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ROB OUT

Natuurlijk wensen wij u in deze
kersteditie van Veronica's toP-
veertig een bijzonder Prettig
nieuwjaar. Een muzikaal nieuw-
jaar en wij zullen ons best doen
u daarbij te helpen. Zoals ieder-
een maken ook wij aan het einde
van het iaar een soott balans oP.
Wat is eI allemaal gebeurd en
wat zouden we graag willen doen
in  197Í?  M ' r jmeren. . . .  maar  dan
nog zonder oliebollen en warme
bisschopw'rjn. Dit kerstnummer
moet voor de kerst klaar zijn en
dan is oud en nieuw nog ver
weg. Hoe was het ook al weer?
,,Sangria" liÍe vanaf het schiP oP
de Noordzqe, Zeeziekte van alle
omroepers, die werken onder
woelige omstandigheden niet ge-
wend zijn. Het Veronica-vlieghrig
dat op zondagmiddag voor sen-
satie zorgde op de Nederlandse
stranden met de sleeP ,,Stem nu
af op Veronica 192". Wat was er
nog meer. . . O ja, Veronica start-
te zijn nachtprogramma's als ser-
vice voor de nachtbrakers en
werkers in de kontinubedr'tjven.
Het succes van deze nachtPro'
gramma's blijkt uit het overvolle
postkastje van Will Luikinga. De
Veronica zeilrace. Over racen
gesproken, ook het Veronica ra-
cingteam boekte veel successen.
Veronica bestond 10 iaar. Zo-
maar. Een klein Íeestie en verder
niets. Slechts een mijlPaal. Wat
is tien jaar? Veronica wil veel
verder. Het voetbal elftal werd
opgeÍicht. Met kisten Pils omge-
kochte (niet officiële) scheids-
rechters en de maandagse gang
van kreupele medewerkers als re-
sultaat. De Nierstichtings-actie.
Ontzettend hard werken met als
bekroning het overhandigen van
de cheque van e3n mil ioen(!)
gulden aan de Penningmeester
van de Nierstichting Nederland'
Uitbreiding van de Veronica toP-
veertig tot vier Pagina's' ElPee
hitparade...  ach wat heeft het
voor zin om achteruit te kijken.
Dit art ikel is bedoeld als bl ik oP
de toekomst zoals Veronica dat
ziet. Een vage toekomst, want al-
les blijkt altijd anders te worden
dan tevoren gepland was. We wil-
len echter de vele vaste luiste-
raars van ons station de ideeën
die we hebben over het nieuwe
iaar niet onthouden. Bij de ont-
wikkeling van deze ideeën wordt
natuurlijk rekening gehouden met
de wensen van deze - in aantal
steeds stugende - luisteraars.
Wij zullen ook in het nieuwe iaar
trachten een zo breed mogelijke
luisterkÍing te bereiken. Dat is
niet altijd makkelijk, er leven veel
verschillende wensen. De ene
groep van onze luisteraars wil

GERARD DE VRIES

WILL LUIKINGA

STAN HAAG
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misschien meer progressiviteit in bijvoorbeeld tot acht pagina's als- ko_per- of luisteraar,_ dat z'tj
de programma'i, ándere mis- om meer nieuws en achtergron- recht hebben op een uiteenzêt-
schien íreer gesproken woord, den van ons station te kunnen ting van deze werkwijze. De Ve-
interuiews, ki-assieke muziek, geven. Wat het effect in de op- ronica topve€rtig wordt samen'
Heintie. . . lage zal zijn kan niemand voor- gesteld uit de opgaven van. 250
Het ís moeilijk, maar we zullen spèllen, maar dat het sprongs- representatieve platenhandelaren
proberen met-ai deze wensen re- gewijs zal stugen is duidelUk. - verspreid over g-eteel Neder-'kening 

