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Minder geweld in TV-series tijdens nieuw seizoen

zoe t uitgevers voor
R
commerciële ra io en T

een beetje wordt vooruitgelopen
op de show, die Van Duin momen
teel voorbereidt ter gelegenheid
van het 100-jarig bstaan van Thea
ter Carré. Bovendien zal de TROS
een serie korte dierenfilmpjes van
André uitzenden naar het voor
beeld van 'Animal Crackers', dat
in 1986 de Nederlandse inzending
naar het Gouden Roos Festival van
Montreux vormde. De nieuwe dra
maserie 'Medisch Centrum West'
(opvolger van 'Dossier Verhuist'>
komt vanaf begin volgend jaar op
het scherm.

Van onze rtv-redactie
VER SUM - De TROS zal

h blijven inzetten voor
erciële radio en TV in
land. Wanneer andere
oepen in ons land in de
.�ije toekomst niet bereid
.iken om in een dergelijk
lil te participeren, dan
kt de TROS zijn partners
ers in de mediawereld.
OS-voorzitter mr. Henri
erop deelde dit gisteren
..� versum mee tijdens de
Qil
l'sconferentie over het ko
llde winterseizoen.
één de AVRO steunt voorlopig
Zi enswijze van de TROS. Reden
orn de TROS ook uitgevers als
Î�l egraaf, de Perscombinatie en
•�Du in de kome nde tijd zal
lahte n te inte ressere n om in Ne
n d te komen tot één commer1 radio- en TV-seizoen. .,Zo no
doen we het alleen en schakelen
0 d e politiek bij onze plannen
k esgevraagd liet mr. Minderop
Weten dat de TROS mome nteel
in gespre k is met de Vlaamse
i tnerciële TV, die ve rmoedelijk
n oktobe r een zendvergunning
de Belgische regering krijgt.·
alt als slogan 'Hilversum, wordt
t ker!' zei mr. Minderop voorts
de Nederlandse omroepen de
�lllst van buitenlandse satelietzen
s onderschatten. M en blijft spe 
ten op besche rming, c.q. subsi
u' aVan de Nede rlandse ove rheid.
l staat vast dat Sky Channe l
r hoog scoort. Vooral bij de
d. H et zog eheten 'ondertiteling
·-1h Od' voor buitenlandse commer
e stations, zo deelde mr. Minde� Ve rder mee , zal door he t Euro
liof worden ve rworpe n.

Op 15 september start de TROS me t
de uitzending van ee n e igen familie
komedie in 16 delen onder de titel
'De familie Oude nrijn'. Hierin
wordt aandacht besteed aan ve r
keer, ve rkeersgedrag e n verkeersri
sico's van een Nederlands gezin. De
serie is gemaakt in opdracht van
Veilig Verkee r Nederland e n deels
gefinancierd door het ministerie
van verkeer en waterstaat.

Vaste onderdelen van de TROS
dinsdagavond zijn Popformule,
TROS Aktua en TROS Aktua Ex
port en de W ondere We re ld van
Chriet Titulaer.

Dk

rogramma's

ltuwe coryfeeën, die de TROS
aangetrokken voor haar TV0r�rarn
ma's (vanaf oktober heeft
de dinsdag als vaste uitzend
ddag-TV begint dan bij alle
!IIÏr llli
,3 °epen een uur later, vanaf
Uur) zijn Astrid Joosten {ex, AJ, Carry Tefsen, Leonie Sa
. 'sen Tetske van Ossewaarde (ex
)\ 'Il ), De radio- en TV-afdelingen
_
} � de TROS zullen m de toekomst
11. Veel meer dan in het verleden
> �ètt elkaar gaan samenwerken.
: �t name gaat dit gebeuren met
; \t JchJagerfestival in Kerkrade
,; '-1 e TROS zowel op radio en TV
. 'tt Uitzenden. Ook de TROS
; �Wsshow komt voortaan zowel
'Il l
dio als TV.

4.:

r_.

e

TETSKE VAN OSSEWAARDE
...net als Astrid Joosten. Leonie Sazias en Carry
Tefsen nu als presentatrice bij de TROS...

