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Uitzending: 29 december 2013 – 23.00 – 0.00 uur

Presentatie: Wim Zonderland en Herman van Beek

Januari/Februari/Maart
'TV West belangrijkste nieuwsbron voor Hagenaar'
Voor alle Hagenaars is TV West nog altijd de belangrijkste lokale en regionale nieuwsbron. Dat blijkt
uit de jaarlijkse stadsenquête in opdracht van de gemeente Den Haag die in januari bekend is
geworden. Meer dan de helft van de Haagse
geënquêteerden (53%) schakelt TV West aan als
ze iets willen weten over de gemeente. Na TV
West, volgen de wijkkranten (39%), De
Posthoorn (37%), AD Haagse Courant en Radio
West. Vooral trekt de zender kijkers tussen de 45
en 64 jaar. Marokkanen (43%) zien TV West als
het meest geschikte medium om geïnformeerd
te worden over het nieuws uit Den Haag en omgeving. Daarna volgen Surinamers en Nederland.
In het onderzoek dalen alle traditionele media. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van internet om
aan nieuws te komen. Grootste stijgers zijn denhaag.nl en de website van het AD. Omroepwest.nl is in
het onderzoek niet meegenomen. Opvallend is dat de geënquêteerden nog het liefst geïnformeerd
blijven worden door TV West en De Posthoorn over gemeentelijk nieuws uit Den Haag.
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Broadcast Partners gaat commercieel DAB+-netwerk bouwen
Zenderexploitant Broadcast Partners gaat het DAB+-netwerk (digitale radio via de ether) bouwen in
opdracht van de landelijke commerciële radiozenders in
Nederland. Dit is in februari bekend gemaakt In de periode juni tot
en met augustus is het netwerk gebouwd en op 1 september
officieel de lucht in gegaan. Via het DAB+ pakket van de
commerciële radiozenders op kanaal 11C kunnen 18 radiozenders
worden ontvangen in vrijwel geheel Nederland. Ook de publieke
omroep heeft haar DAB-netwerk de afgelopen maand sterk
uitgebreid en is nu ook vrijwel landelijk te ontvangen. In 2014 zal
er een grootse promotiecampagne gaan plaatsvinden om digitale
radio onder de aandacht te brengen bij de luisteraars.
KORT:


Sacha de Boer stopt als anchor van het NOS Journaal van 20.00 uur. Na bijna 17 jaar NOS,
waarvan 10 jaar als presentator van het Achtuurjournaal, heeft zij besloten zich op andere
dingen te gaan richten. Op 3 mei presenteerde zij haar laatste uitzending



Na 25 jaar verliest de SLOR (Stichting Lokale Omroep Rotterdam) haar zendmachtiging in
Rotterdam. Stichting OPEN Rotterdam mag de komende vijf jaar deze rol gaan vervullen.
Inmiddels is Open Rotterdam gestart. In de Haagse regio ook te ontvangen op 93,9 MHz



Voor de kleine levensbeschouwelijke omroepen is in het toekomstige en compacte
omroepbestel geen plek meer. De publieke omroep
telt vanaf 2016 nog maximaal 8 omroeporganisaties.
Dat zijn er nu nog 21. Ondertussen hebben de
meeste betreffende kleine omroepen al onderdak
gevonden bij de bestaande omroepen. Het
vermoeden is dat ze daar vanaf 2016 helemaal in op
zullen gaan. Er zijn al hechte banden tussen KRO en
RKK, VPRO en Human, terwijl de EO zich over twee
andere kleine kerkelijke omroepen, de Ikon en
Zendtijd voor Kerken (ZvK) ontfermd.
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De brandweer van Den Haag moest begin februari uitrukken naar een brand in het gebouw
van Omroep West in Den Haag. Er bleek kortsluiting te zijn geweest. Een werknemer van de
omroep kon de brand blussen. Brandweer en politie waren snel ter plaatse. Niemand raakte
bij de brand gewond. De uitzendingen van Radio West en TV West konden gewoon doorgaan.
Inmiddels hebben ook Den Haag FM en Den Haag TV onderdak gevonden in het pand van
Omroep West.