te houden, De op som- De life prograrnma's gaan tij_dens !un4 - van hun Í5 best ver-
mige uren meer dan anderhalÍ dezomermaandenweervanafons kochte platen van_de afgelopen
miijoen luisteraars hebben daar schip op de Noordzee en zullen week. Nummer vuftien op deze
reiht op. Een aantal dat wij in misschien zelfs uitgebreid wor- lijst krijgt I 1runt en nummer éÉn,
1971 zeker zullen proberen te den tot hele week-enden. Het 15 punten. Dat totaal wordt op'
verhogen. Het onverwoestbaat succes van de Veronica zeilrace geteld en daaruit distilleert Vero-
enthoisiasme van alle medewer- 1970 heeft de initiatieÍnemers er nica de topveeÉig en een gedeel-
kers van Radio veronica staat toe gebracht een nog grootser te van haar típparade' Al deze
daar borg voor. Enthousiasme dat race te organiseren, die volgens gggeyens worden nog eens ge-
in staat íal zijn onze ideeën 6vs1 ingewijden zelfs de grootste zee- checkt met verkoopcijÍers van de
een radiostatíon in l97l in wer- zeilrace van het iaar zal worden. Nederlandse platenindustrie.
kelijkheid om te zetten. De nacht- De drive-in-discotheek - uiter- Mochten eÍ grote verschillen ont-
p r o - g r a m m a ' s z u | | e n w a a r s c h i j n | i j k a a r d o n d e r | e i d i n g v a n . D i c k D e - s t a a n t u s s e n o p g a v e d e t a i | h a n d e |
t"orá"n uitgebreid. We willen als bois - wordt uitgebreid met een en industrie, dan neemt Veronica
extra servíce aan de Veronica lichtshow, beatgirls en andere contact op met een groep van
luisteraars proberen in het week- zeer attractieve ondersteuningen v;11;g representatieve Nederland-
end het nieuws elk uur van de van de zo succesvolle show. se platenhandelaren en onder-
dag en nacht uit te zenden. De Verder zal Veronica in l97l nóg zoekt waarin dit verschil zit.
próf met dit systeem wordt tU- meer a_and_acht besteden a?Ít l,le- Op deze wijze probeeÉ Veronica
iens oud en íieuw gehouden. derlandstalige platen en Neder- tot een zo nauwkeurig en be-
In SportieÍ zijn beter wórden 221 landse produkties. Zij meent_ dat 1v6uur!34r mogelijke - graadmeter
Henk v. Dorp trachten 't Europa- de kwaliteit van deze produkties te komen van de Nederlandse
cup-effect de bereiken. D.w.z. dusdanig gestegen is, dat deze platenverkoop in één week. Dat
doodse stilte op straat t|dens de nationale en internationale erken- is de Veronica topveeÉig. Een
uitzending. Popiournaal in de lex- ning verdienen. tijd en geldverslindend obiect.
jo wordt litgeLleia en interessan- De grote trots van Veronica in Bedoelt als service voor haar
ier. Niet allàen een weerqave van het nieuwe iaar is de Veronica luisteraars' Uitgegroeid tot een
popnieuws, maar een 

-kritische 
topveertig. Na vijÍ iaar als repre' nationale hitparade _ en als zoda-

beieleidini van dit nieuws, De sentatieve en meest gehanteerde nig- erkend door de-_groep van
ruii"k rrai de lexjo zal nóg meer hitparade, heeft de N.V.G.D,; de 1800 vakmensen: de Nederlandse
aangepast worden aan dig tijd Nederlandse . verenig_ing van grammoÍoonplaten _ detailhandela-
waaïin wil leven. De vrijdagmid- grammofoopdetailhandelaren na ren. Veronica is daar trots op.
dagshow iussen vier en- zeé zal èen diepgaand onderzoek de Ve- Met reden. Ook haar vele trouwe
*oiden beheerst door de candid ronica topveertig erkend als de luisteraars mogen daar trots op
mike. Reactíes van mensen ín meest betrouwbare en enig echte z'rjn. Veronica hoopt op een suc'
vreemde situaties zal worden Nederlandse hitparade. Over de cesvol l97l en weet zich ge-
vastgelegd door een verborgen samenstelling van de Veronica steund door een onverwoestbaar
micrófoo'n. Gerard de Vries 

-en 
topveeÉig hebben en bestaan enthousiasme van haar medewer'

