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Voorwoord  

Vaak zie je in de UP/DOWNLINK achter een nieuwsitem de bron vermeld. Dat is een 
deontologisch correcte journalistieke regel. We zien wel eens ons 'eigen' nieuws elders 
verschijnen. Prima, maar we vinden het dan ook fijn als dat medium ons dan als bron 
vermeld. Citeer ons gerust met bronvermelding (en link)..!  
 
In dit nummer onder andere: 

 DAB+-ontvangst, vervolg 4 van combineren DAB+-antenne met schotel; 

 Het verschil tussen diverse vormen van dB; 

 De geschiedenis van het terrein van de VRT en RTBF; 

 Ziggo, regio-indeling wijzigt; 

 Veel nieuwe zenders op de satelliet en DAB+, soms echter enkel naamswijzigingen; 

 België krijgt vierde telecomprovider. 
 
Reacties zijn welkom via: specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, Hans, Peter en Rob. Met dank ook aan David.   
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Agenda 

De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode: 

 3 juni. Kanalenlijst Hans is weer vernieuwd. Downloaden via de site van De Transponder  

(met een VLC-bestand van de streams) of in het forum van OpenPLi (met ipk-bestanden 

van de kanalenlijsten voor usb). Begin juli komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit; 

 29 juni, Astra 28 oost, E4 Extra start en 4Music vervangt Box Hits, zie nummer 14 en 
RXTV; 

 Ergens eind juni: NEWSMAX fta op Astra 23,5 oost; 

 30 juni. Ziggo wijzigt zenders. Vijf nieuwe in HD. Sommige SD-zenders vervallen; 

 12 juli, Ziggo wijzigt de indeling van regio Helmond (en mogelijk andere regio's); 

 15 juli, einde Radio Maria op DAB+ kanaal 11C (switch naar 9C). Op 11C krijgen 
100%NL en SALM! een hogere bitrate; 

 17 juli, Tivùsat brengt tien zenders van SD naar HD; 

 september 2022: 'definitieve' nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL; 

 2 t/m 6 september, IFA in Berlijn. 

 
 9-12 september. IBC2022 in de RAI Amsterdam; 

       

 t/m 30 oktober, Philips Museum, tentoonstelling eyecatchers; 

 15 november. Einde SD-variant van ONE, tagesschau24, phoenix en ARTE; 

 26 t/m 28 maart 2023, Radiodays Europe in Praag. Zie persbericht. 

Algemeen omroepnieuws 

 

In het vorig nummer schreven we over het rapport van de NPO Ombudsman, Margo Smit, 

over de journalistieke code voor iedere omroep, meer in het bijzonder het schenden daarvan 

door Ongehoord Nederland. Deze nieuwe omroep heeft er kennis van genomen maar doet 

er verder niets mee. 

Op 15 juni kwam in het nieuws dat de NPO en stap verder wil: 15% korting op het budget dat 

ON krijgt. In euro's: € 525.000,-. Dat kan op basis van de Mediawet. 

ON mag eerst reageren. In week 26 neemt de Raad van Bestuur van de NPO een besluit.  

Bij een tweede sanctie kan de minister de licentie van de omroep intrekken. 

Bron: NOS en RTL Nieuws en andere media. 

ON kan door aanpassing van haar werkwijze nog onder de boete uitkomen. Bron: NU.nl. 
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https://forums.openpli.org/topic/89606-kanalenlijst-hans-van-3-juni-2022/
https://rxtvinfo.com/2022/first-look-freeview-channel-e4-extras-launch-day
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/zenderwijzigingen
https://www.tivusat.tv/index.aspx
https://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht-lokaal.html
https://b2b.ifa-berlin.com/en/
https://show.ibc.org/whats-on-64lm
https://www.philips.nl/a-w/philips-museum/activiteiten/exhibitions/eyecatchers.html
https://www.ard-digital.de/aktuelles/news/umstellung-bei-der-programmverbreitung-ueber-satellit
https://www.radiodayseurope.com/
https://www.radiodayseurope.com/news/radiodays-europe-announces-prague-next-host-city-26-28-march-2023
https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/document_on.pdf
https://nos.nl/artikel/2432802-npo-wil-ongehoord-nederland-boete-opleggen-na-rapport-ombudsman
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5315344/npo-ongehoord-nederland-boete-journalistieke-code
https://www.nu.nl/media/6206892/on-kan-nog-onder-sanctie-npo-uit-komen-als-omroep-werkwijze-aanpast.html
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NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang kreeg bedreigingen. Omroep ON neemt daar 

afstand van. Zie Spreekbuis. 

De Var is de reclameregie van de VRT.    De Var meldt:  

 

 

 

Eén commerciële radioprovider mag maximaal vier FM-zenders hebben. KINK heeft bij 

minister Micky Andriaansens (EZK) een handhavingsverzoek ingediend. KINK stelt daarin 

dat Talpa en RadioCorp teveel verweven zijn. Samen hebben deze twee zes FM-frequenties.  

De veiling van FM-frequenties zou dan opnieuw moeten worden gedaan. 

RadioCorp directeur Herbert Visser stelt dat alles volgens de regels gaat. 

Bron: BM en Medianieuws. 

 

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

Sky Deutschland brengt vijf nieuwe sportzenders. Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier 

League, Sky Sport Mix, Sky Sport Golf en Sky Sport Tennis.  

Bron: Digital fernsehen. Idem hier. Alle sportzenders van Sky DE vind je hier. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.spreekbuis.nl/frederieke-leeflang-npo-krijgt-beveiliging-na-bedreigingen/
https://www.spreekbuis.nl/ongehoord-nederland-we-nemen-scherp-afstand-van-iedere-bedreiging/
https://whitepaper.var.be/the_power_of_audio_nl/vlaanderen_houdt_van_audio
https://kink.nl/
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https://www.broadcastmagazine.nl/radio-televisie/radio/kink-talpa-en-radiocorp-te-veel-met-elkaar-verbonden/
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/06/kink-gaat-door-met-strijd-om-fm-frequenties-talpa-en-radiocorp-teveel-met-elkaar-verbonden/
https://www.sky.de/
https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/bestaetigt-sky-bringt-fuenf-neue-sport-sender-607627/
https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/bestaetigt-sky-bringt-fuenf-neue-sport-sender-607627/
https://www.sky.de/sport-187696
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Bloomberg Europe TV was al verhuisd naar de transponder 12604 H. Op de 'oude' 

transponder 11597 V is nu in de infobalk een verwijzing te zien.  

