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Voorwoord  

Nog even en dan zit jaargang 12 er op. Beginnen we aan jaargang 13? De enquête die we 
eerder hielden geeft energie. We zullen rekening houden met de uitslag. Maar nu nog een 
lekker vol nummer..! Wellicht nummer 32 tussen kerst en nieuw. Gezellige dagen gewenst! 
 
In dit nummer onder andere: 

 Goeiemorgen, morgen… wereldhit dankzij de oorlog; 

 AC-4 audio op SES UHD Demo Channel; 

 Veel extra geld voor versterking journalistiek lokale omroepen; 

 Dabman OR 1, FM/DAB+-radio met zonnepaneel en opwindsysteem; 

 Press TV en Eutelsat; 

 Veranderingen bij Rai, zoals stoppen met SD hoofdzenders; 

 VodafoneZiggo landelijk klaar met omzetten netwerk naar 1 Gbit/s; 

 Video DownloadHelper, updates voor Chrome en Firefox; 

 NPO TT888 weer hoger gewaardeerd; 

 Nieuwe LNB van Inverto: Unicable II. 
 

De redactie (alfabetisch): Emiel, Hans, Peter, Rob en Sjaco.  
Met dank ook aan David en Wim.  Reacties: specials@detransponder.nl. 
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Agenda 

De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode: 

 1 december 2022. Nieuwe Kanalenlijst Hans. Te downloaden via de site van De 

Transponder (met linken naar VLC-bestanden van de streams) of in het forum van 

OpenPLi (met de ipk bestanden om de settings met behulp van een USB stick te 

updaten/installeren). Begin januari 2023 komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit; 

 15 december t/m 10 januari, Ziggo, voor iedereen: TV Oranje, 192TV, TV 538 en NPO 1 

Extra; 

 16 december, Radio Monique viert haar verjaardag; 

 18 december, Rai (Italië) start met jongerenzender No Name Radio; 

 20 december, uitspraak CBb inzake wel of geen veiling FM-frequenties (NU.nl). Uitspraak 

was gepland 13 december, week uitstel (RadioWereld); 

 1 januari: NPO Radio 4 verandert van naam in NPO Klassiek; 

 9 januari, start Business AM op DAB+ in Vlaanderen (ochtendprogramma); 

 13 t/m 16 maart, Satellite 2023, locatie: Washington DC, USA; 

 t/m 23 maart 2023, Evoluon, tentoonstelling RetroFuture. Kaarten/info hier. Tm 31 

december een all-in ticket bij de NS te koop, zie hier; 

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

 29 april 2023, Museum RockArt, Hoek van Holland, zeezenderdag, zie Facebook; 

 13 mei, RadioDay 2023. Zie ook de Facebookpagina van RadioDay 2023; 

 23 tot 25 mei, Anga Com in Keulen.  

Algemeen omroepnieuws 

NPO 1 Extra is in december bij veel providers fta (= in het basispakket) te zien. Dit NPO-

themakanaal brengt deze maand onder andere Serious Request (van 3FM) en de Top 2000.  

 

Het Commissariaat voor de Media heeft de Mediamonitor 2022 gepubliceerd. Zie hier. 

Kern: er is een ruime keuze aan media-aanbod. Zowel nationaal als internationaal. Zowel in 

vaste pakketten (lineaire aanbod) als online als Video On Demand-aanbieders. Er zijn nog 

maar weinig mensen die hun vaste pakket opzeggen en enkel op online overgaan.  

Nieuws vergaren gaat steeds meer via sociale media, vooral door jongeren. 

 

Radio 538 bestaat sinds 11 december 1992, dus 30 jaar. Zie Spreekbuis (met video) en 

uitgebreider bij RadioWereld. Zie ook RadioVisie: 30 jaar Radio 538: wat nu? 

  

De STER-leeuw Loeki mag zich een reclame-icoon van een halve eeuw noemen.  

Zie Spreekbuis (met video). 
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https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-1-december-2022/
https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-1-december-2022/
https://forums.openpli.org/topic/92041-kanalenlijst-hans-van1-december-2022/
https://forums.openpli.org/topic/92041-kanalenlijst-hans-van1-december-2022/
https://radiomonique.am/2022/12/07/happy-birthday-monique/
https://nonameradio.it/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven
https://www.nu.nl/media/6232560/rechter-bepaalt-op-13-december-of-radiostations-hun-frequentie-behouden.html
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/12/uitspraak-cbb-over-landelijke-commerciele-fm-frequenties-uitgesteld/
https://businessam.be/
https://www.satshow.com/
https://nextnature.net/retrofuture
https://www.ns.nl/spoordeelwinkel/uitjes/evoluon.html
https://www.radiodayseurope.com/
https://www.radiodayseurope.com/news/radiodays-europe-announces-prague-next-host-city-26-28-march-2023
https://www.facebook.com/groups/100996837205069
https://radioday.nl/
https://www.facebook.com/RadioDayHarlingen
https://angacom.de/startseite
https://www.npo3fm.nl/thema/serious-request
https://www.nporadio2.nl/top2000/nieuws/cf1912f7-5c73-47a3-9891-2b1b4dc0b2b9/stembus-voor-npo-radio-2-top-2000-rijdt-weer
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/files/CvdM-Mediamonitor%202022.pdf
https://www.spreekbuis.nl/radio-538-bestaat-30-jaar/
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/12/radio-538-bestaat-30-jaar/
https://radiovisie.eu/30-jaar-radio-538-wat-nu/
https://www.spreekbuis.nl/loeki-de-leeuw-bestaat-50-jaar-2/
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost 

 

Op transponder 10994 H heeft SES zes demokanalen voor UHD. Met een AC3-audiospoor. 

Aan het eerste testkanaal (SID 1) is ook een AC4 audiospoor toegevoegd. Niet alle 

ontvangers kunnen overweg met AC-4.  

