
Dit jaar is het 45 jaar geleden dat Radio Mi Amigo werd opgericht door de 
bijzondere Belgische ondernemer Sylvain Tack. Hij vernoemde zijn station naar het 
legendarische zendschip van Radio Caroline waar vanaf  het station uitzond.
 
Radio Mi Amigo was - samen met Radio Caroline - de enige zeezender die in 1974 bleef uitzenden, toen de 
nieuwe anti-piratenwet inging die zeezenders voor de Nederlandse kust verbood.  De programma's vanuit 
het Spaanse Playa d 'Aro en de live uitzendingen vanaf de MV Mi Amigo werden legendarisch, zelfs 
vandaag wordt daar nog met heimwee aan teruggedacht.
 
Deze week vieren we het 45-jarig jubileum van Radio Mi Amigo. We doen dat samen met 
onze Belgische collega's van 'Miamigo40', een groep zeezender-enthousiasten met veel 
prominente Radio Mi Amigo-veteranen in haar gelederen.
 Zij organiseren deze speciale reünie van ‘ex-piraten’ die in het midden van de jaren '70 
met het originele Mi Amigo waren verbonden. Dat gebeurt op de best denkbare locatie:
een echt zendschip, de 'Castor', afgemeerd in de haven van het Belgische Blankenberge! 

De 'Castor' is een zusterschip van de 'Bellatrix', de roemruchte tender die n de late jaren 70 en 80 werd 
gebruikt om -illegaal- de laatste- overgebleven radioschepen te bevoorraden: Caroline's 'Ross Revenge' en 
de 'MV Communicator '(Laser 558).
 
Het voormalige Greenpeace-vlaggenschip 'MV' Sirius is ook een zusterschip van de Bellatrix. Ook zij 
bevoorraadde soms de zendschepen met voedsel, olie en water, in ruil voor reclame: een reddende engel in 
moeilijke tijden als de Bellatrix door de autoriteiten weer teveel in de gaten werd gehouden.
 
Castor, nu een museumschip, is als enige overgebleven van 5 identieke zusterschepen: de Castor, Bellatrix, 
Sirius, Antares en Procryon, die in 1950 werden gebouwd in Bolnes. Zij werden oorspronkelijk gebruikt als 
loodsschepen en later als kanonneerboten door de Nederlandse marine.



Vanaf donderdag middernacht tot en met zondag a.s., zullen gedurende 4 dagen 
speciale live-programma's worden uitgezonden vanuit een studio aan boord van dit 
tijdelijke zendchip, afgemeerd in de Belgische haven Blankenberge.

Tijdens het hele evenement is het schip open voor bezoekers. We nodigen je dan ook uit voor een 
‘meet-and-greet’ met de dj's in de studio aan boord. 

Maar je kunt ook thuis, op je radio, van alle live-programma's genieten, omdat Radio Mi Amigo 
International het hele evenement via de online streams én op de kortegolf 6085 kHz 49m-band zal 
doorgeven.
 
Onze eigen Johan Vermeer (zelf een Mi Amigo-veteraan) zal live te zien en te beluisteren zijn 
vanaf de MV Castor op donderdag en vrijdag van 15:00 - 17:00 uur.
Maar ook RMAI-stationsmanager Lion Keezer (ex-Caroline) zal er aanwezig zijn om te praten over 
Mi Amigo International, het huidige 'Europe's Nr1 Oldies station’ op kortegolf en online.
Ons team zal tijdens het evenement proberen video's, foto's en interviews te plaatsen op onze 
website en op Facebook.
 
We verheugen ons op het weerzien met vele oude 'scheepsmaten' en vrienden, zoals Bert 
Bennett, Wil van der Steen, Bob Noakes, Ferry Eden en Marc van Amstel, die allemaal live shows 
op de Castor zullen verzorgen.  Maar we herdenken ook onze zeer geliefde Mi Amigo-vrienden die 
er niet helaas meer zijn: Peter van Dam en Joop Verhoof. Enkele van hun originele shows zijn ook 
in het schema opgenomen.

4 DAGEN ‘MI AMIGO 45’ - LIVE VANAF HET ZENDSCHIP CASTOR IN BLANKENBERGE
 
Van donderdag 30 mei middernacht tot en met zondag 2 juni zal Radio Mi Amigo 
International de speciale Belgische 'Mi Amigo 45' jubileumuitzendingen doorgeven. 
(Eenmalig komen daardoor onze reguliere vrijdag- en weekendprogramma's  daarbij te vervallen)
 
Alle programma's komen live vanuit een studio aan boord van het tijdelijke zendschip: de MV 
Castor, het zusterschip van de roemruchte Bellatrix-tender en Greenpeace Sirius, die beide de 
Ross Revenge en de MV Communicator in de jaren 80 hebben bevoorraad. 

Bekijk het schema van het speciale programma.  ||   Kaart haven Blankenberge
 
Kom ons bezoeken! Het schip en de studio zijn open voor het publiek en we nodigen je uit om de 
DJ's te komen bezoeken in de live-studio aan boord van de MV Castor tijdens de havenfeesten 
van Blankenberge. Ervaar zèlf dat Radio Mi Amigo nog steeds springlevend is, nu 45 jaar later...

http://www.radiomiamigo.international/english/miamigo45.html
https://blankenberge.info/nl/evenement/415/folkloristische-havenfeesten.html