 

 
Astra 3B op 23,5 oost 

Het is nog steeds wachten op de nieuwe USA nieuwszender, Newsmax. Deze zou door M7 

eind juni fta gebracht worden op transponder 12012 V.  

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2/28,5 oost  

 

30 juni: de laatste dag van de Britse fta legerzender Forces TV. Nationaal verloopt eind juni 

de vergunning voor de zevende nationale Freeview-mux. De frequentie wordt voor 5G 

ingezet. De zenders krijgen de keuze: definitief stoppen (zoals Forces TV) over verplaatsen. 

PBS America +1 stopt. BBC News HD gaat verder via Sky, Freesat en Virgin Media. 

Zie RXTV.  

Maar… 5G is er nog niet? Wat gebeurt er in de tussentijd? Zie RXTV voor een beschouwing. 

Nieuw (19 juni) op de Astra 2G: transponder 11608 H. DVB-S2, QPSK, SR 15480, FEC 5/6. 

Met twaalf UK-zenders van ITV en Channel4. Gecodeerd in 'Tandberg'.  

 

 

 

        

Wijzigingen bij de zenders van CBS op 30 juni.  

Horror Channel zal gewijzigd worden in Legend, een nieuwe sci-fi, horror- en fantasyzender. 

Nieuw is Horror Xtra met extra keuzes in de avond. 

CBS Justice zal stoppen.  

CBS Reality wordt zonder de toevoeging CBS: Reality. 

CBS Drama wordt vervangen door Reality Xtra. 
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De reden om de merknaam CBS te laten vervallen is de volgende. AMC CBS UK Channel 

Partnerships beheert op grond van een overeenkomst uit 2009 de merknaam CBS. CBS is 

nu onderdeel van Paramount Global dat een andere UK-zender brengt: Channel 5. Door de 

naam CBS te schrappen heeft Paramount meer controle over het gebruik van hun merk. 

Bron: RXTV (NL). 

 

E4 Extra neemt 29 juni de uitzendingen van 4Music over. 4Music weer de uitzendingen van 

Box Hits (dat verdwijnt). Zie ons vorige nummer en hier bij RXTV. 

 

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

Nieuw op transponder 12597 V: de nieuwszenders Arirang (Korea), CGTN (China) en 

Euronews Russkiy. Allen fta maar helaas in SD. 

  

Esteghlal of Estghial FC TV, voetbalclub uit Iran, fta. Op 11179 H en 12520 V. 

 

Eurosport 4K, weg. Werd (gecodeerd) gebracht door Sky Italia (Satkurier/NL). 
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Op 17 juli zet Tivùsat tien zenders van SD naar HD. Zie afbeelding: de bovenste vijf zijn al in 

HD, de onderste tien volgen 17 juli. Code.  

 

Rossiya RTR/RTR Planeta en Rossiya 24/Russia 24 gingen 26 juni door de zesde EU-

sanctie op zwart.  

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

 

Apple gaat de komende tien jaar de wedstrijden van Major League Soccer uitzenden. 

Het gaat om een gigantische deal die we nog nooit eerder hebben gezien. Apple haalt 

namelijk niet alleen de rechten voor de komende tien jaar binnen, maar zendt de wedstrijden 

als enige partij overal ter wereld uit. Bron: OneMoreThing. 

  

Qmusic brengt haar themakanaal Het Foute Uur vanaf 16 juni ook via DAB+, kanaal 9C.  

Er wordt gebruik gemaakt van ruimte die eerder werd gebruikt door Qmusic Non Stop. Dit 

programma zit nu op kanaal 11C.  

Ziggo Sport zendt de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga ook de komende zeven jaar 

exclusief uit. De zender slaagde erin de uitzendrechten, die al tot de zomer van 2024 bij 

Ziggo Sport lagen, tot 2029 zeker te stellen. Ook Spanje-kenner en voetbalcommentator 

Sierd de Vos blijft verbonden aan Ziggo Sport en zal de komende jaren verslag blijven doen 

van de wedstrijden uit de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Bron: VodafoneZiggo. 
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Vanaf 17 juni is GOD Radio via DAB+ in grote delen van Nederland te beluisteren op kanaal 

7D van MTVNL. Vanaf 18 juni is de website (www.god.radio) aangevuld, onder andere met 

een live stream.  

Ook te vinden in Kanalenlijst Hans (vanaf juli), radio, Stream NL nationaal, marker religieus. 

GOD Radio is een initiatief van de Stichting WILD Foundation.  

Meer informatie bij BM en het persbericht over GOD Radio van Wild Foundation. 

Momenteel zijn het testuitzendingen met muziek en het nieuwsbericht. In een aankondiging 

valt te horen dat in het najaar de gepresenteerde programma's beginnen.  

Op de site is nog geen live stream.  

 

 

   

 

Radio Maria (Nederland), de katholieke radiozender, stopt waarschijnlijk op 15 juli op kanaal 

11C. De zender is sinds 1 mei, de start van kanaal 9C (door Broadcast Partners), daar ook 

te horen. Bron: Radio Maria. Daar staat te lezen "proberen we per 15 juli de oude frequentie 

af te sluiten". Proberen we… dus niet zeker? Nee. We vroegen het Radio Maria en kregen 

als antwoord: "Op de receptie hebben we nog geen definitieve bevestiging ontvangen dat 15 

juli de datum voor de afschakeling van 11 C is voor Radio Maria Nederland. Het is nog 

steeds afwachten of het daadwerkelijk op die dag gaat gebeuren. Vandaar het “proberen 

we”. " We wachten af. 