Tineke zullen de astrologie ge- misschien nog wel, vreemde op- kers en de sympathie van 83 !/q
lovigen in hun sliep uit piogram- vattíngen, ontstaan uit onwetend- van de Nederlandse bevolking'
ma, met behulp van deskunáigen heid van publiek en handel over zoals een onlangs gehouden en'
voorlichten ovèr wel en wee van de werkwijze bU deze samenstel- quête uitwees. Veronica heeft Í
de komende dagen. ling. Veronica meent - en dat nodig en hoopt dat u háár nodig
De uitbreiding van de Veronica standpunt nam z'rj vijÍ iaar ge' heeft.
topveertig tot vier pagina's heeft leden al in bij de start -van_ de - --
de oplag! tot 200.b00" gebracht. Veronica topveertig - dat haar Radio Veronica wenst u nogmaals
Er wordt-aan gedacht om de top- luisteraars zo nauw betrokken mede namens al haar medewer-
veertig nog mger uit te breiden, zijn bij de Nederlandse hitparade, kers een luisterrijk l97l'
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CHIEL MONTAGNE

HENK VAN DORP

KLAAS VAAK

TOM COLLINS TINIKE HANS MONDT LEX HARDING
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OeoÍgAqoker Selection

UnitGlo
I.GftSide

oízzvMansBand
Contifrental Uptight Band

Fools
SenseofHumor

Chizlane
en hun boekingskantoor

Artieshn bu rco u Uolendo m
wensen u klinkende kerstdagen en een nieuwjaar

waar veel muziek in zit.

Voor al uw boekingen: Artiestenbureau Volendam
Potgieterstraat 11, Haarlem, tel. A23-3238 96-3'1 7927 -317928
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Wij wensen alle

rokers

zangera

hoesters

artiesten

luisteÍaars

suppoÉers

auaputzers

- geheelonthouders

- vocalisten

- pottêra

- zoólogen

- kijkers

- Ían3

- computera

prógrammeurs - producers

platenmakers - Plannenmakers

grappenmakers - kwinkslagers

keurslagera 
.- 

voorschotenaren

kijkers - luisteraarg

hitmakers - pandkrakers

witmakers - zwaÍtkijkerg

diac-iockeys - PraatPalen

belgen - buren

drummers - shagrokers

betaalcheques - weduwen

platenbonnen - Platenbonzen

nederlanders - tegenstanders

goedheiligmannen - goedveiligmannen

gitaristên - basgitaristen

veel heil en hÍts in '71

Red Bullet - Dayglow
en Friends

donderdag 24 december 1970
(kerstavond)

18.00-20.00 u. stan haag
(kersWerzoeken)

2O.OO-22.00 u. gerard de vries
22.00-24:00 u. klaas vaak
24.OO-02.M u. rob van d'rjk
02.00-06.00 u. lex harding en

will luikínga

vrijdag 25 december 1970
(eerste kerstdag)

06.00-09.00 u. rob out
09.00-í0.00 u. frans nienhuis
10.00-12.00 u. tineke
í2.00-13.00 u. corry van de rekels - ian

van beveren - lex harding
13.00-14.00 u. radio veronica kerst'

concert, waaraan mede-
werken: vera lynn -
marco bakker - robert
long - patricia madden -
jules de coÉe - martine
bijl - het residentie kerk-
koor - ian van weelden -
henk van de molen
presentatie3 herman stok

14.00-18.00 u. chiel montagne en
tom collins met kerst-
groeten van familieleden
overzee

Í8.00-20.00 u. stan haag mêt
kerswezoeken

2O.OO-22.00 u. harry knipschild en
jos hoogen

22.00-24.00 u. klaas vaak
24.00-02.00 u. tineke
02.00-04.00 u. chiel montagne
04.00-06.00 u. stan haag

zaterdag 26 december ,|970

(tweede kerstdag)

06.00-08.00 ri. klaas vaak
08.00-10.00 u. will luikinga
10.00-12.00 u. gerard de vries
| 2.00-Í 4.00 u. henk van dorp met eên

extra sportief Programma
14.00-Í6.30 u. top veeÉig

door lex harding
Í6.30-Í8.00 u. tipparade

door rob out
18.00-20,00 u, gaston huysmans

met de benen op taÍel
2O.OO-22.O0 u. tom collins
22.OO-24.OO u. henk van dorP

einde kerstprogrammering

24.00-02.00 u. nachtwacht
van stan haag

02.00-06.00 u. nachtklup
van will luikinga

STAN HAAG

Op kerstavond en 2e kerstdag maak ik
ein twee uur durende iuke-box. Wel
aangêpast aan de kerststemming natuur-
lijk. lk wil wat mensen bellen in die uit-
zendingen die mijn ,,vaste klanten" zfln
geworden. Verder wil ik in de nacht tus-
sen Íe en 2e kerstdag wat mensen aan
het woord laten die t'rjdens de kerst
werken.

