UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 11
Voorwoord
Het vorige nummer kwam een dag voor het lange hemelvaartweekeind uit. Dit nummer voor het
lange pinksterweekeind. Met Hemelvaart ging JC omhoog. Om met Pinksteren de Heilige Geest (een
van de drie eenheden van God volgens de christenen) terug te sturen om de apostelen als energie
een vuurtje te geven. Vaak is de Heilige Geest uitgebeeld als duif en vlammetjes boven de hoofden
van de apostelen. Wij hopen dat nummer 11 van jaargang 11 jullie als lezers ook voldoende licht en
energie geeft om alle informatie tot je te nemen… veel leesplezier!
In dit nummer onder andere:
 Starlink dit jaar beschikbaar in Nederland;
 De voorraad CAM-701 bij CD en TVV en einde Joyne-uitzendingen 9 oost;
 Ziggo verliest Formule 1-rechten, maar F1 blijft in Nederland te zien via Viaplay;
 F1 en EK in 4K;
 Nieuwe VOD-reus op komst, AT&T en Discovery richten nieuw bedrijf op;
 TV op de Bahama’s, gezien door een van onze lezers tijdens een zeiltocht;
 Prijsverhogingen bij Canal Digitaal per 1 juli;
 Vergunningen commerciële radio via FM met drie jaar verlengd, KINK dupe.
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:











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;
22 juni, 10.00 uur, internetveiling Agentschap Telecom voor vierde DAB+ mux;
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
MTV Music 24 lijkt overal te verdwijnen. Eerst bij Canal Digitaal en TV Vlaanderen, in het
vorige nummer schreven we over Polen en nu zijn er ook berichten over Hongarije en
Roemenië, Ook daar komt in juni NickMusic in de plaats. Bron: DTV News (NL-vertaling).
Ook de voor België Franstalige provider TéléSat brengt MTV Music 24 niet meer.

Per 26 mei wijzigt Ziggo de zender MTV Music 24 in MTV 90s.

Ook KPN brengt de zender niet meer. De reden is al eerder door ons genoemd: exploitant
ViacomCBS stopt er in Europa mee.

De merknaam MTV vervalt echter niet. Op DTV News is ook te lezen (NL-vertaling): “Vanaf 1
augustus 2021 verandert de merknaam van het muziekkanaal VH1 Europe in MTV 00s.”
Of dit overal in Europa wordt doorgevoerd is niet helder op te maken uit dit Hongaarse
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bericht. Ook het Poolse SatKurier meldt deze wijziging (NL-vertaling) op basis o.a. van
SatCesc.

Zie ook het lezenswaardig artikel van David de Jong in Nederlands Medianieuws. Een schets
van de historie van VH1 tot thans het afstoten van MTV Music 24.

=
De Tsjechische site Parabola meldt (NL-vertaling) dat ViacomCBS op 1 juni stopt met Spike.
In het bericht wordt alleen gesproken over de kijkers in Oekraïne en Kazachstan. Het gaat
om de Russische versie van Spike.
In Nederland zal het zo’n vaart niet lopen. Het CvdM heeft 12 april 2021 een licentie voor vijf
jaar gegeven aan exploitant VIMN Netherlands bv (zie hier).

Naar aanleiding van alle ophef over de verjonging van de publieke omroep hebben ‘NPObazen’ Frans Klein en Gijs van Beuzekom in het AD een interview gegeven. Vernieuwen
moet. Van demand naar on demand. Geld vrijmaken voor nieuwe omroepen. De
vernieuwingsagenda zal heel zorgvuldig worden gebracht. Zie hier.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) zet de noodverlenging van de vergunningen van de
commerciële zenders die nu een FM-frequentie hebben door.
Het gaat om Talpa Network (Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio), RadioCorp
(Slam! en 100% NL), BNR Nieuwsradio en Sublime, plus regionale commerciële stations. De
huidige vergunningen lopen 1 september 2022 af. Keijzer wilde ze eerst niet verlengen maar
er was druk vanuit de Tweede Kamer. Nu komt er dus voor deze zenders drie jaar bij.
Indirect is dit slecht nieuws voor KINK. Deze zender heeft immers geen FM-frequentie en
wilde met een nieuwe ronde graag een plek op de FM-band verwerven. KINK overwoog al
eerder juridische stappen (zie hier). Bron: Adformatie.

De Kamerbrief van Keijzer is hier te downloaden.
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
HD Austria, dochter in de Canal+ Group, komt met vier nieuwe zenders: RTL UHD, Sport 1
HD, Crime + Investigation en Nautical Channel. De laatste twee gaan via IPTV via de MZ101 of -102 ontvangers. Zie verder bij de bron: Digital fernsehen en InfoSat.
De datum? In het nieuwsbericht van HD Austria staat: ab sofort. Dus nu al.

//
De Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) heeft besloten veertien lokale
zenders samen te voegen op transponder 11552 H. Hiermee kan transponder 10714 H
vervallen. Effectief: 1 juli. Bron: InfoSat.
BET HD France zendt sinds 19 mei voortaan fta uit. De zender richt zich op AfrikaansAmerikaans entertainment en is bekend in verschillende delen van de wereld.

Astra 3 (3B) op 23,5 oost
Epic Drama TV van Skylink nu ook op andere transponder, code.
German Tote TV is thans fta. Een paardensport-wedkanaal.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost
ITV-zenders worden op andere transponders actief en stoppen soms op de oude. Zowel de
regionale zenders als kinderzender CITV. Zie ook InfoSat.
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In het Verenigd Koninkrijk (UK) begint GBN (GBNEWS) met televisie. De studio is volop in
aanbouw. Op YouTube laat men 30 april zien hoe ver de bouw is voltooid. Update 14 mei.
De uitzendingen zullen onder andere via Freesat en Sky te zien zijn.

