de 

opbrengsten ging namelijk naar de Nierstichting.  



 

Elvis Presley – You don’t have to say you love me. Zie: Elvis 

Presley met ‘Patch it up’.  

 

Emerson, Lake and Palmer - Barrelhouse Shake-Down Op de 

internationale service van Radio Mi Amigo werd dit nummer gebruikt 

als filler in de programma’s. 

  

End of the World 1969 - Demo songs for a band that doesn't 

exist – filler die werd gebruikt op Radio Caroline. End of the world is 

de creatie van de artiest Sam Scott.  

  

England Dan en John Ford Coley - Love Is The Answer In de 

zomer van 1979 maakte de Engelstalige service van Radio Caroline 

een mooie promo op muziek van Love is the answer: Radio Caroline 

1979 – 319 summer. 

 

Eric Delaney and his band – Fish and Chips. Een van de 

gesponsorde shows op Radio Caroline in 1964 was The Chapell Show, 

iedere maandag tot en met vrijdag gedurende een periode te 

beluisteren in presentatie van Carl Conway met ‘a variety of music’ en 

dat om de piano’s van het merk Chappel te promoten. Het nummer 

‘Fish and Chips’ werd daarbij als tune gebruikt.  

 

Eric Delaney and his band – Hornpipe Boogie. Twee nummers 

gevonden, in een week, van dezelfde band, die nooit eerder werd 

vernoemd. Dit keer gaan we naar Radio Mercur in het jaar 1958, waar 

dit nummer werd gebruikt voor het programma ‘Programma Godter’ in 

de presentatie van Bjarne Hoyer. 

 

Eric Delaney and his band – Manhattan Spiritual. Alex Dee heeft 

op een aantal zeezenders gewerkt, waaronder Radio City. Op dit 

station gebruikte hij het nummer Manhattan Spiritual, in de 

uitvoering van Eric Delaney and his band, als tune.  



Eric Marijsse – Playa de Aro. Dit nummer staat al vermeld in de 

discografielijst maar er kan aan worden toegevoegd dat het ook werd 

gebruikt in 1976 op Radio Mi Amigo voor de promotie van ‘de week 

van de liefde’.  

 

Ernie Ford Tennessee - Sixteen Tons De eerste vier seconden van 

het nummer werden gebruikt in 1960, het openingsjaar van Veronica, 

voor een promotiespot.  

Esther and Abi Ofarim – Cinderella Rockefella. Uit technisch 

oogpunt gezien de allerlaatste plaat die op de draaitafel kwam op de 

MV Mi Amigo in de nacht van 2 op 3 maart 1968. Het werd gedraaid 

door Andy Archer, voordat het station uit de ether te gaan voor de 

nachtelijke uren. In de vroege morgen werd vervolgens een tape 

gestart met non-stop muziek en voordat Roger Day zijn live 

programma kon opstarten werd het schip bezet door mensen van 

Wijsmuller en weggesleept naar Amsterdam.  

 

Eurythmics - Love Is A Stranger en Eurythmics - I've got an 

angel. Het gehele Loving Awareness concept werd door Radio 

Caroline in de zeventiger jaren van de vorige eeuw geïntroduceerd. 

Prachtige jingles werden er door de diverse presentatoren voor de 

promotie van LA geproduceerd, maar ook in het daarop volgende 

decennium werden er nieuwe LA spots gemaakt. Mike Haggler zocht 

de hulp van de Eurythmics voor de productie van een LA spot.  

 

Everly Brothers - Let It Be Me / Give Peace A Chance 

In februari 1970 namen de Everly Brothers in een live-sessie in het 

Grand Hotel in Anaheim, Californie, een aantal nummers op die een 

klein half jaar later verschenen op een dubbelalbum met de titel The 

Everley Brothers Show. Een van merkwaardige nummers op dit album 

is een lange medley met naast eigen songs veel materiaal van de 

Beatles. De medley eindigde met een coda waarin "Let It Be Me" aan 

het eind overging in "Give Peace A Chance." Het lag voor de hand dat 

dit stuk gebruikt werd voor een Voice-of-Peace-jingle. 

 



Eyes - Route 66  The Eyes recorded a nice "266" jingle for Radio 

London. 

 

Faces, the - That's All You Need. Naast het gebruik van een 

rondloper van het nummer ‘East West’ van Herman’s Hermits, werd 

voor een promo op Radio Veronica in 1971, waarin werd vermeld dat 

het blad ‘Veronica 192’ van naam was veranderd in ‘192’, het nummer 

‘That’s all you need’ van The Faces gebruikt. 

 

Fausto Papetti - This guy's in love with you   Op Radio Noordzee 

had je in 1971 een programma met Karel Prior, die tegelijkertijd ook 

voor de publieke omroep werkte. Hij gebruikte twee verschillende 

nummers in zijn programma als tune. Bovenstaande als eindtune.  

  

Ferrari - Gipsy Girl Op Radio Mi Amigo gebruikte Frank van der 

Mast, die ook de spot insprak, dit nummer voor de jingle "Otto's Hit-

Tip". 

 

Festival Big Band – Nathalie. Bij de makers van het RNI programma 

‘AD Sport en Sportwereld’ was er sprake van een uitstekende keuze 

voor muziek ten bate van productiewerk. Zo werd het nummer 

‘Nathalie’ gebruikt als opener voor het tweede uur van dit 

programma, dat er op de zaterdagmorgen uitging via AM en FM. 

 

Fifth Dimension – Lovin’Stew. Decennia nadat het bandje door Mike 

Ross aan boord vol is gepropt met jingles ,die al dan niet ooit op RNI 

te horen zijn  geweest, wordt deze band gedigitaliseerd en 

afgeluisterd. Een zit een RNI jingle bij met een knip ‘and the radio 

plays’. Het blijkt afkomstig te zijn van de Fifth Dimension.  

Floyd Cramer – Flip, flop and bob. Op een bepaald moment in 1966 

was er iedere maandagavond een party georganiseerd in een club in 

Dunstable waar Radio City deejays Ed Mereno en Phil Jay muziek 

draaiden. Uiteraard diende er ook een promotiespot voor worden 

gemaakt op Radio City, waar bovenstaand nummer voor werd gebruikt 

  

http://www.youtube.com/artist/Faces?feature=watch_video_title


Floyd Cramer – Hot Pepper. De in 1997 overleden Amerikaanse 

pianist Floyd Cramer begeleidde niet alleen topartiesten, die 

voornamelijk in Tennessee hun platen opnamen, maar maakte ook tal 

van solo-lp’s. Eén van zijn composities was het nummer ‘Hot Pepper’, 

dat door Jan van Veen in 1965 werd ingezet voor het programma voor 

de middelbare scholieren, dat eruit ging onder de titel: ‘Hits uit Zee’.  

 

Floyd Cramer - Sweet Pea.Raspianist Floyd Cramer maakte zijn 

versie van het nummer ‘Sweet Pea’,  dat oorspronkelijk afkomstig is 

van Manfred Mann. Cramer's versie werd door Peter van der Holst op 

Radio Dolfijn als tune gebruikt. 

  

Focus - House of the King Dit nummer staat al in de lijst maar er 

kan aan worden toegevoegd dat Robb Eden het nummer gebruikte in 

december 1971 voor productiewerk aan boord van de MEBO II om 

promotie te maken voor het Oud-  en Nieuwjaars programma en dat 

onder het motto 'RNI Happiness in 1972.' 

 

Fontenas - Jungle Flower Dit instrumentale nummer in de uitvoering 

van Fontenas was in 1974 voor het eerst te horen op Radio Mi Amigo 

in het openingsuur van het toenmalige nieuwe station als tune van Will 

van der Steen. 

 

Fortunes - Come On Girl Henny Meijners stelt dat een nummer van 

the Fortunes is gebruikt voor een jingle op Radio Atlantis voor Rob 

Ronder. "Hij had een jingle en die ging ‘die Robbie Ronder, der op of 

er onder’ , met zo’n vodocor geluid (net als Peter Frampton in ‘Show 

me the way)." Het gaat daarbij om het nummer ‘Come on girl’ van The 

Fortunes. 

 

Force Ten - Scotch On The Rocks (Decca). Werd als tune gebruikt 

door Dick Verheul op Radio Mi Amigo en ook door Ronald Bakker in 

zijn programma "Wakker met Bakker" dat van zeven tot negen uur in 

de ochtend te horen was op Delmare. Zie ook: Beatles - Hey Jude. 

Ook weer een bekend nummer dat ook op Radio Delmare werd 

gebruikt als tune voor het programma ‘Time Flies’.  



 

Fox – Love ship. Dit nummer staat al vermeld in de lijst, maar er kan 

aan worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt voor de productie 

van een jingle op Radio Mi Amigo in 1977: ‘Mi Amigo en Caroline, twee 

stations die houden van hun luisteraars.’ 

 

Francis Bay and his Orchestra – Skyliner. Francis Bay is dé naam 

als het gaat om bekende Belgische orkesten. Als dirigent trad hij 

voor België liefst 10 maal op tijdens het Eurovisie Songfestival, zeg 

maar de Belgische ‘Dolf van der Linden’. Het nummer ‘Skyliner’ werd 

op Radio 390 gebruikt als tune voor het programma ‘Scene at Six’.  

 

Francis Lai – The long walk home. Kort maar o, zo mooi, nummer uit 

de Soundtrack van de film ‘Love Story’, in de uitvoering van Francis 

Lai werd in 1971 op RNI ingezet voor promotie van de programma’s 

het station.  

 

Frank Chacksfield Ochestra – Laura. Instrumentale versie van het 

nummer Laura, waarvan trouwens ook de vocale versie werd 

geschreven door Frank. Dit nummer werd iedere woensdag gebruikt 

op Radio Mercur als tune voor het programma ‘Onsdagsspiloppen’.  

 

Frank Chacksfield and his Orchestra – Limelight. Volgens de toen 

splinternieuwe technieken was het in 1967 mogelijk voor diegenen 

boven de 18 jaar liefde of nieuwe vrienden te vinden via de computer. 

Dit werd hevig gepromoot met een in huis reclame op Radio 390 voor 

Compat. Limelight werd ingezet ter ondersteuning van de 

promotiespot. 

 

Frank Chacksfield Orchestra – Love is the sweetest thing. De in 

1995 overleden Frank Chacksfield had vele gaven. Ondermeer was hij 

pianist, componist, orkestleider en arrangeur. Tijdens zijn loopbaan 

heeft hij prachtige composities afgeleverd, waaronder het 

legendarische ‘Ebb tide’. Maar ‘Love is the sweetest thing werd op 

Radio 390 ingezet als tune voor het programma ‘Melody Fair’.  

 



Frank Cordell – One of those things. Frank Cordell was vanaf 1947 

werkzaam als componist, arrangeur en orkestleider bij de BBC en 

‘One of those things’ was één van zijn ontelbare composities. Dit 

nummer werd op Radio London gebruikt als tune voor het programma 

‘Swinging UK’ dat in 1965 werd gebracht in presentatie van John 

Benson. 

 

Frank Mills - Peter Piper. In januari 1980 werd dit instrumentale 

nummer door deejay Peter de Vries op Radio Caroline gebruikt als 

filler.  

 

Frank Pourcel And His French Strings - Les Doigts  Een vroeg 

succes van Frank Pourcel, dat in 1961 op Radio Mercur werd gebruikt 

als tune door Hannah Rahlff en het programma ‘Ved du Hvad Mor’.  

Frank Rosolino – Boo Boo de Doop. Hoogtepunten en dieptepunten 

zijn er in ieders leven. In dat van Frank Rosolino waren er extremen. 

Haalde op trombone vele successen en speelde met grootheden als 

Gene Krupa en Stan Kenton in de jaren vijftig van de 20ste eeuw. 

Pleegde op het einde van zijn leven zelfmoord, nadat hij zijn beide 

zonen ook had doodgeschoten. Het nummer ‘Boo Boo de Doop’ werd op 

Radio Veronica gebruikt als tune van het programma: ‘Vrienden van 

Veronica’. 

 

Frank Sinatra – Birth of the blues. In maart 1961 was er op Radio 

Veronica het programma ‘In naam der sterren’ gepresenteerd door 

Tineke met een special over Frank Sinatra, ooit ook presentator van 

een eigen radioprogramma. Voornoemde song werd gebruikt als 

opener van ‘In naam der sterren’.  

  

Frank Sinatra - Ring a Ding Ding Het instrumentale gedeelte van 

dit nummer werd gebruikt voor een filler in het programma 

Driemaster op Radio Noordzee. 

 

Frankie Valli and the Four Seasons – Go go go go with Cousin 

Brucie. Dit nummer komt al voor in de zeezenderdiscografie. Er kan 



aan worden toegevoegd dat ook de in veelvoud voorkomende woorden 

‘Go go’ werden verknipt tot een rondlopertje, die door dezelfde Rob 

Out werd gebruikt in zijn programma’s op Veronica in de jaren zestig. 

 

Free – Little bit of love. Tony Allen sprak diverse Loving 

Awareness promo’s in, de één nog mooier dan de andere. De spot ‘La 

habit grows and grows’ was tot nu toe nog niet beschreven. Voor de 

productie ervan gebruikte Tony in 1976 het nummer ‘Little bit of 

love’ van de Britste formatie de Free.   

Frits Stein – Hot pants Polka. Een klassiek voorbeeld van Hollandse 

volksmuziek op accordeon. Frits Stein heeft in de zestiger jaren een 

LP mogen opnemen bij CNR maar brak nooit door. Het is zo zeldzaam 

dat het nooit officieel op een cd is verschenen. Dit nummer werd 

door Tom Collins in 1970 op Radio Veronica als filler gebruikt.  

 

Gary's Gang - Keep on dancin'. Muziek van een groep uit New York, 

die een combinatie speelde van disco, funk en rhythm and blues en 

met dit nummer zowel in Amerika als Europa scoorde. Ton Schipper 

gebruikte het nummer voor de productie van een promo voor de Mi 

Amigo drive in show. In ‘Keep on dancin’  zit ook het fluitje en zo dat 

Ton gebruikte voor deze spot, die overigens gemaakt is op woensdag 

27 juni 1979, net voor de opname van het openingsuur dat toen ook 

werd opgenomen. 

Gary Glitter- Rock and Roll Rock Part 1  Met deze single op de 

draaitafel werd aan boord van de MV Magdalena van Radio Mi Amigo 

272 in 1979 een jingle gemaakt voor het programma Stuurboord, 

waarin vaak alles goed ging, maar meestal ook alles fout ging.  

 

Garry Blake And His Music - Wooden Heart From the album Big 

Bands International 3 (“Big bands dancing”) . Het nummer werd ooit 

gebruikt door Alan Black op Radio 355. 

 

Gene and the Esquires - Space Race Spookachtige geluidjes 

werden gebruikt voor de ABTT op Veronica.  

 



Geoff Love's Big Disco Band - Battlestar Galactica Dit nummer 

werd gebruikt als tune voor de Belgische Nationale Hitparade op 

Radio Caroline in 1979. 

 

Geoff Love And His Orchestra - The Magnificent Seven 

Ongetwijfeld onder de Daffy Don Allen kenners schiet zijn naam te 

binnen bij het aanhoren van dit nummer, want hij gebruikte het als 

filler in zijn programma’s op Caroline als wel RNI. 

 

George Baker – Oh Magdalena. Op 12 augustus 1979 kwam er een 

nieuwe ploeg aan boord van MV Martina, het toenmalige zendschip 

van Radio Delmare. Eigenlijk kan men spreken van een enteringsploeg, 

daar men besloten had de organisatie – zonder één vorm van overleg 

met de eigenaren, voort te zetten. Rond die tijd was er ook een 

ander zendschip actief geworden, de MV Magdalena van Radio Mi 

Amigo 272. Speciaal voor de collega’s van dit schip werd dan ook in 

het eerste programma van Kees Kaas Mulder een ode gedraaid voor 

de collega’s van Radio Mi Amigo 272 via het nummer ‘Oh Magdalena.’ 

 

Georgie Fame – Green Onions. Staat als volgt genoemd in de 

zeezenderdiscografielijst: Werd zowel op Radio Sutch als Radio City 

gebruikt als tune. Kan aangepast worden in: Werd op Radio Sutch 

gebruikt als tune, terwijl Bob LeRoi het in 1965 gebruikte bij het 

dagelijks uit de ether gaan van het station.  

 

Georgie Fame – Outrage. In 1965 werd dit instrumentale Hammond 

orgel nummer door Georgie Fame opgenomen op het Columbia label. 

Phil Jay, deejay van Radio City, pikte het vrijwel direct op en 

gebruikte het als tune voor de ‘Discomania Show’. Erbij kan worden 

aangevuld dat Roger Day het nummer als filler gebruikte op Caroline 

International. 

 

George Harrison – Ding Dong. Het instrumentale deel van dit 

nummer werd in 1976 gebruikt voor de promospot ten bate van de 

International All Time Top 100, die op Nieuwjaarsdag 1977 op Radio 

Caroline werd uitgezonden.  



 

George Martin Orchestra – Another girl. Dit nummer stond al in de 

discografielijst maar werd ook gebruikt voor de promotie van ‘Sound 

of the Stars’, een LP geproduceerd door Tommy Vance. Het was in 

maart 1966 te horen op Radio Caroline North.  

  

Gino Vanelli - Love of my life. Dit nummer staat al in de 

discografielijst maar er kan aan worden toegevoegd dat Stuart 

Russell op Radio Caroline er een spot op insprak: ‘The first, and the 

only album station in Europe, this is Radio Caroline.’ 

 

Gisha Brothers – Yep. Een nummer dat door deejay Bob, beter 

bekend als Rob Out, werd gebruikt als filler in 1964 in één van zijn 

programma’s op Radio Noordzee, ‘Tienerparade’ en wel in dat deel dat 

hij de laatste nieuwtjes vertelde over diverse artiesten. Deze Duitse 

band maakte twee instrumentale Lp’s in het begin van de jaren 

zestig, te weten ‘Stop Train’ en ‘Happy Thunder’, die later gekoppeld 

op CD opnieuw op de markt werden gebracht. 

 

Glenn Miller - Bugle call rag In de categorie muziekjes die gebruikt 

werden voor de promotie van en radioprogramma, in dit geval voor 

the Emperor Rosko Show op Radio Caroline, kan deze titel worden 

toegevoegd. 

 

Glenn Miller – In the mood. Bijna is het vreemd te noemen dat tot 

nu toe, sinds we met de zeezenderdiscografielijst in 1994 begonnen, 

dit nummer slechts één keer werd genoemd in verband met gebruik 

voor jingles, tunes en meer. En dat terwijl het een van de bekendste 

instrumentale ‘all time hits’ is. Wel, er kan aan worden toegevoegd 

dat in 1962 het werd gebruikt als filler onder het nieuws bij het 

Zweedse Radio Nord.  

 

Gran Orquesta Tipica – Guadalajara. De Latijns-Amerikaanse 

klanken van het ‘Gran Orquesta Tipica’ uit Mexico werden ingezet op 

Radio 390. Het werd namelijk de tune voor het programma : ‘South of 

the border‘.  



 

Greenfield and Cook – Only lies. Het was in december 1971 dat 

tijdens de uitzending van de Kerst Top 40 diverse artiesten een 

speciale kerstwens, al dan niet gezongen, naar de luisteraars 

brachten. Greenfield en Cooke deden dit op het nummer ‘Only Lies.’ 

Greenslade – Catalan De formatie Greenslade dankt haar naam aan 

haar oprichter, voormalig Colloseum-bandlid David Greenslade. De 

groep nam in de jaren zeventig ondermeer een album op met daarop 

een aardig instrumentaal nummer uit de hoek van de symfonische 

rock. Het betreffende nummer "Catalan" verdient een plaatsje in 

deze lijst, omdat het door Nigel Elgins op Radio Caroline werd 

gebruikt als tune voor zijn programma. 

 

Grosses Blassorchester Carl Woitschack – Alte Kameraden. Eén 

van de meest vreemde tunes uit de geschiedenis van de zeezenders is 

wel de keuze van Andy Archer om dit nummer ‘Alte Kameraden’ te 

kiezen voor het gebruik in de Caroline Club Requestshow in 1973. 

 

Group Check - Ciao baby Het nummer van de Nederlandse formatie 

werd op Radio Veronica gebruikt voor het inspreken door Jan van 

Veen van een commercial voor Vespa fluisterbrommers. 

 

Guckenheimer Sauerkraut Band - Second Hungarian Rhapsody Dit 

uit de maat gespeelde nummer werd gebruikt op Radio Veronica voor 

de jingle ter opening van de Willem Keukenhof Show. 

 

Günter Noris und die Big Band der Bundeswehr – Swinging 

Olympia.  

In het programma van Ferry Maat, ‘Hou Maat’, van 31 juli 1971 stelde 

hij zijn nieuwe eindtune voor aan de luisteraars. Het was ‘Swinging 

Olympia’,  dat speciaal was gecomponeerd als tune voor de 

Olympische Spelen, die in 1972 in München werden gehouden. 

Opmerkelijk is dat we de tune recentelijk pas voor de eerste keer 

hoorden. Aan te nemen valt dat al vrij snel het nummer kwam te 

vervallen in het programma van Maat op RNI. Vanaf 1976 tot en met 



1982 werd dit nummer in grote delen van Europa overbekend als tune 

van The Europarade, ontsproten aan het brein van Ad Roland (Ad 

Petersen op Mi Amigo). Maar het nummer werd ook gebruikt als een 

filler door Peter Holland op Radio Noordzee en als tune een tijdje 

door Nobert op Radio Mi Amigo.  

 

Guy Marks - Loving you has made me bananas. Het einde van dit 

liedje werd gebruikt voor het einde van de bekende RNI jingle 

‘Travelling in to the years gone by - RNI Hitback’. 

 

Hal Dorado - 240024. Dit nummer staat al vermeld in de 

zeezenderdiscografie, maar er kan aan worden toegevoegd dat het 

nummer op Radio Veronica ook werd gebruikt voor de productie van 

een promospot waarin luisteraars een live opname in de Ahoy te 

Rotterdam konden meemaken van een programma van Will Luikinga. 

Ook werd het veelvuldig gebruikt als filler in de wekelijkse Top 40 

van het radiostation. In de aanvulling van december stond het helaas 

onder ‘Cade’s County‘ en Henry Manchini vermeld. 

 

Hank Jacobs – So far away. Deze van origine sessiemuzikant, die 

zowel het hammondorgel als de piano tot zijn favorieten beschouwde, 

nam in januari 1964 voor het Sue label ‘So far away’ op. We hoorden 

het terug in een programma op Caroline North, de dag voordat het 

zendschip werd weggesleept in maart 1968. Het was Roger Scott die 

de deejayzetel innam voor Charles Brown, die hem assisteerde de 

studio te leren kennen. We kunnen er dus vanuit gaan dat dit nummer 

van Hank Jacobs de tune was van Charles Brown.  

 

Hank Mobley – Me ‘n’You. Aan boord van de Mi Amigo dient in de 

beginperiode toch een aardig verzameling goede Jazz te hebben 

gelegen in de discotheek. Het nummer ‘Me ‘n’ You’ werd gebruikt voor 

het inspreken van één van de promospots in 1965 voor de Caroline 

Club. 

Hank Mobley - Old World, New Imports. Dit nummer werd in 

1965 gebruikt op Caroline South om leden te winnen voor de Caroline 



Club. Onder het motto ‘Do you love Caroline on 199…’ werd een ieder 

aangeraden lid te worden door 5 shilling te sturen naar het 

Carolinekantoor aan 6 Chesterfield Gardens. Het gebruikte ‘Old 

World, New Imports’ is afkomstig van een prachtige jazz LP ‘No room 

for Squares’ uit 1963, met ondermeer Hank Mobley, Lee Morgen en 

Herbie Hanckock.   

