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Voorwoord  
Woensdag 12 mei. Morgen begint een lang hemelvaartsweekeind voor velen. Tijd genoeg om eens 
relaxt de UP/DOWNLINK nummer 10 van dit jaar te lezen…  
Oproep: in het vorige nummer stond een bijdrage van een redactielid na een bezoek aan Zambia. Ga 
je op vakantie naar ‘verwegiestan’? Maak eens een verslagje (met foto’s) van de tv-ontvangst daar! 
 
In dit nummer onder andere: 

 FilmBox NL HD gestart bij Canal Digitaal; 

 Olympische Spelen in 4K via Astra 19,2 oost; 

 Afwikkeling faillissement Joyne, consumenten kunnen schade indienen bij advocaat; 

 Vertraging levering CAM-701 door o.a. tekort chips; 

 Mediaguard-codering Canal Digitaal en TV Vlaanderen gaat op termijn wijzigen; 

 Prijsverhogingen diverse providers; 

 Ziggo-modem mag je zelf kiezen; 

 Poolse mini-test van de VU+ Duo 4K SE; 

 De Transponder nodigt ook niet-leden uit voor Zoomsessie;  

 Veel felicitaties aan Hans voor zijn lintje, Hans bedankt iedereen! 
 

Reacties zijn van welkom via specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob. 
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Agenda 

De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode: 

 9 mei, Loeki de Leeuw is terug in de reclameblokken van de STER; 

 11 mei. Tomorrowland Radio in Vlaanderen via DAB+ enkel via kanaal 11A; 

 17 mei. Start van Nostalgie+ in Vlaanderen; 

 30 mei tot 13 juni. Het ‘Roland Garros French Open’ (tennis) is in 4K te zien bij 

UHD1. HD+ neemt de uitzending van Eurosport 4K over (InfoSat); 

 31 mei, laatste uitzendingen ‘Joyne’ (CD/TVV) via 9 oost?; 

 8 tot 10 juni. De ANGA beurs wordt digitaal gehouden. Het programma is bekend; 

 1 juli. BVN brengt enkel nog NPO-programma’s en stopt met doorgifte via de AsiaSat 

5 (Azië), de Optus D2 (in Oceanië) en de Galaxy 19 (in Canada, Verenigde Staten en 

Midden-Amerika). Zie ook hier: VRT-aanbod per 1 juli volledig digitaal; 

 1 juli. Einde TF-signaal (= toonfrequent signaal) in Nederland, zie o.a. Enexis; 

 23 juli tot 8 augustus. Olympische Spelen 2020 in Tokio. Beelden van Eurosport 4K 

te zien via de Astra 19,2 bij UHD1 van HD+; 

 1 november. BVN stopt met de doorgifte via Multichoice/DStv (in zuidelijk Afrika); 

 4 tot 20 februari 2022. Olympische Winterspelen 2022, o.a. in 4K via UHD1. 

Algemeen omroepnieuws 

 

Er zijn zorgen om NPO 1. Op zich trekt de zender nog miljoenen kijkers. Maar de leeftijd van 

de kijkers stijgt: 80% is boven de 50. Verjonging is nodig. 

Remco van Westerloo, netmanager van NPO 1, begrijpt de onrust, maar stelt dat de 

verjongingsslag onontbeerlijk is. “Je kunt de programmering laten zoals die is, dan is nu 

iedereen blij, maar dan kijkt er over tien jaar niemand meer onder de 50 jaar.” Zo stelt hij in 

een artikel in het AD. Diverse programma’s komen ‘in gevaar’. De programmamakers maken 

zich zorgen maar zien de noodzaak ook wel. Ze zoeken aansluiting met een jonger publiek.  

Zie ook Televizier: “Ondergang Radar dreigt door verjongingskuur NPO 1.” 

Door Lucille Werner (CDA, Tweede Kamerlid) zijn vragen gestelde aan mediaminister Arie 

Slob (CU). Bron: Spreekbuis. 

Feit is dat het kijkgedrag van ‘de Nederlander’ aan het veranderen is. Denk aan alle VOD-

diensten die op de markt zijn gekomen. Moeten we jongeren lokken naar lineaire zenders of 

naar internet? Zie een beschouwing bij Emerce. Titel: NPO weet zich geen raad met jongere 

internetkijker.  

NPO 1 Extra zal bij veel providers volgende week (tijdelijk) in het basispakket zitten. In ieder 

geval bij Ziggo. Dit in verband met het Eurovision Songfestival. Zie MediaMagazine. 

Mocht je NPO 1 Extra in NL via internet willen zien, klik hier. 
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Loeki de Leeuw is sinds zondag 9 mei terug in de STER-blokken. Zie ook Adformatie. 

 

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost 

MTV Music 24, zou op 29 april bij Canal Digitaal en TV Vlaanderen verdwijnen. Pas op 4 mei 

was het zover.  

De zender blijft nog wel op de Astra 19,2 uitzenden want MTV Networks Europe 

(ViacomCBS) biedt MTV Music 24 aan meer providers aan. Voor hoe lang is onbekend. In 

Polen wordt MTV Music 24 in juni vervangen door een ander merk van exploitant 

ViacomCBS, namelijk NickMusic. ViacomCBS ontkent dat de lancering van NickMusic het 

einde markeert van het merk MTV.  

Bron: Press (NL-vertaling) en SatKurier (NL-vertaling). 

 

Nieuwe transponder voor de Spaanse zenders Classica, Disney+, NEOX en Paramount. 

Code. 

Genius Trend, Duitse zender voor teleshopping, fta. Vervangt Equi8.  

UHD1 brengt straks sport in 4K 

 

 

In de zomer 2021 vinden de Olympische Spelen 2020 in Tokio plaats.  

Eurosport gaat uitzendingen verzorgen in 4K. Deze zullen onder andere voor het eerst 

gebracht worden door de Duitse provider HD+. Te zien via de Astra 19,2 oost op UHD1.  
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De uitzendingen zijn van 23 juli tot 8 augustus. Zie het persbericht van HD+. Hierin valt ook 

te lezen dat de Olympische Winterspelen 2022 in Peking (4 tot 20 februari 2022) in UHD te 

zien zullen zijn. 

Eerder was al bekend dat de uitzendingen van Roland-Garros tennis (30 mei tot 13 juni 

2021) ook via UHD1 te zien zijn. Zie hier. 