In het bericht dat je krijgt als je je op de nieuwsbrief abonneert staat dat GB News in HD gaat
uitzenden via Sky en Freesat. Een datum wordt niet vermeld. Wordt vervolgd.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
Halal London verdween.
Radio Sinfony, Italië, fta.
JSTV2, Japan, is vaak fta te zien.
De Zwitserse omroep SRG stopt op 25 mei met doorgeven van programma’s op transponder
17. De zenders waren al overgezet naar transponder 123. Het gaat om de tv-zenders SRFinfo, RSI LA 1, RSI LA 2 en 26 radiozenders. Meer info via een video hier.
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Vrijdag 11 juni begint het TVP 4K- kanaal weer met uitzenden. Het Poolse
televisiestation zal beschikbaar zijn via satellietuitzendingen voor abonnees van het
Canal+-platform.
In het programmaschema van de zender vinden kijkers uitzendingen en heruitzendingen
van wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal en sportprogramma's.

Eutelsat 9B, 9 oost

Voor onze lezers in het noorden van Europa. Er is een fta-pakket van Zeonbud uit de
Oekraïne gestart op transponder 12303 V. Zie Lyngsat voor de parameters. De beam is
gericht op noord- en oost-Europa dus in NL en BE normaal gesproken niet te ontvangen.
Bron: Parabola (Tsjechië). We weten dat we lezers in noord-Europa hebben en vragen het
eens te testen en ons te melden, wellicht met een foto. Zou leuk zijn.

Beam: noord- en oost-Europa

Foto: SatKurier (Polen.

Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort)
Binnenkort komt er nieuwe wereldwijde VOD-dienst. Een product van twee huidige
aanbieders: AT&T/WarnerMedia (Warner Bros films) en Disney Inc. Deze gaan via een
nieuwe rechtspersoon onder een nieuwe naam de VOD-dienst aanbieden. De naam wordt
binnenkort bekend gemaakt.
In de nieuwe onderneming neemt AT&T 71% van de aandelen, Disney dus 29%. Het belang
van AT&T is $ 43 miljoen, zowel in cash, schuldbewijzen en aandelen.
Gekozen is voor een aparte rechtsvorm omdat AT&T niet al haar zenders (zoals CNN) en
producten wil laten fuseren met Disney. De nieuwe onderneming krijgt van AT&T de VOD21 mei 2021
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dienst HBO en van Disney de VOD-dienst Disney+.
Het nieuwe bedrijf komt onder leiding van Daviod Zaslav, thans ceo bij Discovery Inc..

AT&T’s HBO heeft nu ongeveer 64 miljoen klanten. Discovery+ zo’n 15 miljoen, samen dus
ongeveer 79 miljoen. Ter vergelijking: Netflix heeft er 208 miljoen!
Bronnen: AT&T (NL-vertaling), BM, Emerce, NU.nl, NOS, Tweakers en YouTube
(persconferentie door de ceo’s David Zaslav (Discovery) en John Stankey van AT&T),

Commentaar redactie U/D. Wat brengt dit voor (België en) Nederland? Ziggo heeft thans als
enige provider de licentie voor HBO. Veel mensen hebben een abonnement op Discovery+.
Gaan Ziggo-HBO-kijkers straks ook automatisch toegang krijgen tot de nieuwe
onderneming? En vice versa de abonnees van Discovery+? Wat wordt de nieuwe prijs? Het
begin is gemaakt, we volgen het.
En wie weet gaat deze nieuwe streaming-reus nog aankopen doen… RTL Videoland? Of
zelfs dochters van de RTL Group (die thans in Europa te koop staan, zie ook elders). Doel is
immers een groot en sterk bedrijf te vormen. Met niet alleen series en films maar ook met
sport-licenties. Zoals voetbalrechten en dat van de Formule 1 (F1). Dan moet je groot zijn…
John de Mol lukte het niet met de F1 in 2004 en 2018 (zie hier en hier). Deels wel in 2019
(zie hier). De F1 is vanaf 2022 niet meer bij Ziggo te zien. Zie o.a. de NOS. Gaan deze
rechten wellicht op lange termijn over naar de nieuwe streaming-reus?
Het nieuwe sterke bedrijf moet de concurrentie met o.a. Netflix en Amazon Prime aan
kunnen gaan. We zullen het zien. Maar de rechten op de F1 en Bundesliga gaan in ieder
geval naar de NENT Group die ze via Viaplay in het eerste kwartaal 2022 ook in Nederland
gaan aanbieden. Zie verderop!
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KPN stoort met haar DVB-T2-zender in Den Burg (Texel) enkele Engelse zenders. Daarom
wordt in de nacht van 27 op 28 mei frequentie 35 gewisseld voor 45. Bron: KPN.
KPN staat in de startblokken om een glasvezel- en 5G-netwerk uit te rollen op haven- en
industrieterrein Moerdijk. Dat biedt bedrijven op termijn tal van mogelijkheden zoals de inzet
van autonome robots en bij drone inspecties. Bron: BN DeStem.

KPN heeft op kanaal 109 het Dolby Atmos-geluid open gezet. Op dit kanaal zijn exclusief de
beelden van het Songfestival te zien. Bron: Breedbeeldweetjes.

KPN moet eerst met feiten komen over blootstellingsrisico’s voordat een omstreden 5G-mast
in Emst mag worden gebouwd. Dat blijkt uit een tussenvonnis in een rechtszaak die is
aangespannen door de Vereniging Milieuzorg Epe. Daarmee trapt opnieuw een lagere
rechter op de rem bij de bouw van zendmasten: er mag niet te licht over de
gezondheidsrisico’s heen worden gestapt. Bron: De Stentor.
Op 1 juni voert Ziggo wijzigingen door in het gecodeerde radiopakket van Xite Music. Enkele
zenders vervallen, nieuwe worden toegevoegd of van naam veranderd.
Zie Ziggo zenderwijzigingen voor een compleet overzicht.