 

Harry Roberts Sound - Honey Badger Dit nummer werd door Woolf 

Byrne gebruikt als tune voor zijn programma in de tijd dat hij op de 

Laissez Faire werkzaam was voor Britain Radio. 

  

Hearts of Soul - It's Great Fun De uit Harderwijk afkomstige 

formatie Heart of Soul paste dit nummer aan voor een campagne op 

RNI voor Camel Filter sigaretten. Misschien is er wel een deal met 

gesloten portemonnee gesloten, want de Camel-stickers van Radio 

Noordzee vlogen in 1971 bij duizenden door Nederland heen. De 

zusjes zouden later nog bekender worden onder de naam ‘Dream 

Express’ 

 

Hedgehoppers and Anonymous – Don’t push me. We gaan terug naar 

Pasen 1966 toen op Radio Caroline South promotie werd gemaakt 

voor een speciaal optreden van de deejays Emperor Rosko en Carl 

Conway op de Caroline Beat Night in een dorpje bij Colchester. Dit 

nummer, van het door Jonathan King geproduceerde groepje, werd 

ter ondersteuning gebruikt.  

  

Henry Fox Orchestra - My Bonnie is over the ocean Dit nummer 

werd gebruikt voor een erg lange jingle, zo niet song, voor Radio 

Nord 

  

Henry Mancini and Cheers Andermaal een tune waar we al tijden 

naar zochten en het werd gebruikt door David Allen voor het 

programma Music bound op Radio 390.  

 

Henry Mancini – Sing,sing,sing. Deze instrumentale versie van het 

nummer ‘Sing Sing Sing’ kan worden toegevoegd, daar het werd 



gebruikt voor de productie van een jingle voor Jerry Leighton op 

Radio Caroline North. 

 

Henry Mancini and his Orchestra – Timothy. Mancini componeerde 

in zijn leven tal van juweeltjes en het nummer ‘Peter Gunn’ was de 

eerste van vele successen. De tweede single, die hij op het RCA 

Victor label uitbracht in 1959 was met op de voorkant ‘Timothy’, een 

soort marsachtige deun die door Robbie Dale kortelings op Caroline 

International in 1967 werd gebruikt als eindtune.  

Herb Alpert and his Tijuana Brass – And the Angels Sing. ‘Going 

Places’ is de titel van de in 1965 verschenen, vijfde, LP van  Herb 

Alpert and his Tijuana Brass, waarop een groot aantal hits. Het 

minder bekende ‘And the angels sing’ werd door Peter James op 

Radio 390 als filler gebruikt. 

 

Herb Alpert – Carmen. Dit nummer uit de stal van de Tijuana sound 

staat al in de lijst vermeld maar er kan aan worden toegevoegd dat 

Johan Visser het nummer gebruikte voor de presentatie op Mi Amigo 

272 van de wekelijkse Top 50.  

  

Herb Alpert – Cinco de Mayo. Dit nummer staat al in de lijst 

genoemd, maar er kunnen twee opmerkingen aan worden toegevoegd. 

Het werd op Radio 355 gebruikt voor een zogenaamde ‘in huis 

reclame’ waarbij in dit geval de programmamakers ‘French Bikini’s’ 

aan de vrouw probeerden te krijgen. Ook werd het nummer als filler 

gebruikt op Radio London.  

 

Herb Alpert And His Tijuana Brass - Mexican Shuffle. Dit 

nummer komt al voor in de discografielijst, maar er kan aan worden 

toegevoegd dat het werd gebruikt als basis, eind juli 1967, voor een 

promotiespot op Radio Scotland voor ‘a clan bal’, ook wel ‘Big night 

out’ genoemd. Het werd die keer gehouden voor de luisteraars in 

Glasgow en omgeving. In de promospot waren verder fragmenten te 

horen van artiesten die er optraden. Searchers - Take Me For 

What I'm Worth en Searchers - Don't Throw Your Love Away 



 

Herb Alpert – My favourite things. Dit nummer komt al in de lijst 

voor maar er kan bij worden aangevuld dat het tijdens een speciale 

uitzending van Radio Noordzee met Kerstmis 1972 werd gebruikt als 

filler. Het ‘Kerstdiner’ werd namelijk opgenomen in de Bistro ‘In den 

vollen pot’ in Amersfoort. 

 

Herb Alpert And His Tijuana Brass - Slick. Dit nummer staat al in 

de zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toegevoegd dat het 

ook werd gebruikt op Radio Noordzee als tune voor het 

zondagochtendprogramma van Henny Spijkers, dat kortelings de 

ether in werd gestuurd.  

 

Herb Alpert – Spanish Flea. Ook een nummer dat al in de 

discografie voorkomt. Zeer afwijkend van het format van Radio 390 

was het Peter James die in het verzoekplatenprogramma: ‘From me 

to you’ wel fillers gebruikte bij het voorlezen van de verzoeken, 

waarvoor hij ondermeer de ‘Spanish Flea’ inzette. 

 

Herb Alpert and his Tijuana Brass - The Continental. Afkomstig 

van de LP ‘Warm’, één van de vele hoogstandjes van dit orkest. Het 

nummer werd in 1970 op RNI ingezet als tune voor het item: ‘Factory 

Call’, onderdeel van Coffeebreak op het station. De intro van de spot 

werd ingesproken door Hannibal. 

 

Herb Alpert And His Tijuana Brass - The Happening. Staat al 

vermeld in de lijst maar nu de correcte tekst: In 1977, vormde dit 

nummer de basis voor een spot van Ton Schipper op Radio Mi Amigo, 

waarin hij aankondigde dat het station per 1 december van 

frequentie zou gaan veranderen, en wel van de 212 naar de 319 

meter. 

 

Herb Alpert and The Tijuana Brass - Third man theme Dit 

nummer werd door Woolf Byrne heel kort gebruikt als tune op Radio 

City om vervolgens over te schakelen op een nummer van André 

Brasseur.  



 

Herb Alpert and his Tijuana Brass – Tijuana Taxi. Een nummer 

dat alom geliefd is geweest voor productiewerk op de verschillende 

zeezenders. Derhalve staat het nummer al in de discografie, maar er 

kan aan worden toegevoegd dat Peter James op Radio 390 het 

nummer ‘Tijuana Taxi’ gebruikte als filler.  

 

Herb Alpert – Zorba the Greek. Muziek van Herb Alpert staat 

uitgebreid in de Zeezenderdiscografie. Liefst 27 maal werd hij al 

genoemd met verschillende nummers. Met zijn vertolking van het 

thema uit de klassieker met Anthony Quinn in de hoofdrol, komt 

Herb zondermeer op de eerste plek in de lijst van meest gebruikte 

artiest voor productiewerk en tunes. Zorba the Greek van hem werd 

op Caroline South en North gebruikt voor een promospot ten bate 

van de Caroline Club te Liverpool. 

 

Herbie Mann - Philly Dog  Het middag gebeuren op Noordzee "Hou 

Maat met Ferry Maat" ging altijd vooraf met deze mooie tune. 

 

Herman's Hermits - East West. Dit nummer staat al in de lijst 

maar er kan aan worden toegevoegd dat de prachtige rondloper aan 

boord van Veronica ook incidenteel werd gebruikt als men wegens 

onvoorziene omstandigheden uit de lucht diende te gaan. Een 

nieuwslezer maakte gewag van de technische onderbreking met op de 

achtergrond de klinkende klokken van dit nummer. En ook werd er op 

deze rondloper een spot gemaakt waarin werd gemeld dat het blad 
‘Veronica 192‘ van naam veranderd was in 192 en dat in december 

1971. 

 

Herman Hermits – I’m into something good. De groep, die ons van 

het drinken van melk afhield, is vertegenwoordigd in deze aanvulling 

omdat het werd gebruikt bij een jingle op Caroline North: ‘This is the 

Jerry King Show’.  

 

Hilversum Radio Orchestra with Hugh Granville – Stringendo. In 

zijn programma ‘Muziek bij de lunch’ op Radio Veronica las 



presentator Jan van Veen agendatips voor. Een speciaal muziekje had 

hij uitgekozen om als achtergrond te gebruiken en wel ‘Stringendo’ in 

een overweldigende uitvoering van Hilversum Radio Orchestra. 

 

Hobby Horse – Summertime Dit nummer staat al in de lijst maar er 

kan aan worden toegevoegd dat Pierre Deseyn de frase: ‘It’s sum sum 

summertime’ geknipt had om het te gebruiken aan het begin van zijn 

programma op Radio Mi Amigo. Het betrof de uitzendingen van de 

VVVR, Vereniging Voor Vrije Radio, die op de zondagmiddag werden 

uitgezonden. De jingle werd in de zomer van 1976 gebruikt. 

  

Hollies – Try it Op 15 mei 1971 was er brand aan boord van het 

zendschip van RNI, MEBO II, als gevolg van het plaatsten van 

explosieve materialen – die in brand werden gestoken. Gedurende 

geruime tijd werden SOS oproepen gedaan door zowel de 

Nederlandse als Engelse deejays. Ondertussen werd de stations tune 

‘Man of Action’ van het orkest van Les Reed gedraaid, evenals het 

nummer ‘Try it’. 

 

Hollyridge Strings – If I fell in love with you. Vanaf 1 april 1967 

werd, door de Britse wetgever, verplicht gesteld in de auto op de 

chauffeursstoel gebruik te maken van een veiligheidsgordel. Het was 

Tommy Vance die een zogenaamde ‘in huis reclame’ maakte ter 

promotie van ‘The Caroline Safety Belt’, waarbij een onbekende 

instrumentale uitvoering van het Beatles succes werd gebruikt.  

 

Hollyridge Strings – Surfin USA Deze instrumentale versie van het 

Beachboys succes werd, zoals hij zichzelf ook wel noemde, door ‘Your 

Beachboys buddy deejay nr 1’, ofwel Roger Day, ingezet om te 

worden gebruikt als een van zijn fillers op Radio Caroline 

International in 1967. 

  

Honey Combs – Have I the right. Zie Johnny Otis Show met 

‘Telephone baby’. 

  



Horst Wende und sein Orchester – Blue Skies. Eigenlijk hoort dit 

nummer niet in de lijst maar werd aangedragen als zowat een ‘in huis 

reclame’ voor de firma Frans Vlaming te Oostrozebeeke op Radio Mi 

Amigo en wel door Marc Jacobs.   

 

Hugh Heller - Can a pussycat over 35 (KFI demo 1972) Een 

jingledemo van Hugh Heller, waaruit Veronica een bekende filler 

knipte (ook een Top 10 jingle trouwens, die zit er vlak voor). Heller 

maakte jingles aan de West Coast en gebruikte de stemmen van de 

Ron Hicklin Singers (die ook te horen zijn op South American 

Getaway uit de Film Butch Cassedy and The Sun Dance Kid, een filler 

op RNI). Bron: Jelle Boonstra 

 

Hugh Masekela - African Breeze. Dit prachtige nummer van de uit 

Zuid Afrika afkomstige Masekela werd door Dick Verheul in 1987 

geadopteerd tot tune voor zijn zaterdagmorgen programma 

‘Klaarmaken voor de boodschappen’ op Radio Monique.  

 

Hugh Masekela - Watermelon Man In 1969 gebruikte Chiel 

Montagne in zijn programma op Radio Veronica "Chiel Montagne 

zonder Franje" dit nummer als tune. 

  

Hugo Montenegro - Here comes the sun Gebruikt voor een jingle 

van Tony Houston (Radio Atlantis). 

  

Hugo Montenegro – MacArthur Park. Dit nummer wordt al genoemd 

in de discografielijst maar er kan aan worden toegevoegd dat het ook 

werd gebruikt als tune in het programma ‘Muziekfabriek’ op Radio 

Delmare. Prachtig nummer dat ook op Radio Delmare werd gebruikt 

als tune door Ronald Bakker als wel door Peter van der Holst. Of ze 

woorden hebben gehad over het gebruik van elkaars tune is niet 

duidelijk.  

  

Hugo Montenegro and Orchestra – The good, the bad and the 

ugly. De soundtrack van de gelijknamige film haalde in Nederland in 

juni 1968 de hitparade met als hoogste notering een 17e plaats. 

http://www.youtube.com/artist/Hugh_Masekela?feature=watch_video_title


Heerlijk herkenbaar soundje dat op RNI in 1970 door John Denny als 

filler werd gebruikt. 

 

Humphrey Lyttelton - Echoing the blues. De Brit Humphrey 

Richard Adeane Lyttelton was een jazzmusicus en radiomaker en 

vooral bekend van het BBC programma ‘I’m sorry I haven’t a clue’. Een  

van zijn vele nummers die hij in de vijftiger jaren van de 20ste eeuw 

opnam, Echoing the blues, werd op Radio Veronica door Cees van 

Zijtveld gebruikt als eindtune voor het programma ‘Vrijdagmiddag 

Matinee’. 

 

Hunters – Someone elses baby. The Amsterdamse formatie the 

Hunters kwam voort uit Johnny and the Cellar Rockets en speelden 

voornamelijk instrumentale muziek in de periode tussen 1961 en 1968. 

Belangrijke hits: ‘Russian Spy and I’ en ‘Janosh’. Belangrijkste lid was 

Jan Akkerman, de wereldbekende gitarist die niet veel later in Focus 

furore maakte. Het door Adam Faith tot hit gezongen ‘Someone elses 

baby’ werd in 1961 door de Hunters opgenomen en in 1978 door Ferry 

Eden gebruikt voor de jingle ‘De Muzikale Hitregen op 319’ en dat op 

Radio Mi Amigo.  

 

Igor Markevitch-Orchestre de Paris – Pierre et le loup. 

Misschien wel het kortste muziekje dat ooit in de 

zeezenderdiscografielijst zal belanden. 30 seconden en onderdeel 

van het befaamde sprookje ‘Peter en de Wolf’ van Prokofieff, waarin 

via instrumenten allerlei dieren worden voorgesteld. Het voorstellen 

van een eend (hobo) en een vogel (fluit) komen in ‘Pierre et le loup’ 

voor. Het vogelgeluid werd gebruikt op het einde van naamjingles 

voor Henk van Dorp en Frits Barend in het programma ‘Sportief zijn 

beter worden’ op Radio Veronica.  

 

Irish Coffee – The show part 1. Deze Vlaamse rockformatie nam 

dit nummer in 1971 op en het intro werd in de mid jaren zeventig van 

de vorige eeuw gebruikt voor het inzingen, via rondloper, voor de 

rubriek ‘Cash Casino’ op Radio Mi Amigo.  

 



Jack Parnell & His Orchestra – Fanfare Boogie. Dit nummer werd 

gebruikt voor de productie van een jingle op Skånes Radio Mercur en 

wel voor een zogenaamde ‘Station Identification’, die werd 

ingesproken door Rolf Nordström 

  

Jack Teagarden & Sam Lanin's Troubadours - Happy days are 

here again Dit nummer werd ingezet als tune op Radio KING en 

incidenteel op Radio 390 door John Ross Barnard. 

 

Jackie Gleason – Tollgate treat. Een heerlijk jazzy nummer van het 

orkest van Jackie Gleason, gecomponeerd door Billy Ford. Het werd 

in 1964 als tune gebruikt op Radio Atlanta door Tony Withers. En er 

kan nog aan worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt op Radio 

Mercur voor het programma ‘Hallo Copenhagen, this is Hollywood’.  

Jackson Five – Rockin Robin. Ook dit nummer staat al jaren in de 

discografielijst ondermeer met een jingle voor Caroline gemaakt door 

Tony Allen. Daarbij kan aan worden toegevoegd dat in de tijd hij bij 

de Voice of Peace werkte het nummer nogmaals gebruikte voor het 

maken van een jingle: ‘This is the Voice of Peace’.  

James Brown - Maybe The Last Time Dit was de tune van Willy 

Walker (Radio London) en is afkomstig van de LP James Brown - Plays 

James Brown Today And Yesterday. 

  

James Brown - Sex Machine Dit nummer gebruikt voor een promo 

voor Lex Harding op Radio Veronica. 

  

James Brown - Who's afraid of Virginia Woolf De versie van de 

Graham Bond Organisation blijkt de meest gebruikte versie van dit 

nummer als tune van BBMS. Ook werd het begin van dit nummer van 

James Brown op Radio London gebruikt voor het inspreken van een 

jingle, met een lage stem werd herhaaldelijk "Big L" over het nummer 

ingesproken. 

  



James Last - American Patrol Gebruikt op RNI door Daffy Don 

Allen voor de promospot voor de RNI-Miss-Wide-And-Wonderful-

1974-Contest. 

  

James Last Orchestra - Fly me to the moon. In 1973 was het 

Stan Haag op Radio Veronica, die in zijn programma 'Stan Haag 

Vandaag' de uitvoering van het nummer 'Fly me to the moon' van het 

orkest van James Last gebruikte - zoals hij zelf zei als 'overbruggen 

van de tijd', ofwel hij gebruikte het nummer als filler naar het 

nieuws. 

  

James Last - Medley - Goody Goody - Ain't She Sweet - Bei 

mir bist du schön Gebruikt door  Daffy Don Allen voor de productie 

van andermaal een RNI-Miss-Wide-And-Wonderful-1974-Contest 

spot. 

 

James Last Orchestra – Little man. De instrumentale versie van de 

hit van Sonny and Cher in de uitvoering van het orkest van James 

Last werd door AJ Beirens gebruikt voor een programmaoverzicht 

van de nieuwe worldservice van RNI.  

  

James Last - Moeke d'r Staat Een Vrijer Bie De Deur 

Dit nummer fungeerde als aankeiler voor de jingle "De mars van de 

dag" bij zeezender Veronica. 

  

Jan and Dean – The anaheim azusa cuca monga sewing 

association. Waarschijnlijk niet alleen de moeilijkste maar ook de 

langste titel in de zeezenderdiscografie. Dit ‘surf-duo’ werd in 

dezelfde periode bekend dat ook de Beachboys hun eerste hits 

maakten in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. 

Gekoppeld aan:  ‘Good Vibrations’ van The Beachboys werd een kort 

stukje van het nummer van Jan and Dean gebruikt voor een 

promotiespot voor Roger Day op RNI in 1970. 

  

Jan Corduwener and his Ballroom Orchestra - Cheek To Cheek Op 

Radio Veronica fungeerde deze uitvoering van het bekende "Cheek To 



Cheek" als vaste filler in het programma "Help er zit een olifant in de 

tram." 

  

Jan van Veen - Meer  In 1974 kwam de single 'Meer' / 'Meer 

(instrumentaal)' (Polydor) uit. Voor het station Radio Noordzee nam 

Jan daarvan ook nog een speciale versie op ter ondersteuning van de 

'Hou Em In De Lucht'-actie. Op de instrumentale achterkant werd in 

1976 een spot ingesproken voor Jan van der Meer op Radio Mi Amigo. 

  

Jay Epae - Putti Putti Radio Caroline North opener in de vroege 

ochtend. En ook Don Allen liet het instrumentale deel vaak 

lterugkeren in zijn countryshow op Caroline North. 

 

Jean Claude Borelly – Dolannes Melodie. De Franse trompettist, 

geboren in 1953, toerde jaren in het kleine circuit totdat in 1975 zijn 

leven plots op de kop kwam te staan nadat hij Dolannes Melodie 

opnam. In vele landen ter wereld haalde dit nummer de eerste plaats 

van de hitlijsten. Ferry Eden gebruikte het nummer drie jaren later 

als tune voor zijn programma ‘Ook Goeie Morgen’ op Radio Mi Amigo.  

 

Jean Jacques Perrey – Kiyouli Le Clown. Een van de voortrekkers 

van de moog synthesizer muziek, Jean Jacques Perry, komt vaak 

genoeg voor in de Zeezenderdiscografie. Vreemd genoeg staat 

bovengenoemd nummer nog niet in de discografie. Het werd gebruikt 

op Radio Mi Amigo door Ton Schipper, in de periode dat hij het 

programma ‘Keukenpret’ presenteerde.  

 

Jean Michel Jarre - Equinoxe 4. Deze muziek brengt ons terug 

naar het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw toen het 

veelvuldig op de diverse radiostations werd gedraaid. Maar ook werd 

het voor productiewerk gebruikt, zoals door Mike Hagler voor een 

lang anti drugs verhaal op Radio Caroline in zijn programma ‘Space 

Play’. Het gaat daarbij om het nummer ‘Equinoxe 4’.  

 

Jean Michel Jarre - Equinoxe 5. Deze Franse musicus maakte 

gebruik van dezelfde titel in diverse uitvoeringen. Zo werd Equinoxe 

http://www.youtube.com/artist/Jean_Michel_Jarre?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/Jean_Michel_Jarre?feature=watch_video_title


5 ingezet op Radio Caroline in 1979 voor een spot, ingesproken door 

Mike Hagler: ‘Caroline, free radio for a new world.’ 

 

Jean Michelle Jarre - Oxygen I 

We kennen dit nummer ondermeer al van Hugo Meulenhof die het 

gebruikte voor zijn legendarische spots over de verscheidenheid aan 

communicatie mogelijkheden, waaronder Radio Mi Amigo. In 1977 

werd het op Radio Caroline gebruikt voor een 3-1-9 spot. 

 

Jean-Michel Jarre – Zig Zag. Muziek van deze Franse 

instrumentalist, die wereldwijd geweldig scoorde en met zijn 

computermuziek stadions vol fans op de been bracht was in 1974 ook 

populair, ondermeer met het nummer ‘Zig Zag’ bij de deejays van 

Radio Mi Amigo en Radio Atlantis, waar dit geluid als filler werd 

gebruikt. Marc Jacobs over dit nummer: ‘Die heb ik ooit nog gebruikt 

voor een commercial voor ‘Vermeer Thijs en zonen’ op Radio Mi Amigo 

 

Jean Prodromides - Et mourir de plaisir Filmmuziek uit 1960 uit de 

gelijknamige film met ondermeer Roger Vadim. Dit zeer rustige, 

zoetgevooisde instrumentale nummer werd door Ian Anderson op 

RNI in 1973 als achtergrondmuziekje gebruikt. 

 

Jeff Wayne - The Red Weed Part 2. Jeff Wayne was 

verantwoordelijk voor de muziek uit ‘war of the world’. Op de 

dubbelaar kwam destijds ook ‘The Red Weed Part 2’ voor. Dit 

nummer werd ingezet voor de jingle ‘Vrije Radio anno 1979, dit is 

Radio Delmare.’  

 

Jerry Allen Trio - Strangers On The Shore Dit nummer diende in 

de jaren zestig als tune voor de Oxo Show, een van de gesponsorde 

shows op Radio London in de presentatie van Tony Windsor. 

 

Jethro Tull - The Wiche’s Promise. Dit nummer werd al vermeld in 

de zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toegevoegd dat het 

werd gebruikt voor een jingle met meerdere ingrediënten en wel voor 

een naamjingle ten bate van Don Stevens op Radio Caroline in 1975. 



De eerste seconden van dit nummer werden gebruikt en nadat de 

tekst: ‘This is Don Stevens on Radio Caroline’ was ingesproken 

volgden 3 seconden van Tod Rundgren – Hello it’s me gevolgd door nog 

2 seconden van het nummer van Jethro Tull. Na 9 seconden was de 

jingle alweer verleden tijd.  