TV- en radiodirecteur Cees d en
Daas lie t weten dat de TROS voort
aan minde r films zal uitzenden
waarin gewelddadige scènes voor
komen. Films, waarin dit nog wel
voorkomt (zoals tijdens het komen
de Nazomer-Filmfestival) we rden al
eerder geprogrammeerd. Maar na
oktober mag de kijker bij de TROS
minder geweld verwachten.
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ma's presenteren onder de titel
Ron 's Honeymoon Quiz. Aan deze
shows, waarvan de eerste op 1 7 no
vember wordt uitgezonden, 1s een
lote nverkoop gekoppeld. De op
brengst hiervan is bestemd voor
ontmoetingscentrum D e Buitenjan
in Ve ldhov en. waar kinde ren, die
normaal niet weg gaan toch van va
kantie kunnen genieten.

hun voorgenomen huwelijk. He t
paar dat wint kan een luxe huw e
lijksre is tegemoe t zie n. Naast de
kandidaten ontvangt Brandste der
ook een aantal artiesten uit binnen
en buitenland.

André van Duin

Boffeesten Bingelrade
met Goldried Quintett

Op de 16 wisselavonden (op vrijdag
en zaterdag) van de TROS kan de
kijker een aantal be kende program
ma's verwachten: De eerste de bes
te, Op volle toeren, Kieskeurig en
Dierenmanieren. Ook het populair
programma
wetenschappelijke
ijk
TV
met
W
ubbo
Ockels
wordt
�
gecontinueerd. Nieuw op de wissel
avonden is het spel 't Kan ve rkere n,
dat ge presentee rd wordt door Carry
Tefsen. De formule is ontleend aan
Blind Date , dat in Engeland zeer po
pulair is. Per aflevering worde n
twee gasten aan elkaar gekoppeld
door middel van ee n vraag- e n ant
woordspel. In een volgende uitzen
ding wordt verslag uitgebracht van
de belevenissen van de duo's.

Politieagenten op discotoer tegen voetbalv andalisme

'Een bas itaar heeft meer
effect dan een waP.enstok!'
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• TROS-voorzitter mr. Henri Minderop
... ook in gesprek met de nieuwe Vlaamse
commerciële Televisie...

Op 5 oktober trekt de TROS ander
Ron Brandsteder gaat in het nieuwe In iedere aflevering staan drie half uur uit voor een programma
winterseizoen voor de TROS een se bruidsparen centraal. In alle vra met oud en nieuw theaterwerk van
rie van elf fondswervende program- gen- en spelrondes draait het om André van Duin, waarmee alvast

HEERLEN - Michael Jackson is deze week de nieuwe lijstaanvoer
�er van de Nederlandse top veertig, zoals die vrijdagmiddag vanaf
S.0 uur weer op Radio 3 valt te beluisteren. Spijtig voor Madon
ri 3
Ondanks alle succes moet zij deze week haar eerste plaats af
aan aan Michael. Maar, zoals bekend, is een nieuwe plaat van
ha
ar al weer 'in de maak'.
1 ( 4
)

Tel. 045-739273

1 just can't stop laving you - Michael Jackson
Right next door - Robert Gray Band
Who's that girl - Madonna
La bamba - Los Lobos
Papa chico - Toni Esposito
Let your sun shine - Ashton en V.Kolck
Een kopje koffie - VOF de Kunst
1 love to love - Tina Charles
Under the boardwalk - Bruce Willis
Sweet sixteen - Billy ldol
Balla balla - Francesco Napoli
Voyage voyage - Desireless
Star trekkin' - The Firm
Wishing well - Terence Trent d'Arby
lt's a sin - Pet Shop Boys
Jive talkin' - Boogie Box High
Fake - Alexander O'Neal
U got the look - Prince
Duudeljo - De Duinstappers
1 heard a rumour - Bananarama
Don't look any furhter - Dennis Edwards
Nothin's gonna stop me now - Samantha Fox
Always - Atlantic Starr
Roadblock - Stock/Aitken/Waterman
Bridge to your heart - Wax
The rhythm devine - Yello en Shirley Bassey
Helene - Julien Clerc
Head to toe - Lisa Lisa and Cult Jam
Tearing us apart - Eric Clapton en Tina Turner
Didn't we almost have it all - Whitney Houston
1 want your sex - George Michael
C'est la ouate - Carol'in
Alone - Heart
Songbird - Kenny G
What have I done to deserve this - Pet Shop Boys
Easy lady - Spagna
Sold . - Boy George
A barlar calypso.,.. Elli Madeiros
Boys (girls) say when - Point Black
Just don't want - Freddie McGregor