De legendarische Vlaamse oud-voetbalcommentator en sportjournalist Rik De Saedeleer is
begin maart overleden. Hij was in januari 89 jaar
geworden. Rik De Saedeleer werd op 17 januari 1924
geboren in Mechelen. Hij bleek over veel voetbaltalent te
beschikken en waagde zijn kans bij Racing Mechelen, waar
hij op zijn vijftiende in de eerste ploeg gedropt werd. De
Saedeleer maakte in de jaren 50 de gloriejaren van de club met stamnummer 24 mee. Hij
eindigde met RC Mechelen één keer tweede en twee keer derde in de hoogste klasse.



Half maart moesten we afscheid nemen van Herman Emmink. De radio- en
televisiepresentator overleed op 86 jarige leeftijd. Hij presenteerde
tussen 1954 en 1988 verschillende programma's op radio en tv,
waaronder 'Muzikaal Onthaal' en het spelprogramma 'Wie van de
Drie'.



Twee etherpiraten uit Steenwijk zijn half maart uit de lucht gehaald omdat ze de
communicatie tussen piloten verstoorden. Volgens het Agentschap Telecom waren de piraten
daarmee een bedreiging voor de veiligheid
van het luchtverkeer. AT heeft ingegrepen
na klachten van de Belgische
luchtvaartautoriteiten en Groningen
Airport Eelde. Het ging daarbij om het
vliegverkeer in de aanvliegroute naar
Brussel. Inspecteurs troffen twee
etherpiraten in de regio Steenwijk die, los van elkaar, het luchtverkeer verstoorden. De
piloten die boven Duitsland en België vlogen en communiceerden met de
luchtverkeersleiding, hoorden daardoor in plaats van luchtvaartcommunicatie,
Nederlandstalige muziek en ruis.
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April/Mei/Juni
25 jaar Radio 10 Gold
Radio 10 Gold viert begin mei haar 25e verjaardag. Radio 10 Gold begon in 1988 onder de naam
Radio 10 met haar uitzendingen en was samen met Cable One één van de eerste commerciële
radiozenders voor Nederland. Inmiddels heet
Radio 10 Gold weer Radio 10 en is sinds eind
augustus weer te horen via de FM. Radio 10 is
hiervoor wel van eigenaar gewisseld. Radio 10
maakt geen onderdeel meer uit van de 538
Groep maar valt nu onder Radiocorp BV dat al
actief is met de radiozender 100 % NL. Radio 10
moest voor de verhuizing naar FM wel afscheid nemen van haar middengolffrequentie op 828 kHz.
Radio 10 is een initiatief van voormalig VARA-diskjockey Jeroen Soer en begon op 4 april 1988 met
uitzenden. Commerciële radio was in Nederland toen nog niet toegestaan. Radio 10
omzeilde dat door de in Amsterdam gemaakte programma's via de satelliet naar Italië te
sturen. Radio 10 was officieel een Italiaans station van het bedrijf Rete Zero, met een
FM-frequentie (FM 105 MHz) in Milaan.
100% NL komt met tv-zender
De commerciële radiozender 100% NL heeft in 2013 ook een televisiezender gekregen: 100% NL TV,
waarop 24 uur per dag clips, concerten, interviews en programma's rondom Nederlandse
artiesten te zien zullen zijn. 100% NL TV is een samenwerking tussen het radiostation en de
makers van Lite TV. Sinds september is 100 % NL TV te zien via het digitale kabelpakket van
Ziggo. Ook DeltaTV in Zeeland geeft de zender door.
Griekse regering haalt publieke omroep uit de lucht
De Griekse regering heeft beslist om begin juni de publieke televisie- en radio-omroep ERT te sluiten.
Na verloop van tijd zou de omroep opnieuw van start gaan, maar met veel minder personeel. Bijna
3000 mensen zouden hun baan verliezen. De sluiting leverde veel protesten op in Griekenland. In
november jl deed de politie nog een inval in het gebouw van de ERT omdat oud-werknemers het
gebouw bezet hielden.
Eind augustus is er in Griekenland een nieuwe publieke omroep gestart. De regering heeft zo’n
vijfhonderd mensen op tijdelijke contracten aangenomen voor de nieuwe interim-omroep. De
voormalige ERT-medewerkers zeggen hun programmering voort te zetten en op internet te blijven
uitzenden.
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Kort nieuws:


De Nederlandse televisiezender Car Channel is door het Commissariaat voor de Media uit de
lucht gehaald. De televisiezender voldeed
volgens het Commissariaat niet meer aan zijn
verplichtingen. De uitzendlicentie van Car
Channel is per 18 april ingetrokken door het
Commissariaat voor de Media en derhalve mag
de zender niet meer worden doorgegeven.
CarChannel zond 24 uur per dag, 7 dagen per week programma’s uit over de auto- en de
motorwereld. In het weekend waren ook live auto- en motorsportraces te zien.



Slecht nieuws voor de Haagse commerciële radiozender VAHON. De hindoestaanse
radiozender krijgt van de rechter te horen dat de zendmasten in Stompwijk niet legaal zijn.
VAHON heeft inmiddels een nieuw plekje gevonden voor de masten langs de A12 bij
Leidschenveen. De bewoners van de nieuwe locatie voor de zendmasten zijn niet blij met de
masten in hun voortuin.

VAHON gebruikt de zendmasten voor de uitzendingen op middengolf-frequentie 1557 Khz.
Sinds kort is VAHON te beluisteren via de 1566 kHz.


De provincie Zuid-Holland mag bezuinigen op Omroep West. De rechtbank in Den Haag heeft
de bezwaren van de zender ongegrond verklaard. De rechter stelt, in tegenstelling tot wat
West beweert, dat er geen sprake is van een
onrechtmatige bezuiniging. Zuid-Holland heeft
voldoende aannemelijk gemaakt dat de
bezuinigingen niet tot gevolg hebben dat Omroep
West niet mee aan de eisen van de Mediawet kan
voldoen. De rechtbank vindt dat West haar eigen
vermogen moet aanspreken om de tekorten op te
vangen. Om die reden hoeft het besluit van de
provincie Zuid-Holland niet worden teruggedraaid. Omroep West moet anderhalf miljoen
euro besparen. Naast West moet ook RTV Rijnmond fors korten.
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Nico Silvius, oprichter en oud-directeur van de commerciële regionale radiostations RADIONL
en WaterstadFM, wordt de nieuwe directeur annex aandeelhouder
van zijn oude zenders en producent van Freez FM. De radiozenders
zijn met terugwerkende kracht tot 1 mei 2013 teruggekocht van NDC
Mediagroep door een consortium met Nico Silvius als centrale spil.


Per 29 juni is de commerciële radiozender Radio
Waddenzee gestopt met haar uitzendingen. De zender uit
Friesland zond uit via de middengolffrequentie 1602 KHz.
De zendtijd op deze frequentie wordt nu gevuld door
Radio Seagull



Radio 227, dat eind 2012 haar uitzendingen staakte, maakt in juni een doorstart onder de
naam NostalgieNet Radio. Hiermee
wordt NostalgieNet Radio de radiovariant van de digitale
televisiezender NostalgieNet.
NostalgieNet Radio zendt voorlopig
alleen nog uit via Internet.



Eind juni werd bekend dat Eredivisie Live verder gaat onder de naam FOX Sports. Eredivisie
Live is overgenomen door het mediaconglomeraat van Robert Murdoch.