Op 11C was Radio Maria onderhuurder via RadioCorp. We hebben gevraagd welke zender 

Radio Maria opvolgt. Herbert Visser, directeur RadioCorp, deelde ons 24 juni mee dat er 

geen nieuwe zender komt op kanaal 11C. De bandbreedte wordt herverdeeld. 100%NL gaat 

van 96 naar 128 kb/s en SLAM! Van 96 naar 120 kb/s.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Ziggo, uitleg over de indeling per regio 

Redactielid Hans woont in Eindhoven. Ziggo geeft buiten de lokale omroep Studio040 ook 

enkele andere lokale omroepen door. Maar niet van het ten westen gelegen Veldhoven of 

noordelijk gelegen Best. Vreemd genoeg wel de radio van het verder gelegen Oirschot. 

Ziggo woordvoerster Nina Moers gaf 22 juni uitleg.  

En meteen een nieuwtje: per 12 juli vindt er in Eindhoven een nieuwe indeling van de regio 

plaats. Elders in Nederland is de regio al aangepast of zal dit nog gebeuren. 

"Eerst zal ik ingaan op hoe wij bepalen welke lokale zenders er in welke gemeente 

doorgegeven worden. Ziggo heeft Nederland verdeeld in enkele tientallen regio’s. Per regio 

geven we een pakket tv- en radiozenders door, inclusief lokale omroepen. Voor sommige 

publieke lokale omroepen geldt een wettelijke doorgifteplicht. Deze publieke lokale omroep 

geven wij dan door in de bijbehorende regio. Als een publieke lokale omroep in twee of meer 

gemeentes in verschillende regio’s moet worden doorgegeven, geven we de omroep door in 

meerdere regio’s. Voor commerciële lokale omroepen heeft Ziggo geen doorgifteplicht. Deze 

omroepen geven we alleen door als er voldoende belangstelling en ruimte op de kabel is.  

Vervolgens rest dan de vraag waarom in sommige gemeenten wel de lokale radiozender 

maar niet de lokale tv-zender (of vice versa) van een omroep doorgegeven wordt. Specifiek 

noem je de voorbeelden Eindhoven en Best. Dit heeft ermee te maken dat Ziggo de 

afgelopen maanden de doorgifte van lokale omroepen binnen regio’s aanpaste. De regio 

Helmond, waar Eindhoven en Best onder vallen, is op 12 juli aan de beurt. Na de aanpassing 

zijn alle omroepen die Ziggo aan de regio toewijst in alle gemeenten van regio Helmond te 

bekijken en/of te beluisteren (dat geldt dan ook voor eentv, Omroep Veldhoven, DMG, 

Horizon en VOS)." 

Aanvullend antwoord 23 juni: "Het betreft een landelijke harmonisatie zodat in iedere regio 

de lokale zenders op één manier worden doorgeven." 

Lokale omroepen 
In de regio Apeldoorn (HE Zevenaar) heeft Ziggo de lokale tv zenders van kanaalnummer 

veranderd. Zie voor de nieuwe indeling hier. Alle zenders zijn in SD. Omzetting naar HD 

volgt binnenkort. Samen1 en Regio8 leveren al in HD aan en wachten op Ziggo. Mogelijk 

zullen vanaf 17 juli deze zenders ook in HD te zien zijn. 

 

  

Het Agentschap Telecom heeft 15 juni bekend gemaakt wie de niet-landelijke FM-

vergunningen krijgt. Er is geen verplichting het signaal ook via DAB+ te brengen. Het gaat 

om zestien vergunningen. Voor tien daarvan werd een veiling gehouden en moet worden 

betaald. Vier zijn om-niet verleend. Dat maakt dus veertien. Voor de twee resterende was 

geen belangstelling (B45 Rotterdam/Hoogvliet en B54 Eindhoven, voor Radio4Brainport op 

de High Tech Campus Eindhoven).  

Zie de site van het AT voor de gelukkigen (waarvan tien met bedragen).  

De vergunningen eindigen op 31 augustus 2024. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Noot: om moverende redenen heeft Radio4Brainport niet deelgenomen aan de verdeling. 

Men meldt ons wel dat het bereik van de AM-zender (747 kHz) verbeterd is. De zender is nu 

in 'Groot Eindhoven' goed te ontvangen. 

 

 
Radio Suc6 op website en te volgen via Facebook. Uit Zundert (Brabant). 

 

Heb je nieuws over je eigen lokale omroep? Mail dit ons!  

Zie de site van Radio-TV-Nederland voor alle frequenties in Nederland.  

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

je bij RadioVisie.  

Reacties en vragen van lezers 

In het vorige nummer stond in de rubriek Uitsmijter een item over het Prinses Elisabeth (BE) 

onderzoekscentrum op Antarctica. We schreven: " Een afbeelding van het gebouw met een 

schotel van SES. Let op de haast verticale elevatie aan de zuidpool (71 graden 

zuiderbreedte)." Een foutje… opgemerkt door Sprietje. Hij schreef ons: "Dat zal toch wel 

moeten zijn: Let op de haast horizontale elevatie." 

Toelichting. We hadden het woord 'elevatie' niet moeten gebruiken. Wat we bedoelden: een 

schotel ter hoogte van de evenaar kijkt als het ware omhoog naar de Clarke Belt. Optisch 

(voor het oog) staat de schotel dan horizontaal. Maar de elevatie is ongeveer 90 graden. In 

BE en NL is de elevatie ongeveer 30 graden. Ga je dus naar de top van de aarde of het 

meest zuidelijke puntje dan is de elevatie praktisch nul graden. En optisch meer verticaal. 

Sprietje verduidelijkt: "Dus hoe verder je naar de polen gaat wordt de elevatiehoek steeds 

kleiner, hij komt steeds vlakker naar de aardbol, dus meer horizontaal. Hoe de stand van de 

schotel moet zijn hangt af of het een primefocus schotel is of een offsetschotel. De stand van 

de schotel lijkt me dus minder relevant zeker als je bedenkt dat je een offsetschotel ook nog 

ondersteboven kunt monteren. Het gaat om de elevatie van de signalen." 

Zie ook een bericht van Sprietje op Sat4All uit 2015 uit het noordpoolgebied. De schotels 

staan optisch meer verticaal dan horizontaal. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Ronald heeft drie vragen over Canal Digitaal. Hij schrijft ons op 19 juni:  

"Wanneer komen bij hun SBS9, RTLZ en de resterende Film 1 kanalen in HD kwaliteit net 

zoals bij de overige aanbieders, zie Ziggo.  