Ziggo meldt op 18 mei dat ze met een nieuw abonnement komen: Internet Only. Men noemt
dit het ‘meest afgeslankte abonnement’ want het heeft geen televisie of telefonie. Zie het
VodafoneZiggo persbericht.
Zie ook Tweakers: het Internet Only-abonnement is zo’n € 6,- goedkoper. Je houdt daarbij
wél Kabel-TV want het is technisch niet mogelijk deze er uit te filteren. Maar er is geen recht
op gebruik van de Ziggo GO-app.
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Er komen meer zenders op het landelijk DAB+ netwerk (kanaal 9C). Hiertoe gaat het
Agentschap Telecom wel eerst een veiling houden. Deze is 22 juni om 10.00 uur via internet.
Na de mux van NPO, VCR en MTVNL wordt dit de vierde landelijke mux.
Bronnen: Agentschap Telecom en Totaal TV.
KINK wil echter toch nog steeds een FM-frequentie. Dat werd nog eens verteld in het
programma DeNieuwsBV op NPO Radio 1.
TuneIn stopt met pre-rolls (reclame die je hoort voor de echte radiozender begint) bij de
NPO-zenders. De NPO wil het niet en het zou in strijd zijn met de Mediawet. Zie RadioVisie.
Adformatie berichtte eerder over gesprekken van NPO en Talpa met TuneIn.

steekproef 15 mei: soms nog een pre-roll…

Belgian Dance Radio is 15 mei officieel online gestart. Het station heeft ook ambities om via
DAB+ in Vlaanderen te beluisteren te zijn. Site hier. Bron: RadioVisie. Stream hier.

DE. Op Hemelvaartsdag (13 mei) is Femotion Radio eindelijk gestart. Een zender die zich
richt op zelfbewuste en interessante vrouwen met power. Via DAB+ en een online stream.
Femotion Radio is een merk van ‘herFunk Gmbh’ uit Leipzig.
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Om een beetje in de zelfde sfeer te blijven: lulu.fm mag nog tien jaar uitzenden. Dit is een
homo/lesbische zender in Duitsland. Behalve op de FM brengt men het programma ook in
DAB+ in grote steden (Berlin/Brandenburg, Hamburg, Frankfurt/Rhein-Main-Neckar en
Leipzig), via de website en apps. De zender heeft ook en tweede kanaal en tien
themakanalen. De streams zitten in Kanalenlijst Hans van juni. Bron: Radiowoche.
Hier een overzicht van alle lulu-kanalen.

Klassik Radio (DE) heeft 17 mei een nieuw themakanaal gelanceerd: Klassik Radio Schiller.
Alle themakanalen zijn hier te vinden, of in Kanalenlijst Hans (radio, Stream Duitsland of
Stream Klassiek). Bron: InfoSat.

In het Verenigd Koninkrijk (UK) begint GBN (GBNEWS) met video. De studio is volop in
aanbouw. Op YouTube laat men 30 april zien hoe ver de bouw is voltooid. Update 14 mei.

SPI International kennen de klanten van Canal Digitaal recent als brenger van Filmbox NL
HD. De zender die eigenlijk abonnees moet trekken voor Film1, ook van SPI.
SPI doet echter veel meer. Recent is een contract met Rakuten TV gesloten. Via deze app
(op smart tv’s te installeren) kan gekeken worden naar Filmstream. De dienst is beschikbaar
is 42 Europese landen. Bron: DigitalTV Europe.
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Ziggo gaat via een speciale versie van NPO 1 het hele EK in 4K brengen. Je hebt wel een
Mediabox nodig, en natuurlijk een 4K-tv om optimaal te kijken. Buiten de EK in 4K zullen de
gewone programma’s van NPO 1 van HD naar 4K worden geupgrade. Het gaat alleen om de
wedstrijden die via NPO 1 worden gebracht, dus niet die via NPO 3. Teletekst ontbreekt op
de bijzondere NPO 1 4K. Bron: Ziggo Community en MediaMagazine.

Ook de Formule 1 brengt Ziggo in 4K.

Lokale omroepen BE en NL
Veel lokale omroepen in de regio Kennemerland zijn al een hele tijd niet te beluisteren via IPTV
providers. Dit komt door een wijziging bij Ziggo, waardoor het signaal niet ‘verder’ komt. Getroffen
zijn onder andere Haarlem 105 en Bollenstreek Omroep. Bron: Breedbeeldweetjes.

ZRO uit Zelzate heeft eindelijk ook een live stream op haar site gezet. Althans… deze
herleidt naar Radioplayer.be als drager.

Zoals gepland is in BE de zusterzender van Nostalgie (versie Vlaanderen) gestart. Op 17
mei om 17.00 uur was Nostalgie+ een feit. Met een eigen website. Te beluisteren via DAB+,
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de app en online via de site. Doelgroep: ouderen.
Vlaams minister voor Media, Benjamin Dalle, gaf digitaal het startschot door de toetsen CTR
X in te drukken. Zie YouTube. De stream zit volgende maand in Kanalenlijst Hans.
Noot: de themazender Nostalgie Extra 60’s en 70’s is vervallen. Volgens RadioVisie blijven
er veel vragen open over deze stap van Nostalgie. Zo zijn er weliswaar presentatoren (in
plaats van 24/7 een non-stop themakanaal) maar die zijn niet aan blokken ‘gekleefd’.

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.

Ziggo verliest Formule 1-rechten, NENT neemt ze per 2022 over via Viaplay

19 mei. De tv-rechten van de F1 gaan wel naar de Nordic Entertainment Group. Het is niet
uitgesloten dat deze onderneming een onderlicentie geeft aan een Nederlandse partij.
F1 schijnt wel een eigen tv-kanaal commercieel via de website te gaan exploiteren. Volgens
Emerce is de Nordic Entertainment Group een Zweedse streamingdienst.