We weten dat veel inwoners van Nederland, vooral aan de oostgrens, de zenders die HD+ 

brengt kunnen zien. Nog geen abonnee? Zie dan de website van HD+. De eerste stap is het 

kopen van een HD+-cammodule. Je kijkt de eerste zes maanden gratis. Daarna eventueel 

verlengen. 

De zenders die HD+ gecodeerd brengt vind je ook in Kanalenlijst Hans, boeket Duitsland. 

Wat betreft de uitzendingen voor Nederland zie Spreekbuis. Samengevat: Discovery Benelux 

heeft de rechten voor haar zenders en de NOS krijgt een sublicentie. “Bij Discovery zullen de 

Spelen volledig te volgen zijn via hun nieuwe streamingsdienst discovery+, Eurosport.nl en 

de Eurosport App Eurosport.com en op tv via Eurosport 1 en 2.” 

De kans dat de zenders van Discovery Benelux via Canal Digitaal weer te zien zullen zijn 

wordt door Totaal TV op zeer klein geschat. 

Op 9 mei meldt Totaal TV dat de NPO een eigen 4K-kanaal nog niet uitsluit. We zullen zien. 

Astra 3 (3B) op 23,5 oost 

 

Op 4 mei bracht Canal Digitaal een nieuwe zender: FilmBox. Zie de site van FilmBox voor 

meer informatie. De zender wordt gebracht op de Astra 23,5 oost op transponder 11739 V.  

Over enige tijd zal FilmBox ook via de IPTV die CD aanbiedt komen, dus te zien zijn op 

Online.nl, Tweak en Freedom Internet. 

Filmbox is een product van SPI Media International bv. Dit bedrijf kennen we thans als 

exploitant van Film1.  

De goedkeuring voor Filmbox is 30 april 2020 door het CvdM gegeven aan Entertainment 

ROX bv. Eerder (25 juni 2019) kreeg dit bedrijf al toestemming voor Film1. Entertainment 

Rox BV is in handen van SPI Media International bv. 

Voor de zenders Film1 en Filmbox heeft het CvdM ontheffing gegeven de Europees 
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afgesproken normen (lees: percentage nationaal, Europees en daarbuiten) even niet te 

hoeven hanteren. Zie hier voor Film1 en hier voor Filmbox. In beide besluiten bij ‘D. 

Overwegingen’ na te lezen voor de liefhebbers. 

Het filmkanaal is voor abonnees vanaf het Riant-pakket te zien. In de zenderlijst van Canal 

Digitaal vooralsnog op nummer 14.  

        

 

Op kanaal 14 zat CD infokanaal. Dit is thans te vinden op kanaal 44.  

Kanalenlijst Hans: juni. Als je niet wil wachten op FilmBox NL HD: scan de transponder 

11739 V. Dit is dezelfde transponder als bijvoorbeeld CD infokanaal. Voeg daarna de nieuwe 

filmzender FilmBox HD toe. Dit kan op diverse manieren. Het veiligst is via een sateditor. Zie 

bijvoorbeeld de door ons recent uitgebrachte special.  

Nog een waarschuwing, of tip…, rond middernacht brengt FilmBox een korte erotische 

uitzending. Zie de tv-gids.  

 

Tot slot: SPI Media International bv gaat acht van haar merken ook naar Afrika brengen 

(Digital TV Europe en SPI International/news). 

 

 

Het pakket met de Poolse radiozenders is 8 mei verhuisd van 11641 H naar 11671 V, fta. 

Bron: SatKurier (NL-vertaling). De transponder 11641 H is nu leeg.  

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost 

ITV Meridian East HD, fta op 12226 H.  

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

Nieuwe transponder voor de Poolse zenders TVP3, Nat Geo Wild, code.   
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Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort) 

 

Het ‘zendvermogen van masten’ aan de Nederlandse oostgrens zou door alle providers zijn 

teruggebracht om geen storing met het Duitse netwerk te veroorzaken. Hierdoor zijn veel 

klachten van klanten binnen gekomen. Door het plaatsen van extra masten zouden providers 

het bereik weer willen verbeteren. Bron: Omroep Gelderland.  

 

   

De Autoriteit Consument & Markt heeft een rapport uitgebracht over de uitruil van glasvezel. 

De ACM constateert een aanzienlijke opschaling in met name aanééngeschakelde gebieden. 

In 2019 vonden er 180.000 aansluitingen plaats, in 2020 al 500.000. In totaal zijn 3,7 van de 

8 miljoen huishoudens aangesloten. In dit tempo is in 2030 heel Nederland aangesloten op 

een glasvezelnetwerk. Bron: ACM.  

Sinds 3 mei is het bij Ziggo ook mogelijk de programma’s van de regionale omroepen via 

Replay TV terug te kijken. Ook via de Ziggo GO-app. Zie MediaMagazine. 

 

 

De proeftuin van 5Groningen wordt met nog zeker twee jaar verlengd. Voor Agentschap 

Telecom is deze proeftuin een unieke gelegenheid om aan de voorkant van ontwikkelingen 

te blijven. En om te kijken hoe we frequenties voor 5G toepassingen in Nederland efficiënt 

kunnen inzetten. Bron: Agentschap Telecom. 

De dertien Nederlandse regionale omroepen zijn nu ook te beluisteren via Radioplayer 

Worldwide. Eerder waren al de NPO-zenders en enkele commerciële omroepen zo te 

beluisteren. Bron: Spreekbuis.  

Radioplayer Worldwide ontwikkelt software om te luisteren in de auto, via smart devices en 

via apps.  

KPN heeft acht tv-zenders van SD naar HD ge-upgrade. Onder andere 192TV (pluspakket), 

ARTE en Euronews. Zie Breedbeeldweetjes. 

In de Ziggo GO-app is het nu ook mogelijk Film1 te bekijken. Mits je natuurlijk een 

abonnement hebt (Totaal TV). Mogelijk volgt in de toekomst FilmBox bij Ziggo (Totaal TV). 
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Via JUKE (dus enkel als provider) is de radiozender Soundz Radio begonnen met radio en 

podcasts (JUKE en MediaMagazine). Stream hier. En in Kanalenlijst Hans juni.  

 

 

De BBC schakelt zeventien AM-zenders (middengolf, ook: MW, medium wave) uit. Zie voor 

het schema Radio.NL.  

