UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 12
Voorafje
2015 zit er weer bijna op. Voor ons al meer dan tien jaar een nieuwsbrief voor jullie. Eerst
via de FDSE en nu als UP/DOWNLINK via De Transponder. Wat vliegt de tijd…
Wat zal 2016 ons hobbyisten brengen? Meer UHD-receivers? We hopen in ons blad er veel
over te schrijven.
Ondanks de trend dat alles digitaal gaat (forums) merkten we in 2015 toch een forse
toename van lezers van dit pdf-bestand. Dank.
Wij wensen onze lezers fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Blijf insturen in 2016.
Reacties op dit nummer zijn van harte welkom via specials@detransponder.nl
De redactie (Gerard, Hans en Rob).
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen
In deze rubriek na algemeen omroepnieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde
zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en kabel en
streams.
Algemeen omroepnieuws
 Dat Canal Digitaal van de sd-zenders die ook in hd uitzenden af wil wisten we al. Thans
heeft men aangekondigd in 2016 met de sd-versie van NPO 1, 2 en 3, RTL 4, 5 en 7,
SBS6 en Net5 via Astra 19 oost te stoppen. Wanneer is nog niet bekend gemaakt. Op 1
januari 2016 wordt er wel een eerste stap gezet: alle abonnementen (smartcards) zullen
dan meer hd-zenders krijgen. Welke staat in het bericht niet bij. Voor kijkers in zuid
Europa kan het lastig worden. Astra 23,5 oost is daar enkel met een grote schotel te
ontvangen of zelfs niet;







Per 18 december is er een nieuwe sd- en hd-kanalenlijst van CanalDigitaal. Op die
datum verdwijnt feitelijk NPO Doc. MTV en Comedy Central gaan naar een andere
transponder op 19 oost en TV Oranje naar een andere op 23 oost. Tot in januari op de
oude en nieuwe frequentie. Nick jr. is toegevoegd aan het basispakket. Het
Evenementenkanaal is t/m 24 december voor 101TV met Serious Request. Daarna tot 5
januari voor NPO Cultura met de Top 2000. Ook kondigt CanalDigitaal per 2016
wijzigingen aan. Vanaf 1 januari is Radio 538 gecodeerd en verdwijnt SlamFM;
BBC Three verdwijnt begint volgend jaar uit de ether en zal dan enkel online te
ontvangen zijn. Een deel van de programma’s gaat naar BBC One en Two. Bron:
Telecompaper. Volgens The Guardian zou het moment in februari 2016 liggen;

In het vorige nummer al aangekondigd: 30 november startte Ecoland TV. Om 20.30 uur
was het een feit. De zender is online te zien met een wisselende stream-url (dus niet op
te nemen in een kanalenlijst, jammer). In het eco-weerbericht een verwachting van op te
wekken stroom via zonnepanelen en windturbines;
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1001 Nacht, dat zal het laatste programma van omroep IKON zijn. Op 28 december op
NPO 2. Van 00.00 uur tot vroeg een overzicht van 70 jaar IKON-tv-programma’s. IKON is
een van de kleine levensbeschouwelijke omroepen die hun zendtijd verliezen. Bron:
IKON;



Ook de RKK neemt afscheid van het publieke bestel. De laatste uitzending is dinsdag 29
december om 16.05 uur op NPO 2: Adieu RKK. In een uur kijkt men terug op zestig jaar
radio- en tv-uitzendingen. Bron: RKK;



De Joodse Omroep heeft 27 december op NPO Radio 5 haar laatste uitzending (bron);
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Weer veel tijdelijke kerstzenders, tv en radio. Zo heeft Q-Music via haar site en app t/m
24 december 24/7 een Qmusic Christmas. Zie onderaan op de webpagina (button:
Station). Bron: Nederlands Medianieuws ;
De Boeddhistische Omroep (BOS) heeft 10 december een contract getekend met de
KRO/NCRV. De BOS gaat op in deze grote NPO-omroep. In 2016 kan zo 23 uur
‘boeddhistische tv’ gemaakt worden. Bron: Boeddhistisch Dagblad;



16 december: laatste dag van JIM. Op 18 december begon Kadet. Bron:
Mediamagazine. En zie hier http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151216_02023881voor
nieuwe programma’s van VTM in 2016. Volgens De Morgen richt de jongenszender zich
zo beter op de adverteerder (gerichter reclame maken);



