
        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 20                   
 

18 september 2021   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 1/24 
  

Voorwoord  
De UP/DOWNLINK probeert je zo neutraal mogelijk informatie te brengen over zenders en techniek. 
Het deed ons pijn een reactie te lezen dat we te weinig aan fact checking zouden doen en een 
bepaalde zender daarmee zouden promoten. Een zender op de hand van anti-vaxxers. Sorry, maar 
dat is niet het geval. Iedere zender verdient een neutrale aandacht. Als we zouden selecteren dan 
zouden we aan discriminatie doen (= gelijke gevallen/zenders ongelijk behandelen)! 
 
In dit nummer onder andere: 

 Inverto Ultra PLL LNB, een eerste eigen minitest; 

 CI+ ondersteuning met app voor OpenPLi 8.1; 

 Freearhey 2.1; 

 Televisie in Nederland, sinds 1938 of sinds 1951? Philips of de omroepen... 
 
Reacties zijn van welkom via: specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob. Met dank aan André en David. 
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Agenda 

De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode: 

 25 september. Clubdag van De Transponder, fysiek te Apeldoorn; 

 28 september. Ziggo schakelt de analoge radio af in de regio’s Hoogeveen, Zwolle en 

Hengelo;  

 5 oktober. Ziggo schakelt de analoge radio af in de regio Amsterdam. Noot: 

oorspronkelijk stond er als datum 14 september; 

 9 tot 11 oktober: Radiodays Europe, Lissabon; 

 23 oktober. Clubdag van De Transponder, fysiek te Apeldoorn; 

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

 1 november t/m 6 januari is Kerstradio.nl weer actief. Daarbuiten Radio Unique; 

 3-6 december, IBC2021 in de RAI te Amsterdam; 

 14 december. Einde ARD radiozenders op 12226 H (DVB-S). Sinds 20 juli waren ze 

al op transponders 39 en 61 te beluisteren (DVB-S2). Zie o.a. InfoSat; 

 Januari 2022: BBC THREE komt lineair terug (in SD en HD), stelt de BBC. 

Mediaregulator Ofcom heeft geen bezwaren (zie hier); 

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

Algemeen omroepnieuws 

 

 

Mona Keijzer, demissionair staatssecretaris EZK, heeft 30 augustus in de Staatscourant de 

procedure gepubliceerd voor verlenging van de vergunningen voor de landelijke 

commerciële omroepen die van de FM-band gebruik willen maken. Er zijn negen kavels. De 

vergunningen gaan 1 september 2022 in en lopen tot en met 31 augustus 2025.  

Er is protest van Talpa en DPG Media. De prijs zou te hoog liggen, een doodsteek voor de 

sector.  

Zie voor achtergrondinformatie een artikel van David de Jong op Nederlands MediaNieuws. 

KPN, T-Mobile en Vodafone waren zacht gezegd teleurgesteld over het uitstel. Bron: 

Telecompaper. 

 

 

 

Minister Arie Slob (CU, Mediazaken) toont begrip voor de beperkte satellietverspreiding van 

BVN. Na het wegvallen van de inkomsten van de VRT moest BVN wel bezuinigen. De 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-regios-hoogeveen-zwolle-en-hengelo-stappen-over-op-digitale-radio/
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voornaamste kostenpost is de vergoeding aan de diverse satellietdistributeurs in de wereld. 

Hierdoor is wereldwijde verspreiding via satelliet niet langer in stand te houden.  

Daarnaast is het voor veel kijkers via NPO Start mogelijk wereldwijd Nederlandse 

programma’s te bekijken. Er is volgens Slob geen wettelijke verplichting dat de BVN-

programmering volledig en daadwerkelijk bereikbaar moet blijven voor alle Nederlanders 

wereldwijd.  

Verder: “De gesprekken tussen Nederland en Vlaanderen over verdere samenwerking op het 

(bredere) terrein van media lopen, zowel op ambtelijk niveau tussen de beide departementen 

als op omroepniveau tussen de VRT en de NPO. Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van 

de vorderingen op dat gebied.” 

Bron: brief aan de Tweede Kamer (download onderaan) en Spreekbuis.  

Zie ook de eerdere brief van de Stichting Nederlanders buiten Nederland, New York, 29 juni 

2021, geschreven aan de Tweede Kamer. De stichting verzocht de Tweede Kamer om in 

overleg te gaan met zowel BVN als de Vlaamse regering. Of, tweede optie, BVN extra geld 

te geven zodat Nederlanders buiten Nederland volledig toegang houden tot BVN.  

 

 

MTV viert dit jaar haar veertig jarig bestaan. Onder andere bij de uitreiking van de ‘MTV 

Music Video Awards 2021’. Ster was de ‘Queen of Pop’ Madonna. Als 23-jarige was ze 

destijds bij de start van MTV en als 63-jarige mocht ze het awardsprogramma openen. 

 

Bron o.a. MSN, VRT NWS (met videoverslag), Instragram, Digital fernsehen, enzovoort. 

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

VRT Radio 1 en VRT Radio 2 (12515 H) zijn voortaan gecodeerd en alleen te beluisteren 

voor klanten van TV Vlaanderen, TeleSat en Canal Digitaal.    

Op 11758 H vertrok Kinowelt TV en kwam Sky Nature HD, code. Gestart op 9 september, 

code. 

Op 12382 H kwam Kinowelt TV terug, code. 

Op 11720 H kwam Sky Documentaries HD, code. Gestart: 9 september, code. 

De Franse hoofdzenders (TF1, France 2 t/m 5) worden voortaan door TéléSat (Franstalig-

Belgisch aanbod) ook via 12168 V op de Astra 19,2 oost aangeboden waar ze uitgezonden 

worden door Canal+ France voor hun Franse klanten. Gecodeerd.  
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https://www.nederlandersbuitennederland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Brief-cie-BZ-OCW-inzake-BVN-SNBN-juni-2021.pdf
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/13/lil-nas-x-wint-video-van-het-jaar-tijdens-de-mtv-video-music-a/
https://www.instagram.com/p/CTvkcKErskt/
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Het leek even een noodgedwongen verhuizing voor de TéléSat-klanten vanwege technische 

problemen met transponder 11168 H van de Hotbird. Een dag later, 7 september, werd op 

de Hotbird een nieuwe transponder in gebruik genomen (12437 H) met o.a. de Franse 

zenders die Bis Televisions aanbiedt en voor TéléSat worden doorgezet.  

