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BILLY PRESTON
Nothing From Nothing
A&M AT 13 447

PAUL & BARRY
RYAN
Nothinos Gonna
Changè Our World
Ar io la AT 13 547

Eyes

I  30 SUCH A NIGHT
ricky gordon . cnr

2 3 FOXY FOXY
molt the hoople . cbs

3 28 KUNG FU FIGHTING
carl douglac . Yip

4 5 HET PARELSNOER
angère3 zonder naam . telSlat

5 - FRIEÍ MET MAYONAISE
mlke ylncenl/iohnny hoes - vlp/lelstat

6 13 YOU YOU YOU
alvln 3laÍdusl. aÍlola

7 7 YOU'RE NOT THE ONLY GIRL
llgsaw - basÍ

8  1 2  N A N A N A
cozy powell . bovoma

9 10 YOU HAVEN'T DONE NOTHING
stevle wondêr . bovema

IO 14 LOVE ME FOR A REASON
lhe osmonda . polydor

1Í í7 HAVING MY BABY
paul anka. bovêna

12 21 ÍHE DANCE MASTEF
wllly hendeÍson . Inelco

13 M THEN CAME YOU
dlonnê waÍwick & the deiÍoll spin. . negram

14 22 OP DE BOERDERIJ
mar ly 'phonogram

15 29 SHE'S A WTNNER
the In l rudêrs 'cb t

í6 26 YELLOW SUN OF ECUADOR
the cla3slca. lelstaÍ

17 25 ALS HET ORGEL GAAT SPELEN
de meeuwen ' telslat

í8 - LE PREMIER PAS
claude nlchlêl lchónbeÍg. Ylp

í9  -  ONE MORE Ï IME
redbone . cba

20 27 SUMMER LOVE SENSATION
lhe bay city rollers . polydoÍ

21 - IK BEN IK
bodewijn de gÍool. phonogÍam

22 - ADIEU CHERIE, AUF WIEDERSEHN
cor r ie .  dureco

23 - SAD SWEET DREAMER
sweel sensation . vlp

24 - CÈ. N'ÈST R|EN
iullen clerc . bovêma

25 - HONEY 8EE
gloria gaynoÍ . polydol

26 - TELL ME SOMETIIING GOOD
Íulus . bovema

27 - I 'M SO lN LOVE WITH YOU
oclopus . ielslaÍ

28 - DOWN BY THE RADIO
spiÍll oí sl. louis . delia

2S - DENVER DREAM
donna summeÍ. Inelco

3{I - MARY LOU
amslerdam . dureco

WAAROM DE STICHTING
NEDERLANDSE TOP 40?
er is de afgelopen weken veel geschreven en gezegd over
hitparades: 'de enig echte',  top 30 en top 40, belangen van
de konsument en detai lhandel, monopolieposit ie, etc.
eigenl i jk zoveel dat niemand door de bomen het bos nog
kan zien. als bestuursl id van de Stichting Nederlandse
Top 40 wil  ik aan É als platenhandelaar of platenkoper
duidel i jk maken wat de werkel i jkheid is.
bi jna t ien jaar geleden is radio veronica begonnen met
het uitzenden van een hitparade en het verspreiden van
een gedrukt exemplaar daarvan. bi j  haar streven om te
komen tot een zo betrouwbaar mogeli jk -beeld heeÍt zi j
herhaalde malen aangedrongen op overleg met handel en
industr ie om een kontrole-apparaat te kreéren bi j  de
samenstel l ing van de veronica hit l i jsten. de aktivi teiten die
radio veronica moest ontwikkelen om het leven van het
radiostation zo lang mogelijk te rekken heeÍt echter een
def ini t ieve aÍronding verhinderd.
bi j  het verdwijnen van radio veronica als belangri jke pro-
motiemogeli jkheid voor het produkt 'plaat ' ,  meende een
deel van de platenindustr ie, een Stichting Nationale Hit-
parade te moeten oprichten, er daarbi j  van uitgaande dat
met het radiostat ion veronica ook de hit l i jst zou verdwijnen.
met Avro en Nos werd overeengekomen dat deze 'nationale

hitparade' zou worden uitgezonden op radio en televisie.
hoewel veronica in de aÍgelopen t ien jaar de nodige'goodwil l '  en 'know how' heeÍt opgebouwd, is zi j  nimmer
betrokken geweest bi j  de oprichting van de 'nationale

Hitparade'.
omdat van veronicazi jde ook nimmer is gedacht aan het
stoppên van het gedrukte exemplaar van de Top 40 -
veronica bl i j Í t ,  hoe dan ook - hebben wij  gemeend de
Radio Veronica Top 40 te moeten omzetten in een Stichting
Nederlandse Top 40. Een st icht ingsvorm om te voorkomen
dat men ons kommersieele bedoelingen zou kunnen ver-
wij ten; een Nederlandse Top40 omdat wij  het mogeli jk
wil len maken dat deze hitparade zou kunnen worden
uitgezonden op de hi lversumse zenders.
dat laatste is intussen gebeurd, doordat de Tros heeÍt
aangeboden de top 40 en t ipparade uit  te zenden en ook
de Wereldomroep heeÍt te kennen gegeven gebruik te
wil len maken van de informatie van de Stichting Neder-
landse Top 40 in haar programma's.
wat wil  de Stichting Nederlandse Top 40 precies ?
ten eerste het kontakt dat zij als radio veronica met u als
platenkoper of platendealer heeÍt opgebouwd in de aÍge-
lopen t ien jaar kontinueren. daarnaast wi l  zi j ,  net zoals
in het verleden, komen tot een zo betrouwbaar mogeli ik
beeld van de wekeli jkse platenverkoop in nederland en
het in de ruimste zin van het woord geven van inÍormatie
aan konsument, detai lhandel en industr ie. d.w.z. dat zi j
naast de samenstel l ing van de verschi l lende hit l i jsten, ook
wil  Íungeren als een inÍormatie- en serviceburo.
wij hopen dat het vertrouwen dat u de afgelopen tien jaar
in ons hebt gesteld, terug te vinden zal zi jn in een toe-
komstige samenwerking. ROB OUT
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