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen is naast het Nederlandse voetbal uit de Eredivisie
ook het voetbal uit Engeland en Italië te zien bij de betaalzender. Daarnaast wordt er per
september een nieuw televisiekanaal gelanceerd op het “open net”: FOX NL.
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Op 18 mei vertegenwoordigde Anouk Nederland
op het Eurovisie Songfestival. de Haagse zangeres
kwam via de halve finale in de grote finale terecht
en werd daar keurig 9e met het nummer Birds…
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Juli/augustus/september
100% NL en 8FM winnaars veiling FM-vergunningen
Ad Venture BV is begin juli de winnaar geworden van de veiling van de landelijke FM-vergunning voor
kavel A7. Ad Venture BV is al actief in Nederland met de commerciële radiozender
100 % NL. De Brabantse zender 8FM is winnaar geworden van de regionale zender
rondom Kaatsheuvel (104.3 MHz). De veiling van beide vergunningen is
georganiseerd door Agentschap Telecom.
Voor de landelijke FM-vergunning, kavel A7, waren 7 aanvragen op tijd ingediend. Ad Venture Radio
B.V., een dochter van 100% NL is de enige aanvrager die voldeed aan alle in de veilingregeling
gestelde eisen. Zij heeft een bod uitgebracht van € 828.819.
Voor de regionale commerciële FM-vergunning met een dekking in de regio Kaatsheuvel (kavel B38)
hebben drie partijen een aanvraag ingediend. TiDa BV, eigenaar van 8FM, voldeed als enige
aanvrager aan alle in de veilingregeling gestelde eisen. TiDa BV had een bod uitgebracht van
€ 40.888 Tot op heden is deze frequentie nog niet in gebruik genomen.
Beide vergunningen lopen van 4 juli 2013 tot en met 31 augustus 2017.
KORT


De Tweede Kamer keurt begin juli de wijziging van de Mediawet met daarin bepalingen voor
de verspreiding van radio- en tv-zenders aangenomen. Met deze wijziging worden
programmaraden afgeschaft. Pakketaanbieders (kabelexploitanten en andere aanbieders)
worden verplicht een standaardpakket van 30 zenders door te geven, met daarin een aantal
must carry-zenders. De Eerste Kamer keurt de wet later dit jaar ook goed en komt er over een
paar dagen een einde aan het fenomeen Programmaraden



De regionale commerciële radiozender Radio Continu nam per 1 augustus de
etherfrequenties over van de commerciële radiozender Holland FM.
Radio Continu is vanaf dat moment ook in Friesland te beluisteren in
de ether. Radio Continu gaat per 1 augustus ook uitzenden via 97,7
MHz op Terschelling, 97,9 MHz vanuit Tjerk gaast en de 104,7 MHz in
Leeuwarden.



De commerciële radiozender Wild FM wordt in juli gered van de ondergang. De zender uit
Amsterdam was eerder dit jaar failliet verklaard. Een aantal zakenmensen waaronder Henk
Zeeman nemen de zender voor een dikke 3 ton over. Wild FM was in de problemen gekomen
door een verloren rechtszaak tegen zenderexploitant Broadcast Partners. De uitzendingen zijn
tijdens de faillissement periode gewoon doorgegaan.
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Bij de 538 Groep vertrekt de grote baas Jan Willem Bruggenwirth. Hij wordt opgevolgd door
Jacqueline Smit, (voormalig Directeur Consumer Channel Group bij
Microsoft Nederland). In juli wordt bekend dat de Haagse wijk
Benoordenhout een glasvezelnetwerk gaat krijgen.
Reggefiber gaat het netwerk aanleggen.



Op 19 augustus start de nieuwe televisiezender FOX NL. FOX is alleen in digitale
televisiepakketten te zien. Bij de meeste aanbieders, zo ook bij Ziggo, is de zender te zien op
kanaal 11.



Eind juli wordt bekend dat het Haagse radioarchief gedigitaliseerd gaat worden. Op de
website die in oktober officieel werd gelanceerd zijn fragmenten te horen van vele radio
Haagse radiozenders van de jaren 70 tot nu.



BNR Nieuwsradio maakt op maandag 19 augustus stiekem reclame op Radio 1. Onder de
naam van vliegtuigmaatschappij ‘Bay and Air’ was de spot een aantal malen te horen op
Radio 1.

De spot is snel van de radio gehaald. "Radio 1 weigert STER-zendtijd aan de 'concurrent'.
Vandaar dat we hebben gewerkt met een 'trojan commercial' ", aldus Sjors Fröhlich,
hoofdredacteur BNR Nieuwsradio op de website van de radiozender. "Onder de naam 'Bay &
Air' hebben we STER-zendtijd ingekocht. Daardoor konden we als eerste commerciële
radiozender ooit adverteren op de publieke omroep."

