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Vijf jaar eigen zender op de kortegolf 6085 kHz 
Zondag, 31 oktober was het precies vijf jaar geleden dat in een bunker, 
diep onder de grond in de Duitse Eifel, de kortegolfzender op 6085 kHz 
door Radio Mi Amigo International in gebruik werd genomen. 
Aanvankelijk (bij de start in 2015) werd door het toen nog prille Radio 
Mi Amigo International alleen in de weekends uitgezonden, o.a. op de 
frequenties van 6005, 3985 en 9650 kHz. 
Maar een gezellige barbecue in het voorjaar van 2016, die plaatsvond  recht 
onder de antennes van het unieke Sende Zentrum in Kall-Krekel, werd het 
begin van Radio Mi Amigo International zoals we het vandaag de dag kennen. 
Samen met de crew van Shortwave Service presenteerden we er die avond het 
station aan de wereld met een 3 uur durend live-programma, dat niet alleen 
via de zenders in Kall, maar ook met 100 kilowatt vanuit Armenië de wereld in 
werd geslingerd: het ‘Shortwave Radio Event of the Year’. 
Tijdens die uitzending stroomden de reacties vanuit de hele wereld binnen.        
Al vrij snel ontstonden de plannen voor een eigen zender die 7 dagen per 
week in de 49-meter band op de kortegolf zou gaan uitzenden. 
Op 31 oktober 2016 werd onze  eigen vintage SK1 Rhode & Schwarz 
zender op 6085 kHz in gebruik genomen. Tot op de dag van vandaag is 
hij iedere dag in de lucht van ’s ochtends 9 uur tot 7 uur ’s avonds.  
Op onze website staat een uitgebreide videotour van het unieke Sende Zentrum 
in Kall, door ons opgenomen op die gedenkwaardige dag waarop de plannen 

voor een eigen station 5 jaar geleden geboren werden. 
https://radiomiamigo.international/nederlands/sw-frequencies.html

Radio legende keert terug            
op het oude piraten nest 
Hij was programmaleider bij twee van de 
bekendste Engelse zeezenders: ‘Swinging 
Radio England’ en ‘Britain Radio’. Net als 
Rosko: een levende legende uit ‘de gouden 
tijd van de zeezenders’, die het allemaal 
zélf heeft meegemaakt.  De pophelden uit 
de 60’s: Ron kende ze allemaal persoonlijk, 
hij ging zelfs mee op de laatste tournee van 
de Beatles.  

Na zijn zeezenderperiode maakte Ron O’Quinn 
carrière in zijn geboorteland Amerika, waar hij 
op stations werkte in vele staten en grote steden 
als Miami, in Florida.  
Ron maakte vanaf 2015 al 3 jaar program-
ma’s voor Radio Mi Amigo International.   
Na een korte sabbatical keerde hij terug 
achter de microfoon met een splinter-
nieuwe show op Radio Mi Amigo 6085. 
We zijn enorm blij en trots Ron terug te 
kunnen verwelkomen op het oude 
piratennest. Omgekeerd is Ron ‘thrilled’ dat 
hij weer in Europa te horen is bij de zender 
die, net als hij, de herinnering aan de 
Gouden Tijd van de Zeezenders en échte 
‘Vrije Radio’ opnieuw doet herleven.  

Welcome back Ron O’Quinn! 
Zondag ochtend van 10 tot 12 uur en 
zondagmiddag van 4 tot 6 am [CET]  

Kijk op www.radiomiamigo.international voor up-to-
date informatie en een video opgenomen aan boord 
van het zendschip 'Laissez Faire'  waar Ron O'Quinn 
programmaleider was van ‘Swinging Radio England’
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Chief engineer Burkhard bij de huidige 6085 kHz zender.  (Links en midden: 6005 en 3985 kHz)
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HET SPOOKSCHIP DAT NOG OPDOEMT OP DE RADIO GOLVEN 

ECHO’S UIT EEN GLORIEUS RADIO VERLEDEN 
Als het mystieke spookschip 'Flying Dutchman', maar in 
de gedaante van een legendarisch ‘piraten zendschip'...

Onverwacht opduikend op mistige, fadende radiogolven, met 
fragmenten uit een ver radioverleden... 
Dat was het idee toen 7 jaar geleden de mogelijkheid ontstond om op 
de kortegolf te gaan uitzenden. 'Free Radio', oldies,  dat echte AM 
geluid, de vrijheid van de zee... 
…het soort radio dat alleen nog in ieders herinnering voortleeft, maar 
dat lijkt te zijn vergaan in de golven van de tijd. 
Het legendarische zendschip Mi Amigo, dat in 1980 zonk, is hiervoor 
natuurlijk hét symbool bij uitstek. Een metafoor die perfect past bij die 
vervagende en knetterende AM-signalen van mysterieuze 
kortegolfzenders. 
Fragmenten van dat glorieuze radioverleden, toen de popcultuur 
ontstond en de basis werd gelegd voor moderne popmuziek met de 
opkomst van bands als de Beatles en de Rolling Stones, voor het eerst 
te horen vanaf radio piratenschepen in de Noordzee. 
Veel van onze DJ's begonnen hun carrière op de Mi Amigo, het radio 
zendschip van Radio Caroline. 
Een magische plek, waar 'Free Radio' is ontstaan en waar DJ Johnny 
Walker ooit zijn legendarische woorden sprak: "No Man will ever forget 
August 14th, 1967…" die nacht, toen de anti-piratenwet intrad. 