BVN, niet alleen 24/7 maar via internet nu ook wereldwijd via een stream te bekijken.
Hoewel wereldwijd… niet in Nederland en België. Jammer, dan hadden we de stream in
Kanalenlijst Hans kunnen zetten. Zie de site van BVN en dit artikel daarover in De
Telegraaf;
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De 13 regionale omroepen hebben in een brief aan de Eerste Kamer hun zorgen geuit
over de wijzigingen in de Mediawet per 2017. Binnen anderhalf jaar fuseren tot één grote
organisatie vinden ze een te grote uitdaging. Bron: Villamedia;



De nieuwe Mediawet is 17 december in de Eerste Kamer aangenomen (zie hier).

Astra 19 oost
 Deutsche Welle brengt vanaf 14 december een Arabisch-talige tv-zender gericht op
vluchtelingen. Doel is een snel integreren (in Duitsland).De naam: DW (Arabia). Zie ook
TotaalTV. Acht NPO-omroepen hebben onder de titel Net in Nederland een online
informatie-platform geopend (bron: NOS);
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Op 11.141 H kwam een nieuwe transponder met zestien testbeelden van de firma STN.
Gereserveerd voor..?;
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M+ Starwars, tijdelijk voor Spanje, code;
ATV voor Oostenrijk, code;
Sarafan voor Rusland e.o., fta;



NHK World HD uit Japan, fta;




Dorcel, erotiek, code;
Veel wijzigingen in met name Franse regionale zenders. Enkele transponder gingen ook
van S naar S2;
Classica is terug, Spanje, code.



Astra 23 oost
 Sport 1 heet door de overname van Ziggo ook op de satelliet voortaan Ziggo Sport 1;
 RegioBE werd 30 november vervangen door Evenaar. Naar blijkt een nationale zender
van ‘De Buren’, de exploitatiemaatschappij boven de regionale tv-zenders die RegioBE
vormden. Toerisme en documentaires, stad, streek en land. Zie ook dit bericht bij ATV.
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De vervallen regionale zenders hebben op hun site een livestream: ATV (Antwerpen TV),
TV Oost en TV Limburg. Deze streams zijn verwerkt in Kanalenlijst Hans. De stream van
ATV werkt niet 24/7;



Op onze vraag of er ooit weer een RegioBE komt kwam een negatief antwoord voor de
komende tijd;





TV Oranje verscheen op 12.109 H, code;
Arena Sport, Slowakije, code;
CD brengt tijdelijk 101TV (Serious Request). Dit zal gevolgd worden door NPO Cultura
(Top 2000). Het kanaal van NPO HollandDoc vervalt definitief;
Prima Comedy Central, Tsjechië, code;
CADET IN PLAATS VAN Jim, TVV code.
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Astra 28 oost
 MTV Live, code;
 Dancember, muziek, tijdelijk?, fta;



&TV HD, Aziatisch, fta;



Bike Channel UK, fta;
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Sky Star Wars, film, sd en hd, tijdelijk, code.

Hotbird 13 oost
 Fashion One i.p.v. Fashion TV, fta;
 Soyuz, Rusland, op andere frequentie, fta;
 Wellbeing, Polen, code;
 AXN Spin HD, Polen, code.

Kabel en Streams
 Groot Nieuws Radio. Een christelijke radiozender via 1008 AM en DAB+. Ook in het
kabelnet van o.a. KPN en sinds 1 december is Groot Nieuws Radio ook te beluisteren
bij Delta. Bron: persbericht GNR. Een stream zit ook in de Kanalenlijst Hans (wacht
enkele seconden op geluid);



Ziggo geeft vanaf 7 december jongeren/comedyzender #First door. Iedere dag vanaf
15.30 uur. Bron: Broadcastmagazine en Mediamagazine;