Wanneer komt bij hun Dolby Digital op alle gangbare zenders want meerdere hebben dit nu 

nog niet terwijl dat bij de andere providers wel zo is, neem Ziggo als voorbeeld.  

En zijn ze überhaupt aan het benchmarken met de andere providers? 

Groet Ronald." 

Tsja Ronald, hier hebben wij geen antwoord op en hebben je vragen dan ook direct naar de 

woordvoerder voor Canal Digitaal doorgemaild.  

Op 25 juni hebben we nog geen antwoord ontvangen van Canal Digitaal/Eviso. 

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

Wetenswaardigheden 

  

De Radiofabriek heeft op het Media Park een derde studio geopend. Naast online radio- en 

podcast faciliteiten biedt De Radiofabriek nu ook faciliteiten voor video livestreaming. 

Bron: De Radiofabriek. 

 

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) is uit de lucht door overvloedige regenval die 

Suriname al maanden teistert. Ook de website van STVS is onbereikbaar. Niet de alleen de 
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STVS is uit de lucht, maar ook GOV TV, DNA TV, Asosye TV en TV Binnenland, die 

gebruikmaken van de zenders van de STVS. Bron: NU.nl en de Suriname Herald. 

 Handen in het haar..?  

 

 

 

De M7 Group meldt twee nieuwe leidinggevenden te hebben aangenomen. Het gaat om 

Robin Logjes (nieuwe Content Director, Original Productions) en Alco de Jong. Deze laatste 

wordt de brandmanager voor Canal Digitaal, Online.nl, TV Vlaanderen en TéléSat. 

Bron: M7 Group (Logjes) en Bbtvnews (de Jong).   

 

  

Aerospacelab, gevestigd in Charleroi (Wallonië, België), bouwt een fabriek van 16.000 m² 

met als doel 500 satellieten per jaar te produceren. Het zal voornamelijk gaan om satellieten 

voor communicatie en aardobservatie. Bron: Advanced TV. 
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Eind 2023 wil Turkije (lees: Türksat A.S., de enige satellietoperator in Turkije) tien satellieten 

operationeel hebben. Dit sprak president Recep Tayyip Erdogan uit bij het in gebruik nemen 

van de Türksat 5B. Zie Advanced TV. En Türksat (Turks en NL-Google). 

 

 

 

Eindhoven stelt de eerste van vijf grootste steden van Nederland te zijn waar op alle 

adressen glasvezel beschikbaar is. De laatste meters zijn door T-Mobile de grond ingegaan 

met hulp van een wethouder. Deze glasvezel is volgens het bericht dé toekomst. Zonder kun 

je niet meer stelt wethouder Stijn Steenbakkers op Studio040. Bron: Studio040.  

Commentaar: glasvezelproviders als T-Mobile (de roze kabel) vertellen dat ze de beste en 

goedkoopste zijn. Dat is vaak niet zo. Ze vertellen er niet bij dat de coaxkabel vaak door utp-

kabel vervangen moet worden. En dat voor iedere tv een aparte/extra ontvanger nodig is (die 

vaak voor € 5,- per maand gehuurd moet worden). Extra uitgaven en dat wordt niet vermeld. 

Geen zorgvuldige journalistiek vinden wij. 

Telecompaper: 85% van de Nederlanders gebruikt dagelijks een TV thuis en een derde van 

gebruikt dagelijks meer dan één TV.  

 

Het ED houdt het bij een kort bericht (18 juni): "Als eerste van de vijf grote steden in 

Nederland heeft Eindhoven een volledig glasvezelnet. Vanaf 2020 is glasvezel voor 

supersnel internet aangelegd in de laatste drie wijken: centrum, Strijp en Gestel. Daar is in 

totaal 2,8 miljoen meter glasvezelkabel de grond in gegaan. Er zijn 29.000 huizen 

aangesloten en ruim 20 procent heeft al een abonnement." 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.turksat.com.tr/en
https://www.turksat.com.tr/en/corporate/press-media
https://advanced-television.com/2022/06/16/turkey-wants-10-satellite-fleet-by-2023/
https://www.turksat.com.tr/tr/haberler/turksat-5b-cumhurbaskanimiz-sayin-recep-tayyip-erdogan-tarafindan-devreye-alindi
https://www-turksat-com-tr.translate.goog/tr/haberler/turksat-5b-cumhurbaskanimiz-sayin-recep-tayyip-erdogan-tarafindan-devreye-alindi?_x_tr_sl=tr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/c4594606-aba8-4221-9ae7-253b1bd47eb1/eindhoven-de-eerste-met-stadsdekkend-glasvezelnetwerk


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 15                    
 

25 juni 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 13/26 
  

Viaplay nieuws  

17 juni RTL Nieuws: "Slechts 49 procent van de abonnees verwacht over een jaar nog klant 

te zijn." 

 

 

20 juni Consumentenbond: Viaplay belooft klanten die storingen hebben te compenseren. 

Inmiddels reageert Viaplay ook op meldingen van consumenten op Klachtenkompas, het 

online klachtenforum van de Consumentenbond. Compensatie kan bestaan uit een 

prijsverlaging voor de periode dat Viaplay haperde. De Consumentenbond adviseert het 

bewijs van de hapering vast te leggen in een foto of video.  

Viaplay zelf kon niet reageren, aldus de NOS. 

 

 

 

De UK-media-autoriteit Ofcom heeft Channel 4 berispt wegens het schenden van een 

licentievoorwaarde: het lang niet brengen van ondertiteling zonder goede communicatie. 

De reden lag in een storing bij Red Bee Media. Op 25 september 2021 kwam daar een gas 

vrij dat servers aantastte. Ondertiteling van de Channel 4-zenders (Channel 4 maar ook E4 

enzovoort) was niet mogelijk. Na het herstel bleek via de landproviders (Freeview) weer 

ondertiteling mogelijk maar niet via satelliet (Freesat, Sky). Pas op 19 november was het 

opgelost. 

Channel 4 moet volgens de licentie op jaarbasis 90% van de programma's ondertitelen. Door 

deze storing haalde men dat via de satelliet niet. De communicatie met kijkers was 

onvoldoende.  

De Ofcom stelt dat enkele lessen hieruit voor alle omroepen geleerd moeten worden: naast 

een goede communicatie moet er ook een goede back up van systemen zijn. Channel 4 

moet voor het einde van het jaar aangeven hoe men in de toekomst dergelijke problemen 

denkt op te lossen. 