Ziggo heeft ondertussen het ‘verlies’ van de F1-rechten bevestigd. Na negen jaar gaat het
naar een ander kanaal. Maar in de zijlijn zou mogelijk NENT klaar staan. Bron: DigitalTV
Europe. NENT staat inderdaad klaar, lees verder!

NENT staat voor de Nordic Entertainment Group. En deze staat inderdaad klaar om de F1
weer naar Nederland te brengen, samen met de Bundesliga-rechten. Dit zal vanaf het eerste
kwartaal 2022 gebeuren via de VOD-dienst Viaplay. NENT heeft voor drie jaar de rechten.
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Dit lezen we uit een NENT-persbericht van 20 mei 2021. Hier de belangrijkste onderdelen, in
het Nederlands.
“Nordic Entertainment Group (NENT Group), het toonaangevende streamingbedrijf in
Scandinavië, lanceert zijn streamingdienst Viaplay in het eerste kwartaal van 2022 in
Nederland als volgende stap in zijn voortdurende internationale expansie. Viaplay wordt de
exclusieve Nederlandse thuisbasis van de Formule 1® in een driejarige deal tot 2024 en
Bundesliga-voetbal tot 2029. Het biedt kijkers een unieke combinatie van premium livesport,
Viaplay Originals, internationale films en series, en content voor kinderen.

In Nederland zal Viaplay alle Formule 1®-races tussen 2022 en 2024 live uitzenden, inclusief
elke kwalificatiesessie en vrije training. De verslaggeving wordt gedaan door Nederlandse
commentatoren en experts van wereldklasse, en bevat uitgebreide en innovatieve
studioprogrammering. Elk jaar wordt de Grand Prix van Nederland gratis live uitgezonden in
Nederland. Viaplay zal bovendien in totaal zes races beschikbaar stellen om gratis te
bekijken, waaronder de Nederlandse Grand Prix en een pakket met hoogtepunten van alle
evenementen.”
En over de Duitse Bundesliga: “Viaplay zal elk seizoen meer dan 300 live-wedstrijden van de
Bundesliga en Bundesliga 2 uitzenden, evenals de Duitse Supercup, de Bundesliga
promotie- en degradatie-play-offs. De Bundesliga-uitzendingen van Viaplay worden
eveneens voorzien van Nederlands commentaar en studioprogrammering.”
Viaplay brengt niet alleen sport: “Viaplay zal een breed scala aan Scandinavische en
internationale Viaplay Original-series en -films uitzenden, waaronder lokale Nederlandse
Viaplay Originals. Het aanbod zal geleidelijk aan worden vergroot.”
De lanceringsdatum, tarieven en pakketten van Viaplay in Nederland worden later
bekendgemaakt.
Zie ook Nederlands Medianieuws (item David de Jong). Idem hier. En hier.
En zie het persbericht van de NENT Group in het Engels hier. Ook andere media pikten dit
nieuws 20 mei snel op, zoals op 20 mei NU.nl. en Spreekbuis. Enzovoorts…
Tot slot wat extra informatie over de NENT Group (met dank aan David). Veel van onze
lezers hebben een langer satelliet-geheugen... en kennen TV1000 nog.
Het is de voormalige Modern Times Group (MTG) waar de tv- radio- en content activiteiten
van afgesplitst zijn in Nordic Entertainment Group. Scandinavische zenders als TV3, TV6,
TV8 en betaalzenders V Sport, V Film en V Serie zijn er bekend van. En ooit dus TV1000.
Viaplay is hun internetplatform (NL-vertaling). Ze hebben ook radiozenders waaronder Rix
FM, Bandit Rock, Power Hit Radio, Star FM in Zweden, P4 (Noorwegen), NRJ (Noorwegen)
en andere zenders.
Tot vorig jaar waren ze eigenaar van Viasat (actief op de Astra 4A). Viasat is gefuseerd met
het Scandinavische Canal Digital van Telenor. Dat bedrijf en dat aanbod heet tegenwoordig
Allente. Zendt uit op 1 graad west (Thor) en de Astra4A. Allente zal de Astra 4A op termijn
verlaten. We hebben hier eerder over geschreven. De zenders komen mogelijk op de Astra
23,6 oost terug. Allente is voor 50 % van Telenor en 50 % van NENT.
NENT heeft ook productiemaatschappijen waaronder STRIX dat ook in Nederland actief is.
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Een abonnement op Viaplay kan dus volgend jaar in Nederland worden afgesloten. Of nu
thans in een Scandinavisch land. De abonnees daar kunnen via diverse devices in heel
Europa kijken.

We hebben de plannen, datum 20 mei 2021, van de NENT Group met Nederland gevonden,
voor de geïnteresseerden zie hier.
Wat Viaplay volgend jaar in Nederland gaat kosten is thans nog niet bekend. In Zweden
betaalt men omgerekend zo’n € 50,- per maand. Maar volgens een woordvoerder van NENT
zal de prijs in Nederland lager liggen. In andere landen rekent men € 9,99 per maand (zie
RTL Nieuws). Feit is wel dat het aantal VOD-aanbieders telkens maar groeit. Eens wordt
voor de consument de grens bereikt.

Los van de Ziggo-rechten op de F1 speelt mogelijk nog een recht dat voor Ziggo verloren
gaat. Ziggo heeft namelijk een exclusief recht, een mediadeal, met Max Verstappen. Gezien
het verlies van de F1-rechten is het dus maar de vraag of Ziggo Sport de samenwerking met
Verstappen wel kan en wil behouden. Zie hier.