De verwachting is dat de Hotbird-uitzendingen van deze Franse zenders voor TéléSat 

klanten op termijn niet meer beschikbaar zijn (zenders blijven wel uiteraard voor de Franse 

Bis Televisions klanten). Zie hierna bij de Hotbird. De Franse zenders op Astra 19,2 oost 

kennen een andere codering dan die op de Hotbird. 

Bergblick, Oostenrijk, code. 

 

Op 15 september is RTLplus omgedoopt tot RTLup. Dit heeft te maken met de verwarring 

die binnenkort zou kunnen bestaan met de streamingdienst TV Now. Deze gaat RTL+ heten 

en zal 3 november starten. Zie ook Bbtvnews. Eerder was VOXup al voorgegaan. 

Ook RTLplus Austria heet voortaan RTLup Austria. 

     

RTL Duitsland is met een opfrissing van de logo’s bezig, nieuwe huisstijl (zie ook Digital 

fernsehen en InfoSat en de RTL Group + hier).  

De logos van de Duitse versies van RTL Living, RTL Crime, RTL Passion en RTL West (= 

NRW) zijn ook gewijzigd. 

    

  

Ook het ZDF hanteert een nieuw design, zie Digital fernsehen.   
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https://www.infosat.de/entertainment/rtl-ab-sofort-neuem-design-tvnow-wird-am-3-november-zu-rtl
https://www.rtlgroup.com/en/news/2021/37-1309-1709/united.cfm
https://www.mediengruppe-rtl.de/pressemitteilung/RTL-praesentiert-Entertainment-Angebot-unter-einer-Marke-ueber-alle-Plattformen-und-in-neuem-modernen-Design/
https://www.digitalfernsehen.de/news/inhalte/fernsehen/zdf-sendet-ab-heute-mit-neuem-on-air-design-579072/
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Astra 3B op 23,5 oost 

Geen belangrijke wijzigingen te melden.  

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

Psychic Today verdween. Op die plaats verscheen Direct Store TV (teleshop), fta.  

 

   

De Ofcom stelt voorlopig geen bezwaren te hebben tegen de herstart van BBC Three. Een 

definitief besluit wordt in december verwacht maar de BBC kan vast voorbereidingen treffen.  

Bron: Advanced TV en DigitalTV Europe.  

Tot 14 oktober kan iedereen nog commentaar geven bij de Ofcom. 

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

 

Cyfrowy Polsat heet vanaf 1 september Polsat Box. Zie de (nieuwe) website. Men brengt 

televisie, internet, telefoon, en meer. Bij televisie via kabel, iptv en satelliet. Drie pakketten. 

Kanalenlijst Hans vanaf oktober is hierop aangepast. In het boeket Polen komen na de fta-

zenders eerst de zenders van Polsat Box, gevolgd door Platforma Canal+. 

 

Globecast is gestopt met uitzendingen via transponder 11623 V. De fta vier tv-zenders en 

acht radiozenders zijn overgezet naar transponder 12149 V.  

 

Het gaat om de tv-zenders Congo, Arirang Wold (Korea), EWTN Europe en Soyuz TV en de 

radiozenders YAADOUT2000, WRN Sawt Al Alam, EDM Events, Radio Jajani, WRN 

English, Europe, WRN Russki, Radio Congo en R.BuonConsiglo. 

Zie ook InfoSat.  
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TéléSat was niet tevreden over de kwaliteit van doorgifte van een aantal Franse zenders via 

de Hotbird, er waren teveel technische problemen. Het gaat om TF1 HD, France 2 HD en 

France 3, France 4, France 5, TFX, TMC en ARTE HD.  

De zenders zijn plots (6 september) overgezet naar transponders op de Astra 19,2 oost. Zie 

de bijgewerkte kanalenlijst van TéléSat van 13 september 2021. En het bijbehorend bericht 

(NL-vertaling). 

De transponder 11681 H is nu leeg. Alle zenders  zijn verplaatst. Vooral naar een nieuwe 

transponder: 12437 H (Hotbird). ARTE HD is fta, de andere zenders zijn gecodeerd.  

Zie KingOfSat of Lyngsat. 

Wydarzenia 24, Polen, nieuws, code. 

Power TV, Gold TV, Nuta TV, TVC, allen uit Polen, nieuwe transponder (10892 H), fta. 

 

Eleven Sports 1 4K, Polen, code. 

Radio Radio (tv en radio) verdween. 

Top Kids Junior Music, Polen, fta. 
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https://www.lyngsat.com/packages/Bis-TV-13E.html
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Transponder 11623 V, alle zenders verplaatst naar 12149 V. TV Congo, EWTN Europe, 

Arirang TV, Soyuz TV, Mezzo. Code. 

Bike Channel, Italië, fta. 

 

Emilia Romagna 24, Italiaanse nieuwszender, verdween.  

 

Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz. 

   

KPN gaat vanaf oktober in zijn glasvezelnetwerk de XGS-PON techniek inzetten. XGS staat 

voor tien (X), Gigabit (G) en Symmetrisch (S). Hierdoor zijn straks nog veel hogere 

snelheden mogelijk dan met de nu gebruikte GPON-techniek. Bron: KPN.  

 

 

DELTA laat haar klanten drie maanden lang kijken naar FilmBox. Zie DELTA.  

Ook bij Caiway is FilmBox te zien. Daar een jaar lang.  

Bij KPN komt FilmBox vooralsnog niet.  

 

 

Het fta kabel-tv-aanbod van Ziggo (KabelTV of DKTV) blijft bestaan. Ziggo heeft daarmee 

een groot voordeel op haar glasvezel-concurrenten.  

Met coaxkabel in huis kan iedere tv met een DVB-C tuner van de belangrijkste zenders (100 

zenders, waarvan 40 tv-zenders) worden voorzien, dus zonder extra ontvanger (die wel 
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nodig is bij een glasvezelprovider). Zie Totaal TV. 