De eerste zenders werden 6 mei uitgeschakeld: BBC Radio Foyle en BBC Radio Ulster. Van 

een aantal andere lokale zenders wordt de dekking beperkt. Zie de BBC. 

Een overzicht van de opties om BBC radiozenders te ontvangen, met vragen en antwoorden, 

kun je hier vinden. 

 

In Duitsland is TechnikRADIO nu ook via haar site online te beluisteren. De zender is, de 

naam zegt het eigenlijk al, voor techneuten. Stream hier.  

In NRW (Nordrhein-Westfalen) wordt eind dit jaar een nieuw DAB+-netwerk in gebruik 

genomen. Hierin zitten ook tal van private zenders. Zie Radio Woche DE en RadioVisie. 

De nieuwe Duitse vrouwenradiozender Femotion start naar verwachting op Hemelvaartsdag, 

13 mei. Zie Radioszene. 

AG SAT (DE) houdt gratis webinars, zie hier. Op 12 mei over ethernet via coax en op 19 mei 

over UHD via satelliet. Tijd: 16.00-17.00 uur. Je moet wel de Duitse taal iets machtig zijn. 

Tomorrowland Radio is in Vlaanderen vanaf 11 mei via DAB+ alleen nog op kanaal 11A te 

beluisteren. Kanaal 5A/5D wordt verlaten. Geen ramp, 11A is beter van kwaliteit, aldus 

RadioVisie.  

   

De Belgische zender Nostalgie (met een Vlaamse en franstalige versie) begint 17 mei om 

16.00 uur een nieuwe dochter: Nostalgie+. Te beluisteren via DAB+, de app en de site van 

Nostalgie.be. Bron: Nostalgie. Promo op YouTube hier. 
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Op 7 juni 2021 beginnen de uitzendingen van Premium Radio. Een radiozender vanuit 

Monaco. Eerst online en vanaf 1 juli ook via DAB+ in Monaco, Menton, Nice en Cannes. 

Opmerkelijk is dat deze zender het initiatief is van een Belg: Raphaël Warny (Linkedin: 

begonnen in februari 2021 met Premium Radio). 

Zie hier voor de website van Premium Radio en meer achtergrondinformatie bij RadioVisie. 

In Duitsland start Radio Teddy op 12 mei een nieuw subkanaal: Rolf Zudowsky. Zeer bekend 

in Duitsland… Zie hier voor meer informatie en hier voor de stream.  

Lokale omroepen BE en NL 

Zoals in het vorige nummer geschreven is de Valouwe Media Stichting voor Apeldoorn de 

nieuwe lokale omroep (zie ook AD). De uitzendingen beginnen 1 juni 2021. 

RTV Apeldoorn is 1 mei gestopt maar gaat online nog door. Op haar FM-frequentie is een 

mededeling te horen. Klik hier. 

Op het tv-kanaal wordt verwezen naar de online stream via de website of het YouTube-

kanaal van RTV Apeldoorn. 

 

   

Begonnen als internetzender maar sinds kort ook via DAB+ 8A in Heiloo en omgeving te 

ontvangen: FOCUS 103. Stream hier.  

 

In maart is in Groot-Ninove weer een lokale zender beschikbaar: Radio Ninove. Opmerkelijk: 

de zender heeft een studio in een winkelcentrum. Bron: Radio Ninove. De zender is lokaal 

via de FM te beluisteren. Of wereldwijd via een stream op de site of een app. 
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‘radio Z’ heeft 4 mei 2021 een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) opgericht. Radio Z is 

zelf geen radiozender maar een belangenvereniging voor onafhankelijke radiozenders in het 

gebied Brussel en Wallonië (“Radio Z brengt onafhankelijke radiostations samen die erkend 

zijn in de Federatie Wallonië-Brussel”).  

Lees voor meer informatie op de site van ‘radio Z’ (NL-vertaling) en bij RadioVisie.  

Zie voor het laatste DAB+-nieuws uit Nederland ook de site van Radio-TV-Nederland. 

Een overzicht van erkende Vlaamse lokale radiozenders met een link naar hun stream vind 

je bij RadioVisie.  

Codering TV Vlaanderen en Canal Digitaal gaat wijzigen, maar wanneer..? 

Eerder hebben we gemeld dat ex-klanten van Canal Digitaal of TV Vlaanderen die na het 

faillissement van Joyne bv weer ‘terug willen’ eventueel hun oude losse kaart kunnen 

gebruiken. Dan hoeven ze geen nieuwe CI+ module of MZ-ontvanger van de M7 Group aan 

te schaffen. 

Er zijn echter geluiden dat CD en TVV hun codering op termijn gaan aanpassen. We hebben 

hier ook eerder over bericht.  

In een e-mail aan Joyne-klanten bevestigt TV Vlaanderen in feite de wijziging van codering.  

 

Wanneer de losse kaart niet meer wordt ondersteund staat niet vermeld.  

TV Vlaanderen geeft als (beste) keuze:  
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Is het nu slim de (oude) losse kaart te blijven gebruiken of is het slimmer toch direct in te 

gaan op een voorstel voor een nieuwe cammodule of MZ-ontvanger? 

 

Op de site van Breedbeeldweetjes staat 5 mei dat Canal Digitaal gaat stoppen met de 

smartcard (zie hier). Klopt dit wel? We hebben het Canal Digitaal voorgelegd. De waarheid 

blijkt iets genuanceerder te liggen. Hierna het integrale antwoord zodat je als lezer zelf een 

conclusie kunt trekken. 

Woordvoerder Canal Digitaal: “Als ik naar het artikel kijk zie ik dat de informatie niet 

helemaal klopt. Dus ik probeer zo volledig mogelijk je vraag te beantwoorden. 

We gaan niet stoppen met losse smartcards, maar we willen op termijn afstappen van de 

verouderde en onveilige CAK Mediaguard codering. Deze codering voldoet al lange tijd niet 

meer, maar we hebben deze altijd actief gehouden naast nieuwere coderingen.  

Het directe gevolg van het uitschakelen van de oude codering zal zijn dat echt oude CAM-

modules, namelijk de zwarte 2.0 modules, niet meer zullen werken. Losse smartcards die in 

hardware van M7 of in combinatie met (recentere) witte CAM 3.5 modules gebruikt worden 

zullen wel gewoon blijven werken. Wij zijn overigens al 7 jaar geleden gestopt met het 

leveren van losse smartcards aan nieuwe klanten en de witte CAM 3.5 is al zo'n 8 jaar 

geleden geïntroduceerd.  