 

Jim Messina - Love is here. In de discografielijst staat al het 

volgende vermeld: Jim Messina - New And Different Way. Dit 

nummer werd door Mike Hagler en Tony Allan gebruikt voor een van 

de Loving Awareness-promo's van Radio Caroline. Daarbij kan tevens 

worden vermeld dat het nummer ‘Love is here’ ook voor de productie 

van de LA spot ‘Check out Loving Awareness’ werd gebruikt.  

 

Jimmy McGriff - Don't Let Me Lose This Dream Werd gebruikt 

door Hans ten Hooge op RNI voor de jingle 'Radio Noordzee, 

zeemijlen ver muziek.'  

 

Jimmy McGriff – Take the A train. In de begin zestiger jaren 

hadden we al kennis gemaakt op de zeezenders met het geluid van 

Jimmy McGriff. In 1968 nam hij de LP ‘Worm’ op, waarop ondermeer 

‘Take the A train’ opstond. Op Radio Veronica was dit nummer in 1970 

te horen als filler in het programma van Klaas Vaak.  

 

Jimmy Shand - Jimmy’s Fancy na het Auld Lang Syne, was dit de 

eerste plaat die bij de opening van Radio Scotland in 1965 werd 

gehoord. 

  

Jimmy Smith – Bluesette. Van oorspong is dit nummer afkomstig uit 

1962 en gecomponeerd door de Vlaming Toots Thielemans. 

Honderden covers zijn er van gemaakt waardoor Toots het nummer 

‘Social Security Song’ ging noemen. Jimmy Smith zijn versie werd 

voor diverse lidmaatschapsspots voor Veronica gebruikt. 

 

Jimmy Smith – The cat. Dit nummer staat al vermeld in de 

zeezenderdiscografielijst. Maar er kan aan worden toegevoegd dat 

het op Radio 270 werd ingezet ten bate van de promotie van ‘Radio 



News’ een blad dat vooral verhaalde over de zeezenders en dat via 

andere stations ook werd gepromoot.  

 

Jimmy Smith - Sagg Shootin' His Arrows. De man die in 1965 zijn 

hammondorgel meenam naar zee om live aan dek van de Mi Amigo een 

mini concert te geven. Jimmy’s ‘Sagg shootin’ his arrows’ werd 

gebruikt voor een spot waarin, in 1973 op Radio Noordzee, de 

toenmalige journalist Hans Prakke werd aangekondigd. Drie weken 

lang was hij in de zomer aan boord om verslag te doen van de Tour de 

France en werd daarbij gesponsord door het Algemeen Dagblad. 
 

Jimmy Smith – Who’s afraid of Virginia Woolfe. Dit nummer staat 

al in de lijst opgenomen. Er kan echter aan worden toegevoegd dat 

het nummer ook werd gebruikt op Radio London. Op de intro werd 

steeds ‘Big L’ ingesproken. 

  

J.J. Band - Cousins Jack Dit was de allereerste tune van Lex 

Harding toen hij bij Radio Veronica aantrad. 

 

Jo Jo Bennett Orchestra - Leaving Rome Dit nummer was de tune 

van Jeroen Woelwater (Jeroen Soer) op Radio Caroline in 1979/80. 

Op RNI het ook werd gebruikt voor het item ‘Kissing Care Time’ in 

1971 op RNI in de Steve Merikke Show.  

 

Jo Postula - Guitars Against Drums Dit nummer werd op Radio Mi 

Amigo gebruikt voor de productie van een Mi Amigo Fanclub promo, 

die werd ingesproken door Marc Jacobs. 

 

Joe Loss and his Orchestra – Along the Boulevard/ The Maigret 

Theme. Recentelijk kwam er een opname binnen van Alex Dee op 

Radio 270. Tot nu toe was nog niet bekend welke tune hij draaide. In 

dit fragment draaide hij ‘The Maigret t Theme, daaraan toevoegend 

dat het de verkeerde kant was van zijn tune. Enig speurwerk leverde: 

‘Along the boulevard’ op als de enige echte tune van Alex Dee. 

 



Joe Loss Orchestra – Wheels Cha cha cha. Dit nummer werd op 

Radio City in 1965 gebruikt voor de productie van een promospot voor 

een programma dat elke woensdag werd uitgezonden en gericht op de 

automobilist onderweg: The Radio City Roadshow.  

 

Joey Dee and the Starlighters - Pepermint Twist Op Radio Nord 

werd voor het programma "Twistland Kamp S" op basis van dit 

nummer een promospot gemaakt. 

 

Johan Willem Friso Kapel – Voetbal. We schatten in dat de 55 

plussers onder ons, die wel eens naar een wedstrijd uit het betaald 

voetbal gingen in de jaren zestig van de vorige eeuw, dit nummer 

zondermeer herkennen als ‘Koning Voetbal’. Wel het werd in 1977 op 

Radio Mi Amigo gebruikt voor een promo ter gelegenheid van de 

verjaardag van Herman de Graaf, ingesproken door Marc Jacobs.  

 

John Andrews Tartaglia – Goodnight Deze instrumentale versie van 

het Beatlesnummer werd vanaf 1972 gebruikt als dag afsluiter bij 

Radio Veronica.   

 

John Barry - Florida Fantasy. De man die in zijn loopbaan zich in 

de jaren vijftig eerst aanbood om muziek te schrijven, ondermeer 

voor de BBC. Ze zagen hem niet zitten, maar via de John Barry Seven 

en John Barry Orchestra liet hij zien veel mooie dingen te kunnen 

spelen en componeren. Florida Fantasy schreef hij voor de film 

‘Midnight Cowboy’ en dit nummer werd in 1973 ondermeer als filler 

gebruikt op Radio Noordzee.  

 

John Barry – I’m movin’ on. Dit nummer staat al in de 

discografielijst vernoemd, maar er kan aan worden toegevoegd dat 

het in 1966 op Radio Veronica ook werd gebruikt door Marcel 

Overstegen in het programma ‘Verleden tijd’. Achter de persoon 

Marcel Overstegen ging Boudewijn de Groot schuil. 

  



John Barry - James Bond Tune. Dit staat al in de lijst: Herman de 

Graaf gebruikte het Bond-thema in de uitvoering van John Barry voor 

de tune die gebruikt werd bij het Top-50-overzicht van 1977, dat op 

8 januari 1978 werd uitgezonden op Radio Mi Amigo. Maar er kan aan 

worden toegevoegd dat in de week voorafgaand aan het programma 

het ook werd gebruikt in een promo voor het programma, dat was 

ingesproken door Ferry Eden. Er kan aan de lijst ook nog worden 

toegevoegd dat het intro van het nummer werd gebruikt voor een 

promotiespot op Radio Caroline South en wel in 1966 voor de Mike 

Ahearn Show.  

 

John Barry - James Bond Is Back. Dit nummer komt al voor in de 

discografielijst maar werd ook, in combinatie met andere nummers, 

gebruikt voor een promospot op Radio Atlantis voor het zeezender 

gerelateerde blad Script Magazine.  

 

 

John Barry - Meeting in St.Sophia Hans Hogendoorn: 'Zit ik te 

kijken naar 'From Russia With Love', de scène in de Aya Sofia, hoor 

ik de muziek die Kenny Everett gebruikte in zijn bekende 

spionnenspotje voor Dave Cash. Het is het eerste gedeelte, waarin 

hij achtereenvolgens met een Amerikaans, een Russische en een Brits 

accent vertelt van een onoplosbaar geheim - de ontbijtshow.' 

Recorded at CTS Studios, London, England in March 1963. 

 

John Barry - Mountains and Sunsets. Als er één James Bond film 

was met een prachtige muzikaal hoofdthema was het wel ‘You only 

live twice’. Wel, het hoofdthema dat de titel ‘Mountains and Sunsets’ 

meekreeg werd door Ferry Eden op Radio Mi Amigo gebruikt als tune 

toen hij de Top 50 presenteerde. 

 

John Barry Orchestra - On Her Majesty's Secret Service. Dit 

nummer staat al vermeld in de lijst maar er kan aan worden 

toegevoegd dat het op Radio Veronica werd gebruikt voor een 

prachtige jingle over ‘de verbazing van het succes van de Lex Harding 



Show’. In dezelfde jingle werd ook een deel van het nummer ‘Past, 

Present and Future’ gebruikt van de Shangrilas. 

 

John Barry – Soundtrack From Russia with love – James Bond is 

back. Dit nummer werd al vermeld in de zeezenderdiscografie en wel 

voor een spot ten bare van Veronica’s Popjournaal en dus heel 

origineel waren de jongens van de Vereniging voor Vrije Radio niet op 

Radio Mi Amigo toen ze het in 1976 gebruikten voor een jingle ten 

bate van ‘verzoekjes voor vrije radio.’  

 

John Barry – Theme from Dr.No. Dit instrumentale nummer werd 

gebruikt als opener tijdens de speciale documentaire, die op 21 april 

1965 op Radio Veronica werd uitgezonden over de geschiedenis van 

de eerste 5 jaren van het radiostation.  

 

John Huband Scottish Sound - Bella Fiore Dit nummer werd 

gebruikt door Jack McLaughlin voor zijn Ceilidh show op Radio 

Scotland. 

 

John Huband & Scottish Sound - Radio Scotland Polka 

  

John Lasalle Quartett - Jumpin' at the Left Bank. Diegene die 

dit nummer hoort begint automatisch een jingle van Radio Caroline uit 

1964 mee te zingen: ‘c-a-r-o-l-i-n-e’ the station that swings’. Het 

nummer werd begin jaren zestig live opgenomen in de gelijknamige 

Jazz Club in New York. 

 

John MacLeods First XI - Don't shoot the Ref. Fontana TF696 

(UK.1966) tune van Ian MacRae (Radio City). Plaatje opgenomen in 

het kader van de WK Voetbal 1966, welke eindronden in Engeland 

destijds warden gespeeld.  

 

John Shakespeare Orchestra – Fade out. Een in 1969 op het Decca 

opgenomen instrumentaal nummer. Het werd in 1971 gebruikt voor 

een jingle ‘Radio Noordzee Internationaal’. Het begin van het nummer 



voor de gezongen tekst, het einde van het nummer na de gezongen 

tekst.  

John Shakespeare Orchestra- Number one theme. Dit nummer 

staat al vernoemd in de zeezenderdiscografielijst op Soundscapes. 

Er kan aan worden toegevoegd dat het nummer ook door Terry Davis 

werd gebruikt om er een filler uit te monteren voor zijn programma’s 

op RNI. 

 

Johnny Harris – Light my fire Dit nummer, waar we al lang naar op 

zoek waren, werd zowel als filler en tune door Alan West gebruikt 

tijdens zijn periode op RNI in 1971. 

  

Johnny Harris and Lulu's Theme Op RNI in 1970 kwam dit nummer 

veelvuldig voor als het werd gebruikt om gesproken commercials live 

in het programma te brengen en wel voor de Spaanse 

luchtvaartmaatschappij Iberia Airlines. 

  

Johnny Harris - Stepping Stones Wat is nou dat fluitje in de RNI 

Smash Play jingle, jarenlang de uuropener bij Radio Noordzee vanaf 

zee? Het is Steppin’ Stones van Johnny Harris. 

  

Johnny Howard Band – Rinky Dink. Dit nummer wordt al uitgebreid 

beschreven in de zeezenderdiscografie maar er kan aan worden 

toegevoegd dat Tony Withers op Radio Atlanta het nummer in de 

achtergrond gebruikte als hij verzoeken voorlas in 1964. 

 

Johnny and The Hurricanes – Crossfire. Dit instrumentale nummer 

werd gebruikt als filler in de programma’s van Skanes Radio Mercur, 

zoals ‘Club Mercur’ 

  

Johnny and the Hurricanes – Rockin Goose Dit nummer heeft al een 

behoorlijk aantal verwijzingen in de discografielijst. Maar er kan nog 

aan worden toegevoegd dat Bruce Holland, deejay op het fortstation 

Radio Invicta het nummer als tune gebruikte.  

  



Johnny and the Hurricanes – The Kid. Deze Amerikaanse groep, 

van origine afkomstig uit Toledo, wordt vaak genoeg de werelds beste 

instrumentale formative genoemd. Ze waren vanaf 1958 actief en 

scoorden wereldwijd tientallen kleine en grote hits. Op Radio Atlanta 

was het Mike Raven die het nummer ‘The Kid’ tot zijn tot zijn tune 

nam. 

 

Johnny Keating Sound – Ticket to ride. Eerste Kerstdag 1973 was 

er om 4 uur in de nacht een zogenaamde link up, een gezamenlijke 

uitzending op twee frequenties, van Radio Caroline en Radio Northsea 

International. Andy Archer was de centrale presentator op Caroline 

terwijl Robb Eden deze plek bij RNI had. In het programma draaide 

Robb een liedje over RNI dat eerder die avond door de deejays was 

opgenomen op de melodie van Ticket to Ride.  

  

Johnny Mann Singers - Cinnamint Shuffle 

Het intro van dit nummer werd gebruikt voor het maken van een "Ook 

Goeiemorgen" jingle op Veronica. (Dezelfde medlodie als HERB 

ALPERT - MEXICAN SHUFFLE, zie daar.) 

 

Johnny Otis Show – Telephone Baby. In 1969 werden korte 

fragmenten van dit nummer gebruikt in een lange promotiespot voor 

het programma ‘Goud van Out’ op Radio Veronica, dat op de 

zaterdagmiddag, voorafgaand aan de Top 40, werd uitgezonden. In de 

promotiespot waren verder fragmenten te horen van de volgende 

nummers: Honey Combs met ‘Have I the right’, Bryan Hyland met 

‘Genie come lately’, Dell Shannon en ‘The Wanderer’ en The Allisons 

met ‘Are you sure’.   

  

Johnny Rivers – Memphis Op Radio Caroline South gebruikte Tom 

Lodge, als invaller, voor The Emperor Rosko, als tune een 

instrumentale versie van het nummer 'Memphis'. Dit nummer, dat we 

ondermeer kennen in een uitvoering van Elvis Presley, was op dat 

moment een hit in Europa van Johnny Rivers. 

 



Johnny Wigg's New Orleans Music - Tin Roof Blues. Rustig 

beginnend en dan snel opdrijvende sound van Johnny Wigg’s New 

Orleans Music, bigband jazz dat terecht op DCR als tune voor de 

Top10 in 1961 werd gebruikt met als presentator Hans Vangkilde. 

 

Jokers - Dunch Dunch Dunch Een zwervende hond vindt altijd wel 

wat, luidt het spreekwoord. Jaren zocht het Genootschap naar de 

plaat achter dé jingle van Radio Atlantis. Eerst met een luid akkoord, 

de tekst Radio Atlantis … set him on (of is het ’set ‘m off’, NIET te 

verstaan namelijk), gevolgd door een zwabberend gitaartje. Atlantis 

was een Vlaams station. Het was aannemelijk dat ze de backing van 

een Belgisch plaatje hadden gehaald. Dat is ook zo. De muziek komt 

van ‘The Jokers’, een gitaargroep uit Antwerpen. En heet Dunch 

Dunch Dunch. Gevonden op een rommelmarkt, twee kwartjes. Wat 

een dunch is? Een hapje tussen je lunch en de diner in, een 

tussendoortje. Net als het plaatje (uit 1967) eigenlijk. (Bron: Jelle 

Boonstra).  

  

Jona Lewie - Rearranging the deck chairs on the Titanic Dit 

nummer werd op Radio Caroline als eindtune gebruikt door Brian Allen 

die op het station in 1984 was te horen. 

 

Jonathan and Darlene Edwards – Een hoog Deens gehalte in deze 

aanvullingslijst. Het instrumentale ‘Jealousy Mosaic’ werd op piano 

gespeeld en gebruikt als tune voor het programma ‘Mosaic’ met John 

Steenberg op Radio Mercur.  

 

Jörgen Ingman – Wishin and Hopin Dit nummer, dat we vocaal 

kennen in de uitvoering van ondermeer Dusty Springfield, werd door 

de Deense gitarist in 1964 opgenomen. Op 1 juli 1979 werd het als 

instrumentaaltje gebruikt bij de opening van Radio Mi Amigo 272 

door Ton Schipper, om de luisteraar uitgebreid te vertellen over de 

programmering van het nieuwe station.   

  

Jose Feliciano - NorthSea Light My Fire 1 maart 1970 was de 

eerste zondag dat RNI officieel in de ether was. Het programma was 



deels gespekt met groeten en succeswensen van artiesten en op een 

bepaald moment kwam ook de toen zeer populaire Jose Feliciano 

voorbij die op de intro van zijn versie van 'Light my fire' een speciale 

versie inzong: 'This is Jose Feliciano and I wanna wish NorthSea a 

lot of succes, so come on NorthSea, light my fire!' 

 

Jumping Jewels – Afrika. Radio Noordzee, en dan hebben we het 

over het radiostation dat in 1964 kortelings actief was vanaf het 

REM platform voor de kust van Noordwijk, had het programma 

‘Muziek Parade’. Het programma werd gepresenteerd door Ben Bruna, 

die dit nummer van de Jumping Jewels als tune gebruikte. 

 

Jumping Jewels - Irish Washerwoman In 1964 was op Radio 

Noordzee het programma "Muziek Parade" te beluisteren. De 

presentator was Ben Bruna en hij gebruikte dit nummer als tune. 

 

Jumping Jewels – Istanbul. Dit instrumentale nummer dat van 

origine door de Zweedse formatie de Spotnicks werd gespeeld, kwam 

in 1963 op het Philips label uit in de uitvoering van de Nederlandse, 

uit Den haag afkomstige, formatie The Jumping Jewels. Jan van Veen 

gebruikte het nummer in 1969 op Radio Veronica als filler. 

 

Kathy Kirby – Main theme from Adam Adamant. Dit nummer is 

afkomstig uit een televisieserie opgenomen in de jaren zestig van de 

vorige eeuw. In de hoofdrol was Gerald Harper als Adam Adamant, 

een Victoriaanse heer die in de swinging sixties geheel tot leven 

kwam, te zien. Het nummer werd gebruikt voor een promo ten bate 

van de Dave Lee Travisshow op Radio Caroline. 

 

Ken Woodman and his Piccadilly Brass – Long live love. De 

instrumentale versie van het door Chris Andrews geschreven en door 

Sandie Shaw tot een hit gezongen nummer ‘Long Live Love’ werd door 

de Nieuw Zeelander Glenn Adams gebruikt als filler op Radio Caroline 

International (South). 

 



Kenny Ball and His Jazzmen - Red Square Met dank aan de 

vrienden van OEM die met deze oplossing kwamen. Het nummer werd 

door Mike Lennox op Radio London gebruikt als filler.  

 

Kenny Ball and his Jazmen – Teddy Bear’s Picknick. Dit 

instrumentale nummer werd op Radio City gebruikt voor het inzingen 

van een promojingle voor het programma ‘Monsters Magic Music 

Show’.  

King Curtis – I was made to love her. Waanzinnig prachtig nummer 

met de saxofoon in de hoofdrol. King Curtis zijn vertolking van het 

Stevie Wonder succes. Dit werd door Bud Balloo als tune gebruikt op 

Radio Caroline International in 1968.  

 

Kirk Franklin – Keep your head. Zie voor informatie bij Earth Wind 

and Fire en het nummer ‘Zanzibar’.  

 

Kitty Jansen e.a. - Shell Helpt: Theorie verkeersexamen Onder 

de noemer "Shell helpt" bracht het bekende benzinemerk ooit een 

serie flexidisks van waarop allerlei tips werden gegeven voor de 

weggebruiker. In dit geval betrof dat het "Theorie verkeersexamen," 

verwoord door Kitty Jansen. Van dit plaatje werd de tekst "Zijn er 

nog meer plaatsen waar je niet mag uitladen van passagiers" geknipt 

ten bate van een jingle in de Adje Bouman Top Tien op Veronica. 

Tevens werd het door Karl Braun uit Den Haag gebruikt voor zijn 

gesproken brieven ten bate van de ABTT. 

  

Klaus Wunderlich – George on my mind. Ontelbare malen is dit 

prachtige nummer door een groot aantal artiesten aan het vinyl 

toevertrouwd. De uitvoering van Klaus Wunderlich kwam redelijk vaak 

bij Radio Veronica op de draaitafel nadat Joost den Draayer het had 

verkozen tot tune van het programma ‘Voetjes van de vloer’. 

 

Kokomo, His Piano And Band - Asia Minor. Dit nummer staat al 

beschreven in de zeezenderdiscografie maar er kan aan worden 



toegevoegd dat Joost den Draayer het nummer in 1985 gebruikte op 

Radio Monique.  

Kool and the Gang – Kool and the gang. Dit instrumentale funky 

nummer van deze groep stond al in de discografielijst maar er kan 

aan worden toegevoegd dat Alan West het op RNI in 1971 ook als 

filler gebruikte.  

 

Kraftwerk - Franz Schubert. In het jaar 1977 liep er een 

zogenaamde ‘in huis reclame’ op Radio Caroline en wel voor de ‘Radio 

Caroline Rock Record Collectors Guide’. Ter ondersteuning van de 

promotiespot werd het nummer ‘Franz Schubert’ van Kraftwerk 

gebruikt, dat afkomstig was van de LP ‘Trans Europe Express’, 

eveneens uit 1977. 

 

Kraftwerk - Kometenmelodie 1. Het was in een programma van 

Brian Martin op Radio Caroline uit 1978 dat we de jingle ‘Think Loving 

Awareness, it will help you feel better than you think' zeer 

recentelijk tegenkwamen. Opmerkelijk omdat de meeste ‘L A’ jingles 

overbekend zijn. Kraftwerk met ‘Kometenmelodie 1’ werd ervoor 

gebruikt met nadruk op een fragment op 3 minuten en 8 seconden in 

het nummer. 

 

Kraftwerk - Kometenmelodie 2 

Gebruikt voor naamjingels op Radio Mi Amigo. Deze jingles werden in 

serie gemaakt in Amstelveen in de studio van Ton van Draanen en 

ingesproken door Louis Stuster. Trouwens Louis Stuster is nog kort 

op Mi Amigo 272 werkzaam geweest onder de naam Johan Vermeer.  

 

Kurt Edelhagen en Orkest – Up up and away Tom van der Velde, en 

dan hebben we het over Radio Caroline, gebruikte in de periode 

1979/'80  de instrumentale versie van dit nummer van de Fifth 

Dimension als tune. In 1979 gebruikte ook René van Elst het nummer 

in zijn programma Wekkerradio op Radio Caroline als tune. Dit 

nummer in de uitvoering van Kurt Edelhagen werd verder 1971 op 

RNI gebruikt ten bate van een promotiespot voor de RNI World 

Service, die werd ingesproken door Alan West.  



Kurt Wege Orchestra – Typwriter. In de originele uitvoering van 

Leroy Anderson komt het nummer al voor in de lijst, maar een 

uitvoering van het Duitse orkest van Kurt Wege, uit 1966, afkomstig 

van de LP ‘The Music of Leroy Anderson’ werd op Radio 390 gebruikt 

voor een promo voor ‘Radio News’ dat exclusief berichtte over de 

zeezenders.  

Lalo Shifrin – Theme from Mannix. Een prachtige opener destijds 

voor de privé detective serie Mannix. De top van dit instrumentale 

nummer werd op Radio Mi Amigo gebruikt voor de diverse jingles van 

de deejays hittips.  

 

Larry Elgart and His Orchestra - Bandstand Boogie. In 1965 was 

er op Radio Caroline wekelijks een uitzending van de Cashbox 100. 

Voor dit programma werd het nummer ‘Bandstand Boogie’ van het 

orkest van Larry Elgart ingezet als tune. Het nummer werd in 1954 

opgenomen en zou decennia lang ook de tune zijn van het ABC TV 

programma ‘American Band Stand’. 