Iedere klant, ook de ‘Internet-only’ klant heeft de beschikking over KabelTV/DKTV van Ziggo. 

  

Ex-Ziggo-klanten hadden vaak nog KabelTV/DKTV. Het afsluiten vergt een fysieke handeling 

van een monteur in de wijkkast. Ziggo gaat hier nu weer meer werk van maken om ‘illegaal’ 

(zonder betaling) kijken naar o.a. Ziggo Sport tegen te gaan. Bron: Totaal TV. 

 

 

Nog geen 50% van de tv-zenders bij Ziggo is in HD. Bij KPN ligt dit op 75%. Ziggo krijgt 

daarom veel kritiek en deze blijkt niet aan dovemansoren te zijn gericht. Een HD-uitbreiding 

volgt maar wanneer zegt men niet. Bron: Totaal TV.  

Klanten van Ziggo blijven klagen over de EPG. Ziggo heeft hier een andere leverancier voor 

maar sinds een half jaar krijgt men de gegevens van de EPG niet actueel. Bron: Totaal TV. 

T-Mobile Nederland is voor € 5,1 miljard verkocht aan een Brits en Amerikaans 

investeringsfonds. T-Mobile is bekend van de merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel. Die 

merken blijven bestaan. Totaal heeft T-Mobile 6,9 miljoen klanten waarvan 700.000 internet 

afnemen. In dat laatste ziet T-Mobile groei. Bron o.a. NOS. 

Of er ook een groei in de abonnementstarieven komt… de investeringsfondsen zullen 

rendement willen zien…  

 

Wat kopen de nieuwe eigenaren? Hoeveel hebben ze betaald per klant? Vragen die de site 

TMB zich afvraagt én een antwoord op geeft, zie hier. Naar schatting € 735,- per klant. 

Afgezet tegen de bruto winst (€ 554 miljoen in 2020) zou dat niet slecht zijn.  

T-Mobile heeft een goed mobiel netwerk, bijna 5.000 masten, in onderhoud bij Huawai. Een 

goed uitgangspunt voor de toekomst, aldus de redacteur. 

 

 

Het contract tussen WarnerMedia en Ziggo over de filmkanalen van HBO loopt dit jaar ten 

einde. De kans is groot dat WarnerMedia HBO als VOD streamingdienst ‘HBO Max’ voor 

Nederland gaat voortzetten. Het aanbod is dan uitgebreider dan thans via Ziggo te zien is.  

Bron: Totaal TV. 
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Lokale omroepen BE en NL 

      

AFM (Aalten), Gelre FM (Oost Gelre) en RTV Slingeland (Winterswijk) gaan samen een 

streekomroep voor het oostelijk deel van de Achterhoek vormen. Ze hebben subsidie bij de 

gemeenten gevraagd. Bron: De Stentor.  

Ook in het westelijk deel van de Achterhoek is men bezig een streekomroep te vormen. 

Deze zal bestaan uit de lokale omroepen Regio8 (Oude IJsselstreek, Doetinchem en 

Montferland) en Radio Ideaal (Bronckhorst en Lochem). Zie De Gelderlander. 

Het bestuur van RTV Apeldoorn heeft drie vrijwilligers buiten de organisatie gezet. De drie 

hadden kritiek op het beleid na het kwijtraken van de zendlicentie aan Valouwe Media. Zie 

voor meer details De Stentor. 

 

 

RTV Voorst en RTV Veluwezoom zijn opgegaan in VoorstVeluwezoom.  

 

In Spreekbuis staat een item over RTV Zulthe, een regionale omroep voor een deel van 

Groningen en Drenthe. Deze omroep is flink in bekendheid gegroeid door de inzet van twee 

professionele journalisten van RTV Noord en RTV Drenthe. Dit is een onderdeel van het 

‘Wittevlekkenplan’ van de regionale omroepen. 

 

 

De piratenzender Firma BKR is door het agentschap Telecom uit de lucht gehaald. De 

zender verzorgde haar uitzendingen via enkele zenders in Brabant (Helmond) en Limburg 

(o.a. Sevenum). Het ‘piratenteam’ wil de uitzendingen op korte termijn weer hervatten.  

Bron: Omroep Horst aan de Maas. 

Via de site is de zender online te beluisteren. De stream zit ook in Kanalenlijst Hans (radio, 

NL piratenmuziek). 
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https://voorstveluwezoom.nl/
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https://firmabkr.nl/
https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/illegale-radiozender-firma-bkr-uit-de-lucht-gehaald
http://srv2.marinuske.nl:8000/stream
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De brandweer van Damwâld is maandag 13 september in actie gekomen in verband met een 

zendmast die in brand stond. De mast stond langs de Dwarsloane bij De Falom. Hij zou van 

een piratenzender zijn. Bij de brand kwam veel rook vrij. Bron: Leeuwarder Courant. 

 

 

Antenne Domstad (Utrecht) heet sinds enige tijd JINX Radio (Hilversum). Nieuw is dat de 

programma’s van 40UP Radio ook door JINX Radio worden uitgezonden. 40UP Radio zal 

stoppen.  

Bron: Spreekbuis. 

 

 

Radio Omroep Aalst (BE) is 1 september in de plaats gekomen van Stadsradio Goeiedag 

Aalst. Berichten vooralsnog via de Facebookpagina. Te beluisteren lokaal op FM 105,1 en 

wereldwijd via een stream. Zie 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.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Reacties en vragen van lezers 

WanWizard reageert op onze vermeldingen over GBnews, de nieuwe nieuwszender in het 
Verenigd Koninkrijk. Hij stelt: “Toch even een opmerking maken over de GBNews 
rapportages. GBNews is een alt-right propagandazender, zoals Fox News in Amerika, en net 
als daar, een platform voor anti-vaxxers en racisten. 
Ik zou het op prijs stellen dat de onzin die ze spuien op zijn minst door jullie getoetst wordt 
voordat jullie het opnemen. Zoals nu, de officiële kijkcijfers zijn nog maar een fractie van wat 
ze waren, en zijn soms zelfs 0 (onmeetbaar). 
De adverteerders zijn zich ook massaal aan het terugtrekken na een klachtenregen op social 

media.” 