Bron en meer informatie: Satkurier (NL).  

Meer over AC-4 bij Wikipedia. Daar valt te lezen dat Dolby AC-4 sinds 2017 ook in TV's van 

Samsung beschikbaar is.  

Test: geen geluid via de Edision Mio 4K, Mutant HD51, Octagon SF8008, VU+ Duo 4K, VU+ 

Ultimo. En waarschijnlijk dus alle Enigma2-ontvangers.  

Mogelijk moet je dus een geschikte TV hebben met een satelliettuner. De redactie heeft die 

niet. 

Zie ook het forum van OpenPLi waar mogelijk een oplossing wordt genoemd: ffmpeg 

inbouwen (downmixen) in het image. Maar… zoals WanWizard stelt: "Alles is mogelijk, zelfs 

skiën door een draaideur. Het vereist alleen iemand met verstand van zaken, de wil en de 

tijd." Wie die tijd heeft wil..? 

 

 

Het ZDF wil behalve haar hoofdkanaal ook de themazenders ZDFinfo en ZDFneo behouden. 

Met de twee themakanalen worden vooral veel jongeren bereikt. Bron: Digital Fernsehen. 

AutoMotorSport HD is gestopt op 10921 H. Nog wel te zien met abonnement CD, TVV of 

Skylink via de Astra 23,5 oost.  

 

Transponder 12285 V: Radio Contact, de nieuwe naam van Contact FM. Fta. De naam in de 

infobalk was 12 december nog niet aangepast. Zie de site.  

Deze radiozender is Frans en staat totaal los van de Franstalige Belgische Radio Contact. 

    

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://satkurier.pl/news/223556/kanal-ses-uhd-demo-channel-z-ac4.html
https://satkurier-pl.translate.goog/news/223556/kanal-ses-uhd-demo-channel-z-ac4.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dolby_AC-4
https://forums.openpli.org/topic/92129-ses-uhd-demo-channel-met-ac-4/#entry1500609
https://forums.openpli.org/topic/92129-ses-uhd-demo-channel-met-ac-4/#entry1500673
https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/zdf-will-weiterhin-an-drei-sendern-festhalten-970726/
https://www.radiocontact.fr/
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Astra 3B op 23,5 oost 

Trojka (Slowakije) heeft 11954 H verlaten. 

Trojka en RTL 2 HD (Hongarije) weg. Voor RTL2 HD is RTL Ketto HD gekomen, code. Ketto 

is twee in het Hongaars, dus eerder een naamswijziging dan een nieuwe zender. 

RTL Gold heeft in december een nieuw logo. Skylink (Hongarije) en Telekom Srbija (Servië), 

code. Zie YouTube. RTL Gold is ook via Thor te zien, code. Zie ook site RTL Hongarije. 

 

 

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

Transponder 10964 H is nu leeg. De laatste drie zenders, 5Select, 5Star en 5Star+1 

vertrokken. Ze zijn nu te zien op 11306 H, fta.  

 

Op 12168 V was op 1 december even RTÉ One HD (Ierland) fta te zien. Het bleek te gaan 

om een testuitzending met de epg van BBC One. Want daar begint BBC One South HD. 

Deze vervangt de huidige SD-regiozenders van BBC One South en BBC One Oxford.  

Zie RXTV.  

  

BBC South HD begon 7 december (SID 1204). En BBC Two NI HD (SID 1200). Zie RXTV. 

Transponder 11171 H, SID 51118 test sinds 12 december: WildEarth HD. De testuitzending 

is fta. Of dit zo blijft… afwachten… Zie ook RXTV. 

Site zender hier. Daar kan live gekeken worden. 

Noot: de zender is al sinds augustus 2021 te zien in het KPN Pluspakket. 

  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FaDaS_8bSLA
https://rtl.hu/vallalatihirek/2022/12/10/izelito-rtl-gold-megujult-arculat-video
https://rxtvinfo.com/2022/rte-one-makes-a-rare-uk-appearance
https://rxtvinfo.com/2022/first-bbc-one-hd-region-starts-testing-on-satellite
https://rxtvinfo.com/2022/wild-earth-hd-starts-satellite-tests
https://wildearth.tv/
https://www.kpn.com/beleef/blog/natuurzender-wild-earth.htm
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Op 14 december zal de klassieke radiozender Scala Radio plaats maken voor Greatest Hits 

Radio. Transponder 11553 H, fta. Beide stations zijn van dezelfde eigenaar. Bron: RXTV. 

Local TV weg. 

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

 

 

 

Na SES (Astra 28 oost) heeft nu ook Eutelsat besloten Press TV uit Iran uit de lucht te halen. 

Eutelsat zou handelen naar aanleiding van een EU-sanctie genomen op 14 november. Een 

boycot voor een aantal organisaties uit Iran, waaronder Press TV.  

Bron: Advanced TV op 7 december.  

Op transponder 10775 H was de Engelstalige zender Press TV HD, net als andere zenders 

uit Iran (IRIB), nog steeds fta te zien.  

In het nieuws (7 december, 18.00 uur gezien) veroordeelde Press TV het besluit van 

Eutelsat. Het zou om een voornemen van Eutelsat gaan. Men vraagt zich af waar het westen 

bang voor is en wat hun democratie dan voorstelt. Men verwijst kijkers ook naar de site van 

de zender en YouTube. Press TV noemt het besluit van de EU niet wettig. Men noemt het 

daarom 'media terrorisme'. Zie het bericht op de site van PRESS TV.  