  

Laurel and Hardy – Turn on the radio. Dit nummer werd door het 

komische duo met een knipoog naar de auto en de radio verwerkt: 

‘What a beautiful morning, put on the radio and let’s have some music’ 

En op Radio Mi Amigo was men in 1977 zo scherp dit stukje te 

gebruiken voor een jingle in het programma ‘Ook Goeiemorgen’. 

  

Laurie Johnson and the London Studio Orchestra – The 

Adventures. Dit nummer staat al in de Discografielijst, maar er kan 

aan worden toegevoegd dat in 1966 Keith Ashton het op de voor de 

kust van Nieuw Zeeland uitzendende Radio Hauraki gebruikte als 

filler in zijn programma.  

  

Lenny Dee - Good Night Sweetheart De titel van de eindtune van 

het programma ‘Eve, the woman’s magazine of the air’ was al jaren 

bekend maar juist die uitvoerende wilden maar niet bekend worden. 

Juist het is Lenny Dee, een nummer ooit door John Ross Barnard 

uitgekozen. 



 

Leroy Anderson – Fiddle Faddle. Voor zijn rubriek Vaak Wakers 

Krakers gebruikte Klaas Vaak regelmatig een andere tune om de 

teksten voor deze prijsvraag in te spreken, zo ook dit prachtige 

‘Fiddle Faddle’. 

 

Les Baxter - Poor People Of Paris Gebruikt voor de commercial 

"Radio Veronique" op Radio Veronica in 1967. Ook AJ Beirens kwam 

daarmee met een lange jingle op Atlantis. 

 

Les Brown – Where’s Pres. Met dit instrumentale nummer van het 

orkest van Les Brown nemen we U mee naar het jaar 1962 toen dit 

nummer werd gebruikt voor het programma ‘Vi spiller, De ta'r fat’ op 

Radio Mercur. 

 

Les and Larry Elgart - Song of India. Een commercial voor The 

Nova Park Hotel in Zürich werd in de jaren zeventig regelmatig in de 

internationale service van RNI gedraaid, waarbij deze muziek werd 

gebruikt. Bijkomstigheid is dat de eigenaren van RNI, de uit Zürich 

afkomstige, Meister en Bollier waren, 

 

Les Paul - Whispering / Les Paul & Mary Ford - Vaya con dios Op 

zoek naar een nieuwe geschikte frequentie verrichtte Veronica in 

1972 testen in nachtelijke uren. Daarvoor werd deze nummers in een 

looptape gebruikt. 

 

Les Reed - Also Sprach Zarathustra (composed by Richard 

Strauss). Dit nummer staat al vermeld in de zeezenderdiscografie 

maar er kan nog aan worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt 

voor een promotiespot op Radio Mi Amigo onder de noemer: ‘De 

vereniging voor vrij radio komt naar U toe’. Dit gebeurde aan het 

begin van de spot, waarvan een tweede deel een onbekend klassiek 

werk hoorbaar is. 

 

Les Reed – The little Leprechaun. In de jaren zeventig had 

iedereen – als we het over Les Reed hadden – het over de ‘Man of 



Action’. Inmiddels is het al een aardige lijst met nummers van dit 

orkest, die op de een of andere manier zijn gebruikt door de 

zeezenders. Dit nummer werd gebruikt als ondersteuning in een 

promotiespot op Radio 390 en wel voor het programma ‘Lunchbreak’. 

. Het blijkt ook dat het voor het gelijknamige programma als tune 

werd gebruikt. 

 

Lester Flatt and Earl Scruggs – Foggy Mountain breakdown. Met 

de enorme lading aan muziekjes die gebruikt is voor tunes, jingles en 

productiewerk kan het gebeuren dat er een, en heel bekende, al die 

jaren over het hoofd is gezien. Tot nu toe niet vermeld is dit 

nummer, dat door Ton van Draanen werd gebruikt om jingles in te 

spreken voor Mi Amigo en Caroline deejays: ‘I’ve got for you a 

message, there’s one thing you must know, listen to Rob Hudson on 

your radio etc.’ 

 

Lester Flatt & Earl Scruggs - Nashville Skyline Rag. De heren van 

de skiffle rag werden door Don Allen op RNI ingepast in zijn country 

programma als filler met het nummer ‘Nashville Skyline Rag’.  

Lionel Hampton – Hamps swings the bell. Ook op het op Denemarken 

gerichte Radio Mercur had men tal van gesponsorde programma’s, 

ondermeer een kwartiertje dat werd betaald door Max Factor. Dit 

nummer van Lionel Hampton, en om precies te zijn de intro, werd 

gebruikt als opener van het programma in 1958.  

 

L.J. Reynolds - The Penguin Break Down. Uit de zogenaamde 

Northern Soul stal op het Law-Ton label werd dit nummer in 1971 

uitgebracht. In de periode dat Gerard van der Zee voor Atlantis 

werkte in 1974 gebruikte hij het incidenteel als eindtune.  

 

Los Indios Tabajaros – As time goes by. Prachtige instrumentale 

versie van de klassieker ‘As time goes by,’ in de stijl Hawaï, werd op 

Radio Dolfijn gebruikt voor een promotiespot voor het 

verzoekplatenprogramma, dat iedere dag tussen 9 en 12 uur op de 

227 meter was te beluisteren.    



 

Lou Donaldson - Spaceman Twist. In de categorie van hammond 

organisten als Jimmy McGriff en Jimmy Smith met een bijgevoegd 

trompetgeschal levert dit het prachtige nummer ‘Spaceman Twist’ op. 

Het nummer werd in 1965 gebruikt voor een commercial voor 

‘Caroline Sales’, een promospot vreemd genoeg alleen gericht op 

heren.   

 

Love Unlimited Orchestra – My sweet summer suite. Werd op 

Radio Mi Amigo gebruikt als achtergrond ten bate van een promo 

voor de Mi Amigo Fanclub. 

 

Love Unlimeted Orchestra – Theme from together Brothers. Dit 

nummer staat al in de zeezenderdiscografie, maar er kan aan worden 

toegevoegd dat Hugo Meulenhof dit nummer gebruikte ter 

ondersteuning van een promotiespot op Radio Mi Amigo, waarin de 

zenderwisseling naar de 212 met op 25 juli 1977 werd aangekondigd.  

 

Lovin' Spoonful - You Didn't Have To Be So Nice Voor het 

programma Zondagmatinee op Radio Veronica maakte Stan Haag in 

1972 een eenmalige promo voor een special van Klaas Vaak rond de 

Lovin' Spoonful. Voor deze spot werden de volgende nummers 

gebruikt: "Did You Ever Had To Make Up Your Mind", "Summer In 

The City", "You Didn't Have To Be So Nice" en "Do you believe in 

magic". 

 

Loving Awareness – Existence. Loving Awareness was de sfeer 

rondom een Britse hype-popgroep, die in 1976 met veel tamtam werd 

aangekondigd als de nieuwe Beatles. Daar er toen al jaren werd 

gespeculeerd over een eventuele reünie trok het inderdaad de 

aandacht. Het bleek echter een promotiestunt van Radio Caroline-

eigenaar Ronan O'Rahilly, die zijn radiostation definitief een hippie-

imago wilde bezorgen. Loving Awareness, LA werd een soort 

mythische new age-achtige pseudoreligie, gebaseerd op de sfeer die 

met name John Lennon en George Harrison uitstraalden: vrije liefde, 

solidariteit met armen en verdrukten. Er zijn tal van ‘LA’ jingles 



gemaakt door Carolinedeejays, echter is de muziek van de groep, 

zover bekend, slechts tweemaal voor een LA jingle gebruikt op Radio 

Caroline en wel door Rob Hudson met de tekst: ‘Loving Awareness is 

lief zijn voor elkaar, Loving Awereness is vriendelijkheid. Loving 

Awareness is begrip tonen voor iemand anders. Loving Awareness 

probeer het eens, denk mee, denk LA’.  

  

Loving Awareness – Existence/ Voice of Love /Love you to know. 

In 1976 werd door Tony Allen op Radio Caroline de uitleg gegeven van 

‘Loving Awareness’ en werd, in een korte promo, de LA LP gelanceerd, 

waarvoor bovenstaande drie nummers werden gebruikt.  

 

Lulu - Shout Op Radio City werd het begin van dit nummer, de 

geweldig uithaal waarmee Lulu "Well" zingt, gebruikt voor de jingle 

"Pops allday everyday on Radio City". 

 

Makkers - Zomerzon 

In de zomer van 1972 maakte RNI deejay Peter Holland 

verschillende montages met de prachtige jingle, ingesproken door 

Hans ten Hooge: ‘RNI’s Smash Play’. Peter monteerde er telkens een 

kort fragment achter gericht op de zomer. Daarbij gebruikte hij 

allereerst ‘De zomerzon’ van de Makkers.  

 

Manfred Mann - God rest ye merry gentlemen Dit nummer werd 

slechts een keer gebruikt als eindtune en wel bij het laatste 

avondprogramma van Pete Drummond op Radio London, een dag 

voordat het station door de invoering van de MOA uit de ether zou 

verdwijnen.  

 

Mahna McKay – Mah na Mah na. Piero Umiliani is de naam van de 

Italiaanse componist, die het nummer ‘Mah na Ma na’ in 1968 schreef 

en dat eerst werd gebruikt als soundtrack voor een documentaire 

waarin het erotische leven van de Zweedse bevolking werd getoond. 

Een deuntje dat prettig gestoord kan blijven hangen en door Brian 

Mc Kenzie in 1972 als filler werd gebruikt in zijn programma’s op 

RNI. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piero_Umiliani&action=edit&redlink=1


 

 

Mantovani – Elisabeth Serenade. Dit prachtige nummer werd op 

Radio Veronica gebruikt als tune voor het programma ‘Even 

voorstellen’, een programma dat werd gepresenteerd door Veronica 

aandeelhouder Max Appelboom. 

 

Mantovani - Lonely Ballerina  In de categorie van zeer melodieuze 

instrumentale nummers hoort dit werk van Mantovani zondermeer 

thuis. Het werd op Radio 390 gebruikt als tune van het programma 

‘Evening Serenade’. Tevens werd het ook voor het programma 

‘Serenade’ ingezet.  

 

Mantovani – Most beautiful girl. Als je dit nummer beluisterd dan 

denk je zo terug aan de tijd dat de BBC Light Program op de radio 

was te beluisteren. Toch heeft dit nummer te maken met de 

zeezenders want het werd gebruikt als tune voor het programma 

‘Spotlight on’ op Radio 390, waarin telkens het werk van één en 

dezelfde artiest werd voorgesteld. 

Mantovani - Theme from Exodus Ook deze uitvoering door 

Mantovani werd gebruikt door Jan van Veen op Radio Veronica in het 

programma Candlelight. 

 

Manuel And his Music of the Mountains - Proud Matador Dit was 

een van de tunes die Rob Ronder gebruikte op Radio Atlantis. 

 

Marinierskapel - Neerlands roem. Werd gebruikt als Dagopener op 

Radio Veronica. Er kan worden aan toegevoegd dat enkele noten van 

het nummer ook werd gebruikt in het programma ‘Ook Goeiemorgen’ 

om de Tom Collins Hittip aan te kondigen.  

 

Mario Mathy - Jumbo Filler op Radio Monique. 

Mar-Keys - Philly Dog Hans Hogendoorn: Dave Lee Travis gebruikte 

op Caroline Philly Dog van The Mar-Keys. Een splinternieuwe plaat 



toen, in 1966. Maar er kan nog aan worden toegevoegd dat het in 

1966 op Radio Caroline South door Dave Lee Travis werd gebruikt 

voor een promo spot voor ‘The Caroline Night Out.’ 

Mark Wirtz - Riviera Carnival. De Carolineorganisatie probeerde in 

de jaren zestig van de vorige eeuw op allerlei manieren de luisteraars 

aan zich te binden. Zo werd er een speciale Caroline Club opgericht, 

waar uiteraard ook promotie voor diende te worden gemaakt. Eén van 

deze promotiespots, in 1966, werd begeleid door de muziek van Mark 

Wirtz. 

  

Mark Wirtz, His Orchestra and Chorus - The Real Mr. Smith 

Een instrumentaaltje gebruikt door Andy Archer als filler aan het 

einde van zijn programma-uur in de RNI Top 30 van 26.7.1970. 

 

Mar-keys – Grab this thing. Dit nummer had twee versies, die op 

de A en B kant van de single uit 1965 op het Stax label verschenen. 

De in 1958 opgerichte formatie had een funky geluid dat precies 

aansloot met het doel van een programma item in het eerste uur van 

de avondshow van Johnny Walker op Radio Caroline International: 

‘The Soul Spot’.  

 

Marshall Tucker Band – Long hard ride. In 1976 was het Peter van 

Dam die op Radio Mi Amigo die het nummer gebruikte als eindtune 

voor zijn doordeweekse middagprogramma: ‘Met Peter Gaat het 

Beter’.  

 

Martin Wulms – Rumba Tamba. Twee hitjes had het uit Roermond 

afkomstige orkest van Martin Wulms, reden genoeg dat men een 

contract kreeg bij Negram om een LP op te nemen in 1971. Het 

herkenbare geluid van dit orkest was vooral op Radio Veronica te 

beluisteren. Lex Harding gebruikte het nummer ‘Rumba Tamba’ in de 

zomer van dat jaar als filler in zijn programma.  

 

Marvin Gaye - Don't mess with Mister 'T' 

Soms heb je van die momenten dat je op een regenachtige zondag 



muziek, die je de laatste tijd hebt aangeschaft, eindelijk eens kunt 

draaien om daarbij te ontspannen. Deze ochtend draaiden we de 

soundtrack van de film 'Trouble Man' uit 1972. Muziek destijds 

gecomponeerd door Marvin Gaye. Bij track 12 begon na 24 seconden 

mijn oren, zo ver nog mogelijk, op scherp te staan. Na een paar keer 

draaien wist ik het zeker dat dit muziekje deels is gebruikt om een 

rondloper van te maken die in de Nederlandstalige uitzending van 

RNI door ondermeer Mark van Amstel werd gebruikt als filler.  

 

Marvin Hamlish – Bond ’77. In 1978 werden er door Radio Caroline 

in samenwerking met Radio Mi Amigo de ‘Miss Caroline’ verkiezingen 

gehouden, waarbij het ging om dames die de naam ‘Caroline’ bij de 

geboorte hadden meegekregen. De promo werd ondersteund door 

bovenstaand nummer van Marvin Hamlish.  

  

Mason Williams – One minute commercial. De man die hoog scoorde 

met ‘Classical Gas’ maakte ook vele korte instrumentaaltjes, 

waaronder ‘One minute commercial’. Dit werd gebruikt op Radio 

Veronica in het programma ‘Sportief zijn beter worden’ en het item 

‘Het Elfje van de week’, wanneer weer een voetballer in de spotlight 

werd gezet. 

 

Maurice Jarre Orchestra - Lara's theme (from Dr. Zhivago) 

Deze uitvoering werd op Radio Noordzee gebruikt als afsluiter van 

het programma "Herry met Ferry" — Ferry Maat dus. 

  

Max Steiner – Soundtrack Gone with the wind – Tara’s theme. 

(Warner Bros/1939). Een klassieker, deze gedragen muziek bij het 

grootste vooroorlogse film succes uit Hollywood, waarin Clark Gable 

en Vivian Leigh (Tara) elkaar lijken te krijgen maar dan toch net weer 

niet, vandaar de droevige ondertoon van Tara’s theme. Ferry Maat 

gebruikte het nummer vaak ter afsluiting op Radio Noordzee van zijn 

‘Herrie met Ferry’, voor het oplezen van Top 50 standen en bij acties 

als  Hou’m in de lucht’. Filmfans beschouwen de muziek van Steiner 

met die van Bernard Hermann (de Hitchcock componist) als 



hoogtepunten in de filmgeschiedenis. (Bron: Jelle 

Boonstra/Tunesboek). 

 

Maynard Ferguson – Give it one. Maynard Ferguson prachtige: ‘Give 

it one’ werd op Radio Veronica gebruikt in de niet regelmatige 

‘techniekshow’.  

Maynard Ferguson – L-Dopa Door Terry Davis gebruikt voor het 

maken van de jingle ‘RNI Alan West 1971’, een jingle waarvan hij zich 

noch herinnert dat deze destijds werd gemaakt met de hulp van Mike 

Ross en Leo van der Goot. (L-Dopa is een pil tegen Parkinson). Terry 

Davis maakte ons recentelijk heel duidelijk dat dit tevens de door 

hem veelvuldig gebruikte tune in zijn programma’s op RNI was 

 

Maynard Ferguson – Three more foxes. De muziek van de bekende 

trompettist, zo blijkt decennia later, veelvuldig gebruikt te zijn op 

de zeezenders. Het nummer ‘Three more foxes’ werd op Radio 

Caroline in 1966 gebruikt voor een promo om mooie vrouwen op te 

roepen zich aan te melden voor ‘Radio Caroline Model’.  

 

McCoys - Hang On Sloopy Ik luisterde recent naar een programma 

van Rick Dane op Radio Caroline, waarin ook een item voor de 

huisvrouw. Gedurende de show promootte hij het item ettelijke 

malen. Ondermeer gebeurde dit met een kort stukje uit ‘Hang on 

Sloopy’ van the Mc Coys. Namelijk ‘Hang on’ of misschien vrij vertaald 

‘even aandacht’.  

 

Mel Henke - Old McDonald had a girl. Andermaal een nummer dat 

werd gebruikt op Radio Caroline North voor een promo en wel voor: 

‘Stop fooling with the antenna’. 

 

Melanie – Peace will come. Ontdekt door Willem Duys in 1969 had 

de Amerikaanse zangeres Melanie in de begin jaren zeventig vele 

successen. In mei haalde Veronica, in samenwerking met 

organisatiebureau Paul Acket, de zangeres voor een concert in het 



Amsterdamse Concertgebouw naar Nederland en werd een promospot 

ingesproken op de tonen van ‘Peace will come.’   

 

Members – Radio Dit nummer werd gebruikt voor een Radio Caroline 

jingle in de jaren tachtig, toen het station vanaf de Ross Revenge 

haar programma’s verzorgde. 

 

MFSB – Freddie’s dead. Een compositie van Curtis Mayfield in de 

uitvoering van het orkest uit Philadelphia dat veel goede 

soulartiesten in jaren zeventig van de vorige eeuw begeleidde. Ik 

hoorde het nummer en associeerde het meteen met de naamjingle van 

Dennis King, toen hij werkte voor Radio Caroline. Op Soundscapes is 

eerder in de zeezenderdiscografie vermeld dat het ging om de 

uitvoering van Curtis Mayfield, dat onjuist is.  

MFSB - Poinciana 

Dit nummer staat al in de discografielijst maar werd ook gebruikt 

door Will Luikinga op Radio Veronica als filler in zijn ‘Willem 

Keukenhof Show’.  

MFSB – Zack's Fanfare. Op het Philadelphia label was dit orkest de 

voornaamste backing voor tal van artiesten die in de jaren zeventig 

furore maakten op dit soul label. TSOP stond voor ‘The Sound of 

Philadelphia’  een soort tegenhanger van Motown uit Detroit City. Dit 

nummer werd door Ferry Maat in 1974 meteen na release opgepakt 

om als filler te gebruiken in de Soul Top 30 op RNI. 

 

Michel Polnaref – Lipstick. Op Radio Mi Amigo was eenmalig een 

programma te beluisteren van de Westlandse Discjockey Organisatie, 

met de Westvlaamse Top 10. ‘Lipstick’, dat al als filler in de 

zeezenderdiscografie staat, werd als tune voor het programma 

gebruikt.  

 

Mike Absalom - Hector the Dope Sniffing Hound Andy Archer 

writing about his time on Radio Seagull: "One of the most requested 

songs we played was Mike Absalom’s 'Hector the Dope Sniffing 



Hound'. It was played so often, it almost became the station’s theme 

tune!" 

 

Mike Vickers - On the Brink. De kenners van de Britse popmuziek 

uit de jaren zestig van de twintigste eeuw associëren de naam Mike 

Vickers met de Manfred Mann Group, maar hij heeft ook uitstapjes 

gemaakt, die vallen in de categorie ‘Northern Soul’. On the Brink is 

een instrumentaal nummer dat werd gebruikt als tune voor een 

gesponsord programma op Radio Caroline, ‘Let’s motor with Moss’.  

 

Milt Jackson Quartet – Slowly. In 1964 werd door tal van dag- en 

weekbladen de programma informatie van RTV Noordzee 

gepubliceerd en omgekeerd was er regelmatig enige aandacht voor 

deze dag- en weekbladen in de programmering van het station, 

waarbij het nummer ‘Slowly’ als filler werd gebracht.  

Milwaukee Youth Orchestra, the - Jab the Jaw  Het nummer 

werd op Radio Mi Amigo International gebruikt als tune door Brian 

Anderson. 

 

Mohawks - Mony Mony Voor zijn show op Radio Veronica 

International, die niet alleen op Mallorca in de lucht ging ging maar 

incidenteel ook via de 192meter werd uitgezonden, gebruikte Robbie 

Dale zowel aan het begin als het einde van het programma dit nummer 

van The Mohawks. 

 

Mohawks – Sweet soul music. We kennen dit natuurlijk van Arthur 

Conley, dus was te titel van de filler gebruikt door Terry Davis op 

RNI niet moeilijk, wel om erachter te komen dat het de uitvoering 

van de Mohawks is.  

 

Mongo Santamaria - Fever Jane Valentine maakte enkele 

programma's op de korte golf service van RNI in 1971 en gebruikte 

dit prachtige van Mongo Santemaria als tune. 

Monthy Python – Sit on my face. Kort nummertje dat door Mark 

Mathews en Mark Stam werd gebruikt als filler in het programma 

‘International Breakfastshow’ op Radio Monique in 1985. 



 

Mood Mosaic - A Touch Of Velvet And A String Of Brass. Zeer 

uitgebreid staat dit nummer al beschreven in de 

zeezenderdiscografie. Desondanks kunnen we er aan toevoegen dat 

Frank van der Mast, bij de behandeling van luisterpost, dit nummer 

gebruikte als filler in het programma ‘Baken 16’ op Radio Mi Amigo. Er 

kan aan worden toegevoegd dat Keith Hampshire het ook in het 

najaar van 1966 gebruikte als tune voor het wekelijkse, drie uur 

durende, programma met daarin het overzicht van de American Hot 

100 op Radio Caroline South 

 

Move – Walk on the water. Free Radio Ball of the Year werd in 

augustus 1967 in de Alexander Palace in Londen gehouden en 

gepromoot op een aantal zeezenders, waaronder op Radio Caroline 

South. The Move werd uitverkozen als begeleidend muziekje in de 

promotiespot en voor Radio Caroline traden Johnny Walker en Robbie 

Dale op tijdens deze ‘Free Radio Ball of the Year.’ 

Mr. Acker Bilk – Strangers on the shore Een van de mooiere 

klassieke Jazz werken uit het begin van de jaren zestig. Het nummer 

werd in oktober 1973 door deejay Mike Ross op Radio Northsea 

International gebruikt om zijn late avondshows mee af te sluiten als 

tune. 

  

Mr Bloe – Groovin with mr. Bloe De eindtune van het programma 

van Luk van Kappellen op Radio Atlantis in 1973 was trouwens het 

nummer ‘Groovin with Mr. Bloe’, dat ook al in de zeezender 

discografie lijst genoemd wordt. Er kan ook nog aan worden 

toegevoegd dat Dave Rodgers het in 1971 gebruikte als filler in zijn 

programma’s op RNI. Waarschijnlijk stond dit instrumentale nummer 

op een cart in de studio van RNI want niet alleen Spangles Muldoon 

en Dave Rodgers gebruikten het als filler maar ook Crispian St. John. 

