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Bij mij thuis. 
 
1.  Abonnement  vast internet:  80 / 8 Mbps 
      (“TOT” 80M) 
1.  Met speedtest (ookla)        18,4 / 3,8 

2.  Draadloos (NetAnalyser)   18,3 / 4  
         ß-Zie links 
 
 
Conclusie: wat je effectief krijgt is 
                  maar een fractie van wat 
                  je denkt te krijgen.  
 
                  En het is A-symetrisch.  



Behoefte	aan	aansluitsnelheid	blijft	stijgen	

The	Global	Interconnection	Index	predicts	high	growth	rates	in		
enterprises	connecting	to	service	providers	solutions,	
increasing	by	57%	annually	between	2016	-	2020.	http://fply.co/9o1i2		



De massale glasuitrol ‘end-to-end Optic Fiber’ is tot stilstand gekomen. 
zie o.a. rapport van de FCA en breedbandatlas.nl 

Dat	is	een	probleem	omdat:	
	
•  In-Huis	(in-gebouw)	N-computer	netwerken	
•  Voor	samenwerken	en	delen	is	symmetrische	verbinding	nodig	
•  Software	en	diensten	Co-ontwikkeling:	distr	opslag	en	distr.	verwerking,	

Fog	Computing,	HOLO	
•  Sociale	cohesie	
•  MKB	en	starters	zijn	afhankelijk	van	BB:	verbinding	moet	robuust	zijn	
•  Synergie	door	Schaal	:	netwerk	effecten	Cooperatie	
•  Voorsprong	NL	behouden:	aantrekkelijke	vestigingsplaats	talent	
•  Moet	nog	verder	omhoog	kunnen	in	capaciteit.	2x	in	12	maanden?	

•  Huidige	ADSL/VDSL/Vectoring/	DOCsis	:	Vaag	en	duur	:	Zelf	METEN!	
•  Cherry	picking	(laaghangend	fruit	eerst)	ivm	aandeelhouderswaarde	
	
	



What will the future maybe look like :   Fractal repetition of the Internet paradigm 

(Planet) 
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Optic Fiber = Disruptive Technology . Hakt in verdienmodel incumbents (hedgefunds, banks) 
Vertragen en tegenhouden     Afknijpen : Geen vraag naar symmetrisch : bedrijven , uploaden 
Wi-Fi via boosters (wegblazen buren) of 230 volt kabels: storingen, straling, overspraak 
Vaag: TOT 15 Mbps;    Hybride netwerken: Optic fiber –Straatkast-- KOPER 
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Beter	Breedband	Aanpak	
•  Stel verplichting  aan Netwerk Providers : Universal Service = naar 

elke woning en elk bedrijfsvest minimaal 1/1 Gbps via end-to-end 
fiber, voor het zelfde betaalbare tarief, onafh. fysieke 
omstandigheden. Via fonds.  

•  In grote steden: We komen samen DIY de Netwerk Providers 
tegemoet : ingraven fiber kabeltjes van woning naar dichtstbijzijnde 
straatkast met “glas”. Desnoods straat-voor- straat aanleggen. Zo dat 
end-end fiber ontstaat 

 
•  In grote steden: Binnenbrengen DIY van voordeur naar 

appartementen en binnen woningen en kantoren met behulp 
     van Plastic Optic Fiber (POF) kabeltjes.	(ZOZ)		



•  Probleem “Naar binnen brengen BB in Appartementsgebouwen en Flatgebouwen” kan BETER opgelost met Plastic 
Optic Fiber kabeltjes, ingebracht in Gele electriciteitsbuisjes, met aan uiteinden Ethernet plug of Picocel Wi-Fi. 

Voorkom	frustratie:	denk	in	PICO-cellen	en	‘Gbps	internet’	waar	je	maar	wilt!	

19-01-18	

Plastic	Optic	Fiber	(POF)	

Wi-Fi	PICOcell	of	Ethernet	stekker,		
(in	electra	behuizing).		



Bijlage 1, document met schriftelijke toelichting 
 
Samen Werken aan Beter Breedband 
Opgesteld als input voor verkiezingsprogramma Piratenpartij GR2018 
ir. Jaap van Till, lidnr. 1413, versie 6, 28 dec. 2017        
  
1.  Ten behoeve van alle burgers en bedrijven; 
      ten behoeve van een beter vestigingsklimaat; synergie en innovatie via netwerkdiensten. 
 
2.   Concreet kan dit bereikt worden door: 
     Afdwingen van een Universal Service (US) verplichting aan de providers  
     van betaalbare aansluitingen overal (zie 1.) met 
     minimaal 1 Gbps, symmetrisch, sustained en met hoge beschikbaarheid. 
 
 
Verdere text is te lezen op:  
https://theconnectivist.wordpress.com/2017/12/09/input-voor-verkiezingsprogr-piratenpartij-beter-breedband/   
  



•  Bijlage 2. Verkiezingsprogramma Piraten Partij Amsterdam (10 Januari 2017) gepresenteerd 

 



Rol PiratenPartij: Civil Society 
RolRol	Piraten	Partij:		vernieuwing	Civil	Society		