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://planetradio.co.uk/scala-radio/
https://planetradio.co.uk/greatest-hits/
https://planetradio.co.uk/greatest-hits/
https://rxtvinfo.com/2022/scala-radio-to-leave-sky
https://advanced-television.com/2022/12/07/eutelsat-takes-press-tv-off-air/
https://www.presstv.ir/
https://www.presstv.ir/
https://www.presstv.ir/Detail/2022/12/07/694063/PressTV-statement-on-EU-sanctions-Eutelsat


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 31                    
 

14 december 2022  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 6/27 
  

     

IRIB: Islamitische Republiek Iran Broadcasting is een door de Iraanse staat gecontroleerd 

mediabedrijf dat een monopolie heeft op binnenlandse radio- en televisiediensten in Iran.  

Zie WikiPedia. Op de site van Eutelsat was 7 december geen bericht hierover te vinden. 

 

8 december: Press TV HD is nog gewoon te ontvangen op de Hotbird. We hebben daarom 

de persafdeling van Eutelsat om opheldering gevraagd.  

Het antwoord kregen we binnen een uur: "Eutelsat sent out to its concerned distributors and 

partners an official request to immediately cease the broadcast of the Press TV channel, in 

accordance with the Council of the European Union’s sanctions of November 14th.  

Yesterday’s temporary cut is not related to this request and was not on Eutelsat’s initiative. 

Eutelsat is closely monitoring the situation and will consider further action accordingly." 

Vrij vertaald: 'afnemers' van Eutelsat zijn door Eutelsat ingelicht en men volgt de situatie en 

zal verdere maatregelen overwegen.  

Bij het uitgeven van dit nummer (14 december) was Press TV HD nog steeds via de Hotbird 

te zien. Apart dus… veel ophef, onder andere bij Press TV, dan een soort afzwakking van de 

afdeling communicatie van Eutelsat. Wordt vervolgd…  

 

In het verlengde speelt de juridische vraag of de Franse media-autoriteit Arcom wel de 

bevoegdheid heeft om satellietexploitanten als Eutelsat te dwingen bepaalde zenders niet 

meer door te geven met als argument de bescherming van de mediavrijheid.  

De hoogste Franse rechter, de Conseil d’État, vindt dat de Arcom dit wel mag. 

De weg staat nu open voor een algemeen verbod op Franse satellietexploitanten zoals 

Eutelsat om – buiten de grenzen van de Europese Unie of in illegaal door het Russische 

leger bezette gebieden – bij te dragen aan de verspreiding van politieke propaganda en 

berichtgeving die aanzet tot haat, geweld en oorlogsmisdaden”, zegt RSF-advocaat Patrice 

Spinosi.  

De uitspraak was gedaan in het kader van Russische zenders maar geldt in het algemeen 

voor alle zenders die propaganda verspreiden die aanzet tot haat, geweld en oorlog.  

Bron: Digital TV Europe en Télé Satellite (NL). 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.digitaltveurope.com/2022/12/12/conseil-detat-forces-watchdog-to-look-again-at-eutelsats-russian-business/
https://www.telesatellite.com/actu/61469-eutelsat-rsf-chaines-russes-le-conseil-etat-donne-tord-arcom.html
https://www-telesatellite-com.translate.goog/actu/61469-eutelsat-rsf-chaines-russes-le-conseil-etat-donne-tord-arcom.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
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Love World Sat, weg. 

7D7 en R1 Media, Russisch, weg. 

BBC Earth en BBC Polska en Sport Klub Polska, Polen, weg. 

TBN, religie, fta, extra zender. 

LN24SA, Zuid-Afrika, fta. Veel religie. 

 

 

 

Vooraankondiging… op 18 december begint de Rai met een nieuwe radiozender voor 

jongeren. De waarschijnlijke naam wordt Rai No Name Radio. Een website is er al (NL). 

Jongeren tussen de 18 en 22 wordt gevraagd te solliciteren door behalve hun naam ook een 

video in te sturen.  

Mogelijk dat de zenders Rai Radio Live en Rai Radio Indie op de Hotbird moeten wijken voor 

deze nieuwe jongerenzender (zie hier). We volgen het.  

Meer informatie bij News Diretta (NL) en FM-World (NL). 

 

Vanaf 21 december 2022 stoppen de tv-programma's Rai 1, Rai 2 en Rai 3 in SD. De kijker 

kan deze zenders al langer fta bekijken in HD. 

De jeugdzender Rai YoYo HD krijgt een andere plaats (10992 V), code (tivùsat). 

Nieuw wordt Rai Radio 2 Visual. Het is nog niet bekend of deze zender fta of gecodeerd zal 

worden gebracht. Bron: Parabola (NL). Op basis van postings in Digital-Forum (NL). 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.rai.it/
https://nonameradio.it/
https://nonameradio-it.translate.goog/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www-engage-it.translate.goog/media-industry/radio-rai-la-digitalizzazione-al-centro-della-strategia-in-arrivo-un-canale-a-target-giovani--.aspx?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.newsdiretta.it/cose-no-name-radio-il-progetto-giovane-di-radio-rai/
https://www-newsdiretta-it.translate.goog/cose-no-name-radio-il-progetto-giovane-di-radio-rai/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.fm-world.it/news/arriva-no-name-radio-il-nuovo-progetto-rai-per-i-piu-giovani/
https://www-fm--world-it.translate.goog/news/arriva-no-name-radio-il-nuovo-progetto-rai-per-i-piu-giovani/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.parabola.cz/zpravicky/36582/rai-vypne-kanaly-v-sd-spusti-rai-radio-2-visual/
https://www-parabola-cz.translate.goog/zpravicky/36582/rai-vypne-kanaly-v-sd-spusti-rai-radio-2-visual/?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.digital-forum.it/showthread.php?202780-Riconfigurazione-Transponder-Rai/page563
https://www-digital--forum-it.translate.goog/showthread.php?202780-Riconfigurazione-Transponder-Rai&s=95a479e78229d7a69953d32920befdab&p=7571814&viewfull=1&_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp#post7571814
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Arirang World (Zuid-Korea, Engelstalig) zal 1 januari ook in HD fta op de Hotbird te zien zijn. 