Het afstappen van CAK Mediaguard heeft ook gevolgen voor ontvangers die gebruik maken 

van een CAM emulator. Als er alleen een losse smartcard in dit type ontvanger gaat, dan zal 

die mogelijk niet meer werken. M7 heeft overigens dit type ontvanger nooit gecertificeerd. 

Deze ontvangers zullen dus alleen werken in combinatie met een CI-module, ofwel een witte 

CAM 3.5 module ofwel onze huidige CAM701. 

We weten dat deze afschakeling gevolgen heeft voor klanten, daarom zullen we dit met zorg 

doen en er de tijd voor nemen. Enige hinder is onvermijdelijk, maar we begrijpen de situatie 

en impact. We zullen de wijziging pas volledig doorvoeren als we zeker weten dat de impact 

geminimaliseerd is.” 

De levering van de CI-module CAM-701 loopt thans iets vertraging op. Er zijn volgens de 

woordvoerder van Canal Digitaal twee redenen: het grote aantal overstappers van Joyne 

naar CD en het wereldwijde tekort aan chipsets. Mocht je dus willen overstappen, houd hier 

rekening mee en wacht niet te lang. De ontvanger MZ-102 is voldoende op voorraad.  

Op 11 mei bericht de CD-woordvoerder ons: “Wij krijgen tot eind mei nog voldoende 

leveringen binnen van de CAM-701 dus ik ga er van uit dat iedereen die wil gewoon vanaf 1 

juni gebruik kan maken van Canal Digitaal.”  

En: Canal Digitaal zal mogelijk over het beeld op 9 oost eind mei een looptekst plaatsen. 

We hebben dezelfde vraag ook voorgelegd aan TV Vlaanderen en kregen vlak voor de 

deadline van dit nummer een antwoord. Integraal: “TV VLAANDEREN zal tijdig aan elke 

Joyne ‘overstapper’ en andere prospecten een CI+ module kunnen leveren. 
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Het is inderdaad zo dat het recreatie momentum en het stoppen van Joyne, de CAM module 

aanlevering wat onder druk zet, maar wij hebben genoeg voorraad / nieuwe’ aanvoer van 

voorraad om aan deze verhoogde vraag tijdig te kunnen voldoen. En zo zullen we zeker 

geen enkele Joyne klant die tijdig de intentie toont om over te stappen naar TV 

VLAANDEREN in de kou laten staan voor het einde van de uitzendingen op Eutelsat 9 oost.” 

Afwikkeling faillissement  Joyne bv. Klanten naar CD en TVV..? 

 

Verdonk Advocaten (Heerenveen) heeft op haar site informatie gegeven over de afwikkeling 

van het faillissement van Joyne bv.  

Er is voor consumenten (voormalige Joyne ‘particuliere abonnees’) een faq-document 

geplaatst met de meest gestelde vragen en daarbij een antwoord.   

De eerste vraag gaat in of de consument recht heeft op teruggaaf van het vooruitbetaalde 

deel van het abonnementsgeld na 1 juni 2021. Het antwoord: juridisch wel, maar u bent 

schuldeiser in het faillissement. Pas na de afwikkeling van het faillissement moet blijken of er 

voor deze consumenten nog iets overblijft. 

Een vordering kan via joyne@verdonkadvocaten.nl worden ingediend met daarbij een 

ingevuld ‘indieningsformulier’.  

Voor consumenten die op of na 9 april (= datum faillissement) betalingen aan Joyne bv 

gedaan hebben is de kans op teruggaaf iets groter. Zie de uitleg op het faq-document. 

Op dit formulier kunnen diverse claims worden ingediend. 

 

Onder schade kan bijvoorbeeld vallen de aanschaf en registratiekosten van de speciale CI+ 

module van Joyne. 

Een bekend spreekwoord luidt: niet geschoten, altijd mis. Maar een ander spreekwoord luidt: 

van een kale kikker kun je geen veren plukken… Wat dus wijs is: zelf bepalen.  

De curator plaatst op de site van Rechtspraak.nl (CIR, zie hier en hier) de voortgang van de 

afwikkeling. Iedereen die een claim heeft ingediend krijgt na de definitieve afwikkeling 

bericht.  

Automatische incasso’s door Joyne bv zijn door de curator per mei 2021 stopgezet. Een 

verplichting om aan Canal Digitaal te betalen is er niet. Maar CD heeft wel het recht de 

codering te blokkeren (geen beeld) als de consument na een aanbod aangeeft geen gebruik 

te maken.  
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Donderdag 6 mei 2021 is op de site van Rechtspraak in het Centraal Insolventieregister een 

eerste woordelijk verslag en een financieel verslag over het faillissement van Joyne bv 

geplaatst. Een korte samenvatting. 

In het openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (artikel 73A Faillissementswet) geeft de 

curator allereerst een beschrijving van de activiteiten van de bv.  

 

Daarna wordt beschreven hoe dit werd gerealiseerd met drie ‘key-partners’. Dit zijn Media 

Choice (verzamelt de radio- en tv-signalen en maakt deze geschikt), A1 Telekom Austria AG 

(verzenden signalen naar de satelliet) en Eutelsat SA.  

Joyne zorgde voor de abonnementen met een ‘flexcontract’ (pre paid). Klanten konden of 

rechtstreeks via de website een abonnement afsluiten of via een dealer (die een provisie 

kreeg). 

Joyne bv had alle aandelen in haar dochter Joyne IPTV bv. We weten dat er ooit plannen 

waren met IPTV maar deze zijn nooit van de grond gekomen. 

In paragraaf 1.5 kan gelezen worden dat Eutelsat de aanvrager is van het faillissement. Er 

was een vordering van € 5,5 miljoen. Op de datum van het faillissement (9 april 2021) was 

de schuldenlast circa € 7 miljoen. Daartegenover staan haast geen activa. 

In paragraaf 8.6 zien we de schulden aan Media Choice (€ 423.000,-) en A1 (€ 750.000,-). 

De directie van Joyne had grote plannen, zoals de concurrentie met Canal Digitaal aangaan. 