Reactie: Deze opmerking raakt ons als een dolk in de rug. Wij brengen niet bewust fake 

nieuws, integendeel, maar het is ondoenlijk alle zenders 24/7 te volgen en dan te toetsen. 
We plaatsen nieuws over een zender (de komst, het thema, het vertrek) en doen dit zo 
neutraal mogelijk. Dus ongeacht de al dan niet verkeerde stroming die de zender zou 
promoten. Of verkeerde religie (‘altijd heibel met een bijbel’). Maar wat is verkeerd..? Er is 
kennelijk publiek voor. Maar dat is niet aan ons te beoordelen. Als een zender met een 
persbericht komt dan is dat soms nieuws. We proberen dat te checken maar dit is niet altijd 
mogelijk. We plaatsen wel altijd een link naar het persbericht als bron. De lezer kan dan zelf 
een oordeel vormen.  
@WanWizard… check jij alle nieuws dat bijvoorbeeld door de BBC gebracht wordt? Ook 
daar zit nieuws in afgenomen van externe bronnen. Je mag hopen dat dit ‘de waarheid’ is 
maar 100% zekerheid zal je nooit hebben. 
We zijn het dan ook eens met Sagitarius: “Gewoon laten staan die info over dit soort 
zenders, er zijn wel meer zenders die propaganda bedrijven zoals Russia Today of onze 
staatsomroep NOS, ik kijk wel eens naar zenders zoals FoxNews om een indruk te krijgen 
hoe zij het nieuws brengen, dan zou Hans en zijn team alles moeten censureren, dat is 
onbegonnen werk.” 
Tip: Kijk op NPO3 op donderdagavond eens naar het programma ‘Propaganda’. Onderdeel 
is fact checking. Zie voor alle afleveringen tot nu toe NPO Start. En, in mindere mate, naar 
het programma ‘Media Inside’ (vrijdag, NPO3, zie NPO Start). Ook voor professionele media 
is het vaak moeilijk het echte nieuws te brengen. Bewust nepnieuws is echter zo gedaan…  

Nog een voorbeeld: begin 2022 komt er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe tv-zender, 
genaamd talkTV. Zie Advanced Television en RadioToday. Of mogen we daar niet over 
berichten omdat deze zender van Rupert Murdoch is..? Kom nou. We gaan neutraal door!  

 
Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl. 

Wetenswaardigheden 

   

BNR (nieuwsradio) heeft een item over internet via Starlink (met Tweakers-hoofdredacteur 

Wout Funnekotter, die Starlink uitvoerig getest heeft) en de eigen digitale winkels van Apple 

en Google (met Jasper Bakker, bedrijfs-IT-journalist bij AG Connect).  

Over Starlink: de klant moet zelf zorgen voor vrij zicht. Download 150 Mb. Vertraging is wat 

groter dan bij kabel/glasvezel. Lastig bij games maar voor gewoon internet gewoon goed. 

De grote afzetmarkt zit bij mensen in een buitengebied waar geen (glasvezel)kabel zal zijn. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://forums.openpli.org/topic/85392-updownlink-jaargang-11-nummer-19-1-september-2021/#entry1379588
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https://www.npostart.nl/media-inside/10-09-2021/BV_101406500
https://advanced-television.com/2021/09/16/news-uk-to-launch-talktv/
https://radiotoday.co.uk/2021/09/news-uk-to-launch-new-television-channel-talktv/
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Los van eenmalige investering van € 500,- vallen de maandprijzen mee.  

Apart: de mini-satellieten gaan vijf à zeven jaar mee (brandstof op). Men moet daarom 

blijven vervangen. Dit in tegenstelling tot een glasvezel-provider. Die kabel gaat langer mee.  

Het interview is via BNR Digitaal hier te beluisteren.  

 

 

Dat Ziggo stopt met de analoge radio weten wij al lang. De Consumentenbond heeft echter 

nu pas in haar gids van september er op gewezen. De bond geeft tips voor alternatieven op 

haar site, zie hier. Beter laat dan nooit…  

 

 

 

De veiling van de 3,5 GHz-band wordt uitgesteld. Als reden geeft staatssecretaris Mona 

Keijzer (EZK) aan dat de rechtbank Rotterdam het belang van Inmarsat (noodcommunicatie, 

Burum, Friesland) prioriteit heeft gegeven en het wijzigingsbesluit (tot wijziging Nationaal 

Frequentieplan 2014) heeft geschorst.  

Hoe nu verder? De staatssecretaris gaat een onafhankelijke adviescommissie instellen met 

betrekking tot het geschil tussen Inmarsat en de Staat. 

Na een advies van de commissie kan het wijzigingsbesluit voor het Nationale Frequentieplan 

2014 worden opgesteld. De adviescommissie zal in oktober aan het werk gaan en mogelijk 

in het eerste kwartaal 2022 advies uitbrengen.  

Ondertussen werkt het ministerie wel aan de veilingregeling voor de 3,5 GHz-band. Deze 

band is nodig voor de uitrol van 5G.  

Dit valt te lezen in een brief aan de Tweede Kamer van 2 september 2021, zie hier. 

 

Hoe nu verder? Volgens de VCR (Vereniging voor Commerciële Radio) in Adformatie zijn er 

twee opties:  

- De staatssecretaris volgt het juridische advies op van haar ambtenaren, dat een lager 

bedrag niet marktconform is waardoor er sprake is van ongeoorloofde staatssteun; 

- Buigt ze toch voor de Tweede Kamer en vraagt de stations om een lager bedrag voor de 

komende jaren. In dat laatste geval zal ongetwijfeld een juridisch steekspel volgen. Niet 

alleen van partijen die nu azen op een FM-frequentie, maar dan komt ook ‘Europa’ om de 

hoek kijken. Want het gaat niet alleen over de Nederlandse wetgeving (Telecomwet), maar 

dus ook met EU-regels over staatssteun. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.consumentenbond.nl/internet/ziggo-stopt-met-analoge-radio
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Binnenkort brengt Amazon de Fire TV Stick 4K Max op de markt. De opvolger van de Fire 

TV Stick 4K. De Max zou 40% krachtiger zijn (processor 1,8 GHz, 2 GB RAM). Hierdoor 

starten apps sneller op en is de navigatie vlotter. Max heeft ook Wifi-6.  

