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''Duo presentaties, wow-effect en
professionalisering van de omroep.'' Dat waren de
steekwoorden waarmee Ricardo Bos en Jaap
Koopmans aan de slag zijn gegaan tijdens het
ontwerpproces van de verbouwing. Het idee voor
de verbouwing ontstond na de vraag van het MT
of er een mogelijkheid was tot verandering van de
studio-opstelling zodat deze meer geschikt zou
zijn voor duo-presentaties, waarbij iedereen op
dezelfde hoogte zit. Echter het bleek dat de oude
tafel een grote scheur aan de onderkant had die
niet zomaar gerepareerd kon worden. Een
compleet nieuwe tafel zou de oplossing zijn. Maar
als we dan toch al de tafel aanpakken, waarom dan niet meteen de gehele studio? Om dit
te bewerkstelligen diende er wel eerst een uitgewerkt plan op tafel te liggen voor het MT
en bestuur.
Met behulp van 3D software heeft Jaap Koopmans de gehele studioruimte eerst
nagemaakt en vervolgens opnieuw ingedeeld met een zelf ontworpen DJ-tafel. Voor het
ontwerp van de nieuwe studio hebben Jaap en Ricardo onder meer gekeken naar de
studio's van NPO Radio 2 en diverse andere
streekomroepen. Na het maken van het 3D
ontwerp, werd die gepresenteerd aan net MT en
bestuur. Uiteraard voorzien van een
kostenplaatje. Omdat alles in eigen beheer zou
worden uitgevoerd, bespaarde dit een enorm
bedrag op wat een 'gebruikelijke'
studioverbouwing zou kosten. Na goedkeuring
van het MT en bestuur, is er direct begonnen
met de verdere uitwerking van het ontwerp en
de inkoop van de benodigde materialen.
Aangezien de gehele verbouwing binnen een
week voltooid moest worden, is er met man en
macht gemiddeld 13 uur (!) per dag gewerkt door Ricardo en Jaap met dankbare hulp
van Max Verbrugge en André Visser, de handige zwager van Ricardo.
Dit resulteerde in de eerste week van mei in de enorme ontploffing aan ''bouwtroep'' die
ontstond in de redactieruimte (excuses nogmaals daarvoor). Maar dit alles was
uiteindelijk wel voor iets heel moois, want het “bouwteam” is trots op het eindresultaat.
Zondag 10 mei was de laatste dag van de verbouwing en waren de bouwers om 0:00 uur
stipt klaar.

Toen kon er van studio 2 weer worden overgeschakeld naar de nieuwe studio 1. Die is op
16 mei om 12 uur ’s middags officieel geopend door niemand minder dan zanger Rolf
Sanchez!

ENKELE WEETJES OVER
DE NIEUWE STUDIO:
++ De nieuwe studiotafel is
gemaakt van gelamineerd MDF.
Verschillende lagen zijn hierbij op
elkaar gelijmd om zo de massieve
tafel te vormen die wel wat kan
hebben, hij weegt namelijk maar
liefst 240 kg!
++ De cupholders die gebruikt
worden zijn eigenlijk bedoeld voor gebruik op boten omdat ze zo stabiel zijn.
++ Annebelle de Ree verzorgde tijdens de verbouwing het eten waarvoor het bouwteam
haar nog steeds erg dankbaar is. Hetgeen waarvoor zij het meest naar de supermarkt
moest? Fristi!
++ De letters op de muur zijn door een lasersnijder gemaakt, deze zijn vervolgens door
Patricia Hooftman wit geschilderd.
++ De studio is ca. 15 cm breder en ca. 7 cm langer geworden door de verbouwing, hoe
dat kan, mag je zelf over nadenken.
++ De studio is tevens al klaar voor “visual radio”, maar daarover later meer.

De komende weken ondersteunt MeerRadio de
reclamecampagne van Stichting Jarige Job, een
organisatie die kinderen uit de armste gezinnen in
Nederland trakteert op een onvergetelijke verjaardag.
Zij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol
versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat
lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.
Leuk detail van de campagne is dat Max, de 6-jarige
zoon van onze stationvoice Eric Westerop hier zijn
debuut maakt als voice-over. De mannenstem in de
spot is overigens van Mattie Valk, DJ bij Q-Music en
tevens ambassadeur van Jarige Job. De campagne draait ook op Radio West, Radio
Rijnmond, Den Haag FM en 1Limburg.