Jaaroverzicht 2013 Mediamix/Den Haag FM

Pagina 8



Op 11 september komt de ondemand streamingdienst Netflix
beschikbaar in Nederland. Voor een vast bedrag per maand kan de
abonnee onbeperkt kijken naar series, films en tekenfilms via smart-tv,
tablet en computer.



Lokale omroepen gaan in de toekomst meer samenwerken. De OLON, de organisatie van
Lokale omroepen in Nederland, geeft aan dat het belangrijk is dat lokale
omroepen gaan samenwerken om zo te komen tot streekomroepen. De
samenwerking moet komend jaar al vorm gaan krijgen bij de diverse
lokale omroepen.



Op 7 september start Den Haag FM met een eigen hitlijst: de Den Haag FM Top 30. De hitlijst
is elke zaterdag te horen op Den Haag FM tussen 12-14 uur. Presentatie is in handen van Rick
van den Berg.

Oktober/november/december
Zoetermeer FM blijft lokale omroep Zoetermeer
Zoetermeer FM (Z FM) blijft ook de komende vijf jaar de publieke lokale omroep van de gemeente
Zoetermeer. Het Commissariaat voor de Media heeft de uitzendlicentie voor vijf jaar toegekend aan
de Stichting Zoetermeer FM. De aanvraag van "concurrent" StadsRadio
Zoetermeer is door het Commissariaat voor de Media afgewezen.
StadsRadio Zoetermeer, dat nu alleen uitzendt via Internet, was het
niet eens met de manier waarop de gemeente Zoetermeer haar
voorkeur had uitgesproken voor Z FM. StadsRadio Zoetermeer heeft
deze kwestie voorgelegd aan het Commissariaat voor de Media.
Hierover heeft eind augustus een hoorzitting plaatsgevonden bij het
Commissariaat voor de Media.
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Het Commissariaat voor de Media is van oordeel dat "het op goede gronden mag aannemen dat de
gemeenteraad van Zoetermeer op juiste en zorgvuldige wijze een positief advies heeft uitgebracht
over het pbo van Stichting Zoetermeer FM en een negatief advies over het pbo van Stichting
Stadsradio Zoetermeer". Het Commissariaat ziet dan ook geen reden om af te wijken van het advies
dat de gemeente Zoetermeer heeft opgesteld en wijst daarom Zoetermeer FM aan als lokale omroep
voor Zoetermeer.
Nieuwe studio voor Den Haag FM
De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh heeft 1 november de nieuwe studio’s van Den Haag FM
geopend. De lokale omroep van Den Haag is verhuisd van de Calandstraat naar het terrein van
Omroep West aan de Laan van ‘s-Gravenmade in
een nieuw eigen gebouw waarin moderne
radiostudio’s en de redactieruimte zijn
ondergebracht. De verhuizing is het resultaat van
de samenwerking tussen Omroep West en Den
Haag FM. Die begon eind 2011 nadat Omroep
West de stadszender na een faillissement
overnam.
Wethouder Baldewsingh opende de studio’s
door het logo van Den Haag FM op de gevel te onthullen en zijn handtekening te zetten op een
graffiti-kunstwerk op één van de muren van het pand. Hij zei trots te zijn op de samenwerking tussen
beide omroepen die volgens hem zorgt voor meer efficiëntie en een betere informatievoorziening. De
wethouder riep de jongerenzender FunX op om mee te doen aan de samenwerking en ook te
verhuizen naar het nieuwe pand van Omroep West en Den Haag FM.
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Radio Royaal
Vrijdag 15 november om 19.03 uur is Radio Royaal gestart met haar uitzendingen. Radio Royaal zendt
in de regio Den Haag op 99.4 MHz. Radio Royaal maakt gebruik van
een frequentie die tot 15 november in gebruik was door Radio Decibel
Den Haag. Radio Decibel is in de Haagse regio te horen via 97.6 MHz en
98.0 MHz. Radio Royaal brengt volgens een eerder verstuurd
persbericht een mix van oldies uit de jaren ’60, ’70 en ‘80 en
Nederlandstalige popmuziek. Op de playlist komen artiesten als The
Beatles, David Bowie, Michael Jackson, Madonna, Three, Bonnie Tyler,
Toto, Jan Smit, Jeroen van de Boom, Nick & Simon en De Dijk. Voorlopig
is er alleen non-stop muziek te horen op de radiozender. Naast de FMfrequentie 99.4 MHz is Radio Royaal wereldwijd te beluisteren via
Internet.
KORT