De mv Mi Amigo, het langst dienende zendschip van allemaal.  
Het legendarische schip waarnaar Radio Mi Amigo International 
trots is vernoemd. 
De hoogtijdagen van dit legendarische zendschip, de 
muziek die er voor het eerst werd gedraaid en de essentie 
van 'Free Radio’… dàt is wat we vandaag laten herleven.


(Niet te verwarren met het Vlaamse radiostation uit de jaren 70, dat ook naar 
het schip vernoemd is maar dat destijds vooral in Vlaanderen populair was.)

‘A more international feel’ voor 
Europe's Nr.1 Oldies Station 
Nooit hadden we durven dromen dat onze 
programma's in bijna elk land van Europa 
te horen zouden zijn, tot zelfs in Amerika, 
Australië of Nieuw Zeeland. Tóch maken 
we dat nu mee, iedere dag! 
In landen waar men niet is opgegroeid met 
zeezenders, kennen liefhebbers van 
popmuziek uit die periode ons als: 
‘Europe’s Nr.1 Oldies Station’.  
Waarom dan jezelf beperken tot  
het kleine Nederlandse taalgebied? 
Met die gedachte gaan we ons vanaf dit 
herfstseizoen (nu kortegolf ontvangst op z’n 
best is) nóg meer internationaal profileren met 
muziekprogramma’s in het Nederlands, 
Engels, Duits en Frans. 
           Luisteraars in heel Europa en zelfs ver       
daarbuiten via muziek met elkaar verbinden. 
Ook de zeezenders en Radio Luxemburg 208 
(waar wij als zender het meest op lijken) 
wisten al dat popmuziek alle grenzen en 
culturen overstijgt. De taal van muziek is 
universeel, en wij beschouwen het zelfs als 
onze moedertaal. 

Radio die ook vandaag nog lekker klinkt 
De muziek van Mi Amigo International weet je 
altijd te verrassen. Herinneringen ophalen uit 
die 'gouden tijd', terwijl het ook vandaag de 
dag op de radio nog steeds geweldig en ‘vers’ 
klinkt. 
Gepresenteerd door jocks die hun muziek zélf 
uitzoeken, hun eigen 'Free Radio'-sfeer 
bepalen en samensmeden tot een ‘flow’ zoals 
ze dat al deden op de radioschepen. Zoals 
geen computer dat kan. Bij Mi Amigo hebben 
we dat tot een kunst verheven.. 
Allemaal beschikken we nog steeds over die 
speciale kennis en ervaring die de offshore 
stations en de muziek die ze draaiden zo 
populair maakten in wat we nu noemen:        
‘de Gouden Tijd van de Zeezenders'.   
Dàt is wat ons onderscheidt van alle 'gewone' 
oldies stations in de wereld…
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Neem Mi Amigo overal met je mee! 
Met de beste radio-app voor ALLE smartphones 
Wie wil nou zijn telefoon vervuilen met een aparte 
app voor elk radiostation? Wij zeker niet!  
Daarom werken we samen met 
de beste gratis app waarmee je 
ALLE radiostations kunt 
ontvangen, waar je ook bent: 
RadioNED. Geoptimaliseerd voor 
Radio Mi Amigo International. 

Thuis, onderweg, in de auto of 
waar dan ook. Luister zonder 
zorgen naar Radio Mi Amigo 
International. Gratis, snel, 
reclamevrij, via elke smartphone: 
iPhone, Androids, Windows 
Phones en zelfs Blackberries. 

We gebruiken zelf elke dag 
RadioNED: de beste gratis app voor elke smartphone. Geen 
vervelende reclame, slechts 1 klik op de app-knop en je 
favoriete zender (dat zijn wij natuurlijk) begint te spelen!  
Ga naar:  https://radioned.nl

Laatste kans: bestel het 2021 
Radio Mi Amigo T-Shirt 
Zomer, herfst, lente of winter, in een 
Radio Mi Amigo International  T-Shirt 
zie je er ALTIJD goed uit! 

Onze 2021 editie was een enorm 
succes, daarom zijn XL en XXL 
helaas inmiddels uitverkocht.  

Gelukkig hebben we voor echte zee-
zender fans nog enkele exemplaren 
S, M, L en XXXL op voorraad.       
Wees er wel snel bij want het zijn 
misschien wel de allerlaatste           
T-Shirts ooit met het radioschip Mi 
Amigo op de voorkant: 

Symbool van 'Vrije Radio': het 
legendarische schip van Radio 
Caroline waarvan Radio Mi Amigo in 
de jaren '70 uitzond en waarnaar ook 
onze zender is vernoemd. 

Bestel via de T-Shirts pagina op de website 
kijk welke maten er nog zijn. Jouw shirt 
wordt nog op dezelfde dag verzonden.
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