GERARD DE VRIES

Op kerstavond wil ik uitgebreid praten
met iongeren die in Holland z'rjn geboren
en jóngèren uit Ambon. Ze moeten wel
uit dezelÍde stad komen. Kijk, vaak wor-
den er toestanden gemaalrt over de
grote wereld-problemen, maar ik vind
dat de problemen die deze twee groe-
pen jongeren onder elkaar hebben ook
erg belangr'tjk zijn.
Verder ga ik in m'n andere Program-
ma's iets doen aan een beiaardentehuis
en een kindeÉehuis, Krijg ie prachtige
tegenstellingen, . . Ook in de muziek
natuurlijk. Ook laat ik wat deeiays aan
het woord die de landelfike diskotheek
bemannen.

ROB VAN DIIK

In de kerstnacht heb ik een programma
Yan twaalf tot twee uur. Klassieke
platen. le zou het een kerstconcert kun-
nen noemen om in de stemming te
komen.

LEX HARDING

lk wil proberen alle platen die in de top
veertig staan van tweede kerstdag door
de artiesten aan te laten kondigen, of
ze in ieder geval iets te laten zeggen.
Een kerstgÍoet of zo.
ln de kerstnacht maak ik samen met
Will Luikinga een programma vanuit een
stal. We gaan daar gewoon met een
aantal mensen praten ên platen draaien
natuurlijk. Op eerste kerstdag maak ik
van twaalf tot een uur 's middags een
programma met Corry van de Rekels en
Jan van Beveren.

ROB OUT
ln de tipparade wil ik, als onderdeel van
die vier uur uiteraard ongew'rjzigde na-
tionale hitgevoeligheid, net als in de top
veeftig zoveel mogelijk artiesten uit de
tipparade aan het woord laten' ln het
ochtendprogramma dat ik eerste kerst-
dag tussen 06.00-09.00 uur verzorg, wil
ik de intentie van de kerstdagen enigs-
zins tot uiting laten komen door ge-
sprekken met verschillende mensen.
Verder wil ik het bijbelverhaal laten ver-
tellen door Aard Staarties en zullen alle
Veronica deejays hun mening over kerst-
mis geven.
Nou ia .. . er gebeurt natuurlijk nog
wel meer, maar het belangrijkste is dat
ik wil proberen een goeie warming up
te geven voor de interessante pÍogram-
ma's die daama komen.
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WILL LUIKINGA
ln de kerstnacht dus samen met Lex
een programma in een stal met zo maar
mensen. lk denk dat we daar tegen vier
uur in de nacht ook een kerstontbijt
gaan gebrlrilten. Op tweede kerstdag
heb ik een programma van acht tot tien
uur 's morgens. 't Wordt wel erg rustig
denk ik. lk ben eigenlijk niet zo'n och-
tend mens.

FRANS NIENHUIS
Natuurlijk maak ik een familie-program-
ma met verzoekjes. lk ben erg blij met
dit extra uur, Er z'rjn verschrikkelijk veel
mensên die voor de kerst een speciale-
plaat hebben aangevraagd.

TINEKE
Op eerste kerstdag maak ik een pro-
gramma met mensen die op kerstmis
zijn geboren. Hele ionge. . , maar ook
hele oude. .  .

TOM COLLINS
lk ben al weken bezig met het program-
ma dat ik samen met Ghiel Montagne
maak op eerste kcrstdag tussen tweê en
zes uuÍ 's middags,
Het wordt een programma waarin de
kerstgroeten van familie en bekenden
van overzee z'rjn opgenomen.
Erg Íijn om te doen. Natuurlijk hebben
we ook dit iaar weer stapels verzoeken
gekregen voor die groeten per telefoon.
Ze konden helaas niet allemaal worden
behandeld maar ik zal m'n best doen
zoveel mogelijk in lapan, Venezuela,
Hawai. . . nou ia, noem maaÍ op, te
bellen.