Prijsverhogingen Canal Digitaal
Op 1 juli aanstaande verhoogt Canal Digitaal de prijzen. Hier een-op-een de informatie die
we van deze provider kregen.
“WIJZIGING RIANT-, RIJK- EN ROYAAL-PAKKET
Vanwege verhoogde kosten van de doorgifte van de zenders en de inflatie zijn we helaas
genoodzaakt om per 1 juli 2021 de prijs van de Riant-, Rijk- en Royaal-pakketten te
verhogen met € 2,- p.m. De prijs voor het Riant-pakket wordt daarmee € 21,95 p.m., het Rijkpakket wordt € 26,95 p.m. en het Royaal-pakket € 36,95 p.m.
Onze huidige klanten ontvangen de communicatie hierover vanaf 18 mei 2021 per mail of
per post. Let op: deze prijsverhoging geldt niet voor ex-klanten van Joyne die naar Canal
Digitaal zijn gekomen.
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WIJZIGING MULTI-ROOM CARDS
Voor een deel van de klanten wordt ook de maandelijkse prijs van de multi-room card
aangepast. De groep die nu nog € 8,- betaalt, gaat € 9,50 betalen.”
Eerder waren de prijsverhogingen van KPN en Ziggo al bekend. Nu dus ook van Canal
Digitaal. We hebben de vraag ook voorgelegd aan TV Vlaanderen. Op 20 mei kwam als
antwoord: “Voor de klanten van TV VLAANDEREN is geen prijsverhoging voorzien.
De prijzen kan u terugvinden op onze website.”
Totaal TV meldt dat DELTA ook 1 juli prijsverhogingen doorvoert. Op de site van DELTA
stond er 20 mei nog niets over te lezen.

Reacties en vragen van lezers
mimisiku reageerde op de Duitse provider HD+. In het vorige nummer schreven we daar
over. Deze gaat via haar zender UHD1 sport in 4K van Eurosport brengen. Reactie van
mimisiku: “Interessant artikel. Wil daar graag een kanttekening bij plaatsen.
Zelf inmiddels twee jaar klant bij HD+. HD+ zendt uit in Nagra en werkt officieel alleen i.c.m.
de (meegeleverde) CI+ module.. Dit moet de ontvanger officieel of inofficieel wel
ondersteunen. OpenPLi-gebruikers blijven dan in principe verstoken van HD+ (tenzij toevallig
voor hun ontvanger een CI-plushelper beschikbaar is). Echter! Het gebruik van de HD+ CI+
module stelt HD+ in staat om de CI+ beperkingen te activeren! Zo was afgelopen F1-seizoen
opnemen van F1 races onmogelijk en ook een aantal events waren geblokkeerd voor
opname.. Zeker bij de OS2020 zal HD+ deze beperking inzetten!
Gelukkig laten alle HD+ kaarten zich uitstekend in OScam bedienen. Minimaal OScam
revisie 11677 benodigd én een aantal specifieke sleutels die via Google prima te vinden zijn.
Voordeel is dat de opgelegde (opname)beperkingen zo buiten werking worden gezet.”
Erik reageerde op VOI/SIP-provider Nomado. Hij schrijft ons dat het goedkoper kan: “In het
stukje wordt Nomado aanbevolen als VOIP/SIP-provider. Maar Nomado kost € 5,- per
maand. Dat kan goedkoper bij CheapConnect. Deze kost € 8,95 per jaar en nummerbehoud
kost € 5,-.
Migratie van KPN naar hun ging vlekkeloos, omdat ze het uitbellen al eerder actief hebben
dan dat KPN-abo is gemigreerd. Je wordt prima op de hoogte gehouden van de migratie.
Een echte aanrader. Ook 112 wordt ondersteund.”
Een indirecte reactie van Zuppelan op het forum van Sat4All. Onderwerp: berichtgeving over
de nieuwe codering die Canal Digitaal mogelijk in 2022 gaat hanteren. Zuppelan vindt de
berichtgeving in de UP/DOWNLINK betrouwbaarder dan die van Totaal TV. Waarvoor dank!
We doen ons best altijd de informatie uit de eerste hand te halen en indien mogelijk deze
copy/paste te quoten. Beter dan zelf iets muteren in de tekst met kans op fouten te maken.
Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden
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Intelsat meldt dat Slovak Telekom een contract heeft gesloten voor drie extra transponders
op haar satelliet op 1 west. Vanuit deze positie wordt centraal- en oost-Europa (CEE)
bediend met zowel DTH (direct to home) als zakelijk verkeer (betaal-tv business).
Slovak Telekom is van plan de huidige distributiefeeds te migreren naar 1 west.

KPN mag samen met pensioenbeheerder APG een joint-venture oprichten voor de aanleg
van glasvezel. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten. Concurrenten van KPN
hebben zorgen geuit. De ACM heeft een marktstudie naar de uitrol van glasvezel gehouden.
Daarin staan ook oplossingen om de uitrol te stimuleren. De ACM ziet een goedwerkende
glasvezelinfrastructuur als iets van groot belang voor de digitale economie. Bron: ACM.
Eerder had de ACM de uitrol van glasvezel al als positief bestempeld (zie hier).

De Türksat 5A heeft haar positie op 31 graden oost bereikt. Türksat neemt een maand om te
testen. In juni zou de 5A dan echt gebruikt kunnen worden.
De Türksat 5B zal in juni 2021 worden gelanceerd om uiteindelijk op 42 graden oost te
komen. Bron: SatCesc en Türksat.
Op 17 mei meldt ‘de vrije fries’ in het Sat4All-forum dat de eerste testen in de Ku-band
plaatsvinden. Zie ook hier bij SatsUK. Technische details over de Türksat 5A vind je hier.

