
Nieuws: Veronica maakt programmering en deelname in SBS en Sky 

rond 

 

Eerder werd al bekend dat oude rotten als Peter Teekamp, Ferry 

Maat, Bart van Leeuwen, Kas van Iersel en Rob van Someren 

programma’s gaan presenteren op Radio Veronica en ook de komst 

van Studio Sport-presentator Toine van Peperstraten was al 

aangekondigd. Nu is ook bekend geworden dat dj Michiel 

Veenstra bij de zender blijft. Vanaf 31 augustus zal hij in de 

vroege ochtend twee programma’s (mee)presenteren: tussen 4 en 

6 uur en van 6 tot 9 uur. Om bij Veronica aan de slag te 

kunnen, moest Veenstra bij zijn eigen bedrijf, 

multimediabedrijf Angry Bytes, opstappen. 

 

Jente Kater, tot vandaag actief bij Kink FM, maakt de overstap 

naar Veronica. Daar gaat hij op zondag tot en met vrijdag het 

aloude Oh Wat Een Nacht presenteren. Kater maakte vóór Kink FM 

programma’s bij Radio 538 en begon beginjaren 90 bij regionaal 

populaire piraten als Delta en Trend, in het oosten van het 

land. Uit die contreien komt ook Alexander Stevens, die op de 

vroege zaterdag- en zondagochtend het programma Ook 

Goedemorgen gaat maken. Daarmee is de programmering van Radio 

Veronica rond. 

 

Overigens zal de zender aanstaande zondag vanaf 15.00 uur live 

uitzenden vanaf het voormalige zendschip van Radio Veronica. 

Directeur Robert Herder: “Het feit dat het zondag 31 augustus 

precies 29 jaar geleden is dat Veronica als zeezender door de 

overheid werd gedwongen de uitzendingen te stoppen en we nu 

vanaf ditzelfde zendschip het nieuwe Radio Veronica lanceren, 

verbindt het heden met het verleden op een unieke manier.” 

 

Vandaag werd bovendien bekend dat Vereniging Veronica een 

totale fusie tussen Veronica Uitgeverij, Veronica Litho, 

Veronica Digitaal en SBS Broadcasting heeft goedgekeurd. Dat 

meldt Adformatie. De Vereniging Veronica wordt mede-eigenaar 

van de zenders SBS6, NET 5 en V8. V8 wordt vanaf 20 september 

omgedoopt tot Veronica. Ook wordt de Vereniging Veronica mede-

eigenaar van SBS Productions, SBS TEXT, Mobillion, 568 

Entertainment en Digitenne. 

 

Verder heeft Veronica besloten deel te nemen in Sky Radio, 

waarmee de omroep onder de naam Radio Veronica weer in de 

ether te beluisteren is. Hierdoor wordt Vereniging Veronica 

ook aandeelhouder van de Sky Radio-stations in Nederland, 

Denemarken en Duitsland. Over de status van Kink FM zijn geen 

mededelingen gedaan. 
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