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Flarden uit glorieus radioverleden 
MI AMIGO INTERNATIONAL
Als het spookschip 'de Vliegende 
Hollander’, maar dan in de vorm van 
een legendarisch ‘radio piratenschip’. 
Vergaan, maar toch nog altijd 
rondzwalkend op mistige ethergolven, 
flarden uit een ver radioverleden met 
zich meevoerend... 
Dat was de basisgedachte toen 7 jaar 
geleden de gelegenheid zich 
voordeed om op de kortegolf iets te 
gaan doen met Radio. AM, ‘free radio’, 
oldies, de vrijheid van de zee..         
Het soort radio dat alleen nog leefde 
in de herinnering, maar dat leek ver-
zwolgen door de golven van de tijd. 
Het in 1980 gezonken zendschip Mi 
Amigo is daarvoor natuurlijk hét 
symbool bij uitstek. Een metafoor die 
zo prachtig past bij die fadende en 
krakende AM signalen afkomstig van 
mysterieuze zenders op de kortegolf. 
Flarden uit dat mooie radio-verleden, 
die zowel bij ons als bij veel luisteraars 
van toen ook nog wel eens door het 
hoofd spoken. 
Veel van onze DJs zijn ooit zelf 
begonnen op die mv Mi Amigo, het 
zendschip van Radio Caroline. 
Een puur magische plek waar ‘Vrije 
Radio’ ooit ontstond en waar ooit 
Johnny Walker zijn legendarische 
woorden sprak. “No man will ever 
forget…”  
De mv Mi Amigo, het zendschip dat 
het langst heeft gediend van allemaal. 
Het is dan ook de naam van dit 
legendarische zendschip, met alles 
waar het voor stond, die de link is met 
het huidige Radio Mi Amigo 
International.  
Niet te verwarren met het vroegere 
Vlaamse station uit de 70’s, eveneens 
naar het schip vernoemd en dat toen 
vooral populair was in Vlaanderen.

RON O’QUINN nieuwe show: ‘RON’s REWIND’ 
Radio legende keert terug bij Mi AmigoInternational

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 zee-
zenders’, die het allemaal zélf heeft meegemaakt.                       
De grootheden uit de 60: Hij kende ze allemaal en hij ging mee 
met de laatste tournee van de Beatles. 

Na zijn zeezender periode maakte Ron O’Quinn carrière in zijn 
geboorteland Amerika, waar hij op grote stations werkte in vele 
staten en grote steden als Miami, in Florida. 
Ron maakte vanaf 2015 al 3 jaar programma’s voor Radio Mi Amigo 
International, maar stopte vanwege een sabbatical. Maar radiobloed 
kruipt waar het niet kan gaan en vanuit Equador, waar hij tegenwoordig 
woont, maakt Ron sinds kort opnieuw radioshows. Zijn splinternieuwe 
actuele wekelijkse 2 uur durende show “Ron’s Rewind’, - inmiddels in 
Amerika al te horen op 40 radiostations, zal vanaf 1 oktober ook op Mi 
Amigo International te horen zijn. We zijn enorm trots en blij Ron 
terug te kunnen verwelkomen op het oude piratennest en omgekeerd is 
Ron opgetogen dat hij in Europa te horen is bij de zender die net als hij 
de herinnering aan de Gouden Tijd van de Zeezenders en echte Vrije 
Radio doet herleven. Welcome back Ron O’Quinn!

Ron’s Rewind: iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 uur en op 
zondagmiddag van 4 tot- 6 uur op Radio Mi Amigo International. 

Kijk op www.radiomiamigo.international voor de actuele informatie en een 
video opgenomen aan boord van het zendschip ‘Laissez Faire’ waarin Ron 

O’Quinn vertelt over  de stations waarvan  hij programmaleider was.

https://radiomiamigo.international/nederlands/events.html
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Nieuwe herfst programmering van start
Meer nadruk op internationale groei
Niemand van ons had durven dromen dat zijn programma zou 
worden beluisterd in Amerika, Australië en ook in vrijwel alle 
landen van Europa. En toch maken we dat mee, iedere dag. 
Zelfs in gebieden waar men niet is opgegroeid met zeezenders, 
kennen en waarderen liefhebbers van de muziek uit die periode 
ons als ‘Europe’s Nr.1 Oldies Station’. Waarom dan jezelf 
beperken tot het kleine Nederlandse taalgebied?
Met die gedachte willen we ons het komend herfstseizoen (als 
kortegolf ontvangst op z’n best is) nóg meer internationaal gaan 
profileren. Met muziekprogramma’s in het Nederlands, Engels 
Duits en Frans, luisteraars in heel Europa en zelfs daarbuiten 
via muziek met elkaar verbinden.
Ook de zeezenders en Radio Luxemburg (waar we als station 
misschien nog het meest op lijken) wisten lang geleden al dat 
popmuziek alle grenzen en culturen overstijgt. De taal van muziek is 
universeel en wij spreken die als geen ander - en al heel lang.
Dat merken wij bij Radio Mi Amigo International dagelijks. Onze 
muziek klinkt altijd lekker op de radio, nét even verrassender dan je 
op ‘gewone’ stations hoort. Gepresenteerd door jocks die zelf de 
muziek en sfeer in hun programma tot die mooie, herkenbare flow 
smeden zoals geen computer dat kan.
Onze internationale DJs bezitten daarvoor alle kennis en ervaring en 
die willen we extra gaan benutten, want de wereld ligt voor ons open.

Fans van het vroegere Belgische Mi Amigo worden binnenkort op hun wenken 
bediend met nostalgie en mooie herinneringen uit Playa d ’Aro, door enkele 
Vlaamse ex-collega’s die vooral weer het geluid van die zender en de muziek uit 
de 70s willen laten herleven. Wij wensen hen daarbij veel succes!

31 Oktober 2016 - 2021 

Vijf jaar kortegolf 6085 
Eind deze maand is het precies 
vijf jaar geleden dat in een 
bunker, diep onder de grond in 
de Duitse Eifel, de kortegolf-
zender op 6085 kHz van Radio 
Mi Amigo International in gebruik 
werd genomen. 

Aanvankelijk (sinds 2015) werd door 
het nog prille Radio Mi Amigo 
International alleen nog in weekends 
uitgezonden, o.a. op de zenders 6005, 
3985 en 9650 kHz. 

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 vrienden 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 de 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.  

VIDEO van de zenders in Kall 
Op onze website staat een 

uitgebreide video rondleiding door 
het Sende Zentrum in Kall, door ons 

opgenomen op die gedenkwaardige 
dag dat de plannen voor een eigen 

zender werden geboren. 
https://radiomiamigo.international/
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