Radio Energy, editie Hamburg, was een tijdje stil. De reden: hackers sloegen dinsdag 11 mei
toe. Meteen werd als vervangend programma het landelijke Energy Hit Music Only gebracht.
Bron: Digital Fernsehen. Ondertussen is alles hersteld meldt Radiowoche op 19 mei.
21 mei 2021
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Dat Ziggo per 1 juli haar tarieven aanpast is voor onze lezers geen nieuws. De klanten
werden maandag 17 mei hierover via een e-mail ingelicht. Daarin staat het bedrag dat men
meer gaat betalen op de vaste abonnementsprijs en op de variabele kosten (bellen: één cent
meer als starttarief en één cent meer per minuut, € 0,14). De reden:

Het netwerk en de inflatie. Maar wat men niet schrijft: de aandeelhouders willen rendement
zien!

In Frankrijk hebben de Groupe TF1, Groupe M6, Groupe Bouygues en de RTL Group
overeenkomsten tot samengaan getekend. Doel is voor Frankrijk: “to merge the activities of
Groupe TF1 and Groupe M6 and create a major French media group.” Het samenvoegen van de
activiteiten met als doel een grote Franse mediagroep te creëren.
Dit hing al langer in de lucht. Ook in andere landen wil de RTL Group haar dochters verkopen.
Een van de doelen van de RTL Group is ook dividend zien…

Het volledige persbericht van de RTL Group is hier te lezen. Een tussenstand over de
verkoop van de RTL-dochters is bij RadioVisie te lezen. Volgens Advanced TV en
Spreekbuis ontstaat er zo in Frankrijk een ‘mediagigant’.

Ook de RTL voor Franstalig België staat te koop. De Tijd weet nu te melden dat de vraagprijs
een kwart miljard euro is. Potentiële kopers zijn vanuit Vlaanderen DPG Media en
21 mei 2021
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Telenet/SBS. Vanuit Franstalige zijde om Rossel en een consortium rond IPM.
Tegen de zomer moeten de betrokken partijen een bindend bod indienen bij de RTL-groep.

In Italië is door de politie in meerdere steden een illegaal IPTV-netwerk stilgelegd.
Bron: Advanced TV.

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

Het Eurovisie Songfestival moest doorgaan. En ging door. De halve finales op 18 en 20 mei
en de finale op 22 mei. Met maximaal 3.500 mensen als publiek bij iedere show als
experiment van FieldLab. In de Ahoy-hal Rotterdam kon zo ongeveer 20% van het aantal
stoelen bezet worden. Zie ook AD.

RadioVisie meldt: “Toen op 19 oktober een nieuwe lockdown van kracht werd, besloot Radio
Minerva om zijn twaalf presentatoren die ouder dan 70 waren voor alle veiligheid tijdelijk naar
huis te sturen. Nu, zeven maanden en de nodige inentingen later, zijn de oudste
medewerkers van de seniorenzender op Linkeroever er weer. Domien De Smet, met 87 jaar
de huidige nestor binnen de Minerva-ploeg, mocht maandagochtend de spits afbijten in de
aloude Minerva-chalet. In 2000 maakte hij, na drie jaar bij Radio Zuiderlicht, zijn debuut op
Radio Minerva. Hij hoopt het even lang vol te houden als Uncle Ray die vorige week pas op
zijn 96ste afscheid nam. Abonnees van Gazet Van Antwerpen vinden hier een gesprek met
Domien en met zijn Minerva-collega Gilbert Lenaers (72).”

Radio Minerva is buiten Antwerpen (98.0 FM) te beluisteren via haar website of app. De
stream zit ook in Kanalenlijst Hans (radio, Stream België regionaal). Best leuke zender..!
De IFA 2021 is geannuleerd. Naar iedereen hoopt gaat de grote technologiebeurs nu op 2
september 2022 wel door. Zie Techradar. En uiteraard de site van IFA 2022.
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Hardwarenieuws
Starlink dit jaar beschikbaar in Nederland
In de UP/DOWNLINK 2021-7 (3 april 2021) hebben we geschreven over Starlink. Het project
van Elon Musk/SpaceX. In Europa is dit de concurrent van Eutelsat KONNECT. Beide
bieden tweeweg-internet aan via (mini)satellieten. Dit gaat stap voor stap.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, stuurde Starlink e-mails naar Nederland. Inhoud:
“Starlink is now available in limited supply in the Netherlands!
Users can expect to see data speeds vary from 50Mb/s to 150Mb/s over the next several
months as we enhance the Starlink system. There will also be brief periods of no connectivity
at all.
As we launch more satellites, install more ground stations and improve our networking
software, data speed, latency and uptime will improve dramatically.
To check availability for your location, visit starlink.com and re-enter your service address. If
Starlink is not yet available in your area, you can place a deposit to hold your space in line
for future service.”
Voor meer informatie kan men dus de site van Starlink bezoeken en daar je adres invullen.
Voor zuid-Nederland kwam de boodschap:

Maar als je alvast € 99,- betaalt dan heb je een pre-order-contract. Uit de voorwaarden halen
we onder andere het volgende. Je hebt dan voorrang op andere klanten zodra Starlink echt
beschikbaar is (zie 1.2). Later neem je dan de hardware (Starlink Kit) af. Je bent zelf
verantwoordelijk voor de installatie. Uiteraard op een plek waar vrij zicht is op de satellietjes.
En je moet het juridisch ook mogen (gemeente, gebouweigenaar, enzovoort, zie punt 3).
Wat is een goede locatie voor de Starlink-schotel? Hier heeft Starlink een app voor gemaakt.
Zowel voor Apple als Android. Met de optie ‘check voor obstructions’ kun je (uiteraard buiten)
kijken of er obstakels zijn. Handig als je thuis een contract af zou willen sluiten en achteraf
blijk je geen zicht op de mini-satellietjes te hebben. Je hebt dus geen eerdere installatie of
account nodig. Of onderweg met de camper, beste plaats opzoeken.
We hebben het getest in een Samsung J6 smartphone: melding geen verbinding want niet
de juiste tool aan boord. Met een Samsung J10 ging het wel. Proberen dus…
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Het nieuws dat Starlink in Nederland begint kwam ook bij andere media binnen, zoals NU.nl
en Tweakers. Volgens Advanced TV mikt Starlink op 1 miljoen abonnees in Europa. Dit jaar
nog. De werving in Frankrijk en Spanje is ook gestart.

