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Welkom bij SMC! Hoe bestellen?
Alle prijzen zijn inclusief verzending binnen Nederland.
Helaas gelden voor België hogere posttarieven. 

1) Mail uw bestelling door naar: info@mediacommunicatie.nl
>> Vermeld daarbij a.u.b. uw adres! <<

2) Maak het bedrag over naar het volgende IBAN-nummer:
NL85 INGB 0004 0657 00 t.n.v. Mediacommunicatie, Groningen 

SMC welcomes you! How to order?
For all countries other than The Netherlands (for instance: Germany 
and U.K.) the prices are the same as the Belgian prices (“België”). 
Worldwide postage is already included! Please send e-mail with 
your address and transfer the money to our Dutch bank account: 
company name: Mediacommunicatie
place: Groningen, The Netherlands
IBAN is: NL85 INGB 0004 0657 00
BIC code: INGBNL2A
            -payment is possible, please ask for more information

Vragen? Questions? >>> info@mediacommunicatie.nl 
Wij proberen zo snel mogelijk te reageren.
We’ll try to answer to your inquiry as soon as possible.

     Met vriendelijke groet,
     Kind regards,

     Jan-Fré Vos (Groningen)
     Jan van Heeren (Dordrecht)
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Nog niet op de plank?

HET REM-
EILAND,
 - Hans Knot

DE ONSTUIMIGE 
GESCHIEDENIS 

VAN RADIO EN TV 
NOORDZEE

In 2014 is het vijftig 
jaar geleden dat 
Radio en TV Noord-
zee van start ging. 
Een commercieel 
station dat vanuit 
volle zee haar pro-
gramma’s richting 
Nederland straalde. 
Hans Knot belicht 
de opkomst en on-
dergang van deze 
unieke onderne-
ming in zijn nieuw-
ste boek.

“Het was op 9 oktober 1963 dat er voor het eerst in de geschreven pers gewag werd gemaakt van plannen te 
komen tot een commercieel televisiestation, dat vanuit volle zee haar signalen tot de kijkers in Nederland wenste 
te brengen. In de berichtgeving werd gesteld dat het de verwachting was, dat tegen het einde van het voorjaar van 
1964 programma’s, gevuld met amusement en reclameboodschappen, waren te verwachten: “Dit nog naamloze 
station zal in volle zee buiten de vaarroutes worden gebouwd op een platform, zoals deze ook worden gebruikt 
bij oliewinning uit de zeebodem. Het zenderbereik zal een groot deel van Nederland gaan bedekken. Kanaal en 
golfbereik zullen zodanig worden gekozen, dat de bestaande verbindingen in het land en het lucht- en zeeverkeer 
geen hinder zullen ondervinden. De programma’s en de reclame worden verzorgd door de N.V. Reclame Exploitatie 
Maatschappij, REM, te Den Haag, met als directeur de heer W.J. Hordijk.” 

In 2014 is het vijftig jaar geleden dat dit commerciële initiatief van start ging. Ik neem U graag mee in mijn nieuwe 
boek meer terug naar een periode waarin Nederland nog een behoorlijke conservatieve sfeer hing en midden in de 
opbouw, na de Tweede Wereldoorlog, verkeerde.”

Hans Knot

€ 20,00 (NL) of € 22,95 (België)
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Covergirls 
- Kris Dierckx

Een mooie combinatie: hoe-
zenpoezen met een vleugje 
zeezenders verenigd in één 
boek. 

Lees hoe de Top of the 
Pops-babes in Engeland en 
de Alle 13 Goed!-meiden in 
Nederland tot iconen van 
hun tijd uitgroeiden.

Ontdek hoe een gewiekste 
Canadese zakenman die 

stoeipoezen het mes op de keel zette en onherroepelijk van de pla-
tenhoezen verdreef.

Muziekblad ‘Lust For Life’ (05-2014): “... Omdat de platenmaatschap-
pijen vaak nauwe banden onderhielden met radiopiraten, wordt de 
historie daarvan ook nog even aangestipt. En met bijna één hoezen-
poes per pagina zit het wat betreft illustraties ook wel snor. Heerlijk 
boek!”

