Persbericht
Radiozender Digitaal Hit FM voor één dag terug
Het populaire radiostation Digitaal Hit FM uit Baarn is zaterdag 13 december weer voor één dag
terug op de radio. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was Digitaal Hit FM in de regio Gooi- en
Eemland te beluisteren op de FM-band. Zaterdag komen de discjockey’s na 25 jaar weer bij elkaar
om radiogevoel van toen te laten herleven. Baarn FM stelt hiervoor de hele dag de frequentie
beschikbaar (zie www.baarnfm.nl ).
Digitaal Hit FM ontstond in de tijd dat radiopiraten populair waren. De FM-band was nog vrijwel leeg.
Alleen de publieke omroep was met vier zenders te beluisteren. Radio via de kabel, zoals Skyradio en
Radio 10, stond nog in de kinderschoenen. Digitaal Hit FM maakte hitradio met een eigen geluid. Het
station was dan ook ongekend populair in Baarn, Soest en omgeving.
Dáár waar het gebeurt
Digitaal Hit FM werd ‘gerund’ door een hechte groep scholieren en studenten. Voor velen van hen
was de ervaring bij Digitaal Hit FM een belangrijke stap voor een radiocarrière bij een landelijke
radiozender of een andere maatschappelijk relevante functie. Hoewel in strijd met de wet, stond het
adres van de studio van Digitaal Hit FM aan de Laanstraat in Baarn destijds gewoon in het
telefoonboek. De zender was algemeen geaccepteerd en werd breed gewaardeerd.
Precies vijfentwintig jaar terug is het radiostation gestopt omdat de gedoogstatus, die jaren kon
voortduren, niet langer kon worden gegarandeerd. Op aanwijzing van het lokale bestuur en de
politie is Digitaal Hit FM niet in illegaliteit ondergedoken, maar werd de hobbyzender beëindigd.
Namen van toen
Zij zijn te horen op zaterdag 13 december: Arjan de Ruiter, Bart Smidt, Bennie Holland, Camille
Janssen, Eric van Dongen, Eugenie van der Horst, Hilco S, Jeroen Peeters, Max de Ruiter, Marc Zomer,
Marique Frank, Michiel Koudstaal, Mirjam Verhoef, Peter de Gee, Peter Allen, Paula Peters, Peter de
Klein, Peter Kroon, Rolf Visser, Ron Muller, Ron van der Zee, Ruud de Wild, Sandra Verhoef en
wellicht nog vele anderen.
Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.
Luisteren via internet kan op de stream van Baarn FM.

Noot voor de redactie:
Wilt u meer informatie of wilt u een bezoek brengen aan de studio tijdens de uitzendingen, neem dan
contact op met Mirjam Kuggeleijn, tel. 06-27133021 of via mirjam@bindtcommunicatie.nl

Het promotieteam van Digitaal Hit FM, Koninginnedag 1985. De uitzendingen op dit soort dagen,
vanaf de Brink in Baarn, waren legendarisch.