De transponder: 11727 V. Hier zitten onder andere al de BBC en DW (Engels). Tot 1 april zal 

Arirang in SD nog op transponder 11034 V te zien zijn. En op de Astra 19 en 28 oost, fta.  

DAB+ 

Nederland 

Zendmast Zwolle, Telfordstraat, 3 december, klaar voor kanaal 12B. De antennes (8 x 3 

elementen) zijn gemonteerd en wijzen over de Veluwe. De foto is gemaakt door Wim. 

  

 

De afgelopen weken is in Tjerkgaast (mast aan de Gaestdyk/Kanaelsdyk, ook genoemd 

Toren Spannenburg) de oude mast met FM-antennes voor 102,5 MHz van de toren 

verwijderd en vervangen door een nieuw robuuster exemplaar. Daaraan zijn eerst de zes 

FM-antennes gemonteerd (links) en vervolgens de zes nieuwe DAB+ antennes (rechts) voor 

het regionale kanaal 5A. De DAB+ antennes wijzen ongeveer in noordnoordwestelijke 

richting. Het zendvermogen is 6,3 kW e.r.p. Het geheel is inmiddels in bedrijf genomen 

waardoor met name in het westelijk deel van Friesland de DAB+ ontvangst van de regionale 

programma’s aanzienlijk verbeterd is. Bron: 73, Wim. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.google.com/maps/@52.4891503,6.1429041,3a,90y,142.62h,120.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssz8Aa65IBHhXuWfr5rr70w!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@52.90756,5.6991706,3a,50.1y,5.79h,110.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sB2LA2zPtIwbs4xsJN8CUDA!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl
https://www.google.com/maps/@52.9094877,5.6980006,3a,90y,92.88h,126.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sshkgYhu_e2kYM-rSr8HW3Q!2e0!7i16384!8i8192?hl=nl
https://opentopomap.org/#map=17/52.90982/5.69792
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Gigant FM zit sinds 1 december ook op DAB+ kanaal 7C in Groningen en Drenthe.  

Zie ook scanner Steenwijk. 

 

 

 

Just Music en Waanzin, Eindhoven en regio, sinds 4 november op DAB+ kanaal 7B.  

Site hier, stream hier. 

Wie zit er achter de zender? In het display op de radio zie je 'Groeten van Hendrik'. Dit is 

Hendrik van Nellestijn, ooit dj en technicus bij Radio Caroline en de man die destijds achter 

de (piraten)zender Keizerstad FM uit Nijmegen zat (zie hier). Keizerstad FM is gestopt op 15 

september 2011. Nu is Hendrik actief in Eindhoven. Dit valt ook te lezen in het weekblad 

Groot Eindhoven (23 november, pagina 13). 

Just Music en Waanzin richt zich op 45-plus. Zonder nieuws, weer en verkeer, want volgens 

Hendrik is dat genoeg elders te horen. Hij wil lokaal prikkelend en spraakmakend zijn met 

een ludieke insteek. Zoals: "vraag een plaatje aan voor je aanstaande ex"... 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Polderpop Radio heeft haar website geheel vernieuwd, zie hier. Luisteren kan online, Juke 

en via DAB+ in Eindhoven (7B) en Noord-Oost-Brabant/Betuwe (6D). Soms gepresenteerde 

programma's. Bij de muziek ligt de nadruk op Nederlandse afkomst (Nederpop).  

Van Polderpop Radio krijgen we via e-mail: "Op 1e kerstdag op Polderpop Radio van 0.00 - 

24.00 uur 'De romantische Kerststukjes' non stop. Op 2e Kerstdag op Polderpop Radio van 

0.00 - 24.00 uur 'De Nederpop Kerststukjes' non stop." 

 

 

Rivierenland Radio is sinds 4 december ook te beluisteren in de regio Apeldoorn en de 

Achterhoek via kanaal 6B en 6D. De zender is al een jaar in delen van Noord-Brabant te 

beluisteren via 6A en 7B. En via de site online in de hele wereld. Bron: Rivierenland Radio.  
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België 

 

MediaNation heeft ons bevestigd dat Business AM op 9 januari via DAB+ in Vlaanderen met 

haar programma's begint. De zender begint met een ochtendblok (06.00-09.00 uur). Later in 

het voorjaar volgt nog een namiddagblok en in het najaar van 2023 een dagprogrammatie. 

Via Radioplayer.BE was er begin december al een stream. Later ook online op de eigen site. 

Daar kan niet alleen geluisterd maar ook gekeken worden met de live-uitzending.  

Trailer hier. 

Op 8 december werd een persbericht gemaild met daarin meer duidelijkheid over de inhoud 

van de programma's: "Business AM brengt Talk Radio voor de digitale content zoeker. We 

halen relevant nieuws en inzichten uit de hedendaagse complexe internationale business 

omgeving en brengen lokale en globale verhalen die mensen raken en onze maatschappij 

beïnvloeden. We zijn er o.a. voor vooruitstrevende professionals, ondernemers en 

creatievelingen. Die doelgroep vindt bij ons specifieke content m.b.t. onze 4 huis-pijlers 

technologie, economie, politiek en business", legt Peter Van Oostende, Hoofdredacteur 

Radio uit." 

 

 

Willy Class X is sinds 6 december via DAB+ 5A/5D in Vlaanderen te beluisteren. Ook als 

stream via de site van Willy Radio. Zie ook het nieuwsbericht op de site van Willy. 

Willy Class X vervangt Joe Lage Landen.  

 

 

Duitsland 

De test op 8 december om via DAB+ een waarschuwing door te geven is succesvol geweest. 