In Duitsland kun je de Max al bestellen voor € 64,00. Vanaf 7 oktober wordt deze verzonden. 

Bron: Digital fernsehen. Zie ook Bbtvnews. 

 

 

 

Weer een nieuwe VOD-dienst: HBO Max. WarnerMedia start er 26 oktober mee in zes 

Europese landen. In 2022 volgen nog eens 14 landen. Nederland is daar niet bij. 

Bron: Advanced TV.  

 

  

Thans maakt Starlink zo’n 5.000 satellietontvangers per week. Veel te weinig om de 

wachtlijst van 600.000 weg te werken. De productie wordt dan ook opgeschroefd. 

De prijs voor een set is nu $ 500,- maar zou dit jaar gehalveerd kunnen worden. En daarna 

nog eens verlaagd zodat deze tussen de $ 100 en $ 150 komt.  

Bron: Emerce en PCmag.  
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In eerdere nummers schreven we over de aanpassing in de Poolse mediawetgeving. 

Hierdoor zouden zenders zonder zetel in de EU geweerd kunnen worden. De lagere Poolse 

kamer nam de wetswijziging aan maar de hogere Senaat heeft deze donderdag 9 september 

verworpen.  

De wijziging wordt nu doorgestuurd naar de Sejm, een Poolse landdag die samen met de 

Senaat de volksvertegenwoordiging vormt.  

De Poolse president had overigens weinig zin de wetswijziging te tekenen gelet op alle 

kritiek uit Europa en de USA.  

Indien de wetswijzing van kracht was geworden had dit gevolgen gehad voor Discovery/TVN. 

TVN24 is een onafhankelijke nieuwszender waar de regering graag grip op had gekregen. 

Ondertussen was er al een plan B: een licentie in Nederland.  

Discovery Europe maakt zich nog steeds zorgen over de toekomst van onafhankelijke media 

in Polen. De wetswijziging kan immers nog door de Sejm worden aangenomen. 

Bron: Digital TV Europe (NL-vertaling), BBtvnews en Satkurier (NL-vertaling). 

 

 

De Stichting KijkOnderzoek (SKO) heeft een brochure uitgebracht over ’10 jaar uitgesteld 

kijken’. De resultaten laten zien dat het kijkgedrag steeds flexibeler wordt en dat de 

Nederlandse kijker, van jong tot oud, steeds meer kijkt wanneer henzelf uitkomt. Ofwel: van 

live naar later…  

Er wordt meer in de winter dan in de zomer uitgesteld gekeken. Het verschilt ook per zender. 

Zo worden programma’s van de zenders van Talpa meer later bekeken (20%), gevolgd door 

RTL (15,9) en de NPO (14,6%). 
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KPN maakte 15 september bekend de prijzen voor zakelijke abonnementen aan te passen. 

In de praktijk krijg je voor de huidige prijs van 100 Mbit/s meer: 1 Gbit/s. Men noemt dit een 

prijsverlaging. Het is eerder een aanpassing van de snelheid… Zie KPN.   

 

 

Woensdag 14 september stond Veldhovenaar Glenn van der K. voor de rechtbank in Den 

Bosch. Hij had al bekend op 11 april twee zendmasten in Veldhoven in brand te hebben 

gestoken. Anti 5G. Hij zou het nooit meer doen. Zijn advocaat vertelt dat hij depressief is 

sinds hij weet dat de getroffen internetproviders 113.000 euro schade claimen. Van den K.: 

,,Ik had niet gedacht dat zendmasten zo duur waren.”   

De Officier van Justitie eiste 180 dagen cel waarvan 137 dagen voorwaardelijk (met aftrek 

van voorarrest hoeft de Veldhovenaar dan niet meer terug de cel in).  Daar bovenop luidt de 

eis: 240 uur werkstraf, drie jaar onder toezicht en het vergoeden van € 46.300,- (in plaats 

van de geclaimde € 113.000,-) schade. Uitspraak op 29 september. Bron: ED.  

Coronavirus en de media 

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

 

De bestedingen aan tv-reclame zijn in het eerste halfjaar 2021 naar € 406 miljoen gestegen. 

Dat is een recordgroei van 32% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar toen 

daalde de markt hard door de coronacrisis.  

Alle vormen van tv-kijken zijn in de eerste helft van dit jaar gegroeid. Het live kijken is met 

1% gegroeid en uitgesteld kijken met 8%. Het kijken naar andere content is met 7% 

gestegen.  

 

De cijfers zijn gebaseerd op het ‘TV Halfjaarrapport 2021’ van onderzoeksbureau 

Screenforce, zie het hele rapport hier.  

Bron: Adformatie. 
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Sky Italia heeft in 2020 een verlies geleden van € 690 miljoen door de effecten van de 

coronapandemie. Onder andere door minder abonnementen (- € 178 miljoen) en minder 

reclame-inkomsten (- € 171 miljoen).  

Bron: Advanced TV. Op basis van een bericht van ItaliaOggi. 

Hardwarenieuws 

Inverto Ultra PLL LNB, een eerste test 

In nummer 13 van 12 juni 2021 hebben we de nieuwste LNB van Inverto aangekondigd: de 

Ultra PLL LNB. In drie soorten: single (één uitgang), twin (twee uitgangen) en quad (vier 

uitgangen).  

We waren getriggerd door een item van Sprietje op Sat4All. De nieuwe LNB zou in 

vergelijking met de Black Ultra beter zijn. Reden: twee skalarringen (één minder) waardoor 

de kopdiameter slechts 48 mm is. Maar vooral deze zin: “Bij metingen is gebleken dat deze 

nieuwe lnb bij bepaalde frequenties 1,5dB meer signaalkwaliteit geeft dan de Inverto Black 

Ultra.”  