CHIEL MONTAGNE
Behalve de kerstgroeten die ik met Tom
doe wil ik in dat programma nog een
aantal bekende Nederlandse cabaret-
mensen aan het woord laten. Wim Son-
neveld, Adèle Bloemendaal, Leen Jonge-
waard en Piet Rómer komen in ieder
geval langs, kan erg leuk worden.

HENK VAN DORP
lk maak op tweede kerstdag een zoge-
naamd spoÉieÍ getint programma. De
vormgevers de N.V. lochem loÍel zeg-
gen dat er een kans bestaat dat het
best een beetje leuk kan worden.
O ia, op tweede kerstdag ben ik de
sluiter. Van tien tot twaalÍ uur in de
avond. De boel opruimen en de deuren
dicht doen denk ik.

HANS MONDT
Mijn programma met de kerstdagen?
lk heb helemaal. geen programma op
eerste en tweede kerstdag, Gewoon
geen tijd voor, lk heb de taak op me
genomen om tijdens die dagen iedereen
in de studio te voorzien van lekker eten
en drinken, Patrfis met zuurkool en na-
tuurlijk een heleboel lekkere hapjes.
Maak ik allemaal zelf klaar.
O, begrijp je nu waarom ik geen tijd
h e b .  .  .

Nou. .. lk weet niet precies wat ik ga
doen. lk ben een ,,weer" mens. lk hoop
dat het 3neeuwt tijdens de kerstdagen.
Dan heb ik een geweldig programma in
m'n hoofd. Als het niet sneeuwt? O ,, .
dan heb ik ook wel iets, Maar het
sneeuwt wel joh!

GASTON HUYSMANS
Mijn programma heet normaal ,,Met de
benen op taÍe|". Op tweede kerstdag
van zes tot acht uur 's avonds wordt
het eh. . .  , ,Met de benen onder de
kerstboom",

HARRY KNIPSCHILD
Samen met los Hóogen maak ik op de
avond van eerste kerstdag van acht tot
tien uuÍ een extra aflevering van ,,Meet
The Beat". Het wordt een overzicht van
wat we het afgelopen jaar hebben ge-
daan.

op radioveronica
m.i.v. DONDERDAG (KERSTAVONDI 18.00 U.
oooooooooooooo oo oo ooo
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Tien jaar kerstÍeest vieren aan van de aanwezigen daar verant-

windkracht 1O ?i"ï'-::l ii"Xj,l'liï; zouden ze ;:'ï'*"','f #':::'J:""",ïï:"ffiï
entoch

lekkereten

Ook de ploeg van Kapt. Arie de Ruiter,
stuurman Arie v. d. Zwam, machinist
Maartên de Reus, kok Gerard Mulder,
Wim Kuiper, Leen Kramer, Piet Roos,
nieuwslezer Dick Klees;- technici lan
Bers en Jaap Borst, wensen u een voor-
spoedig 197Í.

het nu thuis hebben?"
Al leen maar denken. . .  want  zeg-
gen zullen de iongens, die waken
over het wel en wee van het schip
Veronica, zoiets niet. Het zijn geen
praters, of mannen die thuis komen
met verhalen van windkracht 10.
KerstÍeest aan boord van de Vero-
nica.
Een week voor het zover is merk
je al iets. De kok bijvoorbeeld is

-niet meer te spreken. Hij is dagen
bezig in z'n kombuis om een kerst-
diner in elkaar te zetten dat nog
fantastischer en lekkerder is dan de
voo rgaande  negen . . .
Het bevoorradings-schip de Ger
Anne neemt een kerstboompje, wat
takken en ballen mee en de Vero-
nica wordt herschapen in een ,,bU-
na net zo gezell ig als thuis".
Dat er erg goed wordt gegeten aan
boord van de Veronica, merken w'lj
landrotten wel als we zomers - en
ook dan slechts als het niet al te
hard waai t . . .  windkracht  3 oÍ  zo
iets - aan boord gaan voor het
,,life programma" Sangria, We wor-
den dan op zo'n dag overladen met
kip, slaatjes, saté, ijsies, cake en
koppen zeemanssoep, die al van
's morgens vroeg staat te pruttelen
op het Íornuis en dat volgens de
Scheveningers aan boord hét medi-
cijn is tegen zeeziekte. Helaas is
de uitwerking van die soeP alt'tjd
heel anders dan de Scheveningse
voorspell ingen. De reling kan er
over  meepraten. . .
Hoe zo'n kerstdiner er uit ziet aan
boord kunnen we ons daarom wel
voorstellen. Volgens onze nieuws-
lezers z'rjn er in elk geval geen ta-
fels voldoende aan boord om al het
lekkers uit te stallen. Dat er af en
toe tijdens zo'n kerstdiner een kip
van de ene kant van de tafel naar
de andere verhuist, zonder dat een