Zie Satellifax. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://stream.medianation.be/bam
https://businessam.be/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTAxNTA5MjY2MjE2MDYwNTgxJmM9dzBtMyZlPTk2NzcxJmI9MTA1MjEyNjAzNiZkPXAwbDZmN3A=.VFOsqopjvhyWBghQA0xtofulPL8-e3aGo8-BILuSiWE
https://icecast-qmusicbe-cdp.triple-it.nl/willy-class-x.mp3
https://www.willy.radio/
https://www.willy.radio/nieuw-willy-class-x-non-stop-de-beste-rock-klassiekers
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id=ff94a1547aed4732cb42a718eefd913e


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 31                    
 

14 december 2022  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 12/27 
  

Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort 

 

VodafoneZiggo deelde 13 december mee dat alle klanten kunnen kiezen voor de hoogste 

snelheid via internet: 1 Gigabit/sec. De omvorming van het netwerk is afgerond. In drie jaar 

zijn stap voor stap ruim zeven miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten op Gigabit-

snelheden. Hiervoor vervingen Ziggo-monteurs 7,3 miljoen connectoren, 1,7 miljoen 

aansluitkabels en 441.000 versterkers in straatkasten door het hele land. Snel en zonder 

overlast van graafwerk.  

 

"VodafoneZiggo heeft landelijk ruim 40.000 km glasvezel in de grond. De afstand die het 

internetsignaal aflegt, gaat voor het grootste deel via dit netwerk. Het laatste stuk naar de 

klant gaat via kabel. Daarvoor gebruikt VodafoneZiggo al jaren Docsis-technologie. Sinds 

2019 voerde het bedrijf de laatste Docsis 3.1-standaard stapsgewijs in. Daarna konden 

klanten kiezen voor het Ziggo Internet Giga-abonnement met een downloadsnelheid van 1 

Gbit/s." 

Of dit voor Ziggo de redding is… uit de Tweakers Award 2022 blijkt dat KPN door stemmers 

de beste internetprovider wordt gevonden. Zie Totaal TV. 

 

 

NPO Radio 5 heeft geen FM-frequenties. Erik de Zwart pleit er voor de FM-frequenties van 

NPO Radio 4 in te zetten voor NPO Radio 5. Klassieke muziek is volgens hem nu eenmaal 

beter te beluisteren op DAB+ dan met de ruis op FM. Bron: Radiofreak.  

Commentaar: pleit Erik nu indirect voor zijn eigen programma dat in januari op NPO Radio 5 

start? Daarbij: veel auto's rijden nog met een radio zonder DAB+. Voor liefhebbers van 

klassiek is er weinig buiten NPO Radio 4. ClassicNL zit enkel op DAB+.  

  

Persbericht Ziggo: "Utrecht, 12 december 2022 – Alle films, series en documentaires van 

streamingdienst Disney+ zijn voortaan beschikbaar via Ziggo. Het gaat om exclusieve Disney 
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films, series en Originals, maar ook om alle films en series van Pixar, Marvel, Star Wars, 

National Geographic en Star. Ziggo-klanten kunnen de app van Disney+ vanaf vandaag 

gebruiken in het menu van de Mediabox Next en Next Mini. Indien beschikbaar kijk je films 

en series in 4K of UHD-beeldkwaliteit." 

 

 

 

 

In Haren, bij Brussel, is 5 december het assisenproces gestart rond de aanslagen van 22 

maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. Verwacht wordt 

dat het proces zes tot negen maanden zal duren. Uniek is het kunnen volgen van het proces 

via een speciale weblink. De slachtoffers en hun advocaten krijgen een link en wachtwoord 

waarmee ze toegang krijgen tot de stream. De link is dus niet openbaar. Bron: RadioVisie. 

 

 

Veel radiostreams uit vooral Nederland, België en Duitsland zijn te vinden op de site van 

Hendrik Jansen (zie hier). Recent heeft hij een nieuwe pagina toegevoegd waar mutaties op 

een bepaalde datum te zien zijn (zie hier). Ook kan je via e-mail zelf wijzigingen doorgeven. 

 

De DVB-T2-standaard is al aanwezig in 80% van de Europese huishoudens die 

gebruikmaken van DTT (digitale terrestrische televisie). Polen, Italië en Spanje zijn de laatste 

drie landen in Europa die de overgang naar DVB-T2 in 2022 voltooiden. Van T naar T2 moet 

ruimte vrijmaken voor 5G. Bron: Dataxis. 
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Lokale omroepen 
Nederland 

 

Goed nieuws voor in totaal 46 lokale publieke omroeporganisaties: zij kunnen vanaf januari 

2023 met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) stappen zetten op 

het gebied van professionalisering en samenwerking in de streek. De subsidie maakt 

onderdeel uit van een breder en meerjarig investeringsprogramma van het kabinet voor de 

lokale publieke omroepsector. De subsidieregeling, die in nauw overleg met de NLPO is 

opgesteld, ondersteunt lokale omroepen om zich voor te bereiden op de stelselwijziging die 

is voorzien in januari 2025. Bron: NLPO. 

Zie ook de site van de SvdJ met een overzicht van de omroepen die geld krijgen. Acht lokale 

omroepen en 14 samenwerkingsverbanden, dus 22 x € 250.000,- = € 5,5 miljoen totaal. 

 

Omroep Peelrand en Omroep Meierij krijgen een subsidie van € 2,5 ton om professioneler te 

worden. Dit geld is afkomstig van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Bron: ED. 

Zie ook Omroep Brabant: "Extra geld voor Brabantse lokale omroepen: 'Zekerheid voor de 

toekomst'." Omroep Tilburg en Studio040 in Eindhoven krijgen geen extra geld. 

Zie ook Omroep Flevoland: "Extra geld voor lokale omroep Almere".  

 

Ook OOG (Groningen) krijgt geld uit het stimuleringsfonds. "Naast OOG kregen ook zeven 

andere omroepen dat bedrag. Veertien samenwerkingsverbanden van andere omroepen 

krijgen ook 250 duizend euro." Bron: OOG. 
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"16 december is de verjaardag van Radio Monique. 