In het vorige nummer (nummer 19, 1 september) konden we schrijven dat eind Q3 of begin 

Q4 de LNB ook in Nederland beschikbaar zou zijn. Op 2 september kregen we een e-mail 

van Bombeeck Digital (importeur voor dealers in Nederland) met de mededeling dat de 

single- en quad-versie binnen was gekomen. Tijd voor een eerste mini-test. Deze vond 

vrijdag 3 september bij Bombeeck Digital te Eindhoven plaats.  

 

Eerst echter wat uitleg over PLL. Dit staat voor ‘phased-locked loop’ (zie Wikipedia). Een 

techniek die al jaren in hoogfrequent elektronica wordt gebruikt om een oscillator zo stabiel 

mogelijk op de gewenste frequentie te houden. Bij LNB’s betreft het de lokale oscillator 

(9750MHz of 10600MHz). Kernwoorden: meten (wat binnenkomt), vergelijken en aansturen.  

Moderne IC’s kunnen een volledig PLL systeem bevatten.  

Naar verwacht zullen in de toekomst alle LNB’s werken met het PLL-systeem. 

De term Ultra. Bij deze term moet je vooral denken aan de lengte van de coaxkabel. Bij een 

ultra-LNB kan deze lengte langer zijn, een hoger uitgangssignaal door een versterkte 

uitsturing.  

Dan de test op vrijdag 3 september. Hoe voer je die het beste uit? Met een ontvanger? Nee, 

ontvangers geven teveel afwijkingen. Technicus Sjef Verhoeven van Bombeeck Digital 
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gebruikte bij de test een professionele meter. Deze geeft naast het signaal (in microvolt) ook 

de MER (zeg maar dB’s) aan. De MER (modulation error ratio) is een goede indicatie van de 

signaalkwaliteit. Een ontvanger heeft een minimale signaalsterkte nodig om een signaal te 

kunnen detecteren en verwerken. Uiteraard zit hier ook een bovengrens aan. Deze verschilt 

per tuner maar moet grofweg tussen 45-80dBuV liggen.  

Uitgangpunten voor de eenvoudige test: een Triax-schotel van 60 cm. Onbewolkt, 23 graden. 

Als zender werd gekozen BVN op Astra 19,2 oost (11778 V).  

Als LNB’s zijn (ter vergelijking) gebruikt: 

- Inverto Home Premium PLL. Signaal: 80,3 en MER 12,2; 

- Inverto Black Ultra LNB. Signaal 84,5 en MER 12,5 à 13; 

- Inverto Ultra PLL single LNB. Signaal 87,0 en MER 12,9. 

Een eerste conclusie: de MER (dB’s) ontlopen elkaar niet veel. Dat hadden we ook niet 

verwacht met een korte kabellengte en een gangbare tv-zender als BVN. Maar de sterkte 

van het signaal scheelde wel veel: ruim 6 dB tussen de Inverto Home Premium en de nieuwe 

Ultra PLL. Zes dB is ongeveer een vier keer sterker signaal! 

Moet je nu direct je LNB’s gaan vervangen door de nieuwe Ultra PLL LNB? Nee als je een 

goed signaal hebt als gewone consument. Als je echter een slechter signaal hebt door een 

enorme lengte van de coaxkabel tussen schotel en ontvanger valt vervangen te overwegen 

(Ultra). Als je een satelliethobbyist bent die niet alleen de standaard-tv-zenders kijkt maar 

vooral jaagt op bijzondere zenders met een afwijkende SR (denk aan feeds) dan zou deze 

LNB ook wel eens een beter resultaat kunnen geven (PLL-techniek). 

Wat nog opvalt: de Inverto Ultra PLL LNB is een stuk kleiner dan de voorgangers.  

Het voordeel met de 48mm kopdiameter is dat de je hier in Nederland met een 70cm schotel 

dan makkelijk vier LNB’s op een rail kunt zetten zonder te ‘smokkelen’.  

 

Wat gaat deze LNB kosten? De (advies)prijzen (voor de dealer) op de site van Bombeeck 

Digitaal zijn voor de single € 21,95, de twin kost € 31,95 en € 45,95 voor de quad.  

Zie ook hier. 

 

Tot slot. Op het moment van testen was alleen de single- en quad-LNB uit China 

binnengekomen. Binnenkort zal ook de twin-LNB beschikbaar zijn. De prijzen zijn onder 

voorbehoud. Zie in ons vorige nummer: prijsstijgingen bij satellietapparatuur zijn door de 

coronapandemie te verwachten.  

Ook elders vind je testen van de nieuwe LNB, zoals bij Sat4All. De metingen zijn daar echter 

met de geziene dB’s in de ontvanger, dus niet met een professionele signaalmeter. Ons 
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commentaar daarom: de meetresultaten spreken elkaar nogal tegen. Het gaat bij Ultra om 

een hoger uitgangsniveau en bij de nieuwe Ultra heb je het voordeel van de PLL LNB. Of je 

dat bij de normale satellietsignalen gaat merken is de vraag. De antenne (schotel) blijft de 

belangrijkste factor. Iets wat er nauwelijks is (lage C/N) kun je niet verbeteren met een LNB. 

Softwarenieuws 

CI+ ondersteuning OpenPLi 8.1 

In vorige nummers hebben we geschreven over de nieuwe CAM die Canal Digitaal (en ook 

TV Vlaanderen) gaat hanteren. Een CAM gebaseerd op CI+ (versies 1.3 of 1.4). Vaak niet 

geschikt voor Enigma2-ontvangers waar het slot gebaseerd is op CI (zonder de plus). 

Maar… en zou gewerkt worden aan een oplossing.  

De redactie van UP/DOWNLINK kreeg van ‘mimisiku’ (bekend zo op het forum van o.a. 

OpenPLi) kregen we onderstaande bijdrage over de combinatie OpenPLi 8.1 met een 

bestand waarmee de nieuwe CAM toch te gebruiken is. Hierna zijn bijdrage en daarna 

antwoorden op onze aanvullende vragen. Voor andere vragen: benader mimisiku via het 

forum van OpenPLi (eventueel met een PM bericht), niet onze redactie (wij hebben hier geen 

kennis over). 

