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De karakteristieke stem van Hans Hogendoorn doet 
ondanks zijn lange carrière bij de publieke NOS, nog 
steevast terugdenken aan ‘…de Gouden Glans van de 
Radio...' zoals die ooit afstraalde van de antenne's van 
zeezender Radio Noordzee. 

Hans past dan ook perfect in het team van Radio Mi Amigo 
International, dat voor het merendeel bestaat uit internationale 
DJ's, die zélf nog op de zendschepen van Radio Caroline, 
Radio Mi Amigo, Radio Noordzee, The Voice of Peace, 
Swinging Radio England en Laser 558 het vak hebben geleerd. 

Het échte Vrije Radio vak dan welteverstaan, want net als destijds op 
de zendschepen, zijn zij binnen de grenzen van het station helemaal 
zélf verantwoordelijk voor platenkeus, tekst, flow en sfeer in hun 
programma. Dat is 'Vrije Radio', zoals die Mi Amigo International 
voorstaat: Radio zoals die alleen wordt gemaakt door DJs die het zélf, 
op zee hebben meegemaakt, uitgevonden en die het anno nu weer 
laten klinken alsof het nooit is weggeweest. Iedere dag, op de 
kortegolf en 24/7 online op ‘Europe’s Best Oldies Station. 
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Hans Hogendoorn volgde medio 
jaren zestig een opleiding tot radio-
officier/marconist bij Radio Holland.  
Daarnaast gaat hij werken bij Radio 
Lucas, de ziekenomroep van het 
Lucas Ziekenhuis in Amsterdam, een 
kweekvijver voor radiotalent 
Daar wordt hij in 1971 ontdekt door 
Willem van Kooten. Hij werkte bij 
Radio Noordzee Internationaal 
onder het pseudoniem Hans ten 
Hooge, eerst als nieuwslezer, later 
ook als DJ/presentator van de 
programma's Driemaster en de 
"Hans Ten Hooge Show" op 
zondagmorgen.  

Hij neemt er vele jingles en tunes 
op die hij vaak zelf ook inspreekt. 
Hij vertrekt al in het voorjaar van 
1974, wanneer duidelijk is dat de 
zeezenders snel zullen verdwijnen. 

Vanaf het begin van het NOS pro-
gramma ‘Met het Oog op Morgen’ 
op 5 januari 1976 spreekt hij de 
opening van dat programma: 
"Buiten is het tien graden, binnen zit 
Koos Postema…” Ook regisseert en 
produceert hij het programma 
Van1994 tot 2007 werkt hij ook voor 
Radio Nederland Wereldomroep.

VERWELKOMT HANS HOGENDOORN! 
De Gouden Glans straalt af  van onze antennes… 

Het internationale kortegolf- en online radiostation Radio 
Mi Amigo International laat weten buitengewoon trots en 
verheugd te zijn met de komst van voormalige RNI en NOS 
coryfee Hans Hogendoorn!
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Onder het pseudoniem Hans ten Hooge werd Hogendoorn 
vooral bekend en populair als nieuwslezer aan boord van 
het zendschip van Radio Noordzee. Korte tijd later was hij er 
ook als DJ te horen, als een van de pioniers van het immens 
populaire live-programma 'Driemaster', dat iedere middag 
live vanaf de MEBO II kwam. 

Ook de Kortegolf is voor Hans vertrouwd terrein; jarenlang 
was hij immers als presentator en vormgever ook werkzaam 
bij Radio Nederland Wereldomroep.  

Ongetwijfeld zullen er nog veel 
verraste kortegolf-luisteraars zijn 
die z i jn s tem weer zul len 
herkennen, straks op de 6085 kHz in de 49-meter band. 

De laatste jaren was hij o.a. al te horen bij het alternatieve 
'KinK FM’. Bij Radio Mi Amigo International krijgt de 
doorgewinterde radioprofessional en ex-zeepiraat 
Hogendoorn nu weer alle vrijheid om er met plezier iets 
moois van te maken.  

We zijn dan ook blij dat zijn ‘Gouden Glans van de Radio’ 
binnenkort gaat afstralen van onze kortegolf-antennes, niet 
meer op een schip, maar vanuit het hart van Europa, in het 
Sende-Zentrum van Shortwave Service in het Eifeldorp Kall. 

www.radiomiamigo.international 

Kijk op onze website voor het actuele programmaschema.
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‘Vrije Radio’, gemaakt door de 
DJs die het hebben uitgevonden

Radio Mi Amigo International 
zendt uit dagelijks van 's ochtends 9 tot 
's avond 19:00 uur uit op de kortegolf, 
voor Europa in 49-meter band, 6085 
kiloHerz en voor de wereld: 24 uur per 
dag via online web streams via internet. 

VRIJDAG t/m ZONDAG:        

LIVE PROGRAMMAS 

Van vrijdag 9 uur tot en met zondag 
worden er gepresenteerde muziek- 
programma's uitgezonden in 4 talen: 
Nederlands, Engels, Duits en Frans.  

Bezoek de volledig 3-talige website: 
www.radiomiamigo.international  

Volledig internationaal is ook de 
muziek: een unieke selectie van platen 
gemaakt en uitgezonden tussen 
grofweg 1958 en 1980, ‘de Gouden Tijd 
van de Zeezenders’. 

Europe’s Best Oldies Station 

Door haar imposante geschiedenis, de 
Europese korte-golf zender én het feit 
dat iedere plaat met de hand is 
geselecteerd en wordt gepresenteerd 
door DJs, die ‘Vrije Radio’ ook echt zélf 
hebben meegemaakt, onderscheidt het 
station zich van alle andere 'oldies' 
stations. 

Vandaar dat Radio Mi Amigo Inter-
national momenteel gezien wordt als: 
'Het Beste Oldies Station van Europa'.

http://www.radiomiamigo.international
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