Ze geeft als verweer de coronapandemie, maar de curator vindt dit veel te zwak. Volgens de 

curator waren de aandeelhouders veel te optimistisch, een veeg uit de pan dus. Ook door de 

uitrol van het glasvezelnetwerk en de aanleg van 5G ziet de curator geen winstverwachting. 

Op de balans staat nog de voorraad CI-modules (€ 162.000,-). Deze kan als afgeschreven 

worden beschouwd.  

In paragraaf 3.8 zien we nog wat waarde: het klantenbestand en het woordmerk. We zien 

ook dat Canal Digitaal dit gekocht heeft voor € 80.000,-.  
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Blijft er nog iets over? In paragraaf 8.7 stelt de curator onder groot voorbehoud dat er 

mogelijk een bedrag gaat naar de preferente crediteuren. Dit zal afhankelijk zijn hoe de 

vordering van Eutelsat (opgebouwd na datum faillissementsuitspraak) wordt gekwalificeerd.  

Voor de liefhebbers hier een link naar een eerste financieel verslag. Veel is daar nog, buiten 

de overnamesom van € 80.000,-, niet te vinden.  

Diverse media hebben aandacht geschonken aan bovenstaande, zoals uitvoerig bij 

MediaMagazine (David de Jong). 

Tot slot. Als je over wil stappen naar Canal Digitaal is er meer mogelijk dan de satelliet. Men 

biedt ook een app aan voor smartphone, tablet of smart-tv. Goedkoper: Є 14,95 per maand 

(eerste week gratis). Met 78 zenders, waaronder ESPN, ESPN 2 en 3. Tot zeven dagen 

terug kijken en maximaal 100 uur opnemen (jaar bewaren). Zie hier. Uiteraard moet je wel 

een internetverbinding hebben. | 

Ook TV Vlaanderen heeft een dergelijke app. Deze is er als Light (€ 9,95 per maand, 35 

zenders), Basic (€ 14,95 met 54 zenders waaronder zes van Eleven met BE-voetbal) of Plus 

(€ 19,95 met 71 zenders). Eerste maand gratis.  

Reacties en vragen van lezers 

Dimmie vroeg zich af hoe het na het faillissement van Joyne ging met Wholesale IPTV. Dit  

bedrijf zou met Joyne IPTV gaan aanbieden. Redactie: dat was inderdaad een oud plan, 

maar we hebben we al lang niets van vernomen. Wholesale IPTV is een ander, zelfstandig, 

bedrijf los van Joyne bv en zal in het faillissement niet worden meegetrokken.  

Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl. 

Wetenswaardigheden 

  

 

Prijsverhogingen bij KPN en Ziggo voor internet per 1 juli 2021.  

Volgens Totaal TV  en MediaMagazine gaat het bij KPN om gemiddeld € 1,50 per maand en 

bij Ziggo om € 1,43 per maand. Zie ook Pricewise en Radar. Uitzondering in de 

prijsverhoging is het abonnement voor 1 Gbits/s. Dit wordt zelfs verlaagd met € 7,50 per 

maand naar € 57,50. Vaste telefoon wordt per 1 augustus € 1,- per maand duurder. BelBasis 

gaat dan € 32,50 per maand kosten. Zie ook KPN en zeker bij het overzicht bij Tweakers. 

Hier ontbreken nog wat cijfers, zoals: 

Internet Basic + Kabel TV wordt € 41,- per maand, nu is dat nog € 38,50 (Internet basic is 40 

mbit/s down en 5 Mbit/s up). 

Internet basic kost nu € 18,55 per maand en enkel KabelTV (basis voor een aansluiting) is 

nu €19,95 per maand. Dat wordt € 20,95 per maand voor KabelTV + € 20,05 voor basic 
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internet. 

Internet Basic + TV Start (met CI+) blijft € 43,50 per maand. 

TV Start met Mediabox zonder internet wordt € 27,95 per maand (nu is dat € 26,95 per 

maand). 

TV Start met CI+ zonder internet wordt € 28,45 per maand (nu is dat € 26,95 per maand). 

Met dank aan David de Jong voor het opvragen van deze aanvullende cijfers bij Ziggo. 

Als reden voor de prijsverhogingen wordt door de providers het verbeteren van het netwerk 

vaak genoemd. Dat is maar een deel van de reden. Het zijn commerciële bedrijven en de 

aandeelhouders willen nu eenmaal ook een goed dividend.  

VodafoneZiggo heeft haar cijfers 2021 Q1 op 5 mei bekend gemaakt (zie hier). Naast ” 

Robust commercial performance despite the COVID-19 pandemic” en “Strong financial 

growth and cash flow conversion” blijkt het in de kleine lettertjes niet allemaal hallelujah. Er is 

nog een forse schulden- en rentelast (pagina 10). Desondanks moet uit ‘de kas’ een dividend 

betaald worden aan de aandeelhouders, zie voetnoot 8 (pagina 12). Tussen de 550 en 650 

miljoen euro gaat naar onder andere de Vodafone Group en Liberty Global. Basis hiervoor 

zijn oude gegarandeerde afspraken. In het persbericht van VodafoneZiggo wordt hier 

natuurlijk niet over gerept… 

 

We zijn dus benieuwd in hoeverre de prijsverhogingen daar voor worden besteed in plaats 

van in een beter netwerk… 

 

Bron: Tweakers. De kop zegt het al: meer overstappers naar glasvezelproviders. 

 

  

Ondertussen zijn er gegadigden voor Koninklijke KPN nv. Maar KPN vindt hun bod te laag 

en wees het 2 mei af.  

Ook de Nederlandse staat zou bij een eventuele zeggenschap voorwaarden (waarborgen) 

voor de klant kunnen stellen. 
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Ook de RTL Group (Luxemburg) presenteerde haar cijfers 2021 Q1. Hieruit blijkt een 

omzetdaling van 4,2%. Dit komt door dalende verkoop van reclame. Compensatie is er 

voornamelijk door een forse groei van het aantal abonnees voor de VOD-diensten Videoland 

in Nederland en TV Now in Duitsland. Een groei van maar liefst 71% tot 2,7 miljoen klanten. 

Videoland heeft nu 1,006 miljoen abonnees.  

Zie ook Adformatie: marktaandeel in Nederland gestegen maar advertentieomzet is gedaald. 