Een lijvig hard-
cover boek in full 

color 

€ 24,95 (NL)
€ 30,95 (België)
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De gouden glans van radio
De turbulente geschiedenis van Radio Noordzee Internationaal

- auteur Ferry Eden, uitgave Marc van Amstel

In het boek vertellen de 
booteigenaren Meister en 
Bollier en ook kapitein Har-
teveld hun verhaal en ko-
men deejays als Joost den 
Draaijer, Jan van Veen, Ferry 
Maat, Tony Berk, Leo van 
der Goot, Hans ten Hooge, 
Andy Archer (e.a.) aan het 
woord over hun tijd bij RNI. 
Het is een kleurrijk boek 
met 160 pagina’s, 175 foto’s 
en circa 75 andere illustra-
ties en de moeite waard 
voor zowel de toenmalige 
luisteraar van Radio Noord-
zee als de echte zeezender-
fan.

Een rijk geïllustreerd boek in full color € 24,95 (NL) € 30,95 (België)

Op = op

Actie: zolang de voorraad strekt een GRATIS single met 
RNI Jingles



Radio 390 
Red Sands 
Rendezvous
MP3 DVD met 45 uur aan 
opnames, jingles, inter-
views, commercials en 
tunes. Geproduceerd door 
Martin van der Ven.

€ 8,45 (NL/ België)

Radio Caroline: 
Steve Conway
Chris Kennedy
MP3 DVD met 68 uur aan 
opnames van dit Ierse 
tweetal. Herleef de uit-
zendeingen vanaf de Ross 
Revenge. Geproduceerd 
door Martin van der Ven.

€ 8,45 (NL/ België)
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Het absolute einde 
100 dagen Radio Delmare
- Jan-Fré Vos

Radio Delmare was de Piet-
je Bell onder de zeezenders. 
Geld was er nooit, dus moest 
er veel ‘geritseld’ worden.
Enthousiasme was er zoveel 
te meer, dus met minimale 
middelen werd het maximale 
eruit gehaald. Vier schepen 
heeft Delmare gehad, hon-
derd dagen heeft het sta-
tion uitgezonden. Geld was 
schaars, dus ging het naar 
een schip en een zender. De 
rest kwam wel. Geen lonen 
voor het personeel, geen geld 
voor goede ankersystemen. 
“We doen het voor een hap 
eten en een hoop lol” was 
een gevleugelde uitspraak 
van Gerard van Dam.
Het Delmare verhaal leest 

als een spannend jongensboek, is een doorgaande strijd tussen een 
groep enthousiaste radiomakers en een stel fanatieke mensen van 
de Radio Controle Dienst. De ene keer wint Delmare, dan weer de 
RCD. Uiteindelijk is het ‘I fought the law and the law won’. 
Dit boek gaat over die honderd dagen dat Radio Delmare heeft uit-
gezonden en wat er aan vooraf ging om het radiostation ‘on air’ te 
krijgen.

€ 18,00 (NL)
€ 20,95 (België)
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Hoezenpoezen
- Kris Dierckx

Het boek ‘Covergirls’ op pagi-
na 4 van deze catalogus is  het 
logische vervolg op dit boek: 
‘Hoezenpoezen’.  In dit boek 
echter geen link met de zee-
zenders, want het behandelt 
met name de jaren ‘50. Het be-
grip “hoezenpoes” werd door 
Annie M.G. Schmidt verzonnen. 
Het Parool gaf dit boek een 
waardering van 4 sterren (op een 

schaal van 5; 25-11-2013). 
Geheel in kleur, hardback.

€ 24,95 (NL)
€ 30,95 (België)

Freewave Media Magazine
Tegenwoordig is de digitale versie van Freewave 
GRATIS te downloaden (zie pagina 17). We hebben 
ook nog een aantal gedrukte 
bladen op voorraad 
liggen voor de liefheb-
ber. Binnenkort worden 
ze aangeboden op onze 
site: 

http://
mediacommunicatie.nl/
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Offshore Radio Engineering
- Jan Sundermann

Over the past 50 years, nearly 200 
books have been published on the 
topic of ‘offshore radio’, which co-
ver almost all aspects of this exci-
ting genre. In the foreground are 
usually exciting stories of mast- and 
shipwrecks, cracked anchor chains, 
drunken crew members and often 
egomaniacal disc jockeys who as ‘pi-
rates’ became heroes to generations 
of pop and rock music lovers.