Ook voerde Ziggo 7 december weer frequentiewijzigingen door. Veel regionale en
lokale zenders die dubbel geplaatst waren zijn geschrapt. Ook is de regio-indeling
aangepast. Doel is kennelijk efficiënter omgaan met de beschikbare frequentie’s;
De Zeeuwse kabelaar Delta gaat in februari de Italiaanse RAI doorgeven., aldus
TotaalTV;
Kanalenlijst Hans zal in januari voor het eerst met een boeket Telfort komen;
NPO Radio heeft diverse streams (met webcam). Deze blijken echter via een
bijzondere techniek gebracht te worden. De stream-url is uniek gekoppeld aan het IPadres van de opvrager (zie hier), dus niet te verspreiden onder derden (bijvoorbeeld
via een kanalenlijst). Al lijkt hier mogelijk met een nieuwe Gstreamer-versie (1.7.0)
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van het nog uit te brengen images zoals OpenPLi 5.0 wel eens verandering in te
kunnen komen. De streams zijn door sommige gebruikers al te zien in een testversie
en zijn daarom alvast opgenomen in Kanalenlijst Hans van 14 december;
CartoonNetwork gaat ook online. Op 4 februari start met apps een digitale service
(CartoonNetwork Anything) voor mobiele apparaten. Bron: BroadcastMagazine;

We hebben het vaak over ‘Astra 19 oost’. Daarmee bedoelen we de positie 19,2
oost. Maar niet alles hangt daar exact. De Astra 1N blijkt aan de wandel te zijn. Door
KingOfSat al eens gezien op 18,6 oost. Mogelijk dat de 1N op termijn helemaal
verplaatst wordt en andere satellieten op 19,2 haar transponders overnemen. Zie hier
voor meer meldingen. Thans lijkt 1N weer rustig op 19,2 te hangen.

Reacties van lezers
The Parasol reageerde op het item over de zender RTV 7. Twee keer stond er goed RTV 7
maar heel opmerkzaam las hij ook een slip of the pen… RTL 7. Excuses.
Meega reageerde op het item over het boeket van Canal Digitaal of TV Vlaanderen dat zich
telkens irritant boven de boeketten van bijvoorbeeld Kanalenlijst Hans plaatst. Hij gaf als tip:
“Je kunt de fastscan ook aan laten staan en het bouquet iets naar beneden plaatsen dan
blijft die daar staan.”

Weetjes
Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten:



TotaalTV meldt dat de Rechtbank Zutphen verdachten schuldig heeft verklaard voor ‘tvpiraterij’, ofwel: cardsharing;
Het aantal huishoudens dat een abonnement op Netflix heeft is gestegen van 1 op 7 (Q2)
naar 1 op 6 (Q3 2015). Als we mogen afgaan op het Telecom Consumer Panel, aldus
een bericht op Telecompaper;
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In januari komt Canal Digitaal met een nieuwe ontvanger. Bijzonder aan deze MZ-101 is
het interactieve karakter. Men kan films en series bestellen en via een intern geheugen
is een beperkte mogelijkheid tot een pauzestand (voor sommige zenders). Ook is er een
Programma Gemist (voor sommige zenders);



Tweakers.net meldt dat de BBC bezig is met een experiment voor een videodienst die
afgestemd is op de wensen van de gebruiker. Eerst moet via een smartphone een
voorkeur worden aangegeven, alvorens video’s worden getoond. Niet alleen voor beeld
(video) maar ook voor muziek. Het project heet ‘BBC Visual Projective Media’. Meer
uitleg is te vinden op een site van de BBC;
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Welke provider biedt het beste pakket? Dat vroeg VARA KASSA! Zich 5 december af. Zie
hier voor enkele conclusies. Canal Digitaal is niet meegenomen daar deze geen all-in
pakket (zelf) kan aanbieden. Wel werd de basisprijs genoemd en ‘een overvloed aan
zenders (212)’;
Medialaan is 8 december begonnen met Stievie-free. Men kan gratis via internet naar alle
zenders van VTM en 2BE kijken maar… moet wel de reclame accepteren. Bron: De
Morgen en natuurlijk de site van Stievie zelf. Stievie is er niet alleen voor inwoners van
België;

Voor het publiceren van de programmagegevens van de NPO-zenders is een vergoeding
verschuldigd. Het Commissariaat voor de Media heeft 14 december nieuwe tarieven
bekend gemaakt. Er zijn tarieven voor gedrukte media (gidsen, kranten), epg’s en online
media. De tarieven zijn lager dan voorgaande jaren. Dit komt door een uitspraak van het
Hof Amsterdam. Dit hof bepaalde in april 2015 dat de gegevens geen intellectuele
eigendomsbescherming genieten. Bron: CvdM;
KNIPPR is een nieuwe dienst van T-Mobile. Online tv-kijken naar zenders die je zelf
kiest. Dus: zelf een pakket samenstellen. Ook voor niet-T-Mobile-klanten, er is geen
sprake van koppelverkoop met bijvoorbeeld internet of telefonie. Maandelijks opzegbaar.
Dit alles is uniek in het Nederlandse aanbod. De dienst gaat begin 2016 van start. De
prijs wordt bij de commerciële lancering begin 2016 bekend gemaakt. Men kan zich nu al
aanmelden voor meer informatie. Bron: KNIPPR. Zie daar ook de promo-video. Welke
provider volgt..?;
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Hoeveel video ziet u per dag? Video = tv (lineair/live of uitgesteld), internet (streaming),
dvd enzovoort. Uit onderzoek door Telecompaper blijkt dat vrouwen gemiddeld 298
minuten per dag kijken. Mannen ietsje minder: 295. Bron: Telecompaper;