  

Zie voor uitvoerige informatie het artikel van David de Jong in Nederlands Media Nieuws. Hij 

gaat onder meer in op de plannen voor de verkoop van RTL NL, BE en FR. Ceo Thomas 

Rabe zou al de nodige voorbereidingen (berekeningen) maken voor de aandeelhouders. 

Voor heel 2021 spreekt de RTL de verwachting uit dat de omzet met 3% zal stijgen tot € 6,2 

miljard. 

Zie ook Spreekbuis. Deze redactie trekt de conclusie dat de prijs voor Videoland (€ 4,99 per 

maand) en het toevoegen van de RTL livezenders in de coronatijd de verklaring voor de 

groei is. Dat zou best eens kunnen.  

 

Dat het ook anders kan bewijst Sky Deutschland: dit jaar geen prijsverhogingen. 

Tenminste… voor de sportpakketten.  

 

 

Op 1 juli 2021 eindigt in Nederland het TF-signaal. TF = toonfrequent. Het TF-signaal wordt 

via het elektranetwerk gestuurd om bijvoorbeeld de dalurenmeter in te schakelen. Of 

verlichting (met uitzondering van openbare verlichting). Maar ook boilers en particuliere 

verlichting. Het kan dus gevolgen hebben voor consumenten en zakelijke klanten. De 

gevolgen zullen zeer beperkt zijn, want de functies worden door de ‘slimme meter’ 

overgenomen. 

Zie o.a. ENEXIS en Kassa!.   

Uit de nieuwsbrief van Canal Digitaal mei 2021: terugkijken en update software MZ-102. 
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Uit de Freedom nieuwsbrief 28 van 5 mei 2021: uitgeroepen tot beste ‘alles-in-1’-provider. 

 

Meer op de site van Freedom waar ook een videoboodschap van ceo Anco Scholten ter 

Horst bekeken kan worden. 

 

 

Vrijheid. Wij kunnen het vieren, recent op 5 mei nog. In Myanmar wordt de vrijheid van de 

bevolking zwaar ingeperkt door de militaire junta. Vrijheid van ontvangst via de satelliet wordt 

thans ook verboden. Het plaatsen van een schotel kan je een jaar gevangenisstraf of een 

boete van omgerekend $ 320,-. Mobiel internet is al meer dan 50 dagen afgesloten. 

Bron: Digital TV Europe (NL-vertaling). 

Voor Kanalenlijst Hans heeft Bernie het boeket Stream Myanmar bijgewerkt. Helaas moest 

geconstateerd worden dat slechts vier tv-zenders nog maar mondjesmaat doorkwamen. 

Kennelijk hebben deze de goedkeuring van de militairen… 
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Motor Presse TV GmbH & C0. (Stuttgart, DE) heeft haar contract met SES verlengd voor 

Auto, Motor & Sport TV en de Noorse variant Auto, Motor og Sport TV zullen daardoor nog 

jaren via de SES-satellieten te zien zijn. Er is wel een migratie naar flexibele videodiensten in 

the cloud voor speciale tv-kanalen. Bron: SES (NL-vertaling). 

 

 

BILD TV wil 1 augustus 2021 starten met uitzendingen. Thans ligt er een aanvraag voor een 

licentie bij de Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Bron: InfoDigital. 

Microsoft gaat in Windows 10 de functie van Bluetooth-audio verbeteren. Zie Betanews. 

 

 

We schreven eerder (2017-12 en 2021-4)  over de eerste satelliet van het Ministerie van 

Defensie, de BRIK-II. Deze zou in eerste instantie in de zomer 2019 worden gelanceerd. Niet 

dus. De nieuwe planning is juni… van dit jaar…. Zie NU.nl en Virgin Orbit. 

 

  

SpaceX blijft de mini-Starlink-satellieten lanceren. Soms zijn deze op aarde te zien als een 

streep met lichtgevende puntjes. Reden voor velen om meldingen te maken bij het UFO 

Meldpunt Nederland en reden voor dit meldpunt een verklaring op haar site te geven. 
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De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten heeft 7 mei 2021 bepaald dat klanten van 

Ziggo zelf mogen kiezen welk modem ze gebruiken. Dus dat van Ziggo of een zelf gekocht 

modem. Uiterlijk 28 mei moet Ziggo dit besluit op haar website bekend maken. Bron: Tweakers 

en de Ziggo Community met als bijlage de integrale uitspraak. Ook: RADAR. 

 

Bij KPN is de eigen keuze voor een modem al langer mogelijk. Maar… daar plaats wel een vette 

aantekening (waarschuwing) bij! Hier de ervaring van een van onze redactieleden. “Je kunt 

inderdaad nu ook een Fritzbox kiezen, een absolute voorkeur in vergelijk met de Experia 

box. Alleen moet je deze dan wel via KPN kopen. Als je dat niet doet, krijg je bijvoorbeeld 

niet zomaar je inloggegevens voor je sip account voor de telefoon verbinding. Dat kan wel, 

maar dan moet je een extra bijdrage doen van ik dacht € 4,50 per maand waarmee KPN dan 

de door jezelf gekochte Fritzbox onderhoudt. Niet gedaan natuurlijk, het nummer 

overgenomen van KPN en door middel van een ‘nomado account’ in de Fritzbox gezet. 

Jammer KPN; je dacht in dit geval toch nog een voordeel te willen pakken, helaas zijn jullie 

in dit geval een sip abonnement kwijt... 😊” 

Meer informatie over sip vind je via bijvoorbeeld Nomado. Nomado doet precies hetzelfde als 

bijvoorbeeld KPN, het is gewoon een sip provider die een telefoonnummer voor je 

beheren/hosten. Het grote voordeel is dat je zelf eigenaar bent van het telefoonnummer, je 

kunt welk nummer dan ook laten overnemen door Nomado en in eigen beheer nemen. 

Je krijgt dan een Sipserver (registrar), gebruikersnaam en wachtoord. Die vul je dan in de 

sip-account gegeven voip geschikte router, als dit allemaal goed is ingevuld, zal deze 

verbinden met Nomado en je kunt bellen. 

Het hele grote voordeel is: het nummer is van jezelf. Als je van internetprovider wisselt kun je 

met de bovenstaande gegevens gewoon weer verbinding maken en bellen. Geen gedoe 

meer met overzetten van nummers! 