 

“Eerst vermelden dat de credits gaan naar het team van OpenPLi. OpenPLi wilde CI+ niet 

ondersteunen totdat er een legale manier zou zijn om dit zonder juridische gevolgen te 

implementeren. Dit moment schijnt dan nu te zijn gekomen. Let wel! OpenPLi levert de 

technische mogelijkheid, de benodigde certificaten dient de gebruiker echter zelf aan te 

leveren! 

De gevonden certificaten moeten in /etc/ciplus worden geplaatst (minimaal Attributen zetten 

op 644). De hoofdbestanden zijn eenvoudig via het internet te vinden. Het Diffie-Hellman 

bestand is echter niet te vinden (om begrijpelijke reden). Ik heb ze geëxtraheerd uit een 

CIPlusHelper binaire blob uit een DreamOS 2.5 firmware plugin. 

Na het installeren van de bestanden best even de box herstarten. Kies het 'beacon' kanaal 

van de provider waarvan je de CI+ module hebt ontvangen. Voor Ziggo is dat NPO 1 HD, 

voor Canal-Digitaal ook NPO 1 HD, voor HD+ RTL HD of DMAX HD.. 

Let wel! De authenticatie laat zich niet zien op het hoofdscherm (het lijkt dus of er helemaal 

niets gebeurd). Pas als je naar Instellingen->Softcam/CI gaat en de betreffende CI-slot kiest 

zie je de voortgang (indien nog niet voltooid). Na succesvolle authenticatie heb je beeld op 

de geabonneerde kanalen en zijn de CI+ menu's opvraagbaar. 

Gebruik je normaliter (ook) een softcam dan is het handig om deze tijdelijk uit te schakelen. 

Zo ben je er zeker van dat de EMM's zonder omwegen de CI+ bereiken. Indien je de 

geabonneerde kanalen uitsluitend via CI+ kunt decoderen is het handig om deze provider uit 

te sluiten voor OScam. Dit doe je met de I: regel in oscam.dvbapi. 

Getest op een Xsarius Galaxy 4K UHD en een VU+Ultimo4K BTE met de volgende modules: 

Quantis 1.3 CI+ Irdeto Ziggo, SmarTV Nagra CI+ Ziggo (vroegere UPC), HD+ Nagra CI+ en 

de CAM803 Nagra CI+ Canal Digitaal. De laatste reageert op overigens op CAID 181D en 

1876 en niet op 1817! Dus inderdaad Nagra CAK8 en geen CAK7. Met deze module kan o.a. 

ook Love Nature 4K op de Hotbird bekeken worden (mits passend abo).  
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De procedure werkt ook op de VU+SoloSEv2. Dit is een al wat gedateerde ontvanger uit 

2016 die nog op Mipsel draait. Mijn andere test-ontvangers zijn Armhf 4K ontvangers. De 

SoloSEv2 is nog 2K.” 

We vroegen mimisiku verder naar ‘het bestand’. Hij gaf aan dat het om vier bestandjes gaat. 

Zelf zoeken op internet… OpenPLi geeft om juridische redenen geen link weer. Wij dan ook 

niet. 

Vraag: alleen voor OpenPLi 8.1? Antwoord: ja. Deze oplossing is officieel aangekondigd voor 

OpenPli 8.1 (zowel de stable alswel de develop). Voor lagere versies zelf zoeken op forums 

zoals Sat4All.  

Verduidelijking Ziggo: Alleen interessant voor voormalige UPC regio’s omdat daar een Nagra 

kaart wordt gebruikt. De oude Ziggo regio’s gebruiken Irdeto kaarten die vooralsnog gewoon 

via softcam werken. 

 

Freearhey 2.1 

In de UP/DOWNLINK van 6 oktober 2019 hebben we voor het eerst geschreven over de app 

Freearhey. In het nummer van 24 juni 2020 konden we een update melden naar versie 1.3.  

De tijd staat echter niet stil… ondertussen blijkt versie 2.1 al uit te zijn!  

We hebben gezocht naar een site waar deze zo te downloaden is maar helaas, het 

bestandje staat op sites waar je even een account voor nodig hebt. Zoals de site van 

SatSupreme of de site van LinuxSatSupport.   

Ook te vinden via GitHub, maar niet als ipk-bestand. Je zult dan enige handigheid moeten 

hebben om het bestand te plaatsen in je ontvanger. 

We hebben versie 2.1 vergeleken met versie 1.3. Deze laatste toonde alleen landen. Per 

land kon men dan tv-zenders aanklikken om te streamen. Versie 2.1 heeft hetzelfde (landen) 

maar is ook uitgebreid met categoriën, talen en… erotiek.  

 

‘Playlists direct’ geeft een overzicht van landen, net als ‘Playlists by country’: 
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‘Playlist by category’: 

 

Het belangrijkste is dat vele streams werken. Probeer het dus eens!  

Stel je eens voor… deze keer:  

Helaas niemand… volgende keer beter..?  

De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 25 september 2021 van 11.00 uur tot 16.00 

uur weer een fysieke clubdag gepland.   

Mededeling bestuur De Transponder 

We mogen weer! Omdat de meeste beperkingen zijn opgeheven zijn we ook weer begonnen 

met fysieke clubdagen van De Transponder.  

We moeten ons nog wel aan de 1,5 regel (2 schoteldiameters) houden, daarom kunnen we 

met maximaal 20 personen tegelijk binnen zijn (5 m2 per persoon). De regels zijn verder: 

 Je hoeft je niet van te voren aan te melden;  
 Bij binnenkomst moet je in de hal je handen reinigen met het daar aanwezige 

ontsmettingsmiddel;  
 Daarna moet je bij binnenkomst in de zaal, je inschrijven op de presentielijst, inclusief 

aankomsttijd;  
 In de zaal moet je zoveel mogelijk afstand houden, om zodoende de anderhalve 

meter aan te houden;  
 De bar is half open: je kan drankjes en hapjes bestellen, maar niet alles is nog 

aanwezig. Ook mag je niet aan de bar zelf zitten; 
 Bij vertrek, moet je eerst je vertrektijd op de presentielijst schrijven achter je eigen 

naam.  
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Tot zaterdag! Met vriendelijke groeten, Dolf, secretaris de Transponder.” 

