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TECHNICOLOR AV LINK:

VERBINDINGEN
VAN OVERAL,
NAAR OVERAL
Benno Mensing

Naast het leveren van uitzenddiensten verzorgt Technicolor Nederland sinds jaar en dag liveverbindingen voor vrijwel alle landelijke radio- en televisiezenders. Het bedrijf beschikt over een
landelijk netwerk met als middelpunt het Media Park in Hilversum. Hier werd namelijk in 2006 vrijwel de
complete infrastructuur overgenomen van het toenmalige NOB, inclusief de Master Control Room en vele
schotels op en rond het Videocentrum.

met Eurofiber ook vele kilometers glasvezelverbinding naar diverse populaire radio- en
televisielocaties. Denk hier bijvoorbeeld aan
de verbindingen van het Media Park naar
Studio Plantage in Amsterdam, de studio’s
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op het Westergasterrein en Studio Cé in
Almere van Paul de Leeuw. Het KPN MExNet

Met de dienst AV LINK verzorgt Technicolor
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en dat is precies wat Technicolor met AV LINK
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Mensing: ”Met deze relatief nieuwe en relatief

groot kostenvoordeel dus.”
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teur binnen Technicolor Nederland: ”Elk type
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verbinding heeft zijn specifieke kwaliteiten en

Sinds het begin van dit jaar biedt AV LINK ook

zijn prijs, maar door de vele mogelijkheden
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soms door de bomen het bos niet meer. We
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glasvezelverbindingen van AV Link samen
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tieke items waar de beeldkwaliteit niet van de
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