  

 

Uit een nieuwsbrief (factsheet) van de WorldDAB organisatie halen we het verschil in 

energieverbruik tussen DAB+ en de traditionele FM en AM. Volgens Duitsland verbruikt DAB+ 

20% van FM. Zwitserland schat DAB+ in op minder dan 10% van FM. Verschil: Duitsland gaat uit 

van één zender en Zwitserland van alle zenders van de SRG SSR samen. In ieder geval: veel! 

mailto:specials@detransponder.nl
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Dinsdag 18 mei 2021 begint in Rotterdam het Eurovisie Songfestival 2021. Zie voor alle 

informatie de site. Het allereerste songfestival werd in 1956 gehouden in Lugano 

(Zwitserland). Voor Nederland trad Jetty Pearl op. Zij was voor veel Nederlanders een 

bekende artieste. Gevlucht in mei/juni 1940 naar Londen waar zij zong voor Radio Oranje. 

‘Jetje van Radio Oranje’ is dan ook een bijnaam. Over haar leven, en dat van daar familie en 

vrienden, is een indrukwekkende reportage gemaakt. Deze is bij NPO Start na te zien.   

 

 

 

Abu Dhabi, de hoofdstad van de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) verbiedt het gebruik 

van een schotel. Meer in het bijzonder: als de schotel is gericht op India. Het verbod was al 

eerder ingevoerd maar moeilijk te handhaven. Denk aan schotels die niet aangesloten zijn of 

een schotel die er nog stond van een vorige bewoner. De boete is zo’n $ 545,-.  

Bron: AdvancedTV. 
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Youfone heeft zijn merk in België gelanceerd. De postpaid-sim-onlycontracten beginnen bij € 

7,- per maand met een volume van 500MB en 200 minuten of sms. Onbeperkt bellen en sms 

is € 3,- extra. Site Youfone BE hier. Youfone maakt gebruik van het Proximus-netwerk. 

Ondertussen gaat T-Mobile in Nederland verder met aanleggen van haar glasvezelnetwerk. 

Haar, andere providers komen er vooralsnog niet op. Op de Facebookpagina van T-Mobile 

posten mensen veel irritaties over de aanleg en aansluiting, valse voorlichting en het niet 

opruimen van de overbodige glasvezelkabeltjes die bij niet-overstappers nog uit de grond 

steken. Benieuwd of deze nog verwijderd worden…  

 

 

  

Talpa Network en NPO willen dat TuneIn stopt met het plaatsen van pre-rolls op hun digitale 

radiozenders. Pre-rolls zijn de reclames die je hoort voor dat de echte zender begint. In feite 

inkomsten voor TuneIn en storend voor de luisteraar. 

Bron: Adformatie. 

Eerder hebben we al geschreven over de nieuwe LNB van Inverto Black Ultra. Op S4A geeft 

Sprietje een beschouwing over de vermoedelijke wijzigingen, zie hier. Een kleinere diameter 

van de kop en een kleine verbetering in de specificatie. Zie ook de site van Inverto. 

Coronavirus en de media 

Corona. Hier een greep uit wat ons opviel in het nieuws in relatie tot media. 

  

Omdat fysiek bijeen komen nog steeds moeilijk is biedt het Museum Beeld en Geluid haar 

mediacafé’s en –colleges tot de zomer gratis online aan. Check de agenda.  

 

De IBC-beurs 2021 in de RAI te Amsterdam zal naar alle waarschijnlijkheid gehouden 

worden van 10 tot 13 september. Maar indien corona roet in het eten strooit dan is er een 

uitwijk naar 3 tot 6 december dit jaar. Registreren kan al. Bron: IBC. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Hardwarenieuws: VU+ Duo 4K SE getest 

Op de site van het Poolse SatKurier kwamen we een test tegen van de VU+ Duo 4K SE. De 

SE staat voor second edition. Volgens de testers is de SE hard nodig vanwege de vele 

gebreken in de eerste versie.  Daarom werd de productie zelfs enige tijd stopgezet. Hiermee 

weten we meteen de reden waarom de eerste versie moeilijk leverbaar was. 

Deze ontvanger vervangt tevens de VU+ Ultimo 4K die niet meer op de markt zal komen. 

 

 

Interessant is dat de receiver qua hardware niet zo krachtig is als de vorige DUO 4K (zonder 

SE). Onder de behuizing heeft de gebruiker een quad-core Broadcom-processor met CPU-

snelheid: 4x 1,5 GHz en 4 GB eMMC Flash-geheugen (hetzelfde als in Vu + Ultimo 4K) en 3 

GB RAM (hetzelfde als in Vu + Ultimo 4K) van de LPDDR4. 

Vu + DUO 4K SE is een nieuw-oude versie van de bekende receiver uit het 4K Ultra HD-

segment van de gerespecteerde Koreaanse fabrikant van Linux-receivers onder het merk 

VU+. Opvallend is dat de SE goedkoper is dan de eerste versie. Althans… in Polen. 

 

De volledige mini-test kun je hier in de NL-Google-vertaling nalezen.  

OpenPLi heeft er een image voor. Idem OpenATV. 

Softwarenieuws 

DPG Media België voegt accounts samen 

 

 

DPG Media nv heeft in België diverse merken. Zo is er tv (VTM), radio (Qmusic, Joe) en zijn 

er kranten (HLN, De Morgen, HUMO). Vaak heeft ieder medium de optie als gebruiker een 

account aan te maken voor extra functies. Denk aan de app VTM GO. 

mailto:specials@detransponder.nl
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DPG Media heeft 4 mei aan de accounthouders een e-mail gestuurd met de mededeling dat 

binnenkort de accounts worden samengevoegd. Het account voor de kranten wordt het 

uitgangspunt. 

Heb je dus een account voor VTM GO dan kun je binnenkort niet meer met je oude 

wachtwoord inloggen. Je moet dan de gegevens van je ‘kranten account’ hanteren.  

Uitzondering: de accounts hebben een ander e-mailadres. Dan blijft alles bij het oude. 

HbbTV Association komt met testversie v2021-1 

 

De HbbTV Association (wereldwijde organisatie voor HbbTV) heeft de ‘Testsuite v2021-1’ 

gepubliceerd. Bron: DigitalTV Europe en InfoDigital.  