(Van onze showpagina-redactie1

ZOETERMEER - ,,Het is
een bood schap voor de
jeugd. Een boodschap ver
pakt in een discodeuntje.
Want juist dan is de kans
groot dat ze er iets van op
pikken. Aan wijze woorden
alleen hebben ze niets. Jon
geren nemen veel sneller
iets aan, als ze zichzelf er
gens in herkennen. We heb
ben echt niet de pretentie
alle wijsheid in pacht te
hebben. Ook als politie
agent pak je het voetbalvan
dalis me niet een-twee-drie
aan. We Willen louter een
bijdrage leveren. Omdat het
nu eindelijk eens afgelopen
moet zijn met die terreur.
Het wordt echt te gek rond
de velden. Vroeger zongen
ze 'ga je mee naar het sta
dion', tegenwoordig is het
'bij welke wedstrijd zullen
we zondag eens een rel trap
pen'. Om van die absurde
toestanden af te komen,
hebben we dit liedje ge
schreven. En hopelijk werkt
het".
De vijf agenten van de gemeentepo
litie Zoe term eer hebb en talloze re
acties gehad op hun song 'Crimina
liteit', die overigens nog niet op
plaat is uitgebracht, maar al wel di
verse malen op de radio te beluiste
ren was. Veron ica liet vanuit Hilver
sum speciaal een taxi naar Zoe ter
meer rijden om ee n casse ttebandje
op te halen, wdat het liedje via de
radio kon worden uitgezonden.
Het is niet zo maar een geintj e van
de agenten. Uiterst serieus wordt al
les aan gepakt. In hun vrije tijd. Ove
rige ns maakt ook een dienstplichtig
militai r bij de luchtmacht deel uit
van de groep 'Scala', waarin de
agenten zich verenigd hebben.

Professioneel

'Criminahteit, kap nou toch op tijd'
is een eigentij ds swingend numm e r
waarop zang 1.•r en initiatiefnemer
Ro Deira als een professioneel 'rap
per' ve rwoordt hoe de situatie is
rond de Nederlandse voetbalvel
den.
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... zowel zaterdag- als zo11dagaPolld up de b,:ke11clt:
Hujfeeste11 iH Bi11gelrade ...

BINGELRADE - De inmiddels vermaarde Hoffeesten in
Bingelrade staan komend weekend in het teken \·an twee
gezellige en onvervalste Tiroler avonden. Zm,·el zaterdag
als zondagavond treedt dan het Goldried Qumtett uit Tirol
op. Dit is ook zondagochtend tijdens het Frühschoppen
van de partij.
regelmatig in het Zoeterm eerse
hoofdbure au te vinden. Ook buiten
diensttijd. In de schietkelder wordt
vrijwel elke avond gerepeteerd...We
hebben onlangs tijdens ee n open
dag in het politiebureau opgetre
den. En iedereen was laaiend en
thousiast. Het was eigenlijk de eer
ste keer dat we het nummer 'Crimi
naliteit' speelden. Veel toeschou
wers zongen mee e n na afloop
brachten ze een staande ovatie. Van
allerlei kanten kregen we het advies
om er een plaatje van te mak en.
Maar we wilden niet te hard \'an sta
pel lopen. Eerst hebben we er wat
deskundigen bij gehaald. Ook een
paar muzikanten \'an de groep 'Tra� fasi' ('Kleine wasjes. grote wasjes·)
hebben we naar 'Criminaliteit' laten
luisteren. Zij waren n>l lof over het
initiatief". vertelt Ro Deira.