de eerste wereldwijd uitgezonden UHD-uitzending vond plaats op 8 december en
werd verzorgd door Eutelsat-partners samen met CTV (Vaticaan). Het betrof een verslag
van de opening van de Heilige Deur door paus Franciscus. Bron: Eutelsat;
 de opening van de deur was ook een item voor LuckyTV…
 de LG tv’s die in 2016 op de markt komen krijgen voor smart-tv webOS v3.0. Het is niet
bekend of oudere tv’s een software-update krijgen. De smart-tv’s worden meer ‘Magic’.
23 december 2015 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl
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Een eigen LG-systeem voor Zoom (aanpassen beeldformaat), Mobile Connection
(verbinding tv met smartphone) en Remote (beter communiceren met settop-box). Videostreams van internet moeten met versie 3 ook beter op de tv getoond kunnen worden.
Bron: LG-nieuwsbericht (Engelstalig) en De Telegraaf.

Hardwarenieuws
CI+ voor Gigablue
Gigablue heeft als een van de eerste fabrikanten de certificering CI+ op hun ontvangers
gekregen. Niet op alle modellen maar vooral de luxere modellen van hun range. Het gaat
om: Gigablue Quad+, Gigablue Ultra HD en de Gigablue X3.
Dit is vooral voor de Duitse SKY-Germany-gebruikers een welkome ontwikkeling. Deze
kunnen dan namelijk naast de ‘ongewenste SKy-ontvanger’ nu ook de Gigablue gebruiken.
Let wel op dat de CI+ certificeren niet betekent dat de ontvanger ook door de provider erkend
is, zie hieronder de daarbij horende uitspraken:
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“GigaBlue ist CI+ zertifiziert von CI+.
GigaBlue ist NICHT HD+ zertifiziert - daher muss man auch keine Restriktionen des
Inhaltsanbieters umsetzen.
GigaBlue ist NICHT Sky zertifiziert - daher muss man auch keine Restriktionen des
Inhaltsanbieters umsetzen.”
Dat het werkt is echter wel bevestigd op meerdere forums.
Het grote nadeel van CI+ zijn wel de restricties die hierdoor opgelegd worden, en dat zijn er
helaas wel aardig wat. Denk aan het:





verbieden dat een programma kan worden opgenomen;
verbieden dat een opgenomen programma kan worden gekopieerd;
verbieden dat een opgenomen programma na een bepaalde tijd nog kan worden
bekeken;
verbieden dat bij het afspelen van een opgenomen programma de reclame wordt
overgeslagen.

In Nederland hebben we tot nu toe nog niet overal de CI+ functie op de module. Tot nu toe
is dat bij Ziggo, Caiway, Kabel Noord en DELTA.
Canal Digital is voorbereid op Ci+, maar de + wordt tot nu toe nog niet toegepast.
De nieuwe module De CAM-701 is een CI+ module (insteekkaart) met geïntegreerde
smartcard (alleen te gebruiken i.c.m. deze module). Het lijkt wel de start te zijn voor de
invoering van CI+.
Of de CI+ inderdaad werkt in combinatie met de CI+ gecertificeerde Gigablue ontvanger,
kunnen wij nog niet bevestigen.
Voorlopig lijkt het wel dat Gigablue hier de beste kaarten voor in handen heeft.
Op het S4A-forum heeft sattv4iedereen op 22 december een eerste test geplaatst van wat hij
noemt de ‘M7 TVV orca module’. Hij heeft de module in zijn VU+ receiver gestoken en had
na enkele seconden beeld.
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Hij veronderstelt dat het ‘+ gedeelte’ nog niet geactiveerd was. Zijn voorlopige conclusie:

Draaibare lnb-constructie
In het vorige nummer van de UP/DOWNLINK maakte we al melding van enkele medehobbyisten die bezig waren de lnb op een of andere manier te draaien. Bijvoorbeeld een lnb
voor diverse banden (Ku, Ka, C) of met een ander doel.
Trust heeft een lnb draaibaar gemaakt. Zie het resultaat op S4A. De lnb-houder draait door
middel van een motor onder de schotel. Petje af, knap werk!