Bron: Ofcom (20 juni 2022). Zie ook RXTV met de reactie van Channel 4. 

Commentaar: zoals de Ofcom stelt vormt ondertiteling een essentiële toegangsdienst voor 

onder andere doven en slechtzienden. Wat ons betreft mag het Commissariaat voor de 

Media een goed werkende ondertiteling ook als voorwaarde voor een vergunning stellen. 
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De Ofcom is er voorstander van de frequenties voor satellieten uit te breiden. De Ku-band 

krijgt dan een groter spectrum (14.25 – 14,5 GHz) voor satellietproviders.  

Het doel is moeilijk te bereiken objecten te ontsluiten. Denk aan vliegtuigen, schepen, 

offshore installaties en drones. De Ofcom legt haar standpunt ter consultatie voor. 

Bron: Ofcom (NL). 

 

Het Commissariaat voor de Media heeft 15 juni het 'Digital News Report Nederland 2022' 

uitgebracht. Het onderzoek werd samen met Reuters voor de inval van Rusland in Oekraïne 

uitgevoerd. Gemeten is het nieuwsgebruik en het vertrouwen in het nieuws. 

Conclusies: het nieuwsgebruik is iets gedaald maar met 82% nog altijd hoog, traditionele 

media worden minder gebruikt en online- en sociale media meer, het indirect gebruik (o.a. 

zoekmachines) neemt toe, net als podcast gebruik en betalen voor nieuws. Het vertrouwen 

in het nieuws is iets gedaald (tot 56%).  

Zie CvdM of lees het volledige rapport.  

 

 

Wim Dik is 19 juni overleden. Hij was 1989 tot 2000 de eerste voorzitter van de raad van 

bestuur van de Koninklijke PTT Nederland (KPN). Zijn belangrijkste taak was om het  

staatsbedrijf PTT om te vormen tot een succesvolle beursgenoteerde onderneming. Hij was 

tot 2009 ook voorzitter van de Stichting Regionale Omroep Brabant. Bron: Omroep Brabant. 

 

    

    

Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) heeft 1 juni 2022 de 

veiling van het nieuwe 5G-spectrum en het bestaande 2G en 4G-spectrum beëindigd. De 

uitslag: België krijgt er een nieuwe provider bij: Citymesh Mobile NV. Naast het bestaande 

Proximus, Telenet en Orange is het dus de vierde in België. 
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De totale opbrengst van de veiling was € 1,2 miljard. De vergunning is voor 20 jaar. 

Bron: BIPT.  

Citymesh werkt al in de zakelijke markt (o.a. met de aanleg van mobiele netwerken) en zal 

consumenten na de zomer inlichten over de tarieven. Men hoopt tegen 2023 operationeel te 

zijn. Men werkt samen met partner DIGI uit Roemenië. Citymesh heeft € 150 miljoen betaald. 

Extra concurrentie kan voor de consument lagere tarieven betekenen.  

Zie ook HLN (met video). En op de site van Citymesh. 

 

 

 

Het teleport van Eutelsat in Turijn (Italië) is gekeurd en heeft het ISO 14001 certificaat 

gekregen. Een internationale standaard. Bron: Eutelsat. 
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Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

 

De Russische provider Telekarta TV heeft haar aanbod (250 tv-zenders) verplaatst van de 

Horizons 2 en Intelsat 15 (85,2 oost) naar de Express-80 (80 oost). De reden mag helder 

zijn: de USA-overheid verbood de uitzendingen van de VGTRK-zenders (eigendom 

Russische staat) via de Amerikaanse satellieten dus werd een Russische satelliet genomen. 

Als goedmaker ontvangt elke klant een beloning op zijn persoonlijke account en een kans 

om zijn abonnement te verlengen tegen aantrekkelijke prijzen. Bron: Satkurier (NL). 

 

 

 

Sinds de Russische inval zijn zo'n 50 regionale en lokale omroepen in Oekraïne gestopt. 

Alsmede 29 nationale tv-zenders. Tien zenders zijn niet meer via de satelliet te zien.  

Het betreft meestal omroepen in de oostelijk bezette gebieden.  

Bron: Satkurier (NL) op basis van Detector Media (NL) op basis van de persdienst van de 

Oekraïense 'Nationale Raad voor Televisie en Radio Omroep'. 

Een aantal zenders is onder druk van Rusland voortaan Russische zenders gaan uitzenden. 

De Nationale Raad wil de bevoegdheid krijgen om hun licentie wegens collaboratie in te 

trekken.  

Meer details over de betreffende (beter: getroffen) radio- en TV-zenders vind je hier bij 

Detector Media (stand 27 mei 2022). 

 

 

In het zuiden van Oekraïne, rond de bezette stad Cherson, zijn alleen Russische 

televisiezenders te ontvangen. Volgens het Russische Ministerie van Defensie heeft het 
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https://detector.media/rinok/article/200199/2022-06-16-cherez-viynu-za-ostanni-kilka-misyatsiv-prypynyly-movlennya-pivsotni-telekanaliv/
https://detector-media.translate.goog/rinok/article/200199/2022-06-16-cherez-viynu-za-ostanni-kilka-misyatsiv-prypynyly-movlennya-pivsotni-telekanaliv/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://detector-media.translate.goog/rinok/article/200126/2022-06-15-tysha-v-efiri-yaki-ukrainski-tele-i-radiokompanii-prypynyly-movlennya-cherez-viynu/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 15                    
 

25 juni 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 17/26 
  

Russische leger de laatste van de zeven televisiezendmasten overgenomen. De ongeveer 

een miljoen inwoners van deze regio kunnen nu 'gratis' naar onder andere de Russische 

staatsomroepen (VGTRK) kijken. Bron: Deutschlandfunk. 

De bevolking moet voor de eigen Oekraïense zenders een schotel richten op de Astra 4A 

(4,8 oost) of de Hotbird (13 oost). Daar zijn veel Oekraïense zenders fta te ontvangen.  

 

Vanaf 1 juli is er op YouTube een speciaal kanaal voor kinderen uit Oekraïne: Sunflower TV. 