De online voetbalzender VI Radio (Voetbal International) stopte per 1 oktober met haar
uitzendingen. De samenwerking met Radio Veronica liep ten einde en werd niet verlengd. VI
Radio was alleen te ontvangen via Internet en bracht een mix van muziek en voetbalnieuws.
De items van VI Radio zijn nog wel te beluisteren via de website van Voetbal International.



In de regio Leiden is een nieuwe lokale omroep gestart: Unity NL. Unity NL brengt 24 uur per
dag Nederlandstalige muziek aangevuld met
regionaal nieuws. Unity NL zendt uit via de
106,1 MHz. Unity FM dat al uitzond voor de
regio Leiden blijft te beluisteren via de 105,7
MHz.



Gerard Timmer, Directeur Video, vertrekt per 1 januari 2014 bij de NPO. Hij draagt in de
komende periode zijn taken over. Hij is sinds juli 2007 in dienst. De reden van vertrek is een
verschil in visie op de vernieuwing van de organisatie. Dit bericht de Nederlandse Publieke
Omroep (NPO) in een persbericht. "Na een goede en intensieve samenwerking gedurende
een periode van zes jaar ziet Timmer hierdoor aanleiding om nieuwe stappen te gaan zetten
in zijn loopbaan.", aldus het persbericht.



Eva Jinek stopt per 1 januari 2014 als vaste presentator van NOS Met het Oog op Morgen op
Radio 1. Zij kan de presentatie van het Radio 1-programma
van de NOS niet meer combineren met haar televisiewerk
bij de KRO.
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Radio Veronica is op 4 november gestart met een nieuwe koers. De muziekmix is aangepast
en de programmering is op de
schop gegaan. Met het ingaan
van de nieuwe programmering
neemt Radio Veronica afscheid
van DJ’s Erwin Peters, Luc van
Rooij en Dennis Hoebee. Ook
van Radio Veronica DJ Bart van Leeuwen wordt afscheid genomen.



Begin november werd de publieke omroep getroffen door een stroomstoring. Hierdoor
konden de publieke radio- en televisiezenders een
uur niet uitzenden. Oorzaak was een
noodstroomtest die blijkbaar niet helemaal goed
ging. Eind november is er weer een grote storing bij
de publieke omroep. Dan zorgt een storing met een
computer voor een onderbreking op Nederland 1,2 en 3.



De Haagse programmering van FunX is voor de komende twee jaar gewaarborgd. De Haagse
gemeenteraad ging begin november akkoord met extra subsidie voor de jongerenzender.



Er is een recordaantal cadeaus opgehaald voor Donate A Gift die begin december plaatsvond.

De teller van de actie van Radio West, Den Haag FM, Zoetermeer FM en Gouwestad Radio
eindigde op 20.055 cadeaus. Alle presentjes worden nog voor de kerst naar mensen in ZuidHolland Noord gebracht die afhankelijk zijn van de Voedselbank.


De NPO heeft besloten om begin 2014 te starten met een proef van een jaar met de extra
gemistdienst NPO Plus. Het publiek kan zich
daar vanaf begin 2014 op abonneren. De
dienst NPO Plus is een betaalde aanvulling
op de gratis dienst NPO Uitzending Gemist.
De abonnee te maken met een groot aantal
voordelen bij de dienst NPO Plus. Meer programma’s, films en een betere kwaliteit
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En nog meer ondemand nieuws: NPO, RTL en SBS lanceren begin 2014 NLziet, een
gezamenlijke abonnementsdienst voor de drie online
platforms NPO Plus, RTL XL en Kijk (SBS). De dienst krijgt de
naam NLziet. "Met dit abonnement kunnen kijkers de
mooiste tv-series, films, reality, documentaires en shows van
de Nederlandse tv eenvoudig bekijken tot 365 dagen na
uitzending. De zendergroepen werken samen om aan de wens van de consument tegemoet
te komen.", aldus het persbericht van NLziet.