Misschien iets voor het develop-team van OpenPLi voor versie 8.1..? ;-) 

Picons en Kanalenlijst Hans 

In de UP/DOWNLINK 2021 nummer 6 (20 maart 2021) staat een door Rudy ingezonden 

artikel over picons. Rudy maakt lid uit van een team dat picons maakt, zeg maar de logo’s 

die je ziet in de epg-balk. Mits je natuurlijk ooit picons via Applicaties hebt geïnstalleerd. 

Nadien is de samenwerking tussen Rudy en Hans (Kanalenlijst Hans) geïntensiveerd. Hans 

geeft namelijk nieuwe zenders zo snel mogelijk door aan Rudy. Deze maakt er indien 

mogelijk een picon voor. Als je regelmatig een software update doet (OpenPLi) dan krijg je 

zo ook bij nieuw toegevoegde zenders een picon te zien.   

 

Stel je eens voor… deze keer: Harm, vanuit Slowakije 

“Beste lezers. Ik woon al 18 jaar in Slowakije en kijk dus via satelliet met drie VU+ receivers. 

Deels met kaart in de receiver via Oscam, deels kaarten in de module.  

In de woonkamer staat een VU+ Solo2, in mijn kantoor en de testruimte een VU+ Ultimo 4K. 

Het 'bijzondere' aan deze installatie is met name twee kaarten: een van CanalDigitaal en een 

van  Skylink. 

 

Nu wil 'het toeval' dat beide providers tot de M7 groep behoren. Gaarne wil ik hier iets meer 

over vertellen en vragen. Het gaat namelijk zeker niet smetteloos. 

Wanneer je van de NL- naar de SK-kaart gaat, dan gaat na verloop van tijd (random tijd dus) 

het beeld bevriezen. 

Als ik de kanalenlijst van Hans gebruik komt er soms helemaal geen beeld bij de Slowaakse 

zenders. Kennelijk wordt er dan dus niet gekeken of er in Slowaakse kaart inzit. 

Omgekeerd, dus van SK- naar NL-kaart geeft dat geen problemen. Dat gebeurt bij alle drie 

de systemen.  

Heeft er iemand onder u ervaring in de situatie van twee kaarten van verschillende providers 

of wellicht een idee waar dit probleem door veroorzaakt kan worden? 
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Ik hoor graag uw ideeën! Met vriendelijke groet, 
Harm (Harry roepnaam) Jeurink, Vysny Medzev, Slowakije. E-mail: info@sokol.nl ” 
 

De Transponder: website/Links, Experiment Zoom, lintje Hans (veel bedanken) 

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 22 mei 2021 van 11.00 uur tot 16.00 uur een 

clubdag gepland. Maar… alles is afhankelijk van de actuele coronamaatregelen.  De laatste 

maanden zijn leden uitgenodigd voor een sessie via Zoom.  

Website, Links. De pagina Links op de website van De Transponder is aangevuld met een 

nieuwe rubriek: radioforums. Zoeken en live luisteren naar duizenden radiozenders van over 

heel de wereld. Ingedeeld naar ‘algemeen’ en landen. Ontbreekt er een forum? Meld even..! 

Experiment met Zoom voor niet-leden. Het lijkt er op dat de fysieke clubdagen nog even op 

zich laten wachten. Daarom is besloten de Zoom-sessies niet alleen voor leden maar voor 

iedereen open te stellen.  

Op de clubdag is de Zoom-sessie van 11.00 tot 12.00 uur enkel voor leden en daarna voor 

iedereen die zich (op tijd) heeft aanmeldt. Hoe meldt een niet-lid zich tijdig aan? Op de 

volgende manier: 

1. Zorg dat je e-mailadres voorkomt op de lijst van de e-mailnotificatie van De 

Transponder. Deze vind je op de site, rechts onder (zie ook hierna bij Volg De 

Transponder); 

2. Stuur daarna een e-mail naar secretaris@detransponder.nl met vermelding van de 

naam waarop je op Zoom zichtbaar wil zijn; 

3. De secretaris checkt of het opgegeven e-mailadres voorkomt in de lijst van de e-

mailnotificaties.  

4. Na acceptatie krijg je dan een link van de secretaris gemaild waarmee je vanaf 12.00 

uur kan deelnemen aan de gezellige sessie.  

Zie voor de actuele stand van de datums van de bijeenkomsten de website van De 

Transponder. Men moet zich even aanmelden: secretaris@detransponder.nl.  

 

Lintje Hans. Bij deze wil Hans graag iedereen bedanken voor de honderden felicitaties die op 

allerlei manieren geuit zijn wegens de benoeming tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.  

Zowel op Facebook, OpenPLi-forum (> 30), (De Transponder, hier: > 157), e-mail 

specials@detransponder.nl enzovoort. Hans: “het zijn er teveel om persoonlijk te bedanken. 

Daarom nogmaals dank, het heeft me goed gedaan, energie gegeven om in deze lastige 

periode (corona/lockdown en Kahler/kanker) door te gaan!” 

Volg De Transponder  

Wil je automatisch en gratis op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld 

over het uitkomen van een nieuwe UP/DOWNLINK of ‘Kanalenlijst Hans’?  

Ga dan naar onze contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in het blok 

van e-mailnotificatie in. Het je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Uitsmijter: Chinese raket zonder controle, crash in Indische oceaan 

  

Op 4 mei melden o.a. NU.nl, RTL Nieuws en The Guardian dat een Chinese raket na een 

lancering ongecontroleerd weer richting aarde gaat. De landingsplaats is onbekend.  

De Long March 5B-raket had eerst wel een ruimtecapsule gelanceerd maar raakte daarna 

zelf in een baan met de aarde met een snelheid van 27.600 km per uur. De raket weegt 21 

ton en zou tussen 7 en 12 mei neerstorten (Tweakers, 5 mei). Op deze site was de raket te 

volgen. Zie ook NU.nl. 
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Zondag 9 mei, 04.24 uur NL-tijd kwamen de restanten in de Indische oceaan. Bron: NOS.  

 
Zie ook de column van Jos Kessels in het ED. 

 

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!   

Noot: alle voorgaande nummers (vanaf 2011) zijn terug te vinden op onze site, met 

daarbij een index-bestand zodat je kunt zoeken (Ctrl-F) op onderwerp. 

    

 

Reacties op dit nummer, inclusief op mogelijk onjuiste informatie of foutief taalgebruik, zien 

wij graag via: specials@detransponder.nl. 
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