Jan Sundermann has now published 
a new book that doesn’t fit at all in 
this cliché. His work “Offshore Radio 
Engineering” deals with initially dull-
looking topics. The issue is primarily 
about technical questions: Which 
kind of radio ships were used during those 4 decades of ‘watery wireless’? 
Which antenna systems were built and which kind of masts? The different 
transmission devices and the (modest) possibilities of communication bet-
ween crew and staff on land are discussed. Finally, the author goes into 
detail on the various anchor systems and navigation options of these dif-
ferent-equipped ships.

Sundermann succeeds in his overview work in an excellent way to close a 
still existing gap and to shed light on a really dry subject with a lot of ex-
pertise including numerous and often previously unknown details. His book 
(written in English) is a buy recommendation - not only for technically and 
historically interested offshore radio enthusiasts, but for any radio friend.

This richly illustrated book comes with many photos and diagrams. 

(review by Dr. Martin van der Ven)

€ 14,00 (NL/ België)



Laser 558 in mp3, giga set
naast Laser 558 ook: Laser 730 en Laser Hot Hits

Voor de ware Laser Lover is er deze DVD-box met ongeveer 575 uren aan 
MP3 opnamen, opgenomen vanaf de middengolf. Zowel Laser 558 als La-
ser Hot Hits en Laser 730 (de testen met de ‘ballon’) komen aan bod. 

Met onder meer: Blake Williams, Johnny Moss, Rick Harris, David Lee 
Stone, Paul Dean, Jessie Brandon, Tommy Rivers, Charlie Wolf, Holly Mi-
chaels, Liz West, Craig Novack, Scott Shannon.

Herbeleef het Laser-tijdperk van 1984 - 1987. VEEL uren voor weinig geld.

De complete box kost € 15,00 (NL)/ € 18,00 (België)
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All Europe Radio
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Voice of Peace 
Memories 

and Abie Nathan’s 
Work
- Hans Knot

Hans Knot heeft in-
tensief gewerkt aan 
research inzake niet 
alleen de historie van 
de Voice of Peace 
maar ook aan al het 
humanitaire werk dat 
Abe Nathan heeft ge-
daan gedurende de 
afgelopen vier de-
cennia. Hans  is daar-
bij geassisteerd door 
vele mensen, waar-
onder naasten van 
Nathan en vele dee-
jays uit het verleden. 
Dit resulteerde in een 
250 pagina’s dik boek 
met tientallen zwart-
wit foto’s.

Het boekwerk 
wordt u toege-
stuurd na overma-
king van: 

€ 25,00 (NL)/ 
€ 29,00 (België)



Radio Caroline
2014 is het jaar waarin het precies 50 
jaar geleden is dat Radio Caroline begon 
met uitzenden. Een hommage in (zwart-
wit) foto’s met bijschriften. Radio Caro-
line fotoboekje met 28 geniete pagina’s. 
Voorzien van kleurencover.
€ 4,00 (NL)/ 
€ 5,00 (België)

The Sound Of 
The Nation 
- Jan-Fré Vos

Jan-Fré Vos is door zijn archief ge-
gaan en heeft een pocket samenge-
steld van 94 pagina’s (95% in de Ne-
derlandse taal) over Caroline in de 
jaren 1964 tot en met 1968.  

Nu als pdf verkrijgbaar.
(Niet meer leverbaar in 
boekvorm.)

€ 4,50 (NL/ België)
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Way Back Home The Graham Gill Story

So what can I say about his long awaited book? Let me suggest that you will be pleasantly 
surprised when reading Graham’s memoirs. It’s the story of his life with most of all his 
intriguing radio career which began in his native country Australia where he received an 
full-scale training as a radio broadcaster. Graham had been lucky to gain important expe-
rience during his 14 years in Australian radio when he came to the UK in 1966. You may look 
forward to take part in many details of these years which formed the character of the young 
Australian who later had no problems to become acquainted with all these strange new 
radio stations broadcasting from ships and military forts in the North Sea. Graham particu-
larises many interesting anecdotes concerning countless personalities he dealt with during 
all those years in on- and offshore radio. At first appearance, it might be a bit unexpected 
that he paints a rosy picture of the conditions on Red Sands Fort (home of Radio 390). But 
this very happy period of his life had to do with the strong feeling of a happy family that the 
great team of announcers was producing. 7 years later, history repeated itself under totally 
different conditions on the MV Mi Amigo where the “Caroline family” received him with 
open arms. On every occasion you share Graham’s desire for gaining new experiences and 
getting to know interesting and warm-hearted people. And he did succeed ever so often! I 
am sure you will be excellently entertained by this capturing biography. 