Te zien zijn programma's uit Oekraïne en het VK. Bron: Advanced TV. 

Pas op als je zoekt: op YouTube is al een Sunflower TV uit Azië actief. 

 

 

In Moldavië mogen geen Russische nieuwszenders meer uitzenden. De wet hiervoor werd 

met een nipte meerderheid (54 van de 101 zetels) aangenomen. Bron: Detector Media (NL). 

 

 

Vanuit Rusland kunnen geen installatiebestanden voor Windows 10 of 11 meer worden 

gedownload via de website van Microsoft. Inwoners van het land krijgen dan een foutmelding 

te zien. Het is niet duidelijk of het om een vergissing gaat of een bewuste beslissing van 

Microsoft. Bron: Bleepingcomputer en Tweakers. 

Op 25 juni zou het einde moeten zijn van Rossiya RTR/RTR Planeta en Rossiya 24/Russia 
24 via de Hotbird. Zie nummer 14 bij 'Oekraïne/Rusland in relatie tot media'. Op 26 juni 
waren de zenders in de ochtend nog te zien maar na 12.00 uur gingen ze op zwart. 
 

Hardwarenieuws 

Momenteel geen nieuws. In een volgend nummer zal de XORO DAB 700 IR besproken 

worden. Een compacte radio met FM, DAB+ en internet. En een externe antenne-ingang.  

Als je deze radio hebt en ervaringen wil delen, mail ze ons. 
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DAB+ en schotelinstallatie over één kabel, vervolg 4 

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 10 schreef Gerard een item over het koppelen van een 

DAB+-antenne met een schotelinstallatie en dan het signaal over één kabel naar binnen 

(pagina 21 en volgende).  

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 11 kwam er een reactie (pagina 14). 

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 12 een eerste vervolg (pagina 23 en volgende).   

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 13 een tweede vervolg met zinvolle aanvullingen zoals 

over het zelf bouwen van een ‘Flower pot-antenne’ voor DAB+.  

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 14 een derde vervolg. 

Dit bewijst dat het onderwerp leeft onder vele lezers. Daarom hier een vierde vervolg. 

In dit vierde deel: reacties op vervolg 3, het verschil tussen diverse soorten dB's, invloed van 

de omgeving, antennes (spriet of dipool, combineren?). 

Reacties op vervolg 3 
In vervolg 3 plaatsten we een draaibare DAB+-antenne van Ron. Sagitarius reageerde hier 
op in het OpenPLi-forum: "Hier moest ik toch wel even om lachen, dit tart echt alle hf wetten." 
En: "Dit kan gewoon niet goed werken, ten eerste je doet veel moeite om de magnetic loop 
vrij op te stellen dus geen metalen paal als bevestiging in de 'loop', Ron dacht slim te zijn en 
een kunststofpijp te gebruiken. En dan gaat hij er uitgerekend een metalen log per antenne 
in de 'loop' zetten. 
Je verziekt zo het stralingsdiagram van de log-per antennen (door de metalen loop die in de 
kunststofloop zit) en je verpest de Q van de loop door al het metaal van de log-per antenne. 
Niet echt over nagedacht beste Ron, je hebt het hier wel over hf antennes en geen 
waterleiding, die verwachte 12db versterking van de magnetic loop kun je zo echt wel 
vergeten. Zet die log-per op een aparte paal en je hebt optimale ontvangst alleen is ie dan 
niet draaibaar meer. 
Je zou evt die kunststof paal wat kunnen verlengen zodat ie boven de loop uitsteekt en daar 
de log-per opzetten, maar ik vrees dat dat gaat zwiepen bij een beetje wind." 

En hier reageerde Ron weer sportief op: "De opstelling is inderdaad verre van perfect. Maar 
helaas heb ik momenteel niet de beschikking over een extra standaard met rotor. Dit had ik 
inderdaad kunnen vermelden in mijn verhaaltje. Dus maar even op deze manier: houtjes-
touwtjes. De log-per hangt op een geïmproviseerde beugel en een paar tie-wraps. Benieuwd 
of hij de eerste storm wel overleeft… 
De effecten op de loop vallen tot dusver trouwens mee. Het is een actieve loop, alleen voor 
ontvangst. Op de lage frequenties zat er al veel storing en is de loop niet zo gevoelig en ook 
op de hogere frequenties merk ik weinig verschil. Maar er is ruimte voor verbetering... Het 

blijft een hobby." De reactie hier weer op van Sagitarius zie hier. 

Versterking (gain in het Engels): dBd of dBi? 

Bij veel webshops zie je FM- of DAB+-antennes staan met daarbij de versterking (gain) 

uitgedrukt in dB. Dit is een veel gemaakte fout. Het is dBi. Met dus een i toegevoegd. 

Zo heb je dus ook dBd, dat is x dB t.o.v. d (dipool).  

Een dipool is, mits verticaal opgesteld een rondstralende antenne, echter heeft deze dan in 

het verticale  vlak een afstraling ca. 75 graden. Het stralingsdiagram ziet er dan uit als een 

donut. Van dBi is x dB vergeleken met een isotrope straler. Dit is een theoretische antenne 

waarbij de afstraling richting alle richtingen 100% is, dus ook boven en onder een antenne.   

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/04/updownlink_2022_10.pdf
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/05/updownlink_2022_11.pdf
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/05/updownlink_2022_12.pdf
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/06/updownlink_2022_13.pdf
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/06/updownlink_2022_14.pdf
https://forums.openpli.org/topic/89818-updownlink-jaargang-12-nummer-14-15-juni-2022/#entry1460650
https://forums.openpli.org/topic/89818-updownlink-jaargang-12-nummer-14-15-juni-2022/#entry1460678
https://forums.openpli.org/topic/89818-updownlink-jaargang-12-nummer-14-15-juni-2022/#entry1460682


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 15                    
 

25 juni 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 19/26 
  

Het aantal dB's is een verhoudingsgetal, 12 dB versterking zegt op zich dus niet zoveel, het 

is altijd t.o.v. iets, daar is er niet zomaar een i aan toegevoegd, maar de versterking ten 

opzichte van een isotrope antenne. 

Een isotrope antenne is een ideale verliesvrije antenne. Ideaal wil zeggen dat de antenne in 

alle richtingen kan zenden of ontvangen. Het zendpatroon ziet er dus uit als een perfecte bol. 