Optreden

• De zingende politiegroep van Zoeternieer, die zich ook wel
SCALA noemt.
'Oom agent gaf hem een bon, het
ging weer eens mis op het perron·,
'Als je naar het stadion gaat, drink
dan toch jus d'orange of spa' en
'Voetbal vinden wij ook fijn, verpest
het niet. dat doe t ons pijn' zijn enke
le r ege ls uit het liedje dat op korte
termijn op single zal verschijne n.
Het initiatief wordt van alle kanten
toege juicht. Hoofdcommissaris W.
Vink van de politie Zoetermeer
hee ft zijn muzikale onderdanen in
tussen volledige steun toegezegd.
Ook de Federatie Betaald voetbal
Organisatie (FBOJ van de KNVB
heeft de agenten geprezen urn hun
inbreng in·de strijd tegen de toene
mende criminaliteit bij het voe tbal
len. En het landelijk Bureau Voor
koming Misdrijven heeft laten we
ten het uitbrengen van de plaat te
zullen bekostigen. mocht zich geen
maatschappij melden die de release
voor zijn rekening neemt.
Kortom: dát waar iedere beginnen
de popgroep van droomt. lijkt de
vijf Zoetermeerse politieagenten zo
in de schoot te worden geworpen.
En daar is het hen in feite helemaal
niet om te doen geweest. De educa
tieve tekst wordt af en toe komisch
onderbroken met llarden Engelsta
lige krete n als 'Allright' en 'Right
On'.

Zanger Ru Deira. drumme r Hans
Altena, gitarist Ron Gerretsen, bas
sist Ron Groot en sologitarist Peter
Mallee van de politie Zoete rmeer en
dienstplichtig militair Tim Ooster
broek lev eren met hun anti-vanda
lisme-song naar eigen zeggen meer
dan . de bekende druppel op de
gloeiende plaat.

Bonnenboekje

"We hoe ven er niet van te leven. Het
is louter bedoeld als kleine bijdrage
aan _het hele pakket van maatrege
len m de bestrijding van het voet
balvandalisme. Als het een flop
wordt, ben ik toch blij dat we het ge
daan hebben. Politiemannen zijn op
voetbalvelden meestal 'boeman
nen'. Ze zouden agressief gedrag
van toeschouwers uitlokken. Maar
ik be strijd de criminaliteit liever
met een gitaar in mijn handen dan
met een wapenstok. Met muziek
heeft zo'n streven veel meer effect."
zegt Ron Ge rretsen. Hij krijgt on
middellijk bijval van drummer
Hans Altema: ..Ja.je kunt toch beter
ee n liedje zingen dan dat je met je
bonnenboekje staat te wapperen".
Ondanks het feit dat tw ee van de
vijf agenten op het ogenblik nog
me t vakantie zijn. is de groep 'Scala'

In een professionele studio is het
nummer op cassetteband gezet en
ver.-olgens werd het aangeboden
aan de lokale radio in Zoetermeer.
Via \'ia hoorde men in 'Htl\'ersum·
van het liedje. En nu is het nummer
bijna dagelijks op de radio te horen.
"Het vo etbalseizoen was nog geen
week oud, of de eerste rellen op de
tribunes waren al weer uitgebroken.
Wat dat betreft komen we precies
op het juiste mome nt met dit
plaatje. Al was het natuurlijk beter
geweest als een liedje met zo'n tekst
niet nodig zou zijn". meldt Deira.
Tijdens h et gesprek wordt de initia
tiefneme r regelmatig in de rede ge
vallen door de soldaat. ..Het zou
prachtig zijn als we eens voor aan
vang van een zogenaamde risicodra
gende wedstrijd op het voetbalveld
konden optreden. En op die manier
alle toeschouwers nog eens op het
hart kunne n drukken dat voetbal
vandalism e helemaal nergens toe
leidt" , zegt Tim Oosterbroek. De an
deren zijn het met hem e ens. ,,Het
gaat ons echt alleen maar om de
boodschap. We willen een steentje
bijdragen aan alle andere initiatie
ven die al genomen z1Jn om het \'an
dalisme rond de velden in te dam
men. Het is niet eenvoudig. Dat we
ten wij ook wel. Onder het motto 'al
le kleine beetjes helpen· hopen we
alleen maar dat jongeren onze bood
schap te r harte nemen".
De muzikale politie-agenten zijn er
van overtuigd dat jongeren vaak al
leen ·vatbaar· z1.1n als zij benaderd
worden op een wijze die hen aan
spreekt. Ro Deira: ..Een agent in
uniform werkt vaak averechts.
Daarom laten we de politie nu eens