Op dinsdag 28 april heeft Ron Bisschop na ongeveer 6 jaar zijn
laatste aflevering van “De Zilveren Golf” op MeerRadio
gepresenteerd. De reden is dat hij een dag later 66 jaar werd
en het genoeg vond om plaatjes af en aan te kondigen op de
radio. Ron was 20 jaar toen de Nederlandse zeezenders (op Mi
Amigo na) ermee op moesten houden. "Altijd alleen luisteraar
geweest, maar toen besloot ik om het zelf ook eens te
proberen". Via een Amsterdamse ziekenomroep en enkele
middengolfpiraten kwam Ron in 1977 in contact met mensen
rond Radio Mi Amigo. Begin 1978 kwam hij op het schip als dj
en nieuwslezer. Een mooie tijd. Na Radio Unique, VLOH FM en Decibel kwamen Veronica
Nieuwsradio (1985-1988), Radio 10, RTL, KINK FM, BNR Nieuwsradio, Veronica en (als

muzieksamensteller) bij Radio 5. Afgelopen maand heeft Edvard Niessing, naast de
woensdag, ook de dinsdagaflevering van “De Zilveren Golf” gepresenteerd. Vanaf 2 juni
zal Wim Brik de presentatie van “De Zilveren Golf” op zich nemen.

4 juni: Dirk-Jan Emans (presentator) 11 juni: Henny Beijer (presentator) 13 juni: Richard
Kwant (presentator) 21 juni: Marco Rossen (presentator en nieuwslezer) 27 juni: Wim
Brik (presentator) en Erben Stienstra (stagiair) 29 juni: Bert Pieroelie (redacteur).

MeerRadio brengt Tweede Pinksterdag een hommage aan de Grande Dame van het
Nederlandse Lied: Liesbeth List. Twee bewonderaars van haar werk, Daan Bartels en
Remco van de Weerdt, hebben hiervoor haar mooiste
en beste liederen uitgezocht en vertellen over haar
leven en carrière.
Daan Bartels leerde Liesbeth List kennen in de jaren
negentig, de tijd waarin Liesbeth List samen met
Frank Boeijen aan een nieuw album werkte. Dit
album zorgde voor een enorme impuls van haar
carrière. Bartels werkte voor radioprogramma’s van
de VARA en schreef artikelen en interviews over het
Nederlandstalige lied. Hierdoor raakten de zangeres
en de fan elkaar niet uit het oog. Ze werden vrienden
voor het leven.
Remco van de Weerdt leerde Liesbeth List kennen via
Daan. Het klikte direct tussen hem en de zangeres.
Liesbeth motiveerde Remco tot het weer oppakken
van zijn zangactiviteiten. De EP Toversjpèl, waarop Remco liedjes van Liesbeth List zingt
in zijn eigen Limburgs dialect, is daar het gevolg van.
Als eerbetoon aan de onlangs overleden zangeres en musicalactrice brengen Daan en
Remco, in samenwerking met MeerRadio, nu een hommage aan Liesbeth List op 1 juni
tussen 6 en 7 uur ’s avonds.

Op 1 juni begint de meteorologische zomer. Reden voor Jeroen Griekspoor en Peter
Ludikhuize om hun wekelijkse programma “Maak Kennis
Maandag” voorlopig in de koelkast te zetten, de korte
broek tevoorschijn te halen en tot eind augustus
“Zomeravond” te maken. Het is een luchtig, informatief,
muzikaal én vooral vrolijk programma met een zonnig
tintje. Leo Weijers presenteert ‘De Zomerhit Van Toen’.
Je krijgt reistips in coronatijd van reisadviseur Sonja van
Bakel. Ed Koster brengt je de beste vakantieboeken. En
cabaretier Peter van Ewijk voorziet je van allerlei
nutteloze feitjes om samen bij de barbecue te bespreken.
Samen met de mooiste zomerse platen zorgen Jeroen en
Peter met “Zomeravond” voor een uiterst smakelijke en
verfrissende cocktail tijdens de zomermaanden. Vanaf 1 juni t/m 31 augustus elke
maandagavond van 7 tot 9 uur op MeerRadio.