Dat is een dubbele verjaardag: we worden op 16 december 2022 38 én 2 jaar. Op 16 

december 1984 begon namelijk de zeezender Monique op 963 kHz en de wedergeboorte op 

918 kHz was in 2020. Ons verjaardagscadeau is een hagelnieuw jingle-pakket, dat we 

combineren met de mooie jingle-collectie die we al hadden. Je hoort het vanaf 16 december 

2022 12:00u." Bron: Radio Monique 918. 

 

 

Extra AM (Amsterdam) meldt 5 december het streefbedrag van € 2.400,- binnen te hebben. 

 

België 

 

 

 

Radio PROS (Heldergem-Haaltert, regio Brakel) maakt z’n comeback op FM. Vanaf 1 januari 

is PROS weer te beluisteren op 88.8 MHz (met testuitzendingen). Op 5 februari komt er hoog 

bezoek: minister Dalle (media) komt om 13.00 uur de officiële FM-start geven. 

De zender was vier jaar enkel online te beluisteren. Stream hier. Webcam studio hier. 

Bron: RadioVisie. Site PROS hier. Zie ook mediaberichten over de erkenning. 
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Duitsland 

 

 

Radio Rosengarten. Eerst alleen in Zuid-Tirol op FM, nu ook online. Momenteel nog non-

stop. Van de makers van Radio C Luxembourg. Zie Satellifax. 

Heb je nieuws over je eigen lokale omroep? E-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: elektraverbruik, streams, tivùsat CAM 

Bas reageerde op het item over stroom te besparen door de wekkerradio te vervangen door 

je smartphone. Het item was meer grappig bedoeld naar aanleiding van Max Meldpunt. Bas 

gaat er serieus op in. Hij vindt dat er wel te besparen is op OLED-TV's en kabeldecoders. 

OLED-TV's verbruiken meer dan een LED-TV, dat is bekend. En kabeldecoders: zie onze 

eerdere artikelen over Ziggo en de omruilactie. Geen Ziggo-klant? Hang je decoder eens aan 

een Watt-meter. Bas ziet (terecht) een besparing in oude computers of overbodig zware 

computers met nodeloos zware componenten. Bas: "Je kan voor amper € 200 à € 300 mini-

computers kopen die de Intel Celeron Jxxx CPU bevatten en bovendien fanloos zijn 

waardoor ze ook geen lawaai maken. Ik draai zelf op meerdere schermen en regelmatig 

Windows in een VirtualBox, want ik draai Linux als operating-systeem.  

Zie hier een voorbeeld: 

 

Nu zeg je, een RaspberryPi4 is goedkoper, ja klopt, maar op de Pi4 kan je enkel Linux 

draaien. Als mensen stroom willen besparen, kijk eens naar zo'n doosje, zeker als de 

computer heel de dag aanstaat. Want als je een ouderwetse PC bv 8 uur per dag hebt 

aanstaan: 8 uur x 300 dagen x 150 Watt = 360 kW! (ongeveer € 239,76 per jaar aan huidige 

kosten, € 0,666/kWh, bron hier, prijs 1 december voor nieuwe klanten). Dit betekent dat je 

zo'n klein doosje op één jaar terugverdiend hebt aan stroomkosten. Immers 8 uur x 300 

dagen x 30 Watt = 72 kW (= € 47,95 per jaar). 

Pas op, de berekening van een gewone PC heb ik gedaan op licht gebruik, dus niet full-

power, want dan mag je het bedrag gerust maal twee doen, en de mini pc wel op full-power, 

tel uit je winst."  

Noot: Bas gaat uit van 66 cent per kWh. Per 1 januari 2023 geldt in Nederland tot een 

verbruik van 2.900 kWh een tarief van 40 cent/kWh (het 'prijsplafond').  
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En weer kreeg Hans (van Kanalenlijst Hans) e-mails dat sommige streams niet werken. En 

weer geven we het standaard antwoord: dat klopt, maar het helpt direct een 'dode stream' te 

melden zodat reparatie voor de volgende kanalenlijst nog mogelijk is. Wat nóg meer helpt is 

meteen zelf te zoeken naar een werkende stream. Hoe? Dat staat beschreven in de 

UP/DOWNLINK van 19 juli 2018. Met de browsers Chrome of Firefox en de app Video 

DownloadHelper kan de url van een live stream uit een website gehaald worden. Dus… niet 

klagen en mopperen maar meehelpen alsjeblieft.  

Lezer Eugen heeft een originele kaart van de Italiaanse provider tivùsat. Deze werkt onder 

OSCam met een Argolis Triple Reader (feitelijk een 3-voudige Smargo USB kaartlezer). In 

het vorige nummer schreven we dat tivùsat niet gecertificeerde decoders vanaf 21 december 

op zwart gaat zetten. We vroegen ons af of dit niet alleen voor decoders maar ook voor de 

CAM's die her en der op internet worden aangeboden geldt. Eugen las dit en besloot niet te 

wachten. Hij kocht een WE CAM CI+. Deze is ook te vinden op de site van tivùsat. Zie hier 

en vervolgens doorklikken naar een van de webwinkels die tivùsat bij HD op haar site heeft 

staan, zoals die van Digiquest. Deze versie van WE CAM is  kennelijk voor HD. Er zijn ook 

CAM's voor 4K/UHD (zie hier). Hier staat WE CAM niet bij. 

 

Eugen heeft de WE CAM CI+ in zijn ontvangers gestoken. Eerst moet de CAM softwarematig 

geïnstalleerd worden. Dit doe je door af te stemmen op Canale5 HD en de instructies te 

volgen. Het lukte Eugen niet beeld te krijgen op zijn VU+ Ultimo 4K maar wel op de 

TechniStar S5. Deze is officieel CI+ gecertificeerd en was ingesteld voor Canal Digitaal in 

combinatie met de CAM803 (ook ooit getest).  