Lanceringen van de Starlink-satellietjes kunnen live via de site van Starlink gevolgd worden.
En als ze voorbij zijn is er een ‘rewatch’-optie.
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Tekort aan CAM-701 modules? Einde uitzendingen 9 oost op..?
In het vorige nummer (2021-10) schreven we over een mogelijk probleem bij de levering van
de M7 CAM-701 modules door Canal Digitaal en TV Vlaanderen. Woordvoerders van deze
providers hebben ons toen geschreven dat door het wereldwijd tekort aan chipsets en het
aantal nieuwe klanten afkomstig van Joyne de vraag naar de CAM-701 groot is. Maar een
tekort? Men hoopt en verwacht iedereen tijdig aan een CAM-701 (of de ontvanger MZ-102)
te helpen.
Ook Totaal TV is na het lezen van de UP/DOWNLINK de schaarste gaan onderzoeken en
stelt dat het onduidelijk is of Canal Digitaal iedereen voor 1 juni kan voorzien.
Mogelijk is een alternatieve CAM voor CD en TVV, te koop bij Rebox, geschikt. Zie hier.

Maandag 17 mei. De woordvoerder van Canal Digitaal deelt mee: “Wel schaarste en langere
levertijden, maar we gaan er echt nog steeds van uit dat het lukt om voor 1 juni alle orders te
kunnen leveren.”
Donderdag 20 mei. Bij een satellietwebshop zien we voor de CAM-701 voor TVV een
aanbieding maar ook de mededeling dat er een week levertijd is. De CAM-701 voor CD is
nog wel leverbaar, zonder korting. De oranje Canal Digitaal smartcard is niet meer leverbaar.
Check dus even zelf voor je iets aan wil schaffen.
Bye Bye Joyne. Als einddatum voor de uitzendingen op 9 oost wordt vaak 31 mei genoemd.
Maar dit kan natuurlijk verlengd worden als Eutelsat geen andere huurder heeft voor de
transponders. Mogelijk volgt er in de laatste dagen nog een looptekst. Wordt vervolgd..!

Softwarenieuws
Nieuwe codering M7 Group deels al feit
Eerder hebben we bericht over de nieuwe codering door Canal Digitaal en TV Vlaanderen
die mogelijk ergens volgend jaar in gaat. Het zusje in de Canal+ Group, TéléSat ging al voor.
Dit blijkt uit een bericht dat in januari geplaatst werd.
Op 12 januari 2021 bericht Télésat (in België voor Franstaligen) dat diverse zenders alleen
via de CAM met een wit etiket te zien zijn. Zie hier bij de datum 12/01/2021.
“A partir du 13/01/2021 et afin d'améliorer la qualité de nos services, le groupe de chaînes
comprenant La Une, Tipik, La Trois, RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL ne seront plus
accessibles pour les utilisateurs d'un Module CI avec cryptage Mediaguard (reconnaissable
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à son étiquette noire). Les Modules CI disposant du mode de cryptage Nagra (étiquette
blanche) ne sont pas impactées par ce changement.”
Vertaling: “Vanaf 13/01/2021 en om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, zal de
groep kanalen bestaande uit La Une, Tipik, La Trois, RTL - TVI, Club RTL, Plug RTL niet
langer toegankelijk zijn voor gebruikers van een CI-module met Mediaguard-codering
(herkenbaar aan het zwarte label). CI-modules met Nagra-coderingsmodus (white label)
worden niet beïnvloed door deze wijziging.”
Noot: dit heeft ook gevolgen voor abonnees van TV Vlaanderen die het Basis+ pakket
hebben. De bovengenoemde zenders zitten immers ook in dit pakket.
Rebox en de aanpassing codering CD/TVV
Ook de firma Rebox heeft ondertussen vernomen van de wijziging van de codering door
Canal Digitaal en TV Vlaanderen en haar licht opgestoken. Zoals we al schreven: ooit komt
er een wijziging maar een tijdstip is nog niet genoemd.

Volgens Rebox zal er dan geen beeld meer zijn in haar ontvangers: “Vanaf dat moment
zullen smartcards in Rebox STB kaartlezers dus niet meer werken.” Maar Rebox schrijft ook:
“Of het inderdaad negatief effect heeft op álle gecodeerde zenders, is overigens ook nog
onzeker. Smartcards i.c.m. een ‘witte’ Canal Digitaal Nagravision module werken gewoon
wél. Alle Rebox modellen hebben een of twee CI sloten, en blijven daarmee dus werken.
Behalve één: de RE-2020HD PVR.”
Samengevat: als je een Rebox-ontvanger hebt met een CAM-slot: niets aan de hand als je
de CAM van CD/TVV gebruikt. Zie het bericht hier.
Nog wat nieuws, de Rebox RE-2400 DVBT2 heeft nieuwe software. Versie 2.60 kan worden
gedownload van de website. Met deze versie is de Duitse taaloptie beschikbaar.