Het radioprogramma Somertijd van Radio Veronica heeft de Gouden RadioRing gewonnen, de
publieksprijs voor het beste
radioprogramma van 2013. De
Zilveren RadioSter ging bij de
mannen naar Radio 2-DJ Bert
Haandrikman. De Zilveren
RadioSter bij de vrouwen ging
naar Claudia de Breij. Angelique
Houtveen van Radio 6 Soul &
Jazz en FunX ging naar huis met
de Marconi Award voor
aanstormend talent. Sky Radio werd door de jury uitgeroepen tot beste radiozender. Eerder
was al bekend geworden dat de Marconi Oeuvre Award is toegekend aan de onlangs
gepensioneerde radiomaker Peter van Bruggen.



SBS wil in 2014 een nieuwe tv-zender starten. In eerste instantie wordt gezegd dat het gaat
om een ‘vrouwenzender’ maar het Algemeen Dagblad
ontdekt dat het een dekmantel is voor een heel ander type
zender: een gokzender. De Tweede Kamer is not amused van
deze move van SBS Nederland.



De commerciële radiozender Fresh FM kan blijven uitzenden in de ether. Begin augustus
kwam het nieuws dat de zendvergunning per 1 december zou worden ingetrokken door het
Agentschap Telecom. Oorzaak zou het ontbreken van een vergunning
van het Commissariaat voor de Media zijn. Inmiddels heeft Fresh FM
haar zaakjes weer op orde en blijft de zender dus gewoon uitzenden.



John de Mol wil de andere aandeelhouder van SBS Nederland, Sanoma,
uitkopen. Sanoma heeft een belang van 67 procent in SBS Nederland.
Sanoma wil geen verkoop van haar aandeel. De topman van Sanoma zegt
zelfs dat door John de Mol de kijkcijfers van SBS laag zijn.
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Zendschip de Norderney, het voormalige zendschip van Radio Veronica, is begin december in
Amsterdam officieel begonnen aan haar nieuwe leven.

Met een officiële opening door de Burgermeester van Amsterdam is het schip nu klaar voor
het ontvangen van evenementen. Ook kan er aan boord gegeten worden. Het schip ligt in
Amsterdam aan de NDSM pier en niet zoals zo velen gehoopt hadden in Scheveningen….


Per 3 februari stopt de NPO met het PDC-signaal door te geven. Met dit PDC (Program
Delivery Control) kunnen videorecorders op de juiste tijd worden
ingestart. Inmiddels zijn er volgens de NPO voldoende alternatieven.



De kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal voor het EK voetbal van 2016 én het WK
van 2018 zijn de komende jaren te zien bij de NOS. Tot op heden waren deze wedstrijden te
zien bij SBS6. Eerder al bemachtigde de NOS de rechten van de eindtoernooien zelf.



De actie van 3FM Serious Request waarbij 3 DJ’s zich opsluiten in een Glazen Huis heeft ook
dit jaar een recordbedrag opgeleverd.

In totaal werd in Leeuwarden door de DJ’s Giel Beelen, Paul Rabbering en Coen Swijnenberg
12.302.747 euro opgehaald. Dat is 51.080 euro hoger dan vorig jaar.
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Tot zover het mediaoverzicht van 2013.

Ook in 2014 staat er weer een hoop te gebeuren op mediagebied. Denk
hierbij aan de verdere ontwikkeling rond digitale radio, meer on-demand
diensten op televisie en de grote evenementen die er aan komen: De
Olympische Winterspelen in Rusland en het WK-voetbal in Brazilië en
natuurlijk het feit dat dit programma vanaf volgende week zondag op een
ander tijdstip is te beluisteren: Vanaf 5 januari is Mediamix elke zondag
tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM.
Het beloofd een mooi mediajaar te worden.

Herman van Beek, eindredacteur Mediamagazine.nl

Wim Zonneveld, eindredacteur Mediamix
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