Eugen: "Ontvanger volledig gereset en de Hotbird ingelezen. Ook naar Rete 4 HD 

geschakeld en WE CAM CI+ ingeschoven. Ook hier ging de autorisatie goed. Module eruit 

en weer erin. Na vijf seconden keurig beeld op de tivùsat-kanalen! Als laatste test de 

DM920-UHD aangeslingerd. Dito procedure, maar dan met de Dream CIplusHelper. Ook hier 

geen probleem met de autorisatie. Na toewijzing van Provider ‘MediaSet’ en een restart ook 

hier beeld." 

Naschrift: dank Eugen voor je reactie, mogelijk hebben meer lezers hier iets aan. Houd ons 

op de hoogte of de WE CAM CI+ na 21 december blijft werken. 

We vonden via Google met zoekwoorden 'WE CAM CI+' een aantal treffers. Zowel met als 

zonder kaart. Zie bijvoorbeeld Amazon (hier zonder kaart en hier met kaart) en Ebay. 

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

 

Zaterdag 13 mei 2023 is er weer een RadioDay. Het programma is nog niet bekend. Zie hier. 

En volg de Facebookpagina. 

 

 

Enig idee hoeveel een Playstation aan elektra verbruikt? Je zult versteld staan… zie hier. 

 

  

Elon Musks' SpaceX heeft 2 december een nieuwe bedrijfstak onthuld. Die zal dienen om de 

Amerikaanse inlichtingendiensten te ondersteunen. Bron: Business AM. De naam van deze 

nieuwe bedrijfstak: Starshield. Bron: Spacenews.  

 

 

De tentoonstelling RetroFuture in het Evoluon (Eindhoven) wordt ook door de NS 

aangeboden voor € 39,50 all inn, t/m 31 december. Zie hier.  

"In het futuristische gebouw wordt de bezoeker in een spectaculaire setting meegenomen in 

de belevingswereld van toekomstdenkers, dromers én kunstenaars met design, kunst, 

wetenschap en film." 
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Er zijn geen aanwijzingen dat het signaal van satellieten op aarde door 5G verstoord wordt. 

Dit is de conclusie van een onderzoek door de Satcoms Innovation Group (SIG). 

Mogelijk zou er storing kunnen zijn op de C-band maar dit kan door de satellietproviders met 

de klanten worden opgelost. Bron: Télé Satellite (NL). 

 

 

Hoe waarderen kijkers de ondertiteling bij de publieke omroepen? Regelmatig is hier een 

enquête over. Aan het slot de resultaten van de vorige enquête. Zie hier: 

 

Meer informatie over TT888 hier. Opgeven voor het Publiekspanel TT888 kan hier. 

 

 

Canal+ had dit jaar een conflict met de TF1 Groupe. Dat is bijgelegd. Thans is men zwaar 

aan het onderhandelen met Warner Bros. Discovery. Mocht dat niet lukken dan zullen de 

zenders in de titel bij Canal+ France op 8 januari 2023 op zwart gaan. 

Bron: alloforfait. 
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Apple heeft een functie geïntroduceerd waarmee mensen via satelliet hulpdiensten kunnen 

inschakelen als ze geen mobiele dekking of wifi hebben. De functie Emergency SOS is 

beschikbaar voor iPhone 14-gebruikers in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland. Bron en meer: NU.nl. 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

Het nummer ‘Goeiemorgen, morgen’, de Belgische Eurovisiesongfestivalinzending uit 1971, 

is in Vlaanderen en omstreken een geweldige hit die heel wat mensen kunnen meezingen. 

Maar ook in Oekraïne is het liedje momenteel immens populair. “Goeiemorgen heeft hier een 

andere betekenis”, vertellen enkele Oekraïners. Het betekent... 'fuck'… of 'klotezooi' of 'kut'… 

Bron: HLN, VRT en NOS.  

 

 

 

"De regering van Letland heeft de licentie van het Russische televisiekanaal TV Rain 

ingetrokken naar aanleiding van een oproep van een presentator om de Russische militairen 

in Oekraïne te steunen met beter materieel. Volgens de hoofdredacteur gaat het om een 

misverstand, maar het kwaad is al geschied." Bron en meer: Villamedia. 
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In het programma Buitenhof (NPO, zondag 11 december)  zijn twee journalisten van TV Rain 

te gast. Samen met Derk Sauer (Moscow Times) bespreken ze de situatie in Oekraïne en TV 

Rain. Het plots moeten vluchten en het onderdak vinden in Amsterdam waar men een studio 

heeft en programma's maakt die via YouTube en een speciale app in Rusland te zien zijn. 

Over Letland (zie hiervoor): een verspreking van een journalist met grote gevolgen. 

Buitenhof is via NPO Start terug te zien. 

 

TV Rain is ook te zien via de satelliet, Astra 4A (4,8 oost), sinds 13 december gecodeerd. 

 

Hardwarenieuws: Dabman OR 1, Inverto komt met Unicable II LNB 

 

Nieuw van Imperial: de DABMAN OR 1. Een stereo-radio met FM en DAB+ en… een 

zonnepaneel (voedt een 4000 mAh Li-ion-accu) en opwind-systeem. Zo kan de radio ook 

buiten worden gebruikt. Schokbestendig en waterdicht. Te gebruiken als noodradio (met een 

alarm/sirene en lamp). Met Bluetooth 5.0 en thermometer. Handleiding hier (DE + ENG). 

Prijs: gezien voor rond de € 100,- (hier en hier en hier en Google..). 