toeneemt.  .  .
Het zijn dus niet van die praters aan
boord. Pas na heel lang aandringen
komt er wat over een ,,stormpie".
Ze praten eigenlik liever over de
makrelen die ze hebben gevangen.
Toch zijn er een paar aardige ver-
halen.
Hoe was dat ook al weer van dat
gat dat in de oude Veronica was
geslagen . . .?
,,O . , , nou er lagen betonnen bal-
ken in het ruim van dat oude schiP
enne, ti jdens een storm rolden die
dingen heen en weer en sloegen
een gat in het schip. Toen hebben
we met een stuk spek de boel weer
dicht gemaakt. Een oude vissers-
methode. Je kunt de schuit moeil i jk
vo l  l a ten  l open . . . "
,,En verder .. .? O ja, er kwam eens
een breker over de Veronica die
zo'n kracht had dat we eerst dach-
ten dat er een schip bU ons binnen
kwam. Het gebeurde midden in de
nacht. Een klap, toen een doodse
sti lte en alle l ichten uit. Je denkt
dan even daar gaan we. . .  Maar
het l iep allemaal wel los. We had-
den tenslotte zaklantaarns aan
boord en alles is weer voor elkaar
gekomen". Na veel nadenken komt
het ,,mastverhaal" ook op de prop-
pen. HooÍdtechnicus José van Gro-
ningen klom midden in de nacht in
een vliegende storm ,,even" in de
27 meler lange mast, knoopte zijn
jack rond de mast en begon toen te
sleutelen aan de antenne. ,,Was ge-
woon nodig . . . er zat iets los".
,,Ia, die mast ging wel dertig meter
naar links en dan weer dertig meter
naar rechts, Maar we zonden wel
's morgens om zes uur weer uit",
Veronica moet in de lucht blijven.
Daar draait het om bij iedereen die
aan boord zit van het trouwe schip.
Dat de technicus die de banden

Gl il
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draait met de programma's die in
Hilversum zijn opgenomen zich met
stoel en al moet vastbinden als het
stormt en dat de nieuwslezer naar
de microfoon moet kruipen omdat
gewoon lopen niet mogeli jk is als
het schip stampt en rolt, doet er
allemaal niet toe.
En niemand hoeft dat te weten vin-
den ze, Veronica moet gewoon in

de lucht bli jven. Punt uit.
Ook de beide kerstdagen als u lek-
ker onderuit kerst viert kunt u op
ze rekenen: stuurman Henk Kort-
huis  en z 'n mannen.  Jan Kle in.  Chie l
Vink,  Ar ie Denheier ,  Harm en kok
Maarten Vroli jk; de technici Ed
Terpstra, Ruud Doets, Hans van
Velzen, Rob Kli jzing, nieuwslezers
Freek Simons en Arend Langenberg.

Op tweede kerstdag als ze van
í0.00 tot 11.00 uur de kerstgroeten
doen aan familieleden en bekenden
aan de wal, staan ze misschien tus-
sen heen en weer zwaaiende kerst-
takken en voortdurend bewegend
engelenhaar.
Met oud en nieuw zijn ze thuis dat
wel ,  maar dan z i t  er  een andere
ploeg.
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voor kapiteins en bemar
enalle hitgevoelige

van showboat veronica
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TEE.SET

, , ln  the  moming o Í  my days"

She l i kes  weeds -  A  never  end ing  melody '

Mar ie  C la i re -A per fec t  day  en  I  andere

sp l in le Ín ieuwe Hans van E i jck /Peter  Te t te Íoo

c  om pos i  t i  es
N e g r a m  N Q  2 0 . 0 O 2  |  1 6 . 5 0  ( a l b u m )