van een ·onbekende' Zl.Jdl' zit·n Äl,
muzikant heb je immer:- H"l'l m.c.·ei
o\'erredingskracht dan als agi�nt
Een uniform ml't pistool L'll pla.tt('
pet werkt afstotend. Om m,,,ir 1I1t-1
te spreken o,·er hL·t tl-nuc \,rn •d,
ME. We moeten het n,etl..,al\·,lli.Öä·
lisme samen met de tueschuU\\'efs
oplossen. Zonder hen te d\\·1111,�n
Het móet op vriendt'lijke \\ IJZl' slJ<·
cesvol kunnen \\·erken"

Heizel-drama

De swingende agent uit Zué'tenn;.er
is destijds de:·mate gq,!rept'n d0llr
een he rhaling \,m hl'\ Heuel-dra1na
op de tele\'1s1e. dat hij nug dJL'ZL·lfd,·
a\'ond is gaan zitten urn het l1edj(•
'Criminaliteit. kap nou toch op tijd
uit zijn pen te laten dül'll'll.
..De tekst moest \'an een d1scu-ntm..,
\'oorzien worden om onzP do el.
groep te bere1kt·n". \\ et'l Ru Dl'ira.
di e zijn penne\'l'ueht dt• n,lgl'ndt
dag aan zijn mu,-;1eerendv t·"llega·�
heeft laten huren... Dt• ht:ll' gn)e!J
\'ond het een te gek 1dl·e". hl'rrnnert
zich de zanger \·an de groep ·sca}a·
die 0\'engens al ruim I par b<c'staat.
maar tot dusver niet up grote schaal
van zich heeft laten horen.
"Het is een eenmalige gl•beurteri1s
Dat hebben we met z·n Lbsen al be.
sloten. Hoe groot lwt �ucce,; ,IQk
mag worde11. We goan na ·cnm111àh•
teit' niet weer iet,; dergelijks doen.
Er IS genoeg te bedei1h•n. 'Rniek
niet m bij een gezin' zuu een aardigl·
tekst zijn m het kader ,·on dL· aan.
pak \'an woninginbraak. Maar daar
beginnen we met aan. Dan schieten
we ons doel voorbij. We \\·Illen uns
beperken tot de üt•stn,1d111g van
\'oetbal\·andalisnll'. 1J1e dublwr 1s al
zwaar genoeg. Bu\'end1en hvbben
we niet eens tijd om weer 1eb derge.
hjks te doen. De respun, op liit
numm er o\'ertreft onzl' H'IWal· htin
gen al ruimschoots." zegt Hans A[te.
na.
Op basis \'an het massale nwt·-zmg.
e ffect dat Frank Boei. )l'n ht.•t'f't rnet
zijn Nederlandstalige l1edies. hui.ien
de agenten dat jungertèn b111nenkort
ook de tekst \·an 'Cnrrnnal1tL·1t· luîd
skee ls meezmgen...Dan lwbben Wt'
dát tenminstt' bereikt. Ah Jongeren
mee zingen. merkl•n zt: \'anzelf ook
wat er aan de hand 1s. En dat 1s on;;
doel geweest. We hoen,n aan ne1
plaatje geen cent te \·erd1enen. Dat
is nooit de opzet gl•weL·st. Als i'l'
maar uit de kosten kumc·n Mogehj.
ke winslen \\ Jllen \\·e mdtl'!tijç!
schenken aan (•en of ander<· 111,tel
ling. dw zich ook mzl,t \'tll>l' dt.' .bè·
striJdmg \·an de terreur rund•• fü·
voetbalvelden"'