 

Mystic Mood Orchestra – Toad. Even voor de kerstdagen van 1973 

werd de generator aan boord van de MV Mi Amigo weer opgestart en 

dat voor de testuitzendingen van een nieuw radiostation, Radio Mi 



Amigo, maar ook voor testuitzendingen van de Caroline-organisatie. 

Ondermeer was er een segment in de avonduren van eerste kerstdag, 

dat Radio Toad werd genoemd. Ook werden, zowel op Caroline als 

RNI, de nodige 'Toad spots' gedraaid. De belangrijkste 

instrumentale, die bij herhaling terugkwam, in het gehele Toad 

verhaal was  

Mystic Mood Orchestra en 'Elusive Butterfly'.  

  

Nancy Sinatra - How's that grab your darling. Een heel kort 

fragment van dit nummer werd samen met een even kort fragment 

van 'Mr. Moonlight' van The Beatles verweven in de tune van Tom 

Lodge op Caroline in 1966.  

 

Nashville teens – Find my way back home. Jan van Veen sprak op 

Radio Veronica een jingle in met als tekst: ‘Everybody happy? 

Natuurlijk, want U luistert naar Veronica.’ Hij deed dit op de intro 

van het nummer ‘Find my way back home.’  

 

Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS) - Kom achter je ramen 

vandaan (RVS/1975), onwaarschijnlijke kandidaat voor een tune, en 

toch…. De plaat werd gemaakt voor een actie van de Nederlandse 

Invaliden Sportbond, de NIS, het gelegenheidskoortje werd 

gedirigeerd door Harry de Groot. Het B-kantje werd instrumentaal 

en de tune van Kassa van Peter van Dam en Michelle bij Mi-Amigo - 

de muziek uit dat midden-rifje van de plaat was trouwens weer deels 

geleend van het middenstuk op de eerste kant van de LP Song of the 

marching children van Earth & Fire. Ook gratis afgestaan. Bron: Jelle 

Boonstra. Tot nu toe stond het nummer onder de lijst met als 

uitvoerende: Harry de Groot, welke dus verwijderd kan worden. 

(Bron: Jelle Boonstra). 

  

Neil Christian - Oops  Jaren lang staat het nummer ‘Somebody to 

love’ van Neil Christian in onze discografielijst. Al jaren zijn we op 

zoek naar dit nummer dat echter een andere titel blijkt te hebben, 

namelijk ‘Oops’.  

 



Nelson Riddle and his Orchestra – Dick van Dyke theme. Het 

thema van een in de zestiger jaren, in zwart wit uitgezonden, 

populaire televisieshow, werd in Nieuw Zeeland opgepikt voor het 

gebruik als achtergrondmuziekje tijdens het lezen van het 

weerbericht op Radio Hauraki in 1968.  

Nelson Riddle and his Orchestra – I can’t escape from you. 

Andermaal een juweeltje van een instrumentaal nummer, dat op Radio 

Caroline in 1965 en 1966 werd gebruikt voor de serie spots onder de 

noemer: ‘Caroline Cares’. In deze spots probeerde men de luisteraars 

te wijzen op allerlei gevaren, zoals het te hard rijden op de weg.  

Nelson Riddle – I love Paris. Bij het terugluisteren van de weinige 

programma’s, die bewaard zijn gebleven van het kortstondige CNBC, 

hebben we altijd het gevoel van ‘wat jammer’. Heerlijke easy listening 

muziek en uitstekende presentatie. Het programma: ‘Music from the 

Motion Pictures’ met Bob Fletcher had ‘I love Paris’ als tune.  

 

Neville Dickie - The Robin's Return. Dit nummer, dat in 1969 in de 

studio’s van Philip Solomon, eigenaar van Major Minor Records, werd 

opgenomen, staat al in de zeezenderdiscografielijst. Er kan aan 

worden toegevoegd dat Dick Verheul dit nummer gebruikte als filler 

in zijn programma’s op Radio Monique.  

 

Nice – Brandenburger. We gaan terug naar de Kerstdagen van 1968. 

Op Radio Veronica waren er leuke uitzendingen, waarbij een aantal 

uren gezamenlijk door Chiel Montagne en Lex Harding werden 

gepresenteerd. Een van de fillers, die werden gebruikt, was het 

nummer Brandenburger van de Britse formatie The Nice.  

  

Nick Gilder – Your really rock me. Nick Gilder kreeg in eerste 

instantie bekendheid als voorman van de glamour rock band Sweeney 

Tod, alvorens hij solo ging optreden. De laatste woorden van het 

nummer ‘You really rock me’ werden door Marc Jacobs op Radio 

Caroline in 1979 gebruikt voor een jingle voor het programma van 

Dominee Toornvliet.  



  

Nico Haak & De Paniekzaaiers - Moe zijn Het intro van dit nummer 

werd in 1976 voor een Meli Honing Commercial ingezongen door een 

kinderkoortje en en vervolgens uitgezonden via Radio Mi Amigo: "Meli 

Honing: puur natuur, gezond en niet duur." 

 

Noble 'Thin Man' Watts & His Rhythm Sparks - Noble's theme 

Dit instrumentale nummer uit 1964 werd gebruikt door Paul Noble op 

Caroline South. 

  

Ohio Players - Walt's First Trip. Van origine was deze band 

afkomstig uit Daytone in de staat Ohio en werd opgericht in 1959. Na 

een aantal wisselingen in de groep en het tijdelijk ophouden te 

bestaan, kwam de doorbraak in de jaren zeventig toen de band liefst 

zeven keer de Amerikaanse top 40 behaalde. Dit nummer uit 1972 

werd door Peter Brian op Radio Caroline in 1973 opgepikt als een 

filler.  

 

Original Cast of Anything goes – Dream Ballet. Zie Adolf Deutsch. 

 

Orleans – Give one heart. Op de prachtige muziek van het nummer 

‘Give one heart’ bracht Tony Allen op Radio Caroline zijn inspiratie 

naar voren door op de muziek twee prachtige Loving Awereness spots 

te produceren: ‘Get high on love’ en ‘LA is a mater of mind habit.’ 

 

Pantheon - Day Break Een prachtig nummer uit 1973 van de 

Arnhemse formatie Pantheon dat werd geproduceerd door Tony Vos. 

Het nummer haalde nooit de hitlijsten, maar werd opgemerkt door 

Andy Archer, die het gebruikte voor een commercial voor pijptabak 

die heel kort in 1973 op Radio Caroline te horen was. 

 

Pat Boone – Remember You’re mine. Hij had vele hits in zowel 

Amerika als in Europa en was bekend om vertolker van nummers, die 

officieel in sommige staten door donkere artiesten tot een hitje 

waren gemaakt. In 1957 nam hij ‘Remember you’re mine’ op. We 

hoorden het begin (remember, remember) terug als een knip van het 



nummer en dus als gouwe ouwe jingle in een programma van Radio 

Veronica in juli 1974. 

  

Patricia Paay – Tell me you’re never gonna leave me. Eén van de 

vroege solo singles van Patricia. Stond een tijdje in de Tipparade in 

1970 en 1971. Voor het Kerstprogramma op Radio Veronica zong ze 

op de uitro van het nummer een eigen versie van de ‘jingle bell, jingle 

bell’ song.  

 

Paul da Vinci - Your Baby Ain't Your Baby Anymore 

Paul da Vinci, de leadzanger van The Rubettes, zong op de melodie 

van dit nummer in 1974 een jingle in voor Radio Noordzee: "Radio 

Northsea, this is Holland's number one." 

 

Paul Mauriat – Jour et nuit (Day by day). Dit nummer werd door 

Andy Archer op Radio Caroline in 1973 gebruikt voor een liedje 

waarin alle programmamakers van dat moment voorbijkwamen. 

Eerdere benoemingen in de zeezenderdiscografielijst onder de 

Hillside Singers en Holly Sherwood komen daarbij te vervallen.  

 

Paul Mauriat – L’Avventura. Dominee Toornvliet, van de Stichting 

Radio Gemeente, had op verschillende zeezenders zijn wekelijkse 

preek laten uitzenden. In de herfst van 1979 was er ook op de 

zaterdagmiddag, via Radio Caroline, een half uur durende programma 

te beluisteren met religieus getinte muziek, dat eruit ging onder de 

naam ‘Muzikaal Allerlei’. U begrijpt het al, dit nummer van Paul 

Mauriat werd als tune voor het programma gekozen.  

 

Paul Revere and the Raiders – Shake it up. Dit nummer is de 

achterkant van de single ‘Kicks’ en werd in Keefer’s Uprising, het 

ochtendprogramma op Caroline South door Keith Hampshire in 1967 

gebruikt als filler.  

 

Paul Weston and his Orchestra with Warren Covington (trombone) 

- The Shadow of Your Smile Andermaal een tune boven water van 



Radio 390 en wel die werd gebruikt voor het programma ‘Dinner at 

eight.’ 

  

Pedro Garcia (?) – Scheherazade Dit nummer werd door Bill Hearne 

tijdelijk gebruikt op Radio London als tune. En wel toen hij voor een 

korte periode Mark Roman verving in ‘the Late night show’. 

  

Pepper And Salt - See The Girl Around Me (Pink Elephant 22.034). 

Het intro van dit nummer dat met een spinet begint, is gebruikt voor 

een Veronica-jingle, ingezongen door Melanie. Na dit intro zong zij 

met hese stem: "This is Radio Veronica, la, la, la, li." 

  

Peppers – The Hot Caramel. Deze Amerikaanse band had 

instrumentale successen, vooral in Frankrijk en België. Hot Caramal, 

afkomstig uit 1974, werd gebruikt voor de productie van de jingle 

‘Joop Verhoof’s hittip’ op Radio Mi Amigo 

 

Percy Faith Orchestra - Climb every mountain. Op de tonen van 

deze instrumentale versie van dit nummer nam Jerry King op 14 

augustus 1967 voorgoed afscheid van zijn luisterpubliek op Radio 

Caroline North. In de aanvulling van de maand maart stond dit 

nummer nog in de categorie ‘Uitvoerenden onbekend’.  

 

Percy Faith – Crunchy Granola Suite. Eén van de instrumentale 

nummers met de meeste verwijzingen voor gebruik. Maar twee 

werden er tot nu toe nog niet genoemd in de 

zeezenderdiscografielijst. Bij Radio Veronica werd het namelijk nog 

voor twee jingles ingezet en wel voor ‘Het station waar muziek in zit’ 

en voor ‘De Top 40, de eerste, de beste’. En aan de lange lijst kan nog 

worden toegevoegd dat op Radio Caroline het in 1977 werd gebruikt 

voor een jingle ten bate van de All Time Album Top 100 en 

tegelijkertijd als filler in dit programma tijdens het geven van de 

regelmatige overzichten van dezelfde hitlijst. 

 

Percy Faith Orchestra – Day by Day In de begin jaren zeventig 

waren er diverse uitvoeringen, zowel instrumentaal als vocaal, te 



beluisteren op de radio. Op RNI gebruikte Graham Gill deze versie op 

het einde van zijn late avond show om afscheid te nemen van zijn 

luisterpubliek.  

 

Percy Faith Orchestra - El Bimbo. Andermaal een voorbeeld van 

een programma met een eigen naam, dat in de loop der jaren door 

verschillende mensen werd gepresenteerd en waarbij het niet bij één 

en dezelfde tune is gebleven. Het programma van Radio Mi Amigo, 

‘Schijven voor bedrijven’,  had het nummer ‘El Bimbo’ op een bepaald 

moment als tune, terwijl er met dit nummer ook een jingle voor dit 

programma werd gemaakt. 

 

Percy Faith – Mongonucleosis. Ook de muziek van deze Canadese 

orkestleider was zeer populair voor de productie van spots op de 

zeezenders. Dit nummer werd, in juli 1977, aan boord van de Mi 

Amigo door Marc Jacobs gebruikt voor de productie van een spot 

over de mogelijkheid om te adverteren op het station. 

 

Percy Faith Orchestra - Sha Bumpin Dit nummer werd gebruikt als 

herkenningsmelodie voor het programma Stuurboord op Radio Mi 

Amigo vanaf de MV Mi Amigo. 

 

Percy Faith – The Waiting for the willow. Ook het orkest van 

Percy Faith werd vaak ingezet voor productiewerk. Voor een mooie 

lange jingle ‘de zomer van 1972’ gebruikte Leo van der Goot dit 

nummer op RNI. 

 

Percy Faith Orchestra – Theme for young lovers. De man met zijn 

mooie donkere stem die voor verschillende organisaties, die een 

zeezender runden, heeft gewerkt is Ed Moreno. Zo was hij te horen 

op Radio Invicta, Radio City, Britain Radio en RNI. Wat echter niet 

zo bekend is kan het presenteren van gesponsorde shows worden 

genoemd. Zo was er op 19 december 1965 een programma voor 

Serphina, een fabrikant in verlovings- en trouwringen, te beluisteren 

op Radio Veronica, alwaar door Moreno ‘Theme for young lovers’ werd 

ingezet als tune.  



 

 

Percy Faith and his Orchestra – Tico Tico. Het uit 1945 

stammende nummer ‘Tico Tico’ van de Canadese orkestleider en 

arrangeur Percy Faith, werd in 1964 ingezet als opener van Radio 

Noordzee vanaf het REM eiland, nadat omroepster Sonja van 

Proosdij de luisteraars een warm welkom had gewenst op het nieuwe 

radiostation.  

 

Peter Henn – Flip Flap. Een snelle blik in de lijst leerde me dat ‘Flip 

Flap’ al vermeld is en dat bij deze productie kan worden toegevoegd 

dat het op Radio Delmare door Eddie Marel werd gebruikt als tune.  

 

Peter Nero – Yellow Rose of Texas. Ook een verrassende vondst 

na vele decennia. Een gezongen jingle, ter promotie van de Jerry 

Leighton Early Show op Radio Caroline North, werd gemaakt op de 

tonen van deze uitvoering van ‘Yellow Rose of Texas’.  

 

Phantoms - I'll Go Crazy In een promotiespot voor de Delmare Fan 

Club werd de intro van dit nummer van de Eindhovense formatie The 

Phantoms gebruikt. 

 

Phil Allen – Something. Een instrumentale versie van dit nummer van 

The Beatles, uitgevoerd door Phil Allen, werd in maart 1973 gebruikt 

door Andy Archer en Peter Zonneveld als eindtune voor de Caroline 

Club Requestshow.  

 

Phil Collins - You Can't Hurry Love Bij het afluisteren van een 

programma van Holly Michaels op Laser 558 uit het jaar 1985 kwam 

ik een promospot tegen voor het programma ‘Sixties Sundays’ met 

een tekst die ging als: ‘Going back to the original hits on Laser 558 on 

Sixties Sundays’. In de intro van de spot hoorde ik Phil Collins en in 

de uitro  

 

Philip Upchurch Combo – You can sit down. Een nummer dat vele 

versies kent, waaronder deze instrumentale van de Philip Upchurch 



Combo. Deze versie werd al genoemd in de zeezenderdiscografie 

maar er kan aan worden toegevoegd dat in 1965 het nummer werd 

gebruikt voor de productie van een promospot voor het Caroline T-

shirt. 

 

Pink Floyd – Echos. Pink Floyd was al vertegenwoordigd in een LA 

jingle van Tony Allen maar ook Simon Barrett gebruikte een nummer 

van deze groep. Echos, afkomstig van de LP Live at Pompeji. Het 

nummer werd ingezet voor de jingle: ‘Open  up your mind to Loving 

Awareness’.  

 

Pop Concerto Orchestra - Aphrodisiac The B side of Only a 

Souvenir Delphine 64008 (F.1974) Dit nummer werd op Atlantis 

gebruikt als een filler.  

 

Popcorn Makers – Popcorn. Dit nummer staat met een aantal 

vermeldingen al in de lijst maar er kan aan worden toegevoegd dat in 

1979 het nummer ook werd gebruikt op Radio Delmare om reclame te 

maken voor de Delmare Krant. 

 

Premiata Forneria Marconi – Celebration. Uit 1971 stamt het 

nummer ‘Celebration’ van deze progressieve Italiaanse rockgroep. 

Het was Mike Haggler op Radio Caroline die het nummer gebruikte 

voor het inspreken van een promospot ten bate ban het Caroline LA 

Free Festival in Stonehenge, dat in juni 1974 werd gehouden.  

 

Pretty Things – Parachute. Dit nummer staat al in de 

zeezenderdiscografie vermeld, maar er kan aan worden toegevoegd 

dat in de maand augustus 1973 het prachtige ‘Parachute’ als mix met 

de officiële tune van RNI werd gebruikt als herkenningsmelodie van 

het station. 

Procul Harum – Long Gone Greek Dit redelijk ruige nummer van de 

Britse formatie Procul Harum werd in het jaar 1973 in de zomer 

gebruikt ter ondersteuning van een promotie op Radio Veronica om 



het nieuwe t-shirt van het radiostation aan de luisteraar te koop aan 

te bieden.  

  

Proxyon - Space Travellers. Deze tune brengt ons naar het einde 

van de jaren tachtig van de vorige eeuw toen Radio 819 een nieuwe 

discoshow introduceerde onder de naam ‘Joy Ride’, een programma 

gepresenteerd door ondermeer Rene Bovee. De Nederlandse groep 

Proxyon nam het op in 1989 op de LP ‘Beatbox’.  

 

Queen – Liar Het nummer van Queen werd gebruikt voor een Radio 

Veronica Top 40 spot ingesproken door Lex Harding. 

   

Quincy Jones with Harry Arnold – Cherokee. Dit nummer is 

gekoppeld aan Radio Mercur, en werd gebruikt als showopener op het 

station.  

 

Quincy Jones – The incrowd. Dit nummer kwam al voor in de 

discografielijst maar er kan aan worden toegevoegd dat het ook werd 

gebruikt op Radio Veronica in 1971 in één van de vele promotiespots 

ten bate van de Nierstichting.  

  

Quincy Jones - Ironside. Dit nummer staat al in de 

zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toegevoegd dat dit 

nummer ook werd gebruikt als filler in Radio Noordzee's 'AD Sport 

en Sportwereld'  

Quincy Jones - Lola Bossa Nova Ook de ochtendopener van RNI 

(met de stem van Hans Hogendoorn: ‘Dit is het begin van een nieuwe 

dag op Radio Noordzee Internationaal’ 

 

Quincy Jones – Money Runner. Dit nummer staat al in de 

discografielijst beschreven maar er kan nog aan toe worden gevoegd 

dat de laatste 5 seconden van dit nummer ook werden gebruikt aan 

het einde van een jingle op RNI voor een ‘Robin Banks Golden Classic’.  

http://www.youtube.com/artist/Proxyon?feature=watch_video_title


Quincy Jones - Soul Bossa Nova Quincy is goed vertegenwoordigd. 

Soul Bosa Nova werd gebruikt als tune op Radio Mi Amigo.  

Quincy Jones – Theme from Pink Panther. Eén van de 

gemakkelijkst in het oor liggende commercials uit 1965: ‘It’s 

happening, the Caroline Club’ werd op een middendeel van dit nummer 

van Quincy Jones ingesproken. 

Quincy Jones and his Orchestra – Twitch, the Dit nummer werd 

gebruikt op Radio Caroline North voor een prachtige jingle: ‘All we’re 

grooving and movin creating miles for miles on the swingiest station 

in the nation, 199 Radio Caroline’.  

 

Quincy Jones – Swahili. De man die ontzettend veel mooie muziek in 

allerlei soorten heeft gecomponeerd en gearrangeerd, komt veel voor 

in de zeezenderdiscografie. Quincy Jones met het nummer ‘Swahilli’ 

werd in 1962 op DCR ingezet als tune voor het programma van Bent 

Thalmey. 

 

Quincy Jones – Watermelon man. In het najaar van 1964 

presenteerde Carolinedeejay Tom Lodge een wekelijkse Top 10, die 

niet werd uitgezonden op Radio Caroline, maar op het Zweedse Radio 

Syd. Wel werd telkens de naam ‘Radio Caroline’ genoemd als basis 

voor de Top 10. Quincy Jones met Watermelon Man werd als tune 

gebruikt voor het programma, waarbij de aankondiging van de show 

werd ingesproken door Chris Moore.  

 

Quincy Jones and Ray Brown Orchestra – Pony. Zeer geliefd 

onder het boordpersoneel van RNI was arrangeur en orkestleider 

Quincy Jones wat ook weer bleek toen Mike Ross besloot dit nummer 

te gebruiken als tune voor de ‘Album Show’, terwijl hij het ook 

gebruikte als filler bij het voorlezen van weerbericht.  

 

 

 



R. Dean Taylor – Gotta see Jane. Een van de weinige blanke 

artiesten op het Tamla Motown Label die zeer succesrijk werd. De 

eerste 8 seconden van dit nummer, waar je een met veel vaart 

remmende auto hoort, werd door Mike Ross gebruikt voor een jingle 

voor de Terry Davis show op RNI, een spot die trouwens werd 

ingesproken door Leo van der Goot.  

Raffaella Carrà - A Far L'Amore Comincia Tu 

In een programma van Hugo Meulenhof op Radio Mi Amigo in 1977 

was een commercial te horen voor de Mi Amigo Kust Actie 77. 

Daarbij werd dit nummer gebruikt als muzikale ondersteuning. 

 

Ramsey Lewis Trio - A Hard Day's Night In juni 1974 gebruikte 

Tom Collins op Veronica aan het einde van zijn programma enige tijd 

de instrumentale versie van dit Beatles-nummer in de uitvoering van 

het Ramsey Lewis Trio.Ramsey Lewis - Lara's Theme (Somewhere My 

Love) Ook hoorden we een aantal unieke opnamen van Radio Scotland, 

dat recentelijk boven water kwam. Ondermeer de laatste ‘Fireside’ 

programma in presentatie van eigenaar Tommy Shields op zondag 13 

augustus 1967. Hij opende en eindigde het programma met dezelfde 

tune, namelijk ‘Theme from Dr. Zhivago’ in de uitvoering van het 

Ramsey Lewis Trio. 

Ramsey Lewis Trio – Ain’t that peculiar. De man die met zijn trio 

de mooiste, voornamelijk instrumentale, hits bracht, staat al een 

paar keer in de zeezenderdiscografie. Het nummer Ain’t that 

peculiar kan worden toegevoegd daar het werd gebruikt op Caroline 

North in 1967 door Dave Lee Travis als filler. In de tijd dat de 

drive-in show van Radio Veronica nog niet officieel bestond werden 

er – met enige regelmaat – dansfeesten georganiseerd onder de 

noemer ‘Dansshow 192’. Dit gebeurde ondermeer in de maand 

november 1966. Deze feesten werden gepromoot op de 192 meter 



met spotjes, die werden ingesproken door Jan van Veen, waarbij hij 

deze muziek van Ramsey Lewis gebruikte. 

Ramsey Lewis Trio – Li’l Liza Jane. Een van de vele instrumentale 

nummers, die Ramsey Lewis met zijn trio aan het vinyl heeft 

toevertrouwd en nooit op de verzamelaars van het Trio voorkomt. 

Het werd in 1973 en 1974 op Radio Veronica gebruikt als eindtune 

voor het programma van Frans van der Beek. 

  

Ramsey Lewis Trio - The-Incrowd Dit nummer werd op Radio 227 

gebruikt voor een promo voor het blad Humo, met ondermeer 

artikelen over het station zelf. 