Stel je eens voor… deze keer: Claire vanuit de Bahama’s
“Mijn naam is Claire. Ik ben 57 jaar en woon met mijn man en twee kinderen in Aalst (NoordBrabant). Onze schotelinstallatie is simpel: vier lnb’s voor 13/19/23/28. We kunnen via tv veel
van de wereld zien maar ik trek er graag zelf op uit. Op dit moment zeil ik met een jacht van
een Amerikaan mee van Sint-Maarten naar Florida. Als we een eiland(je) aandoen check ik
mijn e-mail. Ik zag de oproep eens wat foto’s in te sturen hoe men elders op de wereld via de
schotel kijkt.
We varen nu in het gebied van de Bahama’s. Een land van het Gemene Best met wel 700
eilanden met als hoofdstad Nassau. De nationale omroep heet ZNS Bahamas. TV en radio.
Hier een eerste foto, 12 mei gemaakt in Long Cay. Er wonen niet veel mensen (zie
Wikipedia). De enige schotel die ik zag is net als het huis dat er bij hoorde verwoest door een
orkaan… zeer gebruikelijk daar: Irma ging in 2017 tekeer..!
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13 mei. We varen verder naar Clarence Town. Hoofdstad van Long Island. Daar heb ik
gevraagd hoe men televisie kijkt. Dat blijkt via de firma BTC (Bahamas Telecommunications
Co.). Een provider die via kabels allerlei diensten levert (zie de site). Overal zie ik veel kabels
aan masten hangen. Geen schotels aan huizen. Via het BTC-netwerk wordt telefoon
(landline), internet en IPTV onder de naam Flow TV gebracht.

Flow TV brengt met IPTV meer dan 100 zenders in HD. Voor een prijs vanaf $ 19,99 per
maand (35 zenders) tot $ 99,- per maand (158 zenders, VOD). Vijf pakketten die aan te
vullen zijn met extra’s, zie hier.
Een speciale ontvanger zou niet nodig zijn:

Maar bij de FAQ staat dat er wel degelijk sprake is van een eigen (BTC) ontvanger (STB):
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Op YouTube staat een video over de aansluiting van BTC Flow TV.
Daar wordt een MoCA Hybrid IP STB gebruikt (zie hier).

De Bahama’s hebben een eigen dollar. De ‘Bahamaanse dollar’ is één op één in waarde
gelijk aan de USA-dollar. Uit de betaalautomaat komt de Bahamaanse dollar. Je mag ook in
USA-dollars betalen. Je krijgt dan als wisselgeld de Bahama-munt terug.
15 mei. We varen verder naar Rudder Cut Cay. Eigendom van USA-illusionist David
Copperfield. Met de optie te duiken naar onder andere een piano of Nazi-kasteel…
16 mei. We zijn er. Hier geen schotels te zien. Niet vreemd… er woont ook niemand zo te
zien. We moeten vaart maken richting Florida want er is zwaar weer op komst.
17 mei. Aangekomen bij Great Guana Cay. Google Map hier.

Ook hier weer de masten met vele kabels… BTC everywhere… Ik zag een soort huisje
mogelijk in gebruik voor installaties die ook voor straalverbindingen zorgen. Buiten stond een
telefooncel van Batelco. In Nederland zijn telefooncellen uit het straatbeeld.
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We hadden honger dus op zoek naar een restaurant. Wel… ik zag een restaurant met op het
toiletgebouw: schotels! Ingezoomd: op een schotel staat REV en op de andere iets van
Direct. Twee richtingen… ik weet zo niet op welke satellieten deze zijn afgesteld.

Binnen zaten aan de bar mensen naar enkele tv-schermen te kijken.

Nieuwsgierig als ik ben (…) heb ik gevraagd welke beelden dat zijn en hoe die zichtbaar
werden. We bleken in een soort sportbar te zitten. De eigenaar heeft een Amerikaanse kaart
waar hij het zakelijke tarief van $ 600,- per half jaar voor betaald. Particulieren kunnen
hetzelfde abonnement voor $ 70,- afsluiten. Meer eilandbewoners doen dit. De Stellar Group
International uit Florida is kennelijk de partij voor de rechten op sport.
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Zijn technische installatie: per tv is een aparte ontvanger nodig. Deze staan zo opgesteld:

Een stapel ontvangers met daarop ‘DirectTV HD’ en een ontvanger met daarop ‘REV’.
Passend dus bij de namen op de twee schotels.
De barman wilde de kaarten niet uit de ontvanger halen… dus hier moeten we het mee
doen. Zie hier de site die ik vond van DirectTV uit Florida. Onderdeel van AT&T.
REV’n blijkt een aparte zender te zijn als je op deze site mag afgaan. Gericht op automotorsport. Dat past dus wel bij dit sportcafé. Zie ook Wikipedia.

19 mei. We liggen voor anker. Even relaxen om later door te varen naar Florida waar ik weer
het vliegtuig terug naar huis neem. Eind mei terug bij man en kinderen. Ik hoop dat jullie mijn
verslag leuk vonden. Reacties op mijn verslag graag via de redactie. Claire.”

De Transponder: Experiment Zoom
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.
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 emailnotificaties.
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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.
Links. De subpagina Links op de site van De Transponder is weer goed aangevuld met
onder andere nieuws- en radiosites.

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.

Uitsmijter: ondertitelen of ondertuttelen..?
In het SBS6-programma ’10 voor Taal’ moeten kandidaten raden welke woord niet bestaat.
In die zin: niet voorkomt in de officiële Van Dale. De keuze is uit kantoreador, ondertuttelen
of onthanen.

Het antwoord: kantoreador bestaat niet. Ondertuttelen wel, zie ook bij Encyclo.nl.
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Op maandag 17 mei werd koningin Máxima 50 jaar. ’s Avonds was op NPO 1 een interview
door Matthijs van Nieuwkerk. In enkele media werd de vraag gesteld of de koningin zou
worden ondertiteld als ze met een (Spaans) accent Nederlands zou spreken… een vorm van
ondertuttelen dus. Maar nee, een koningin ondertitel je toch niet… maar een onverstaanbare
spreker kan ook niet. Zie AD. Rest gewoon TT888 te gebruiken, dan wordt alles ondertiteld.

De RVD wil liever niet dat koningin Máxima wordt ondertiteld op televisie, ze is prima te
verstaan, vindt de Rijksvoorlichtingsdienst. Zie Libelle.

Wat ook niet bestaat: nepflixen…

‘kutjecola’ kende onze redactie niet…
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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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