Dr. Martin van der Ven

€ 20,95 (NL)/ 
€ 25,95 (België)
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Last Of The 
Pirates 
- Bob Noakes

There can be few modern day ad-
venture stories as gripping and ro-
mantic as the story of Radio Caro-
line, a legend in her own time. In 
1964 Radio Caroline was the very 
first shipborne ‘pirate’ radio station 
broadcasting to listeners in Britain.

Although Radio Caroline continued 
broadcasting after the British go-
vernment introduced legislation to 
silence ‘the pirates’, the floating ra-
dio station was seized and impoun-
ded in the late ‘60’s. The Caroline 
ship the MV Mi Amigo lay rusting 

in a harbour until 1972 when she was sold at auction for conversion into a ‘pirate’ 
radio museum. By the end of the year ‘The Lady’ as she was affectionately known, 
was at anchor again off the Dutch cost and a whole new chapter in her broadcas-
ting career had begun.

The author has written here the inside story of everyday life aboard - often strip-
ped of its romantic aura. Drugs, sex, intrigues, hijackings, mutinies and storms at 
sea all feature in this extraordinary tale.

Eventually in March 1980 the Caroline ship was to sink in a violent storm in the 
North Sea, but from August 1983 the station rose phoenix like from the ashes and 
resumed broadcasting from a new ship.

This is a book which will fascinate not only those readers interested in broadcas-
ting and music radio, but all who can enjoy a real life adventure story of drama 
on the high seas.

€ 21,95 (NL)/ 
€ 26,95 (België)
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Audio:

7” single : RNI-jingles
In 1974 uitgegeven door Jumbo. Geheel nieuw. De allerlaatste exem-
plaren alleen nog bij SMC verkrijgbaar.
€ 7,50 (NL)/ € 10,00 (België)

CD : Loving Awareness
Eén van de geesteskinderen van Ronan O’Rahilly: Loving Awareness. 
Met de volgende tracks: 
Let us get to know you - Free your soul - Love you to know - No other high - It’s 
Allah’s movie - The Vibes inside - Voice of love - Be in touch - Close the gate - I 
like what like - Jarold - Let yourself go - In a movie - Existance
Bonus tracks: Ronan O’Rahilly - Love you to know (instr) - No other high (instr) 
- Close the Gate (instr) - Existance (instr) - Radio Caroline jingles
€ 5,00 (NL)/ € 7,00 (België)

CD : The Legend Lives On
Een door Hans Knot geproduceerde CD over Radio Caroline, die in-
gesproken is door Marc Jacobs. Ongelooflijk laag geprijsd!
€ 5,00 (NL)/ € 7,00 (België)
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             eens voor  
meer aanbiedingen op onze 
website:

http://mediacommunicatie.nl/
Op onze site vindt u binnenkort nog een selectie artikelen waarvan 
we slechts 1 exemplaar in de aanbieding hebben. 

De historie van Radio MiAmigo, deel 5, 
Een veel te snelle herstart. 
De herstart van Radio Mi Amigo vanaf de 
Magdalena en alles wat er mis ging. 
Geschreven door Hans Knot. 

€ 8,50 (NL)/ € 12,00 (België)

Pakketten oude Freewave-bladen: zie site

Laser 558, All Europe Radio
Dit boek vertelt het complete verhaal van 
Laser 558, geschreven door Hans Knot. 

 € 20,95 (NL)/ € 23,95 (België)

KIJK
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Kent u Freewave Nostalgie?
Al sinds 1978 verschijnt het blad Freewave. Destijds op papier en nu 
als pdf onder de naam ‘Freewave Nostalgie’.
En het leuke is: het kost HELEMAAL niets.
Gewoon naar http://www.freewave-media-magazine.nl/ gaan en 
downloaden maar! 



18 • Steve Conway in de Radio Caroline studio                                                       (collectie Jan van Heeren)
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Ross Revenge collectie Jan van Heeren