  

Randy Crawford - You Might Need Somebody Dit nummer is in de 

lijst gekomen nadat Johnny Lewis het verhaal naar buiten bracht dat 

dit nummer het favoriete nummer was van Caroline directeur Ronan 

O’Rahilly en deze telkens opgaf om te draaien, als hij weer eens met 

een tender meekwam naar het zendschip in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw.  

  

Ray Charles – Hallelujah I love you so Werd op Radio Mercur, dat 

voor de Deense kust actief was, gebruikt als een showopener. 

  

Ray Conniff Singers - A Banda . In 1970 werd dit nummer gebruikt 

voor het programma "Coffeebreak" op RNI.  

 

Ray Connif Orchestra and Singers – Say it with music. Gedurende 

een bepaalde periode was er op Radio 390 ook een thema programma 

weggelegd waarin alleen maar muziek van dit orkest en koor werd 

gedraaid. Dit gebeurde onder de programmatitel: ‘Coniff and Rhytmn’ 

en uiteraard werd: ‘Say it with music’ als tune voor dit programma 

gebruikt.  

 

Ray Connif – Smoke gets in your eyes. Tony Allen gebruikte de 

uitvoering van het nummer ‘Smoke gets in your eyes’ door de Ray 



Connif Singers in 1971 voor de productie van een spot voor de 

rubriek: ‘tea time tune’ in de Steve Merikke show. 

 

Ray Conniff And Orchestra - S' Wonderful. Ook dit nummer komt 

al voor in de zeezenderdiscografie. Maar er kan bij worden aangevuld 

dat de Lufthansa Top 20, destijds uitgezonden op Radio Nord in 

1961, die nummer ook als tune had. 

 

Ray Conniff Singers – You’d be so nice to come home to. Het 

programma ‘Spitsuur’ werd uitgezonden op Radio Noordzee vanaf het 

REM-platform. Andermaal een prachtig nummer van Ray Connif werd 

gebruikt als introductie ofwel tune van het programma.  

 

Ray Conniff Singers - You're The Cream In My Coffee. Dit 

nummer staat al in de zeezenderdiscografie maar er kan aan worden 

toegevoegd dat het de opener was in 1970 van het programma: ‘Tijd 

voor een kopje koffie met Capital Radio’.  

 

Ray McVay Orchestra - Kinda Kinky. Dit nummer staat al in de 

zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toegevoegd dat ook 

Paul Kramer dit nummer gebruikte als tune op Radio City. 

 

Raymond Lefèvre - Puppet on a String Stond op een van de mooie 

LP's die ook via Radio Caroline werden geadverteerd in de serie 

'Palmeres des Chansons'. Dit nummer werd op Radio Caroline North 

door Jerry King gebruikt als filler in zijn programma. 

 

Raymond Levefre and his Ochestra – Soul Coaching. Een zeer 

geliefd nummer gezien de vele vermeldingen in de discografielijst. 

Aangevuld kan worden dat het ook werd gebruikt op de RNI World 

Service met Kerstmis 1972 en wel als tune door Brian McKenzie. 

 

Red Prysock - Hand clappin' Andermaal een tune die gekoppeld kan 

worden aan Jack Spector (Radio Caroline)- Hij gebruikte het vaak als 

eindtune.  

 



Refugee - Papillon 

Dit nummer van de formatie Refugee werd begin 1974 uitgebracht. 

In de bezetting zat toen ook nog Patrick Moraz, die later bij "Yes" 

speelde. In augustus 1974 gebruikte Andy Archer het nummer een 

paar weken lang als tune voor zijn programma op Radio Caroline. 

 

Resonance - OK Chicago Dit instrumentale nummer wordt al vermeld 

in de lijst en daarbij kan worden aangevuld dat Nobert het in de 

zomer van 1974 het als eindtune voor zijn programma op Radio Mi 

Amigo gebruikte. 

Rhytmn Herritage – Theme from SWAT. Deze soundtrack van de 

film SWAT werd terug gehoord op Radio Delmare omdat het bij 

herhaling voorkwam als filler tijdens de presentatie van de Delmare 

Top 30. 

Richard ‘Groove’ Holmes – Groove’s Groove. Tony Symonds op Radio 

Caroline South gebruikte dit prachtige nummer in de zomer van 1967 

als filler in zijn programma’s. De in 1991 op 60 jarige leeftijd 

overleden Richard Holmes was vooral een vertolker van de 

zogenaamde hard bop en soul jazz. Hij was afkomstig uit New Yersey.  

 

Rick Delisle- Disco Radio Action. De promo voor de Franstalige 

deejay Dominique Vautrain op Radio Caroline in 1980 is het begin van 

de a kant van de lp Disco Radio Action met Rick Delisle uit 1979. 

Daarop praat deze deejay een boel discostampers aan elkaar. Ook is 

er van de intro van de LP nog een knip gemaakt voor een jingle ‘Disco 

Radio Action’, die door diverse deejays op Radio Caroline in 

1979/1980 werd gebruikt.  

 

Righteous Brothers Band - Rat Race Dit nummer werd gebruikt 

voor de jingle die Veronica begin jaren 70 draaide in het wekelijkse 

overzicht van de US Top 100 om de hoogste nieuwe binnenkomer te 

introduceren: 'Direct from the stateside Hot 100 this is an American 

chart breakout. 

 



Rimshots – Who’s got the monster. Een uit 1974 afkomstige 

soultrack, die gekoppeld was aan het nummer ‘Soul Walk’. Een vijftal 

jaren later werd het nummer opgepikt door John Anderson op Radio 

Delmare, die ‘Who’s got the monster’ tot zijn tune verkoos.  

 

Rinus van Galen - Geen Paniek De soundtrack van de film Geen 

Paniek, uitgevoerd door Rinus van Galen, werd op Radio Mi Amigo 

gebruikt voor de advertentiespot: "Geen enkel radiostation in de 

Benelux bereikt dagelijks ..." (Bron: Jelle Boonstra). 

  

Rob Franken – Sunflower Een instrumenteel nummer, dat door Jan 

van Veen werd gebruikt voor zijn ochtend-show ‘Even Bijtanken’, die 

in 1965 op de doordeweekse dagen tussen 9.00 en 9.30 op Veronica 

(192) werd uitgezonden. 

 

Robert Farnon – Fifi de Paris. Muziek van deze Canadese 

componist, arrangeur en orkestleider komt wereldwijd nog regelmatig 

voorbij tijdens de herhalingen van de Britse televisieserie ‘Secret 

Army’, waarvoor hij de muziek schreef. In 1967 riep de directeur van 

Radio 390, Ted Allbeury, de luisteraars in Frankrijk, Duitsland en 

Nederland op een brief te schrijven aan de Postmaster General in 

Londen om geen maatregelen te nemen tegen Radio 390. Hij deed dit 

door het nummer ‘Fifi de Paris’ te gebruiken, een compositie van deze 

zelfde Robert Farnon.  

 

Roberta Flack – Feelin’ that glow. De zangeres die ons, in de jaren 

zeventig van de vorige eeuw, prachtige muziek bracht in het genre 

‘soft soul’, stond ook garant voor het nummer ‘Feelin’ that glow’. En 

dat werd weer gebruikt voor een promospot voor ‘Verzoekjes voor 

Vrije Radio’ op Radio Mi Amigo.  

 

Rocco Granata – Bueno Notte Bambino.Van de instrumentale intro 

van dit nummer werd in het begin van de jaren zestig een 

zogenaamde rondloper, ofwel looptape gemaakt. Deze werd gebruikt 

als tune voor het Italiaanse programma van presentator Mimo op 

Radio Veronica.  



 

Rockin Rebels, the - Rockin' Crickets. ‘Muziek bij de Lunch’ was 

één van de vele programma’s die in de jaren zestig van de vorige eeuw 

door Jan van Veen op Radio Veronica werden gepresenteerd. 

Gedurende een korte periode gebruikte hij dit nummer van The 

Rockin Rebels als tune voor dit programma.  

Rocky - Original Motion Picture Score - Gonna Fly Now Werd op 

Mi Amigo als filler gebruikt. 

 

Rod Stewart - The Killing of Georgie Een nummer dat beschouwd 

kan worden als een historisch dieptepunt als het gaat om Radio 

Caroline. Het was de laatste plaat die werd gedraaid vanaf de MV Mi 

Amigo in maart 1980. Niet veel later zonk het schip in de Theems 

Monding.   

  

Roger Miller - King Of The Road Op de melodie van dit bekende 

nummer van Roger Miller Tenslotte zong een van de Radio-City-

deejays een jingle in: "Just tune into your radio, Radio City." 

 

Roger Williams – Fascination. Andermaal een tune uit het jaar 1961. 

Het werd gebruikt op Radio Mercur voor het door Veko gesponsorde 

programma ‘Ugens lystspilsituation’ met Ghita Nørby en Henrik 

Wiehe.  

 

Rogier van Otterloo en Pim Jacobs – How high the moon. Prachtig 

nummer van  de LP ‘Music All-in Volume 2’, die destijds in de 

zeventiger jaren werd uitgebracht als promotie voor de muziek, die 

werd gespeeld in het gelijknamige televisieprogramma van de TROS. 

Marc Jacobs nam het op advies van zijn moeder destijds mee aan 

boord om het met bepaalde regelmaat te gebruiken als filler op Radio 

Mi Amigo. 

 

Ron Goodwin and his orchestra – Serenade to a double Scotch. 

Veel tunes betreffende Radio Scotland zijn nog niet bekend. Maar er 

kan weer een worden toegevoegd aan de lijst en wel voor het 



programma ‘Elevenses’, dat werd gepresenteerd door David Kinaird. 

Proost want ‘Serenade to a double Scotch’ werd tune van dit 

programma.  

 

Ron Goodwin and his orchestra – Swedish Polka. Interessant is om 

naar een programma te luisteren, waarvan je de taal niet meester 

bent, maar dan toch begrijpt wat er gebeurt. Zo kunnen we melden 

dat bovenstaand nummer op Radio Nord in het programma 

‘Nordmorganshow’ als filler werd gebruikt voor het live voorlezen van 

commercials en meer.  

 

Ron Goodwin Orchestra - Threat (from the soundtrack "The 

Battle of Britain") Dit nummer uit de soundtrack "Battle of Britain" 

werd in het programma van Klaas Vaak op Radio Veronica gebruikt 

voor de spot: "Nederland herrijst." 

 

Ron Grainer Orchestra - TV series "Prisoner" tune (main title) 

Ron Grainer Orchestra - TV series "Prisoner" tune (end title) 

Used for the "Radio Caroline Album Countdown" in the seventies 

(main and end titles). 

 

Ronettes – Sleigh Ride 

Op 25 december 1972 was er een promotiespot te beluisteren op 

Radio Veronica, waarin een speciale Kerstmatinee van de Veronica 

Drive In Show werd genoemd, die op 26 december werd gehouden in 

Noordwijk aan Zee met deejays Tom Collins en Klaas Vaak. De laatste 

sprak de spot in en zette daarvoor het nummer van de Ronettes in. 

 

Routers – Let’s go. Dit nummer staat al veelvuldig in de lijst. Er kan 

aan worden toegevoegd dat het ook door Ben Healy op Radio Scotland 

werd gebruikt als tune voor de Top 50. 

 

Roxy Music - Virginia Plane Bandlid Eno sprak een wavelength-

change-spot voor het station op dit nummer in. 

 



Rubettes - I Can Do It Radio Mi Amigo organiseerde in 1976 een 

tournee van de succesformatie The Rubettes langs een aantal 

plaatsen in Vlaanderen. Uiteraard werd dit gepromoot in de 

programma's en wel met de ondersteuning van dit nummer. 

 

Rumba Tress - Amor Amor Dit nummer werd gebruikt voor een 

promo van de Mi Amigo Drive-In-Show. 

  

Russ Conway - Angelo Dit uit 1962 stammend nummer was een van 

de tunes van Rob Ronder op Radio Atlantis. 

  

Russ Conway – Ain’t she sweet. Even More Party Pops (Medley): 

Ain’t She Sweet / I Can’t Give You Anything But Love, Baby | Yes, 

We Have No Bananas. In gedachten hoor je direct weer bij het lezen 

van de tekst de korte, maar o zo krachtige, jingle die werd gebruikt 

in 1979 voor het wekelijkse country uur op Radio Caroline:  ‘Country 

time, Caroline country time, music’s fine on 319 with the Caroline 

country time’, destijds ingezongen op dit nummer door Ton van 

Draanen. 

 

Russ Conway - Lucky Five Evenens gebruikt als tune door Rob 

Ronder (Radio Atlantis). 

 

Russ Conway – Side Saddle. Als je het over de pianist van Engeland 

in de begin jaren zestig van de vorige eeuw spreekt dan heb je 

meteen in je geheugen het typische geluid wat hoorde bij het spel 

van Russ Conway. Op Radio 390 was er gedurende een periode ‘de 

Russ Conway Show’, waarin een kwartier lang aandacht werd besteed 

aan zijn muziek. ‘Side Saddle’ werd als tune gebruikt voor het 

programma. 

 

Russ Conway - The wedding of a painted doll De muziek is in 1972 

gebruikt door Tony Allen op RNI voor een prachtige gezongen jingle 

voor zijn toen nieuwe collega bij RNI. Brian McKenzie en Tony Allen 

werkten eerder samen op Radio Scotland. Herinner je de jingle? 



‘Won’t you come along and listen to the Brian McKenzie show, the 

Brian McKenzieshow…’ 

  

Rijk De Gooyer - 'T Benne Krenge Van Dinge Conny Stuart, Johan 

Kaart e.a. - DAVO Haardenfabrieken Presenteren U: Het Mysterie 

Van De Koude Voeten. Van deze reclameplaat komt onder meer de 

stem van Rijk de Gooyer die in zijn creatie van de Utrechtenaar 

Bartels ondermeer "Goeiedag" zegt. Juist deze begroeting is uit 

deze plaat geknipt en veelvuldig gebruikt in de "Jut en Jul-Show" op 

Radio Veronica. Het ging om een flexiplaat waarbij de muziek werd 

verzorgd door het Meteoor Orkest onder leiding van Ger Hieselaar 

en de teksten kwamen van Eli Asser. Het "Goeiedag" van Rijk de 

Gooyer komt overigens ook voor op zijn singletje "'T Benne Krengen 

Van Dingen". (Bron: Jelle Boonstra).  

  

Sailor - Jacaranda Werd op Radio Mi Amigo als filler gebruikt. 

 

Sakkarin - Sugar Sugar Een van de vele producties van Jonathan 

King. Het werd gebruikt voor een promo voor de Tony Allen show op 

RNI, een spot vreemd genoeg geproduceerd door Kenny Everett. 

 

Salix Alba – Sweet time. Salix Alba valt onder de categorie 

‘knotwilgen’ en dus is het niet helemaal duidelijk waarom de Belgische 

formatie Salix Alba de naam koos. Was het om snel te stijgen in de 

diverse hitlijsten? In 1973 kwam de single ‘Oh Mamma’ uit waarvan 

de achterkant ‘Sweet time’ deels werd gebruikt voor de tune van de 

Mi Amigo Drive In Show aankondigingen.  

 

Salsoul Orchestra - Get Happy Dit nummer werd op Radio Mi Amigo 

(272) als filler gebruikt en voor een promo voor een boottocht naar 

de MV Magdalena. 

  

Salvage - Hot Pants  Dit nummer werd gebruikt voor een promo van 

de "Hot Pants Verkiezing" op Radio Veronica door Rob Out - samen 

met een andere, nog onbekende tune. 

  



San Remo Golden Strings – Hungry for love Dit prachtige, vrij 

onbekende nummer, werd opgenomen in de studio van Tamla Motown 

in Detroit. Het werd in de studio van Atlantis in Oostburg, Zeeland, 

gebruikt door Luk van Kappellen, toen hij programma’s daar opnam. 

 

Santana – Evil Ways Dit nummer werd gebruikt voor een gezongen 

jingle op Radio Veronica en wel voor ‘hey hey Lex Harding’.  

 

Santana – Song of the wind. Het was in januari 1974 dat de 

allereerste LP Top 20 was te beluisteren op Radio Seagull, een 

programma met de voor die tijd betere popmuziek. Andy Archer 

presenteerde de show voor de eerste keer en zette ‘Song of the 

wind’ in als tune voor het programma. 

 

Savers – Help me. Dit nummer valt in de zogenaamde categorie: 

‘Space Disco’ en werd opgenomen door de Belgische formatie ‘Savers’ 

op het Omega International Label. Het werd gebruikt voor de 

‘uuropener’ van Haike du Bois op Radio Mi Amigo. 

 

Searchers - Western Union 

Zo rond eind juli, begin augustus 1967 viel op Radio Scotland bij de 

"Lunch Time Show" een promo te beluisteren voor het "Scotland Clan 

Ball". Voor deze promo diende de hit ‘Western Union’ van The 

Searchers gebruikt. Elders in de zeezenderdiscografie staat het 

vermeld onder ‘Five Americans’ die kan worden verwijderd. 

 

Seekers – Waltzing Mathilda. De van herkomst uit Australië 

afkomstige formatie The Seekers scoorde in de jaren zestig van de 

vorige eeuw de ene hit na de andere. Ook een typisch Australisch 

folklorelied, Walzing Mathilda, uitgevoerd in de Queensland versie, 

behoorde tot het repertoire. In de kerstperiode van 1971 was er op 

Radio Veronica eenmalig een programma dat was opgenomen door 

Henk Brinkman in de studio van ABC in Canberra. Voormalige 

landgenoten, woonachtig in Australië, konden op deze manier de 

groeten doen aan hun familieleden en vrienden in Nederland. Voor het 

programma werd deze versie van Waltzing Mathilda gebruikt.  



 

Shadows – 36-24-36 Dit instrumentale nummer is in Nederland 

vooral bekend van het legendarische VARA televisieprogramma met 

Herman Stok. In een vroege versie van ‘Goud van Out’ op Radio 

Veronica in de zomer van 1969 gebruikte Rob Out het nummer echter 

ook als tune. 

Shadows – Bongo Blues. Instrumentaal nummer uit de film ‘Expresso 

Bongo’ (1960). Cliff Richard speelde een rol in die film. In juni 1971 

werd de Veronica Noordzeezeilrace georganiseerd en was er 45 uur 

live uitzendingen vanaf de Norderney. Het totaalprogramma werd 

geopend door Rob Out met ‘Bongo Blues’ als tune. Het was tevens de 

allereerste tune van het programma ‘Teenager Muziek Expres’ op 

Radio Veronica. Later zou men kiezen voor ‘Rocking Goose’ van Johnny 

and the Hurricanes. 

Shadows - Chelsea Boot. Dit instrumentale nummer van de Shadows 

is afkomstig van de LP Jigsaw uit 1967. Het nummer werd een jaar 

later gebruikt voor de productie van een spot voor adverteren op 

Radio Mi Amigo. 

 

Shadows – Foot tapper. Ook dit nummer werd al eerder een aantal 

malen genoemd in de zeezenderdiscografie. Er kan aan worden 

toegevoegd dat op de Voice of Peace het Geoff Fitch was die het 

nummer gebruikte als filler in zijn programma.  

 

Shadows - Happy Birthday Werd op Veronica in 1966 ter 

gelegenheid van de 1e verjaardag van Teenbeat gebruikt. 

  

Shadows – Shadoogie. Mi Amigo had in de jaren zeventig een 

Flashback show die was ingepast in de ‘Zaterdagmiddaggebeurtenis’. 

Hierin verder de Top 40 en de Tipparade. Als Ron van der Plas de 

Flashbackshow presenteerde, gebruikte hij dit nummer van de 

Shadows als tune.  

 

Shadows – Temptation. Bij speciale uitzendingen horen natuurlijk 

speciale tunes. Het was in april 1974 dat RNI met deejay Ted 



Bouwens een speciaal uitstapje maakte naar het Spaanse Benidorm 

om niet alleen de Spaanse badplaats te promoten maar ook het 

programma ‘Muziek Parade’ op te nemen. Als tune werd de 

instrumentale versie van het nummer ‘Temptation’ ingezet.  

 

Shangrilas – Past present and future. Dit nummer staat al in de 

zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toegevoegd dat het 

ook werd gebruikt in een prachtige jingle ‘verbazing over het succes 

van de Lex Harding Show’ op Radio Veronica. In deze jingle werd ook 

gebruik gemaakt van een deel van het nummer: ‘On Her Majesty's 

Secret Service’ van het orkest van John Barry. 

  

Shirley Bassey - Big Spender Dit nummer werd ingezet voor een 

promotie ten bate van "The Shirley Bassey Special" op de Voice of 

Peace. 

 

Shirley Bassey - Light My Fire Een kort instrumentaal stukje van 

deze cover werd gebruikt in de prachtige openingsjingle van Alan 

West op RNI en zijn "Queen Victoria's Watercloset." Na het 

doortrekken en de opmerking "That was quit a royal flush" startte 

een tweede instrumentaal nummer en wel "Red Beans And Rice" door 

Brian Auger and the Trinity. 

  

Showaddywaddy – Remember then. Zo te plaatsen in de categorie 

‘Bubble Gum music’. Gemakkelijk en het liefst massaal meegezongen 

muziek door jonge meiden. Het nummer was ook gemakkelijk voer 

voor de deejays van RNI want zij gebruikten ‘Remember’ voor het 

maken van een gouwe ouwe jingle.  

 

Sid Ramin – Blue Tango. Aan de vele informatie die omtrent dit 

nummer al is vermeld in de zeezenderdiscografie kan nog worden 

toegevoegd dat het nummer ook op Veronica werd gebruikt voor een 

jingle in de uitzendingen van de Top 40. 

 

Sid Ramin - Granada Delen (dus verknipt) hier uit zijn gebruikt voor 

een filler, voor onder de overzichten van de Veronica Top 40. Het 



komt van een LP uit 1963 van RCA nummer LSP 2658 titel van de LP 

is: Threshold In Sound. 

  

Sid Ramin Orchestra - Stiletto (Main Theme) Thema van een film 

uit 1969, dat op RNI werd gebruikt als herkenningstune voor de 

wekelijkse Top 30. 

  

Sidewalk Swingers - Freight Train Dit nummer werd gebruikt als 

tune voor het programma Folk Time op Radio 227, dat doorgaans 

werd gepresentateerd door Dick Weeda. 

Sidney Bechet – Dans les rues d’Antibes. Een oudje uit de 

Jazzwereld. Geboren in 1897 in New Orleans en gestorven in 

Frankrijk in 1959. In 1966 werd het nummer ‘Dans les rues d’Antibes’ 

opgepikt door Look Boden op Radio Dolfijn om er de tune voor de Top 

30 van te maken.  

Silver Convention – Get up and Boogie. Dit nummer werd al 

genoemd in de zeezenderdiscografie en ook in verband met de 

productie van een bepaalde jingle voor de Voice of Peace. Maar 

‘that’s right’ uit het lied werd ook gebruikt op dit station voor de 

jingle: 1540 on the radio dial, you’ll find the Voice of Peace, that’s 

right: Music Power.’  

 

Silvetti – Spring rain. Dit nummer was al beschreven in de 

zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toegevoegd dat in 

1978 het ook werd gebruikt voor de reclamespots ten bate van de 

Caroline Newsletter op het gelijknamige station.  

 

Sir Don Charles and his singing dogs – Happy Birthday Dit nummer 

staat al in de lijst maar er kan aan worden toegevoegd dat het 

nummer op RNI door Alan West werd gebruikt wanneer hij in zijn 

programma weer iemand ging feliciteren. 

  

Sir Henry and the Buttlers – Camp Peter van Dam heeft bij de 

zeezenders Caroline, Atlantis en Radio Mi Amigo gewerkt. Op Radio 



Atlantis gebruikte hij in de zomer van 1973 dit nummer als eindtune 

van zijn programma.  