Verliesvrij wil zeggen dat er in een signaal geen verliezen optreden bij het verzenden of 

ontvangen. Een isotrope antenne is een theoretische antenne. Het is fysisch niet mogelijk 

om deze antenne te realiseren. Het is echter wel een referentiepunt voor alle 

antennemodellen.  

 

      

Om de echte dB's (dBd genaamd) uit te rekenen moet 2,15 van dit getal worden afgetrokken. 

Dus 2,2 dB op een site is eigenlijk 2,2 dBi en is dus 0,05 dBd. Praktisch niets dus.  

Een spriet of dipool zal geen versterking geven. Een richtantenne wel, per saldo… 

Een Triax richtantenne met negen elementen geeft tot 8 dBi versterking (zie hier). Ofwel 

maximaal 8 – 2,15 is 5,75 dBd. 

Er zijn meer soorten 'dB's'. Daarom is enkel een melding van dB bij signaalsterkte is onjuist.  

Tegenover wat? Microvolt (dBuV), fentomwatt (dBf), milliwatt (dBm)? Indien een ontvanger 

een signaalsterkte in dB weergeeft is het vaak een verhouding tegenover de ruisvloer 

(signaal/ruis verhouding). Een signaal van 13dB zou dus 13dB boven de ruisvloer liggen. 

Heb je een ruisvloer op 50dBuV, dan is het signaal dus 63dBuV. Meestal wordt er MER 

gemeten, wat een digitale variant is, daar zijn nog meer zaken afhankelijk van de 

uiteindelijke uitkomst. 

Bron: Sjef Verhoeven van de firma Bombeeck.  

richtantenne 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.bombeeck-digital.nl/triax-vhf-9-dab-richtantenne


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 15                    
 

25 juni 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 20/26 
  

Omgevingsinvloeden 

Als je een antenne binnen zet zal de ontvangst in een goed geïsoleerd huis slechter zijn dan 

buiten. Gerard schreef dat in het begin van het onderwerp combineren DAB+ met satelliet al. 

Niet alleen je muren maar ook HR+ (of meer plussen) glas benadeelt de ontvangst. 

Buiten kan een muur de ontvangst verhinderen. Maar ook een boom, zeker als deze vol met 

blad staat.  

Kan een antenne naast (of bij) zonnepanelen worden geplaatst? De meningen zijn hier over 

verdeeld. Er zijn zonnepanelen die ieder een eigen omvormer hebben. Uitkijken voor storing! 

Er zijn zonnepanelen die in serie staan (omvormer binnen). De lus kan mogelijk als antenne 

storen. Als je geen goede ontvangst hebt bij zonnepanelen: zet deze even uit. Vaak hebben 

ze een eigen groep in de meterkast.  

Aanvulling 73, Wim: "Bij het goed installeren van zonnepanelen worden op het dak de 

draden niet in een lus maar naast elkaar gelegd. Dus ook de draad die terug komt van het 

einde van een string wanneer die draad langs een andere weg een kortere afstand zou 

kunnen afleggen. Een lus kan als antenne werken en zo’n antenne kan, bij niet goed op 

stoorstraling gefilterde omvormers, er voor zorgen dat stoorstraling uitgezonden wordt in de 

vorm van signaalpieken en breedbandige ruis. Andersom pikt zo’n lus ook signalen op. De 

straling van een bliksem op niet al te grote afstand kan in een lus een dusdanig spanning 

opwekken dat de omvormer of panelen defect raken. De kans op een defect door een 

bliksem op niet al te grote afstand wordt verkleind wanneer de draden naast elkaar gelegd 

worden. Dus twee belangrijke redenen om draden naast elkaar te leggen. 

Helaas zijn er veel cowboys, die er maar op los prutsen, in deze markt actief. Jan met de pet 

heeft er geen verstand van en denkt goedkoop uit te zijn. 

Er zijn zowel bij omvormers per paneel als omvormers per string goede en slechte 

producten. Gezien de druk van hulpdiensten en radioamateurs, die bij hun communicatie last 

hebben van die slechte producten, voert Agentschap Telecom actie om storende installaties 

aan te pakken. De kwaliteit van de elektronische producten is de laatste jaren verbeterd." 

De beste ontvangst heb je als de antenne de zender als het ware direct 'ziet'. Een indirecte 

ontvangst kun je hebben als het signaal van de zender via reflectie op gebouwen naar je 

antenne komt.  

Heeft regen invloed? Sjef: " Dat ligt er een beetje aan. Regen is in principe geen probleem 

voor 200MHz. Probleem bij DAB+ is dat het vaak SFN netwerken zijn. Indien er condities zijn 

(bijv. bij hoge druk) dan kan het zijn dat je te veel steunzenders ontvangst, wanneer de 

zenders uit bijvoorbeeld noord Nederland vrijwel net zo sterk zijn als die in zuid Nederland 

dan kun je een probleem krijgen i.v.m. de lichtsnelheid (ca. 300000km/s). Dit leidt dan juist 

tot signaaluitval. Dit is ook de reden waarom DAB-zenders vaak niet op extreme hoogtes met 

groot vermogen staan. Volgens mij wordt als maatstaaf aangehouden dat de zender nooit 

meer dan 35km van de ontvanger mag zitten indien het een SFN netwerk is." 

De beste antenne… 

Hier kan veel over gediscussieerd worden! De een maakt graag zelf een antenne. Zie de 

eerdere bijdrage van Sagitarius met de Flower Pot, gemaakt van een pvc-buis.  

De beste antenne is er een die enige versterking uit zichzelf geeft. Een richtantenne. 

Afhankelijk van het aantal elementen (zie ook hiervoor). Maar ook dan blijf je afhankelijk van 

propagatie en omgevingsruis (zonnepanelen, PLC etc.). 

mailto:specials@detransponder.nl
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Een richtantenne is, net zo als een dipool, draad of spriet, een passieve antenne omdat aan 

zo’n antenne geen versterker is toegevoegd. Zo’n antenne is echter wel actief te maken door 

een versterker toe te voegen maar meestal noemen we dat niet een actieve antenne maar 

een antenne met volgversterker omdat tussen het ontvangstelement en de 

antenneversterker zich een kabel bevindt. Versterker en antenne zijn dus niet geïntegreerd. 