 

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

Transponder.  

 

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.  

 

Uitsmijters 

Philips televisie-uitzendingen, sinds 1938..? 

   

In ons vorige nummer brachten we als uitsmijter het feit dat er al 90 jaar televisie-

uitzendingen waren in Duitsland. Hoe zit dat in Nederland? We hebben de vraag gesteld aan 

het Philips Museum (te Eindhoven). Sergio Derks, Manager Exhibition, Education and 

Collection, gaf op 6 september onderstaand antwoord. 

“Philips begon al eind jaren ’20 met experimenteren met TV, wat o.a. in 1928 resulteerde in 

de ontwikkeling van een TV-Neonbuis.  

In de jaren ’30 waren er zowel in Duitsland als in Groot-Brittannië al TV-uitzendingen. Het is 

heel goed mogelijk dat Duitsland eerder was dan Engeland.  
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Philips maakte eind jaren ’30 voor de Britse markt ‘projectietelevisies’ en begon op zeer 

kleine schaal met experimentele TV-uitzendingen  (Jaarbeurs Utrecht in 1938). 

Na de oorlog (in 1946) startte Philips met de Philips Experimentele Televisie, waarvoor het 

bedrijf in 1948 een uitzendvergunning kreeg van de PTT. Van 1948 t/m 1951 volgden 264 

uitzendingen. Deze uitzendingen waren alleen in de omgeving van Eindhoven te ontvangen. 

De eerste nationale TV-uitzending ging op 2 oktober 1951 de lucht in vanuit Studio Irene in 

Bussum (een omgebouwde kerk die Philips huurde). Hierbij was veel personeel van Philips 

betrokken, o.a. TV-pionier Erik de Vries.  

Wilt u meer weten, dan kunt u het boek Philips Honderd raadplegen (verschenen in 1991) of 

andere literatuur hierover. Ook op internet is een en ander te vinden.“ 

Het boek ‘Philips Honderd’ is onder andere bij BOL te bestellen. 

NPO viert 70 jaar televisie in Nederland 

 

De NPO gaat uit van de eerste officiële uitzendingen in 1951: “Op 2 oktober 1951 werd de 

eerste officiële Nederlandse televisie-uitzending vanuit Bussum uitgezonden. Precies 70 jaar 

later viert de NPO de spraakmakende programma's die Nederland geïnformeerd, 

ontspannen en verbonden hebben.  

 

Kijk van vrijdag 1 tot en met maandag 4 oktober naar 70 jaar Nederlandse televisie waar op 

alle NPO-netten.” Zie de promo. Meer informatie hier met het volledige programma.  

Bron ook: NPO Kennis en Beeld en Geluid. 

Kortom: Philips bracht al in 1938 kort televisie vanuit de Jaarbeurs/Utrecht en van 1948 t/m 

1951 ‘echte’ tv-uitzendingen voor Eindhoven en omgeving (Philips Experimentele Televisie). 

Op het Veemgebouw op Strijp-S stond daarvoor een houten antenne (zie ED).  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.bol.com/nl/nl/p/philips-honderd/666751011/
https://www.youtube.com/watch?v=9qeK3cjd9r4
https://pers.npo.nl/persberichten/npo-viert-tv-geschiedenis-met-speciale-programmas#content
https://npokennis.nl/longread/7560/hoe-werd-de-televisie-het-middelpunt-van-de-woonkamer
https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Historie_televisie_1950_-_1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijp-S
https://www.ed.nl/eindhoven/torentje-komt-terug-op-veemgebouw-op-strijp-s-in-eindhoven~a11ba96f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 20                   
 

18 september 2021   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 23/24 
  

 

Maar voor ‘Hilversum’ geldt alleen het jaartal waarin men zelf begon als omroepen met 

uitzendingen.  

 

Maar toch laat ‘Eindhoven’ als bakermat de 70-jaar-herdenking niet voorbij gaan. Op het 

voormalige Philips industrieterrein Strijp-S wordt thans graffitikunst aangebracht in de vorm 

van een testbeeld, zie ED. 
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Wie kon de eerste uitzendingen ontvangen? De eerste grote mast in IJsselstein werd pas in 

1951 in gebruik genomen en had een bereik van zo’n 90 km. Pas in 1958 werd een nieuwe 

mast gebouwd, de huidige Gerbrandytoren. Deze werd in 1961 in gebruik genomen. Zie hier.  

Later volgden andere zendmasten in Nederland zoals in Smilde, Markelo, Roermond en 

Goes. Onderdeel van de Nozema (zie hier). 

In Nederland waren in 1958 zo’n 240.000 televisietoestellen. In 1961: 1 miljoen. Te weten: 

zwart-wit-toestellen. In 1967 bracht Philips een kleuren-tv op de markt. Prijs toen: fl. 3.000,-, 

ofwel een € 1.350,- (met de inflatie 1967-2021 zou het nu € 7.565,41 zijn). Nu koop je een 

(veel betere en grotere) LED-tv al voor zo’n € 400,-…  

Ook leuk te zien: ‘Onderste boven Nederland in de jaren 60’. Zie hier. Vanuit minuut 22.20 

over onder andere de historie van de televisie. 

Kortom: 70 jaar televisie in Nederland… voor enkel voor een bepaald deel van de bevolking! 

Tweede Kamer, verslag doen op radio en tv 

Op 9 mei 1945 bracht Radio Herrijzend Nederland de eerste vrije radio-uitzending vanuit 

Den Haag. In 1947 werd het onderdeel van de NRU (Nederlandse Radio Unie). Onder 

andere verslag van de vergaderingen van de Tweede Kamer. Toen nog gevestigd aan het 

Binnenhof in de oude balzaal van stadhouder Willem V.  

Na radio volgde ook televisie. De NTS (Nederlandse Televisie Stichting) opende in 1965 een 

studio. RTL huurt een redactieruimte aan Plein 17 met uitzicht op het Binnenhof. 

Meer historie valt te lezen in een artikel van Arno Weltens bij Spreekbuis. 

 

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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