De radio kan ook via de netspanning worden opgeladen met een los bij te kopen voeding. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.npostart.nl/buitenhof/11-12-2022/VPWON_1332236
https://www.radiodeal.nl/radiowinkel/pdf/asset_c20980a07be01f2d6efef893be691850_bda_dabman_or_1_v2_11_22_de_en_fr_view.pdf
https://www.radiowinkel.com/a-77241869/imperial/imperial-dabman-or-1-stereo-draagbare-nood-radio-en-lamp-met-dab-fm-bluetooth-en-alarm/
https://www.tvcorner.com/fr/offre_consult.php?_iof=9806&_page=1
https://www.amazon.nl/dp/B0BM4QY9LP/ref=olp-opf-redir?aod=1&ie=UTF8&condition=new&tag=hardwareinf0a-21&creative=380345&creativeASIN=B0BM4QY9LP&linkCode=asm


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 31                    
 

14 december 2022  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 22/27 
  

 

Tot slot: radio's buiten te gebruiken met batterijen zijn er al lang. Een accu die oplaadbaar is 

via zonnepanelen en opwindsysteem is unieker. Daartussen zit een radio met een accu die 

men kan opladen, zoals de Kenwood CR-M30DAB. Tot drie uur luisteren naar FM of DAB+ 

via de ingebouwde accu. Zie een beschrijving bij Digital Fernsehen. 

 

 

Inverto heeft een nieuwe LNB op de markt gebracht. De Unicable II. Een kleine (123 x 65 x 

65 mm) en programmeerbare LNB waar maximaal 32 ontvangers op kunnen worden 

aangesloten via een coaxkabel. 'Kanaalstapeltechnologie' of 'Dynamische modus' genoemd. 

Iedere ontvanger heeft dan toegang tot alle transponders van de satelliet.  

Zie de site voor de technische details. Oproep: wie heeft ervaring met deze LNB? 

Zie ook Satkurier (NL). 

 

We hebben even bij een deskundige navraag gedaan hoe dat zit met optimaal kijken als je 

twee tuners in je ontvanger hebt. André geeft aan: "In theorie moet het lukken meerdere 

transponders verticaal en horizontaal gelijktijdig te bekijken, zolang het dan transponders 

betreft die dan wel in dezelfde band bevinden, je hebt immers 4 variabelen. H/V, high/low. 

Dat is het mooie van Unicable. Ik gebruik dat dus in combi met een Jultec, best wel bijzonder 

dat je vier posities over één kabel kunt halen en die door elkaar kunt delen met, in mijn 

geval, 6 tuners." 

Sjaco: een FBC tuner in je ontvanger geeft meer opties dan standaard tuner.  
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Softwarenieuws: Ziggo test EPG, Video DownloadHelper   

 

 

Reden: abonnees klaagden de afgelopen jaren veel over problemen bij programmeren 

vanwege verkeerde begin- en/of eindtijden. Meer bij Totaal TV en het Ziggo Community. 

 

 

De app Video DownloadHelper heeft thans versie 7.6.6. voor Firefox. Met deze app kan je op 

een site van een omroep de stream url van een live-uitzending proberen te analyseren. Hoe 

dit werkt hebben we beschreven in de UP/DOWNLINK 2018, nummer 7, pagina 21. 

 

Ook voor Chrome was er een update. 

 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 17 december, samen met computerclub 

Pegasus, van 11.00 uur tot 16.00 uur, een clubdag gepland. 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 op 13 december aangevuld met 

een kaartje van het geschatte DAB+-bereik in Vlaanderen. En Brussel/Wallonië. 

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 deze pagina vul rechtsonder een e-mailadres in het blok van e-mailnotificatie in. 

Heb je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.  

Stand 12 november: 1.096 inschrijvingen. 
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Uitsmijters 

Varia 

 

De Malaspina Glacier, een gletsjer in Zuidoost-Alaska, gebracht door de ESA-satelliet 

Copernicus. Meer hier met een interessante video. Het lijkt wel een kerstplaatje…  

 

Aan de rand van de High Tech Campus Eindhoven staat sinds kort een zelfverlichtende 

'kerstboom' te pronken. Er komt geen ondergrondse stroomkabel aan te pas. De als boom 

opgetuigde lantaarnpaal is namelijk voorzien van een zonnepaneel en een klein 

windmolentje. Het is eigenlijk een lantaarnpaal, een demonstratiemodel van het Eindhovense 
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bedrijf Windlux. Voor de gelegenheid deze lantaarnpaal vermomd als kerstboom, goed 

zichtbaar vanaf de randweg (N2/A2). Bron: ED. 

 

 

De componist César Franck werd 10 december 1822 geboren. 200 jaar geleden dus.  

De VRT-zender Klara geeft daarom extra aandacht aan hem, zie hier. Opmerkelijk: Franck 

werd geboren in Luik en verhuisde op zijn dertiende naar Parijs. In 1937 verkreeg hij de 

Franse nationaliteit.  

De redactie van Klara vraagt zich af: "Een Belg dus? Of toch een Fransman?". Awel… 

geboren in 1822 in Luik, dat toen onderdeel was van… Nederland. Dus meer een 

Nederlander dan een Belg…  

Schotels in den vreemde… 

 

 

Maandag 5 december 2022. De bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld is gestart. 

Het gaat om 197 schotels en 131.072 antennes van de Square Kilometre Array (SKA).  

Deze komen in West-Australië en Zuid-Afrika en zullen samenwerken om buitenaards leven 

te ontdekken. Het is de verwachting dat de SKA vanaf 2027 in gebruik kan worden genomen. 

Bron o.a.: NU.nl en BBC News. 
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Actieve Starlink-schotels geven wat warmte af… lekker voor katten… 

Bron: besloten Facebookpagina van Starlink Oekraïne. 

 

Via de kabel of via de satelliet..?  

 

number one… nou… aan vervanging toe zou je zeggen…  

Waar zou deze staan? C-band gericht? 
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Alle schotels lijken gericht op de moskee…  

 

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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