FRANK ZAPPA

, ,Chunga 's  Revenge"
Transy lvan ia  Revenge.Road Lad ies  Twenty
s m a l l  c i g a r s - T e l l  m e  y o u  l o v e  m e  -  W o u l d  y o u
g o  a l l  t h e  w a y - C h u n g a ' s  r e v e n g e  S h a r l e e n a
e.v .a .
R e o r i s e  R S  2 0 3 0 - Í  1 9 . 5 0

DIZZYMAN'S BAND

,,Dizzy do Tickatoo"
T icka too .  Pear ly  Queen .  Walk  away -  Po in t  o f
n o  r e t u r n . M y  o p i n i o n  o f  l o v e . T r u c k  D r i v e r
Le t  my ins ide  heaven-Young love  e .v .a .
l n d i q o  l Q  2 0 . 0 0 1  -  f  1 6 . 5 0

GEORGE BAKER SELECTION
..Love in the \ï lorld"
M i d n i g h t . O v e r  a n d  o v e r - L i t i l e  G r e e n  B a g -

D e a r  A n n - S u i c i d e  D a i s y ,  L i t t l e - M i l l y  .  D o n ' t

b r ing  me down 'Love in  the  wor ld  e .v .a .

N e g r a m  N E L P  0 8 3 . Í  1 4 . 9 0

. .STRAWBERRY STATEMENT'

Soundt rack  dubbe l - lp -a lbum met  :  Crosby ,
St i l l s ,  Nash & Yong -  Crosby  St i l l s ,  Nash -

Ne i l  Young -  Thunderc lap  Newnran -  BuÍ Íy
Sa in le  Mar ie  -  Red Moun ia in  Jug Band -

Ber l in  Ph i lharmon ic  Orches t ra
Repr ise  2MS 2031 -  f  29 .80  (2  lp ,s )

THE YOUNGBLOOOS
. .Rock  Fes t iva l "
I t ' s  a  l o v e l y  d a y - F a s t e r  a l l  t h e  t i m e
On beaut i íu l  lake  spena ld  Jos iane

boog ie-  F idd le r  a  d ram.e .v .a .
W a r n e r  B r o s .  W S  1 8 7 8 -  f  1 9 . 5 0

Pre l  ude
Sea cow
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LOVE THE ONE YOU'RE WITH
Stephen Stills - Polydor
DOMINO
Van Morrison - Negram
IN DE HEMEL IS GEEN BIER
Leo den Hop - Polydor
SILENT NIGHT
Simon and GarÍunkel - CBS
FOOL ON THE HILL
Shirley Bassey - Bovema
TRIED SO HARD
Flying Burrito Bros - Ariola/CNR
IT'S SO EASY
Andy Williams - GBS (Henk van DorP)
WANG DANG DOODLE
Living Blues - Phonogram (Tineke)
LUCY
Grabby Appleton - Negram
BOTH SIDES NOW
Euson - Polydor (Stan Haag)
VOOR'N POP BEN IK TE GROOT
Wilma - Dureco
DOES ANYBODY REALLY
Chicago - CBS
KNOCK THREE TIMES
Dawn - Bovema (Hans Mondt)
DO IT
Neil Diamond - Dureco (Gerard de Vries)
BLACK MAGIC WOMAN
Santana - CBS
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NU DANS IE NOOIT MEER
Anja - Dureco
AHA DAT !S MARIE
Wama's - CNR Cfom)
NO-NO-NO
Voices of East Harlem - Negram
TELL ME
Patricia - Bovema
WHEN I'M DEAD AND GONE-
McGuiness Flint - Phonogram (Will Luikinga)
ITHINK I LOVE YOU
Patridge Family - Bovema
INDIAN RESERVATION
Don Fardon - Vogue
IK ZIE DE ZON
Lisette en de Telstare - Telstar
LITTLE MORE LINE
Labi Siffre - Polydor
PEACE PLANET
Ekseption - Phonogram (Chlel Montagne)
REVIVAL
The Allman Brothers - Polydor
MR. BOIANGLES
Nitti Gritti Dirt Band - Bovema
MAGGIE
Red Bone - CBS
THANK GOD
Peddlers - CBS
SATIN RED AND BLACK VELVET WOMAN
Dave Mason - Bovema (Klaas Vaak)

Publicatie al leen met toestemming Radio Veronica DRUK; N, VAN DAM & ZN,.  HILVERSUM