 

Sister Sledge – We are family. Dit nummer staat al in de 

discografielijst. Maar er kan aan worden toegevoegd dat de plaat 

door de deejays van Radio Caroline in 1979 met enige regelmaat ook 

draaiden voor de collega’s van Radio Delmare, als dezen weer eens 

onnodig de collega’s van Radio Caroline beschimpten.  

 

Siw Malmkvist - Tunna skivor. Andermaal een aanvulling uit 

Zweden. Het betreffende nummer is een vertaling van ‘Everybody is 

somebody’s fool’ van Connie Francis en werd in 1961 gebruikt voor een 

promotiespot op Radio Nord.   

 

Slade – Get down and get with it. Dit nummer begint met een 

schreeuwerig gezongen ‘Allright everybody!’ Op dezelfde melodie 

zong Slade de jingle ‘Allright this is the Lex Harding Show’ in en 

deze werd uiteraard door Lex gebruikt op Radio Veronica.  

Slide Hampton Octet – Milestones. Een nummer in 1958 

gecomponeerd door Miles Davis en ook door hem opgenomen. Maar 

het was de versie van het Slide Hampton Octet dat op Radio Mercur 

werd gebruikt als tune voor het programma ‘4aargodtgondt’ en dat in 

1962. 

 

Sly and the Family Stone – In time. Sly and the Family Stone was 

een Amerikaanse funk-, soul- en rockband uit San Francisco, 

Californië. Ze waren actief tussen 1966 en 1975 en scoorden een 

aantal hits. Het nummer ‘In time’ stond al vermeld in de 

zeezenderdiscografie, maar daar kan aan worden toegevoegd dat het 

ook werd gebruikt op Radio Veronica voor het maken van een 

promospot voor het boek ‘Veronica, speelbal van de golven.’  

 

Smokey Robinson and the Miracles - Going To A Go Go Op Radio 

270 werd dit nummer gebruikt voor de promotie van de "270 Big 

Night Out 1966." 



Sounds Incorperated – Light Calvary. Voor diegenen die naar Radio 

Caroline North hebben geluisterd herinneren zich de intense 

promospots voor the Isle of Man. In augustus 1967 werd via een spot 

ook nog eens de vrijheid in radio bekrachtigd in relatie tot het eiland 

Man, hetgeen gebeurde met de muziek van Sounds Incorperated. 

 

Sounds Orchestral – Something’s coming. In het vroege begin van 

Radio London werd het nummer ‘Something’s coming’ in de uitvoering 

van Sounds Orchestral ingezet als closedown tune voor Radio London. 

Kenny Everett merkte op een bepaalde avond op dat het eigenlijk 

geen juist einde van de dagelijkse uitzendingen die toen nog om 21 

uur plaats vond, was en vanaf dat moment werd de Big Lil tune 

ingezet voor de closedown van Radio London. 

 

Soundtrack Flower Drum Song. Dit stond al vermeld in de lijst: Het 

fameuze duo Oscar Hammerstein II en Richard Rogers bracht in 

1958 de Broadway-musical Flower Drum Song uit. Het stuk werd in 

1961 onder regie van Henry Koster verfilmd. De ouverture werd door 

Albert Josef Beirens, ofwel AJ Beirens, op RNI gebruikt als tune 

voor zijn "RNI goes DX." Er aan toegevoegd kan worden dat hij ook 

een kerstwens op basis van dit nummer opnam, die in programma’s van 

andere deejays van de internationale service werd gedraaid. 

 

Space – Magic Fly In de uitzendingen van de Nederlandse top 40 op 

Radio Delmare van 27 augustus en 3 september werd het nummer 

Magic Fly van de band Space gebruikt om een overzicht te geven van 

de 10 platen die net daarvoor waren gedraaid. 

 

Spencer Davis Group – Blues in F. Deze formatie was al drie keer 

vertegenwoordigd in de zeezenderdiscografie maar Blues in F kan 

toegevoegd worden omdat dit nummer als filler werd gebruikt op 

RNI door Terry Davis.  

Spike Jones' New Band – Dominique Tune voor het programma 

‘Turntable '64’ dat werd gepresenteerd door Tony Withers (Tony 

Windsor) op Radio Atlanta. 



  

Spike Jones And His City Slickers - The Sheik of Araby Het 

einde van dit nummer werd gebruikt voor een jingle op Radio Caroline 

voor Hugo de Groot.  

  

Spike Jones – Wilhelm Tell Overture. Dit nummer staat al in de 

discografielijst vernoemd maar er kan aan worden toegevoegd dat op 

Radio Nord, dat voor de Zweedse kust haar programma’s verzorgde, 

de eerste tonen werden gebruikt als opener op de ‘Nordmorgan 

Show’. Er kan aan worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt voor 

het einde van de spot ter opening van ‘Keefers Carefully Calcutated 

Contention’ op Radio Caroline South. Dezelfde spot waarin de intro 

van ‘You’re keep me hanging on’ van The Surpremes is te horen. 

Tevens werd het nummer gebruikt op Caroline South voor een 

promospot ten bate van DLT: ‘5 seconds to tell you about the Dave 

Lee Travis Lunchtime Show’.  

 

Springwater – I will return. Ook deze plaat wordt bij herhaling 

genoemd als zijnde gebruikt. Er kan bij worden vermeld dat Paul May 

het op de RNI World Service gebruikte als filler in zijn programma.  

 

Stanley Black Combo – There’s no business like show business: 

’Eén van de vele mooie tunes van Radio 390 werd door het Stanley 

Black Combo ingespeeld en gebruikt voor het programma: ‘Music from 

the shows.  

 

Status Quo - Rockin' All Over The World Dan vond ik nog een 

commercial voor Caroline Jeans, uiteraard in een Carolineprogramma 

en wel in de zomer van 1978. De intro van het nummer 'Rocking all 

over the world' (1977) van Status Quo werd als rondloper gebruikt 

voor het produceren van de commercial. 

 

Steppenwolf - Born To Be Wild In 1972 bracht Tom Collins op 

Radio Veronica de "Veronica luisterwedstrijd," een item dat later 

bekend zou worden onder de naam "Veronica Rebus." Hij gebruikte 

daarbij een rondloper van het instrumentale deel van dit nummer. 



 

Steve Hillage – Radio Werd op Radio Caroline in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw gebruikt voor een promo om bedrijven op te 

roepen te adverteren op het station 

 

Steve Miller Band – Living in the USA. Door de decennia heen 

hebben de diverse zeezenders vaak reclame gemaakt voor diverse 

races of autocircuits, waarbij soms ook eigen auto’s werden ingezet. 

Op Radio Caroline was in 1978 een promotiespot te horen voor een 

dergelijke race, waarbij ook de Caroline Roadshow verscheen om het 

aanwezige volk te vermaken. Steve Miller Band werd ingezet voor het 

maken van de promotiespot.  

  

Steve Race – Ring Ding (Race). Dit nummer is de b-kant van het 

nummer ‘Nicola’ dat redelijk populair was in 1962. Trouwens zowel de 

a als b kant van de single werden destijds veelvuldig gedraaid op de 

radio. Het team van Driemaster, op Radio Noordzee, bracht het 

nummer in de jaren zeventig terug door het nummer te gebruiken als 

filler. Hans ten Hoge stuurde me het nummer toe met als volgend 

commentaar: ‘Ik heb hetzelfde singletje hier nog steeds. 

Prachtpersing, het kraakt nog steeds niet, hoe vaak we het ook live in 

de uitzending gebruikt hebben. Nooit vanaf cart!’ 

 

Strangers – Amaiamai. De Strangers was een Antwerpse groep, die 

vooral bekendheid verwierf door humoristische - vaak 

maatschappijkritische - teksten in het Antwerps dialect, en dat op 

zeer bekende hit-melodieën te zingen. Dit nummer werd ingezet voor 

de productie van een jingle voor Ton Schipper op Radio Mi Amigo. 

 

Strawbs - Ah Me, Ah My Gebruikt voor een wel bekende Bart van 

Leeuwen jingle (Radio Veronica, Radio Mi Amigo). Acapella jingle. 

 

String-A-Longs - Wheels Dit werd in 1965 gebruikt in de 

promotiespot voor de Radio City Road Show.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerps
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dialect


Stud – Sail on. De formatie Stud werd in 1970 geformeerd door 

Richard Mccracken en John Wilson, die vlak daarvoor nog in de 

formatie Taste speelden. De progressieve LP, die ze voor Decca 

Deram opnamen, was dus hun eerste LP, waarop ook de track ‘Sail On’ 

stond. Het werd door Mike Ross op RNI als filler gebruikt. 

Studio Orkest o.l.v. Tony Vos - Feel sorry De slaperige begintune 

van Tineke ’s avonds op Radio Veronica. Terwijl Tineke ’s ochtends 

alleen maar een-dimensionele muziek draaide voor stofzuigende 

huisvrouwen, mocht ze ’s avonds de allernieuwste lp’s opzetten, en 

dat leidde tot vaak verrassende ontdekkingen, want verstand van 

muziek had ze na al die jaren bij Veronica wel. Feel sorry is de 

achterkant van the Girl with the sun in her hair, reclamemuziek voor 

Sunsilk shampoo. Zo had haar (ex)-man ook nog wat aan de tune, want 

hij kreeg de Stemra-gelden. Collega’s van Tineke zeggen dat ze 

sowieso altijd al een voorkeur had voor Philips platen - het label 

waarvoor haar man groepen en zangers produceerde. Ook werd Sieb 

Kroeske gebruiker van deze tune op Radio Veronica. (Bron Jelle 

Boonstra). 

 

Styx - Grand Illusion. Afkomstig uit de Westcoast van Amerika 

kwam dit nummer voor op de 7e LP van de formatie Styx. Het werd in 

1977 uitgebracht. Twee jaar later werd het nummer gebruikt voor de 

productie van een jingle op Radio Delmare.  

 

Sunshine Band - Sunshine City Filler van de Radio Mi Amigo die 

gebruikt werd in de uitzendingen van de Mi Amigo Top 50. 

  

Supremes - You Can't Hurry Love Bij het afluisteren van een 

programma van Holly Michaels op Laser 558 uit het jaar 1985 kwam 

ik een promospot tegen voor het programma ‘Sixties Sundays’ met 

een tekst die ging als: ‘Going back to the original hits on Laser 558 on 

Sixties Sundays’. In de intro van de spot hoorde ik Phil Collins en in 

de uitro The Supremes, beide keren met het nummer ‘You can’t hurry 

love’. 

 



Surpremes – You keep me hanging on. De intro van dit nummer 

werd bij Radio Caroline South in 1966 ingezet voor een jingle ten 

bate van "Keefers Carefully Calculated Contention". In de 

discografielijst staat ten onrechte vermeld dat het om het nummer 

‘Reflections’ van deze meidengroep ging. 

 

Surfers - Nite at the beach. Dit instrumentale nummer is de 

achterkant van ‘Windsurfin’, de eerste single van een 

gelegenheidsgroep uit de Zaanstreek. Door samenwerking van een 

aantal artiesten van andere groepen werd dit nummer gezamenlijk 

opgenomen. Gek genoeg werd het nummer de zomerhit van 1978 en 

wel in diverse Europese landen. ‘Nite at the beach’ werd door Ben van 

Praag, deejay op Radio Mi Amigo 272, verkozen tot de tune van zijn 

programma ‘De Muziekdoos’. 

 

Swe-Danes - The Wobbly Walk Toch vinden we af en toe bij het 

beluisteren van muziek nummers die bijna nooit op de radio zijn 

geweest en toch een bepaalde herkenbaarheid hebben. Zo ook met 

het volgende nummer dat op een bepaald moment in de eind jaren 

zestig van de vorige eeuw door Eddie Becker werd gebruikt als filler 

in zijn programma's op Radio Veronica. 

 

Swingle Singers - Fugue in D minor. Van origine natuurlijk een 

compositie van Johan Sebastian Bach, die in 1963 door de uit 

Frankrijk afkomstige Swingle Singers werd bewerkt. Het was in 

oktober 1967 dat op Radio Caroline International Johnny Walker een 

tijdje inviel voor Robbie Dale en hij de Robbie Dale show een 

tijdelijke eindtune meegaf met dit nummer van Swingle Singers. 

 

Tante Leen - ’t Is voorbij Een frase uit dit nummer werd gebruikt 

voor de eindjingle van het Tony Berk programma ‘Prijsbewust’ op 

Radio Noordzee, een programma waarin vooral de huisvrouw 

opgewonden werd om de vele prijzen die er te winnen waren, mits 

men ongeveer de juiste prijs wist te raden.  

 



Ted Heath And His Music - 12th Street Rag. Steeds leukere 

souveniertjes in muziek worden er ontdekt. Zoals het nummer van 

Ted Heath, dat zo in een slapstick film kan worden geplaatst. Het 

werd op Radio Veronica gebruikt als tune in het programma ‘Afspraak 

met Cees’ van Cees van Zijtveld.  

Ted Heath and His Music - The Champ. Deze Britse bandleider 

nam zowel voor, als na de Tweede Wereldoorlog veel muziek op met 

zijn band, daarbij volgens eigen zeggen geïnspireerd door Glenn 

Miller. Het nummer ‘the Champ’ werd in 1961 gebruikt op het voor 

Zweden gelegen Radio Nord. Het Engelstalige programma van Ron 

Baxley, ‘Get together’ was voorbestemd om het nummer als tune te 

hebben.  

 

Ted Heath – Intermission Riff. In de beginjaren van Radio 

Veronica was er een aantal verzoekplatenprogramma’s dat 

voorbestemd was voor bepaalde doelgroepen. Zo was er het 

programma: ‘Voor Vrij Contact’, dat gericht werd op het personeel 

van de Koninklijke Luchtmacht. Dan Campagne was de presentator, 

die ‘Intermission Riff’ inzette als tune van het programma. 

 

Ted Heath Orchestra – Wigwam. Dit nummer staat al beschreven 

in de zeezender discografielijst. Er aan toegevoegd kan worden dat 

ook dit nummer door Tony Prince op Caroline North werd gebruikt als 

tune voor ‘The Midnight Surf Party.’ (zie ook Outrage van Booker T 

and the MG’s). 

Tee Cees - Disco Love Bite Een formatie die in 1978 een LP vol met 

discomuziek op de markt bracht. John Bennett gebruikte het 

nummer Disco love bite als tune op the Voice of Peace.  

 

Telecast Orchestra - Sentimental  Chappell C562 (1957) Track on 

LP London Calling - Famous Themes Volume 3 Grasmere GRALP30 

(1988). The daily closing theme of Radio 390 has long remained a 

mystery. Gerry Bishop’s book "Offshore Radio" stated that the 



theme was On a Clear Day by Frank Chacksfield. By listening to old 

tapes, the theme certainly sounds much like On a Clear Day, (from 

the US Broadway show & later film starring Barbara Streisand) but 

after extensive searching, including many hours in oldies record 

stores going through numerous Chacksfield LP's and singles, as well 

as searching old Decca catalogues and the BBC record library, no 

version by Chacksfield was ever found.  Another possibility was that 

the theme could be vocal version, with the vocals edited out, or that 

the track came from a reel to reel tape of music that had been aired 

on Japanese radio shows. Frank Chacksfield was very friendly with 

the Radio 390 and apparently supplied a number of these. We asked 

390's head Ted Allbeury several times, but he was unable to recall 

who the theme was by. 

Thanks to some detective work by Chris Cortez, we've now 

discovered that the stations daily theme was actually Sentimental 

composed by Adrian Foley & Ronnie Dale and recorded by the 

Telecast Orchestra conducted by Robert Farnon. Canadian Farnon 

assembled the Telecast Orchestra from the top session musicians of 

the day and way back in 1957, Sentimental was recorded as library 

music for Chappell Recorded Music Limited of London. This recording 

of Sentimental, which does sound remarkably like On a Clear Day 

circa 1965, never surfaced on a commercial disc until 1988. Then the 

small Grasmere Records label issued it as an LP track on London 

Calling! Famous Themes Volume 3. The LP sleeve notes make no 

mention of Radio 390, but instead states “Sentimental – theme of 

Richard Attenborough presents”, which was presumedly a radio show. 

 

Third World - Love Is Out To Get You. Als je denkt aan de 

reggae achtige LA jingle ‘Special announcement to the universe’ dan 

is de opener van het nummer ‘Love is out to get you’. In dezelfde LA 

spot werd ook het al eerder gememoreerde ‘Once there’s love’ van 

Third World gebruikt. 

 

Thomas Jefferson Kaye - L.A. Het nummer ‘L.A.’ is van een uit 

1974 afkomstige LP ‘First Grade’ en de titel stuurt ons dan ook 



terecht richting de Loving Awareness van Radio Caroline. Het was 

Tony Allen die dit nummer gebruikte voor een ‘LA jingle’ (It costs you 

absolutely nothing). 

Three Degrees – We wish you a merry Christmas. Op de melodie 

van deze kerstklassieker was het de Amerikaanse damesformatie uit 

Philadelphia die in 1976 een speciale kerstjingle inzong voor Radio Mi 

Amigo.  

 

Thijs van der Molen - Dat is mis In 1974 uitgekomen op basis van 

een eerdere jingle van het programma Prijsbewust (RNI) en wel ‘die 

is met het gatje in de Noordzee gevallen’. Thijs van der Molen 

maakte er dus een liedje van onder de titel ‘Dat is mis’. 

Tim Davies - Morning Sun Het beginstuk van dit nummer werd als 

doorloper gebruikt voor de promo's van de Drive-In-Show van Radio 

Atlantis. 

 

Tim Moore – Love enough. Deze Amerikaanse singer-songwriter 

nam in de jaren zeventig en tachtig vijf prachtige LP’s op bij het 

Asylum label. Hij staat vooral bekend om het fantastische nummer 

‘Second Avenue’. Tony Allen waardeerde de muziek van Tim Moore 

dermate dat hij het nummer ‘Love enough’ verkoos om er een ‘LA’ 

jingle mee te maken. 

 

Tod Rundgren – Hello it’s me. Zie Jethro Tull. 

 

Tom Dissevelt - Intersection [US title: "Twilight Ozone"] Dit 

nummer werd door Adje Bouman op Radio Veronica gebruikt binnen 

de ABTT. 

 

Tom Jones - What's New, Pussycat Op Mi Amigo was er 

regelmatig reclame te horen voor de diverse LP's die op het Pussycat 

label werden uitgebracht. "De hoes met de poes," zo luidde de slogan 

en steevast eindigde men met een klein stukje van dit nummer van 

Tom Jones. In een programma van de Emperor Rosko was daarnaast 



een promo te horen voor een programma van Robbie Dale, namelijk de 

"Heinz Baby Show," een gesponsord programma gericht op 

babyvoeding. Ook deze promo werd ondersteund met de muziek van 

dit nummer. 

 

50 Guitars Of Tommy Garrett - Sure Gonna Miss Her The tune 

used by Radio London for the famous Avis Car advert voiced by Paul 

Kaye. 

  

Tony Hatch and the Cherry Children – Yoko In 1970 was er op 

Radio Nordsea International een item in de Alan West show, 

genaamd ‘RNI Kids Call’, waarvoor dit vocale nummer van Tony Hatch 

voorbij kwam. 

 

Tony Newman - Let The Good Times Roll en Soul Thing. 

Andermaal twee van de vele muziekjes die specifiek door Terry Davis 

op RNI werden verkozen tot filler. Maar ook maakte Dave Rodgers in 

de zomer van 1971 van ‘Let the good times roll’ gebruik van op RNI 

bij het maken van een nieuw programmaoverzicht voor de 

internationale service van het station. Er kan ook aan worden 

toegevoegd dat Crispian St. John, als invaller voor Mike Ross, het 

nummer inzette als tune op RNI.  

 

Toon Hermans - Kump de zomer Toon Hermans werd twee keer 

door Peter Holland voor ‘de knip’ in de band gekozen en zo 

verschenen stukjes van het nummer ‘De zomer’ en ‘Laat me zingen van 

de zon’ achter de bekende Smashplay jingle.  

  

Toon Hermans - Laat me zingen van de zon In de zomer van 1972 

maakte RNI deejay Peter Holland verschillende montages met de 

prachtige jingle "RNI's Smash Play", ingesproken door Hans ten 

Hooge. Peter monteerde er telkens een kort fragment achter gericht 

op de zomer. Daarbij gebruikte hij allereerst ‘De zomerzon’ van de 

Makkers. Toon Hermans werd twee keer door Peter Holland voor ‘de 

knip’ in de band gekozen en zo verschenen stukjes van het nummer 

‘De zomer’ en ‘Laat me zingen van de zon’ achter de Smashplay jingle. 



 

Toots (Hibbert) and The Maytals - Spiritual Healing. Voor de 

verandering maar weer eens een nummer dat al voorkomt in de 

zeezenderdiscografie. Er kan echter aan worden toegevoegd dat het 

nummer door de groep ook werd gebruikt voor het inzingen van ‘The 

Mighty 319’ jingle in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor Radio 

Caroline. 

 

Tornados – Globetrotter. Als je op RNI naar de programma’s van 

Terry Davis luisterde was dat een lange show van jingles en fillers. 

Geen moment werden je gedachten met rust gelaten, warm, snel en 

fantastisch. Hij gebruikte een diversiteit aan fillers, zoals deze van 

de Tornados.  

Tornados – The ice cream man. Eén van de groepen die door de 

bekende Britse producer Joe Meek werden geproduceerd en 

bovendien ook jaren de back up groep was voor Billy Fury. Maar ook 

zelf brachten ze instrumentale platen uit, ondermeer dit uit 1963 

stammende ‘Ice cream man’, dat in 1967 door Don Allen in zijn 

programma op Caroline North werd gebruikt als filler.  

 
Trampps – Scrubboard In juli 1973 in de begindagen van Radio 

Atlantis vanaf de MV Mi Amigo was het Luk van Kappellen die Scrub 

board gebruikte als begintune van zijn programma. Peter Brian 

gebruikte het nummer op Radio Caroline in 1973, de latere Peter van 

Dam op Radio Mi Amigo. Dit nummer werd al uitgebreid behandeld in 

de zeezender discografielijst en dus kan het worden toegevoegd aan 

de al bestaande informatie.  

 

Trammps – Penquin at the big Apple. Op de instrumentale versie 

van het nummer ‘Zing went the strings of my heart’, dat op de b-kant 

van de single voorkwam en dus een andere titel had, zong Graham Gill 

in 1973 aan boord van de Mi Amigo zijn eigen versie in, waarbij ook 

namen van Caroline collega’s als Robin Banks, Bert Bennet en Dick 

Palmer voorbij kwamen.  

  



Trevor Duncan – Charleston Dit nummer werd op Radio Veronica 

gebruikt voor de bekende jingle "Luikinga, Luikinga, jongentje wat 

doe je daar?" 

 

Trio Cees Schrama - Satin Doll 

Red Bullet Productions/Dayglow Music - "Wishes you a happy 1969", 

zeldzaam productieplaatje uit december 1968, waar de plannen voor 

het eerste jaar worden ontvouwd. Een 45-toerenplaatje met hilarisch 

commentaar van Willem van Kooten, steeds onderbroken door het 

voltallige personeel dat steeds "Happy New Year to you" zingt (onder 

leiding van Pia secr. Van van Kooten aan de telefoon). Koelewijn is 

daarna in het Duits te horen, Freddy Haayen in het Engels (allemaal 

geroep door elkaar, "Ome Bull" is duidelijk te horen). Op kant B: (na 

2:42) een aanprijzing van Willem van Kooten met de grootste hits uit 

de eerste maanden: Cees Schrama - Soul Tango ("arranged by Frans 

Mijts", zegt hij erbij), Kom uit de bedstee, Dong dong dikki diki dong 

- Golden Earring, Sjaantje van Eddie Becker, Don’t you cry - Shoes, 

In the Beginning - Boots, Soul Body - Free (uit Rotterdam). En alvast 

vooruitkijken naar nieuwe hit: Little bit of peace in my heart - Golden 

Earring, leuk en absoluut uniek. 