Een LNB bevat wel een actieve antenne maar ook een oscillator en een mixer. 

Er zijn ook antennes te koop die de horizontale FM en verticale DAB-dipool combineren. Zie 

bijvoorbeeld hier. Twee kabels gaan in een combiner en dan gaat één kabel naar de 

ontvanger.  

Dit roept de vraag op of het mogelijk is twee DAB-antennes, bijvoorbeeld een dipool- en een 

richtantenne te combineren. Het antwoord van de deskundigen: nee, dit kan storing geven. 

Het heeft met fases te maken, als je pech hebt kun je situaties krijgen waarbij signalen elkaar 

opheffen. Er zijn wel combiners voor de professionele markt (duur dus). 

Een andere oplossing is antennes te stacken (=het samenvoegen van meer antennes tot een 

groep) of te zoeken naar een goede collineaire antenne. Begin er maar aan als dummie… 

 collineaire antennes   

Nog een praktijkvoorbeeld. Hans woont in een grote stad. Daarom is de ontvangst door 

gebouwen en reflectie van vooral zwakke zenders (lees: die ver weg staan) slecht. Een 

zender die dichtbij staat kan tot oversturen van de tuner leiden. De tuner (AGC) slaat dan 

dicht. Dit is het geval met kanaal 12C (NPO-zenders) van de KPN mast in Eindhoven west. 

Binnen(antenne): ontvangst maar met een buitenantenne op het dak niet. Met Triax dempers 

(verzwakkers) van 6 en 10 dB: geen verschil. Pas bij een demper van 20 dB kwamen de 

NPO-zenders door. Maar werd de rest teveel verzwakt. Wat nu? 

De Triax dipoolantenne was bevestigd op een hardhouten mast. Hier gaat het signaal door. 

Als de antenne op een metalen mast zou staan dan zou de mast als natuurlijke demper 

fungeren.  

Tip: bekleed je houten mast met aluminiumfolie. Goed africhten gaf toen zowel 12C als 12A 

(de VRT zenders vanuit Pelt, 28 km van Eindhoven en bijna in een rechte lijn met de KPN 

mast). De VRT komt ook net door, al is het zwak, net als de commerciële Vlaamse muxen. 

Ook MTVNL, mast Loon op Zand, komt door. Waarschijnlijk is de dipool, vanaf de KPN mast 

gezien, nu achter de mast van Hans. De KPN-mast is nu in de deuk van het niervormige 
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diagram waar door het signaal, dat vanaf die mast komt, verzwakt wordt.  

Wellicht amateuristisch maar we zijn hobbyisten en het doel is dat het werkt!  

Links: Triax schotel  rechts: met aluminiumfolie 

ingepakte houten mast, geeft voldoende demping op deze locatie. 

Wordt vervolgd..! 

Softwarenieuws 

Geen. Mogelijk in een volgend nummer een beschrijving van fmscan.org, waarmee je lokaal 

(thuis) kunt zien welke zenders theoretisch in je bereik liggen.  

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 27 augustus, van 11.00 uur tot 16.00 uur, 

een clubdag gepland. In juli is er vanwege de vakantie geen clubdag. 

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

Transponder.  

Links. De pagina Links op de site van De Transponder is 6 juni weer aangevuld.  

 

 

We worden nog beroemd… op 15 juni plaatste Totaal TV een bericht over De Transponder 

en Kanalenlijst Hans. Dit bericht werd 18 juni overgenomen door RadioVisie. 

 

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: Schotels in den vreemde, deel 2 

Een 'hannes' is volgens het woordenboek een dom en onhandig persoon. Een sukkel of 

kluns. Maar het is ook een voornaam voor jongens/mannen. Vooral in Vlaanderen.  

Het betekent 'God is verzoenend. Zie bijvoorbeeld hier en hier. 

In het VRT-programma 'Iedereen beroemd' gaat Hannes Coudenys op zoek naar de 

oorsprong van zijn naam en kijkt hij of deze nog aangepast kan worden. Hij doet een oproep 

aan andere 'Hannesen'.  

 

De oproep doet hij op het terrein van de VRT/RTBF. Onder de zendmast (Reyerstoren) is 

een schotelparkje te zien. 
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We hebben deze locatie via Google Maps gevonden. Tussen de Auguste Reyerslaan en de 

(hoofd)gebouwen van de VRT en RTBF.  

Wat velen niet weten: Hannes 'gaat over lijken'. Aan de andere kant van de gebouwen en 

tussen de crèche van de RTBF ('Babymedia' genaamd) is namelijk een begraafplaats. De 

naam: 'Ereperk der Gefusilleerden' of in het Frans 'Enclos des fusillés'. De officiële ingang 

ligt aan de Kolonel Bourgstraat 102. Op de website BEL-Memorial en Wikipedia-BE vinden 

we de geschiedenis van het VRT/RTBF-terrein. Ooit een normale schietbaan (Nationale 

Schietbaan, Tir national).  

Een oefenterrein voor militairen en de burgerwacht. Maar later werd er niet meer geoefend 

maar raak geschoten. In de Eerste en Tweede Wereldoorlog executeerden de Duitsers daar 

vele (politieke) tegenstanders. Vijfendertig slachtoffers hebben daar hun laatste rustplaats.  
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In het vorige nummer plaatsen we enkele bijzondere schotels aan de hand van de actualiteit. 

Sprietje reageerde hier op met een foutmelding: aan de zuidpool hebben de schotels geen 

verticale maar een horizontale elevatie. Zie ook hiervoor (reacties lezers). Onder de evenaar 

is het omgekeerde het geval. Hij mailde enkele bijzondere foto's. 

 

Mesh Dish Antennes van 185cm in Maleisië (boven) en Indonesië (onder) met C-band-ontvangst 
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En wat doe je als de verhuurder een verbod instelt om een schotel aan de gevel te hangen? 

Het gaat hier om woonblokken in Świnoujście (Polen) waar de gevel een grondige renovatie 

heeft gehad en het gemeentebestuur had besloten dat er geen schotels meer aan de gevels 

opgehangen mogen worden. Creatief opgelost…  

 

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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