
Nieuws: Florent Luyckx wordt zendercoördinator Radio 3FM 

 

Florent Luyckx wordt de nieuwe zendercoördinator van Radio 

3FM. Luyckx, nu nog marketing director bij Zomba Records, 

volgt hiermee Paul van der Lugt op, die tegenwoordig directeur 

is van een nieuw samenwerkingsverband van regionale en lokale 

omroepen in de provincie Utrecht. “Al enige dagen circuleerden 

er geruchten over deze mogelijke aanstelling, en zoals dit 

meestal gaat, was er geen houden aan om dit nog langer stil te 

houden”, aldus managing-director Bert Meyer van Zomba in een 

intern memo. In een nadere toelichting tegenover Muziek en 

Beeld zegt hij dat Luyckx pas vandaag definitief de knoop 

heeft doorgehakt. “Florent heeft zijn beslissing uitgebreid 

aan mij toegelicht en tevens blijk gegeven aan deze uitdaging 

z‘n ziel en zaligheid te geven. Tegen zoveel passie kon zelfs 

ik niet op. Zijn liefde voor muziek maar ook radioverwante 

zaken vallen hier perfect voor hem samen in deze functie. Je 

kunt je voorstellen dat zijn ambitie is van Radio 3FM hét 

nummer 1 popstation te maken. Ik ben altijd onder de indruk 

geweest van zijn focus, en weet zeker dat hij datgene wat hij 

zich ten doel heeft gesteld, gaat realiseren. Voor ons 

betekent dit dat we ons goed moeten beraden over de 

consequenties van zijn vertrek en hoe we dat moeten opvangen. 

Ik vind het nog te vroeg dag om te zeggen of we dit intern 

kunnen oplossen.” 

 

Luyckx trad in 1989 bij Zomba in dienst als radioplugger en 

bezette daarna onder meer de functies hoofd promotie, general 

manager en marketing-director. Hij was nauw betrokken bij het 

Starmaker-project en de daaruit volgende hits van Starmaker, 

K-otic en Sita. Ook de ontwikkeling van de id-cd, een door 

Zomba in Nederland ontwikkeld en gedeponeerd concept, dat 

extra waarde toevoegt aan de muziek op een cd, is onder zijn 

leiding geschied. 

 

Florent Luyckx was niet voor commentaar bereikbaar. 
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