 

Trio Los Paraguayos – Bell Bird. Afkomstig van de groep die ons de 

wereldhit Malaguena bracht. Dit prachtige instrumentale ‘Bell Bird’ 

kwam in Nederland in 1959 uit op het Philipslabel en werd op Radio 

Veronica in 1964, door één van de vele presentatrices van het station 

gebruikt als tune en dan hebben we het over Linda Goedhart.  

 

Troggs - I Can't Control Myself De intro ‘Oh no!’ van het nummer ‘I 

can’t control myself’ van The Troggs werd gebruikt voor de 

reclamespots op Radio Mi Amigo ten bate van de Free Radio 

Roadshow.  

 

Troggs - Wild Thing De eerste vier seconden van dit nummer 

werden op RNI gebruikt in een "Hello Sailor"-promo voor de Graham 

Gill Show. 

 



Tutti Camarata Camarata (Tutti's Trumpets) - Surf del amore De 

tune van  John Ross Barnard, KING Radio and Radio 390. 

 

Uitzonderlijk Top 40 fillertje stereo Veronica schip. Dit komt van 

een tape die o.a. Lex Harding van Veronica als DJ Productions 

verkochten destijds in 1975 aan DJ's in discotheken enzo. Werd ook 

gebruikt als filler op Radio Mi Amigo 192 door Frank van der Mast in 

januari 1977. De "11 55 sec Waahhh Instrumental" jingle komt van de 

Pepper-Tanner jingle series All Heart. 

 

Uncle Harry and the Ovaltiney’s – We are the Ovaltineys. Deze 

klassieker, die van herkomst stamt uit de jaren dertig van de vorige 

eeuw, werd op Radio Caroline in 1965 van stal gehaald om als tune te 

dienen voor de Ovaltines Children Requests, een gesponsord 

programma van een kwartier dat werd gepresenteerd door Carl 

Conway. 

 

Vader Abraham Showorkest – Ay Ay Don José. Uit de rijke 

compositiekast van Pierre Kartner komt ook dit nummer dat in 

december 1973 uitkwam op het Elf Provinciën Label en een 19e plaats 

haalde in de Top 40. In exact dezelfde maand werd het verkozen tot 

de eindtune van ‘De techniekshow’, een onregelmatig programma op 

Radio Veronica.  

 

Van Doren – Huntington Beach Een instrumentaal nummer op het 

Britse Hickory Label, dat gekoppeld was aan ‘Surfin Liza’. Afkomstig 

uit 1964 werd het nummer gebruikt door Tom Lodge op Radio 

Caroline North als tune voor het programma ‘The Midnight Surf 

Party’.  

  

Vangelis – Spiral Werd gebruikt op Radio Caroline tegen het einde 

van de jaren zeventig voor de productie van de zogenaamde ‘15-

seconds-commercial’ promo, ingesproken door Stevie Gordon. 

 

 



Van McCoy – Nightwalk. Naast het zelf maken van muziek was deze, 

in Philadelpia gevestigde, componist verantwoordelijk voor veel werk 

van  ondermeer Ruby and the Romantics, Barbara Lewis en The 

Stylistics. Het instrumentale ‘Nightwalk’ werd op Radio Delmare door 

Astrid de Jager gebruikt als tune voor het programma ‘Tussen wal en 

schip’.  

 

Ventures – El Cumbanchero. De Amerikaanse gitaarformatie The 

Ventures namen gedurende hun carrière meer dan 250 verschillende 

LP’s op. In 1963 namen ze als single op het Dolton platenlabel ‘El 

Cumbanchero’ op en als tune was het nummer te horen in het 

programma van Bob Scott op Radio Atlanta in 1964. 

 

Ventures – Hawaï Five O. Dit nummer staat al in het 

discografieoverzicht maar er kan aan worden toegevoegd dat Ronald 

Bakker dit nummer als tune gebruikte op Radio Delmare. Het was in 

1976 dat er kortstondig een wekelijks sportprogramma was te 

beluisteren op Radio Mi Amigo. Het programma heette ‘De 

Sportshow’ en als tune voor het programma werd dit nummer van de 

Ventures gebruikt.  

 

Ventures - Jingle Bells Deze instrumentale versie werd ingezet 

door Keith Hampshire als tune voor zijn programma’s op Caroline 

South rond Kerstmis 1966. 

 

Ventures – Slaughter on 10th Avenue. Eén van de vele mooie 

instrumentale nummers van The Ventures werd al uitgebreid belicht 

in de zeezenderdiscografie. Gelijk aan andere zeezenders had ook 

Radio Scotland bepaalde artikelen in de aanbieding, zoals de Radio 

Scotland Biro Pen – toen populair product van BIC, vergelijkbaar met 

de luxe Parker pen destijds in Nederland. Een promospot voor deze 

Buro pennen werd begeleid door ‘Slaugter on 10th Avenue’.  

 

Ventures – Walk don’t run ’64. Ook dit nummer staat al vermeld in 

de discografielijst maar er dient aan toegevoegd te worden dat Tony 



Berk dit nummer ook gebruikte in zijn programma’s, in 1985, als tune 

op Radio Monique.  

 

Ventures – Wild Trip. Nadat de MV Mi Amigo op 2 januari 1973 

weer op zee was teruggekomen, nadat enkele dagen voordien er een 

overval op het schip was geweest door muitende bemanningsleden, 

was het Ron Dolman die het station weer opende en daarbij het 

nummer ‘Wild Trip’ van The Ventures gebruikte als tune.  

 

Vera Lynn - From The Time You Say Goodbye 

Vera Lynn - We'll Meet Again Op 6 augustus 1972 was de laatste 

Prioriteiten te beluisteren op Radio Noordzee Internationaal. Zestig 

weken lang was dit, een uur durend, zondagochtend programma met 

easy listening muziek te beluisteren geweest in presentatie van Karel 

Prior, technisch ondersteund door Juul Stevenhagen. Toen hij 

afscheid nam draaide hij ‘We’ll meet again’ en ‘From the time we say 

goodbye’ van Vera Lynn. 

Victor Young and his Orchestra – Around the world part 1. Dit 

nummer werd gebruikt als tune voor het programma ‘Music to 

midnight’ op Radio Mercur, dat werd gepresenteerd door Freddie 

Albeck. 

  

Village People - In Hollywood De uitloop van het nummer werd 

gebruikt voor de 'Nieuws van de Caroline Music Show' uit 1979. 

"Music Action dance, dance, dance" werd als rondloper hiervoor 

gemonteerd (luister vanaf 2:45 min). Jan Hendrik Kruidenier: 

"Ingesproken door Nico Volker, hij gebruikte de Hollywood Mix - 

Volume One gemaakt en geplakt door Ed Smit, deze verkocht dit 

plaatje in de Discotheken hier in de stad." 

  

Village Stompers - A taste of honey Een instrumentaaltje, dat 

werd gebruikt als tune voor Veronica's sportuitslagen door Arend 

Langenberg en/of Freek Simon 

  



Vrije Jongens - Nationale vrije radio tune 

Dit nummer werd gebruikt bij Radio Caroline in de Will-Wil-Wel-show 

in 1980. Ook op Radio Monique werd het gebruikt en wel in 1985 — 

zie hiervoor: Lifeline - Nationale Vrije Radio Tune. 

  

Waldo de Los Rios – Dvorák Symphonie nummer 9. Muevo Mundo. 

Een stuk van de intro van dit nummer werd gebruikt voor de tune van 

‘Prioriteiten’ op Radio Noordzee, waarbij de stem van Jan van Veen 

de intro insprak. De versie van Radio Noordzee was wel enigszins 

versneld met de zogenaamde ‘speedcontrol’ van de draaitafel, tijdens 

de productie.  

 

Waldo de los Rios - Little Green Apples Een prachtig orkest, 

afkomstig uit Spanje, dat niet alleen klassieke muziek in een modern 

jasje uitvoerde maar ook popnummers. De appeltjes muziek werd 

door Karel Prior gebruikt als begintune van zijn 

zondagochtendprogramma ‘Prioriteiten’ op Radio Noordzee.  

  

Walter Carlos - Title Music from A Clockwork Orange Dit nummer 

werd voor een "Buitengaats" promo gebruikt door Gerard Smit op 

RNI. 

  

War – All day Music Een nummer van de gelijknamige LP van de 

Amerikaanse band War, die ook met Eric Burdon hebben 

samengewerkt. De LP is afkomstig uit 1970 en door Tineke werd een 

poging ondernomen om een jingle op dit nummer in te zingen, een 

jingle die helaas de radio niet haalde op Veronica, maar wel in de 

archieven bewaard is gebleven. 

 

War – Introduction. Afkomstig van de LP ‘War Live’ werd deze intro 

van de LP, ingesproken door deejay E. Rodney Jones van het station 

WVON’ in combinatie met het nummer ‘Cisco Kid’ door Andy Archer 

gebruikt op Radio Caroline voor de promotie in 1974 van het eenmalig 

programma ‘Radio Caroline declares War’.  

 



 Werner Müller und sein Orchester - Let's dance In 1974 door 

Jason Wolf gebruikt als tune voor de RNI Request Show.  

  

Wes Dakus And The Rebels - Twine Time 

Op Radio London voerde Tony Blackburn een jingle met een tekst die 

als volgt ging: "If you're travelling along / Keep your radio on / You 

want the best / Perhaps a request / On the Tony Blackburn Show." 

Achter die jingle zat dit nummer van Wes Dakus en zijn rebellen 

geplakt. 

 

Wes Montgomery – Windy. Bepaalde instrumentale artiesten 

herken je direct. Ik denk aan Jimmy Smith, Jimmy McGriff maar 

zeker ook Wes Montgomery. Hij heeft een geheel eigen gitaarsound 

die ook terug te vinden is in ‘Windy’, dat op Caroline International in 

1968 werd gebruikt door Stevie Merike als filler.  

Whisky David - Ruby, Ruby, Baby Gebruikt voor de regelmatige 

promo's van de Mi-Amigo-Drive-In-Show. 

Who – Underture. Dit nummer is afkomstig uit de popopera ‘Tommy’ 

en werd in de herfst van 1971 ingezet voor het maken van een 

tijdelijke begintune voor de Mike Ross Hitback Show op RNI. 

 

Wild Cherry - Don't go near the water De intro van dit nummer 

werd gebruikt voor een Radio Mi Amigo jingle: ‘MI AMIGO 259, Mi 

AMIGO 259’. 

 

Willeke Alberti - Morgen Ben Ik De Bruid Dit nummer werd op 

Radio Mi Amigo door Nobert gebruikt voor een reclamespot voor het 

modehuis Miss Sheila. Heel toepasselijk, want het ging om 

bruidsjurkjes. 

  

Willy Schobben - Beach Party 

Willy Schobben - Mexico beiden gebruikt als tune door Krijn 

Torringa op Radio 819.  

  



Wim Sonneveld – Weet je nog wel oudje. Gekoppeld aan ‘Het 

hondje van Dirkje’ werd dit nummer in 1961 door Wim Sonneveld op 

het Philips label opgenomen. Het was van origine uit 1928 geschreven 

en gezongen door Louis Davids. We gaan er vanuit dat ‘de meester’ 

Ad Bouman het op Radio Veronica tot een gouwe ouwe jingle knipte.  

 

Wing and a Prayer Fife and Drum Corps - Baby Face Even naar 

Ton Schipper want in zijn programma van 20 oktober 1978, het 

allerlaatste programma dat door Radio Mi Amigo vanaf de Mi Amigo 

werd uitgezonden, eindigde hij met dit nummer. Het werd snel weg 

gefade door Marc Jacobs om vervolgens de Mi Amigotune te laten 

horen van de formatie Bronx en de woorden 'Luisteraars, dit is Marc 

Jacobs voor Radio Mi Amigo. Wegens onvoorziene omstandigheden 

gaan wij nu uit de lucht.' Duidelijk iets voor de discografielijst.  

 

Woods Band, the – Noisy Johnny Eerlijk gezegd hadden we er nooit 

van gehoord maar dit nummer van deze formatie was daadwerkelijk 

heel lang te horen in de Nederlandstalige uitzendingen van RNI in 

het programma van Kop Op met Peter Holland. 

 

Woody Herman - Hallelujah Time The Caroline Cash Casino tune in 

de jaren zestig. 

 

Woody Herman – Light my fire. Decennia lang is dit orkest onder 

leiding van Woody Herman actief geweest. Niet alleen eigen 

composities maar vooral prachtige arrangementen van composities 

van anderen werden er uitgevoerd. Zo ook het nummer ‘Light my fire’ 

dat uit de hoek van The Doors komt. Het werd in augustus 1971 

gebruikt door Andy Archer op RNI als filler naar het nieuws toe. 

 

Woody Herman – Ponteo Deze legendarische tune van het 

programma ‘Driemaster’ op Radio Noordzee werd ook gebruikt op 

Radio Delmare en wel door Ronald Bakker en het programma ‘Sunday 

Special’, wat niet van originaliteit betuigde. 

 



Woody Herman – The Good Earth. Van Radio Essex, één van de 

stations uitzendende vanaf de forten, is heel weinig materiaal 

bewaard gebleven, hoewel de laatste twee jaren opeens een aantal 

programma’s op goede kwaliteit tevoorschijn kwam. Ondermeer het 

programma ‘Big Band Show’, dat werd gepresenteerd door David 

Sinclair. Als tune gebruikte hij voor dit programma het nummer ‘The 

Good Earth.’ 

 

Yes – Everydays. Dit nummer heeft al twee vermeldingen in de 

zeezenderdiscografielijst. Er kan aan worden toegevoegd dat het ook 

werd gebruikt voor het maken van de jingle op RNI: ‘Driemaster 

Hitpick’.  

 

Young Rascals – It’s Wonderfull. Het nummer komt uit 1968 en is 

de laatste single die uitkwam onder de naam ‘Young Rascals’. Het was 

een track van de LP ‘Once upon a dream.’ Hetzelfde jaar nog werd de 

naam van de groep in ‘Rascals’ veranderd. Het was Roger Day die het 

nummer – zowel de intro als de uitro – gebruikte voor een jingle ‘RNI 

on 244” in 1970. 

Young Rascals -Mickey's Monkey/Love Lights. ‘De Lexshow, iedere 

doordeweekse avond van 7 tot 8’, was de tekst van een jingle op 

Radio Veronica. Het intro van bovenstaande titel werd gebruikt voor 

de jingle, waarbij het leek of the Young Rascals James Brown aan het 

imiteren waren. 

 

Yvan Guilini – Opus 36 bis. Dit instrumentale nummer is in 1976 

gekoppeld aan ‘Dedicated to Toots’ uitgebracht en werd op Radio Mi 

Amigo door Hugo Meulenhof gebruikt als filler op naar het nieuws in 

het programma ‘Ook Goeiemorgen’.  

 

Zack Laurence Orchestra – Stiletto. Dit nummer werd gebruikt 

voor de jingle: "Zit U op de weg dan rijdt U naar huis met de 

swingende klanken van Radio Noordzee Internationaal", ingesproken 



door Hans ten Hooge. In de zeezenderdiscografielijst werd het 

vermeld onder de titel: ‘Highway’, wat dus kan worden aangepast.  

 

Uitvoerenden onbekend - Beethoven Symphony #9 In D Minor, 

Op. 125, Choral - 2. Molto Vivace. Een nummer dat we meteen 

twee keer in de lijst kunnen zetten. Begin van dit nummer werd 

allereerst gebruikt voor de jingle ‘We are the Voice of Peace’ en ook 

werd hetzelfde stukje ingezet voor het maken van een naamjingle ten 

bate van deejay Dominique Vautrain op Radio Caroline in 1979. 

Uitvoerenden onbekend - Berceuse de Jocelyn (Godard). 

Door de eerste 22 seconden van dit klassieke werkje van de 

componist Godard uit 1929 te gebruiken ontstond de stations 

identificatie van Radio 390. 

Uitvoerenden onbekend – Climb every mountain. Op de tonen van 

deze instrumentale onbekende versie van dit nummer nam Jerry King 

op 14 augustus 1967 voorgoed afscheid van zijn luisterpubliek op 

Radio Caroline North. 

 

Uitvoerenden onbekend - Columbus Stockade Blues. Een blue grass 

achtig deuntje dat in 1967 werd gebruikt op Radio 390 om een 

belangrijke programmawijziging aan te kondigen en wel dat het 

programma ‘Country Style’ niet langer op de zaterdag- maar op de 

zondagavond werd uitgezonden.  

 

Uitvoerenden onbekend – Ferry cross the Mersey. Bij elk station 

veranderden regelmatig de deejays, wat ook weer eens op RNI in 

1972 het geval was binnen de internationale service. Reden genoeg 

voor Paul May om weer een nieuwe promospot met de nieuwe deejay 

line up te maken. Hij gebruikte daarvoor een instrumentale versie van 

‘Ferry cross the Mersey’.  

 



Uitvoerenden onbekend – Hey Jude. Deze uitvoering staat al 

vermeld in de discografielijst maar werd ook gebruikt op Radio 

Atlantis voor een promotie van het Script Magazine, waarin over de 

zeezenders werd geschreven.  

 

Uitvoerenden onbekend – Java. We kennen dit nummer bijna 

allemaal van de Amerikaanse trompettist Al Hirt, maar een andere 

versie werd door Bart van Leeuwen op Radio Mi Amigo gebruikt toen 

hij een tijd in Spanje ondermeer het programma ‘Schijven voor 

bedrijven’ presenteerde.  

 

Uitvoerenden onbekend – Jesus Joy of Man’s desiring. In een 

prachtig arrangement werd deze compositie van Bach in  1973 

gebruikt door Andy Archer bij de afkondiging van het dagelijkse 

religieuze programma van Johan Maasbach op Radio Caroline. 

 

Uitvoerenden onbekend – Little bitty pretty one. Van herkomst 

een hit van de Amerikaanse zanger Bobby Day in de begin jaren 

zestig. Maar als we echt teruggaan in de tijd dan komen we bij de 

originele uitvoering van Thurston Harris uit 1957. Een wereldwijd 

succes vervolgens voor de Jackson Five en in dit geval een onbekende 

instrumentale versie die door Mike Mourkens in 1974 op Radio Mi 

Amigo als tune werd gebruikt.  

 

Uitvoerenden onbekend – Mickey’s Monkey. Een instrumentale 

versie van de Motown klassieker: ‘Mickey’s Monkey’ werd in de zomer 

van 1967 ingezet voor de promotiespot ten bate van de Radio 

Scotland Roadshow.  

 

Uitvoerenden onbekend - Muss I denn zum Städtele hinaus. Dit 

instrumentale nummer, dat vooral in de vocale uitvoering van Elvis 

Presley wereldbekendheid verkreeg, werd door Alan Black op Radio 

355 als tune gebruikt.  
 
 

Uitvoerenden onbekend - Onward Christian Soldiers. Op de 



zeezenders was er een variatie aan religieuze programma’s te horen, 

die er deels voor zorgden dat de stations financieel draaiende 

bleven. Zo was er op Radio 390 dagelijks het item ‘The Bible Story’ 

en had iedere dag het een andere ondertitel, zoals ‘Sunday Story 

Time.’ Een onbekende uitvoering van het nummer ‘Onward Christian 

Soldiers’ werd als intro van het programmaonderdeel gebruikt.  

 

Uitvoerenden onbekend – Radetsky March. Een ultrakort stukje van 

deze mars werd gebruikt in 1974 voor een naamjingle voor 

presentator Frans van der Beek op Radio Veronica.  

  

Uitvoerenden onbekend - Schubert - Military March Opus 51 

Nummer 1. Het komt niet zo vaak voor dat in onze lijst een 

klassieke tune verschijnt. De toch wel vlot gespeelde mars, in 

compositie van Schubert, werd echter voor twee verschillende 

programma’s gebruikt en wel op Radio 390 wanneer het werd ingezet 

als begin- en eindtune voor het programma ‘Sunday Music’. Maar het 

nummer werd op de werkdagen ook gebruikt als tune voor het 

programma ‘Intermezzo’ op hetzelfde station. 

 

Uitvoerenden onbekend – Suspicion. In 1980 had je op Radio 

Caroline op een bepaald moment wekelijks ook een Franstalig 

programma, dat werd gepresenteerd door Dominique Vautrin. Een 

regelmatig terugkerende filler in zijn programma was een met in 

overvloed aan violen uitgevoerde versie van ‘Suspicion’.  

 

Uitvoerenden onbekend – Swedish Rhapsody. Een prachtige 

overvloed aan violen heersen in Swedish Rhapsody, dat de tune was 

van het programma ‘De Tio’ op Radio Nord, ofwel de tien besten, de 

hitparade dus.  

 

 

Uitvoerenden onbekend – Take the ‘A’ Train. Een onbekende 

uitvoering van deze klassieker werd op Radio Mercur gebruikt als 

tune voor het ’Lyt of Dance’.  

 



Uitvoerenden onbekend – That old black Magic. Muziekje dat Hans 

Hogendoorn tevens uitzocht voor gebruik als filler in Driemaster. 

Ook van deze schreef hij destijds de uitvoerenden niet op en ook 

hier geeft SoundHound en Shazam geen oplossing.  

 

 

Uitvoerenden onbekend - The London Suite - III. Movement - 

Knightsbridge (componist: Eric Coates). Dit werk werd gebruikt op 

Radio Nord door Sten Hedman als tune voor het programma 

‘Nordmorgon Manne för dagen’.  

 

Uitvoerenden onbekend – The type writer. Uiteraard kennen we de 

prachtige versie van Leroy Anderson maar deze onbekende versie 

werd ingezet op Radio 390 om reclame te maken voor ‘Radio News’ 

een onafhankelijk tijdschrift dat over de zeezenders berichtte. Ook 

op andere stations liepen soortgelijke commercials. 

 

Uitvoerenden onbekend – Triomfmars van G. Verdi. Op Radio 390 

waren er veel zogenaamde in huis reclames voor producten waar de 

stationsnaam aan was gekoppeld. Zo werd in het voorjaar van 1967 

met bepaalde regelmaat een spot gedraaid voor de speciale Radio 

390 transistorradio. De Triomfmars van Verdi werd ingezet voor de 

promotiespot.  

 

Uitvoerende onbekend – Up up and away In 1979 gebruikte Rene 

van der Elst een onbekende instrumentale versie van het nummer 'Up 

up and away' in zijn programma Wekkerradio op Radio Caroline als 

tune.  

 

Uitvoerenden onbekend – Volare. Wim Jaap van der Laan was enige 

tijd als deejay te beluisteren in de programma’s van Radio Noordzee. 

Zie hem als zomerdeejay van 1971. In zijn programma’s  maakte hij 

gebruik van een filler om de tijd op het einde van een uur op te 

vullen. Hij gebruikte daarvoor een onbekende instrumentale versie 

van ‘Volare’.  

 



Uitvoerenden onbekend – componist Adolphe Adam: Ballet Giselle 

/ Act 1 Een deel van dit nummer ingezet voor een tune en wel op 

Radio 390 en ‘The Mary Simone Hour’. Het was een regelmatig 

uitgezonden show waarin, mede door de omroeper van dienst, de 

toekomstvoorspellingen werden voorgelezen. 
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