Dreambox Silicon Twin Tuner
Alles kan verbeterd worden… ook de tuners voor diverse typen van Dreambox. Op het forum
van OpenSat4All zagen we een melding dat er gevoeligere tuners te koop zijn, zie hier. Nog
niet voor de DM8000HD.
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Op de site van de fabrikant lezen we dat deze tuner niet alleen compacter (kleiner) is maar
ook een geringere warmteontwikkeling en minder energieverbruik kent. ‘In een handomdraai’
(zie hier) verander je zo een receiver van single-tuner in een met een dubbele tuner. Geen
tuner A en B maar A1 en A2, zo blijkt uit een promovideo op YouTube. Opnemen en kijken
via dezelfde transponder is met een kabel mogelijk (interne doorlus).

De tuner is niet alleen geschikt voor Dreambox’en maar ook voor de opvolger: Goliath.

LG
Goed beter best? De LG EF950V krijgt van Tweakers.net het cijfer 9. Een tien had er wellicht
in gezeten als het geluid en de webOS-bestudering beter was. Zie hier de review. De
EF950V is een toestel dat ook een satelliettuner aan boord heeft en de juiste codec voor
echte UHD-weergave. In de review staat namelijk dat het testprogramma op Astra goed
wordt weergegeven. Het is derhalve geen ‘uhd-tv’ die slechts beelden upgrade naar uhd.
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Deze oled-tv gaat bijna zes duizend euro kosten (prijs september 2015). Iets voor de
december-cadeau-maand..?

TechniSat UHD: DIGIT ISIO STC
Na VU+ komt nu ook TechniSat met een UHD-ontvanger, de DIGIT ISIO STC.
Een demo is te zien in het programma van Dr Dish, via YouTube, zie vanaf 7 minuten (tot 12
minuten).

Aan de voorzijde achter een klep rechts behalve een usb-poort ook een sd-kaart poort.
Aan de achterzijde zien we de ingang van twee DVB-S2-tuners en een DVT/C-S2 tuner. Een
gleuf voor een smartcard en een slot voor een CI-module.
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Nadeeltje: er kan geen harddisk in. Een externe harddisk zal via een kabel aangesloten
moeten worden.
NB: na verwachting zullen er binnenkort meer receivers op de markt komen die originele
UHD kunnen weergeven. Hiervoor is de HEVC-codec (H265) nodig. Recent werd bekend dat
de licentievergoeding op deze codec flink gaat dalen (Tweakers.net).

Softwarenieuws
Gigablue, nieuwe bootloader
Voor Gigablue-receivers is 22 december een nieuwe bootloader verschenen. Deze is gemeld
in het Fieltshopforum (zie hier) met de nodige stappen als handleiding. Nieuw is de
toevoeging van een ‘rescue mode’ van waaruit het image geflasht kan worden.

Downloaden van de bootloader voor diverse types kan hier via de site van Gigablue.
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Het Weer
De app het weer is goed uitgebreid. Via het opstartscherm (eerste afbeelding hierna) kun je
nu niet alleen de gebruikelijke neerslagradars (actueel, twee uur vooruit, enzovoort) bekijken
maar nu ook vervuilingsoverzichten en onder overige kaarten (tweede afbeelding) nog meer
leuks.

Oproep: KodiDirect 3.0 ervaring
Een van de presentaties op de open dag van De Transponder ging over Raspberry Pi 2. De
presentatie is na te zien via onze site (tweede van boven).Een mini-computer waarmee
diverse streams, al dan niet legaal (films) getoond kunnen worden.
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Het zou natuurlijk leuker zijn als we dit ook via onze Enigma-receiver konden laten werken.
En ja… er is software: KodiDirekt. Versie 3.0 is recent uitgekomen (zie forum OpenPLi).

Het programma werkt niet alleen onder OpenPLi maar ook onder andere images. Het is
nogal een uitzoekwerk en daarom is er een pagina op het Xtrend Support Forum voor vragen
en antwoorden (zie hier). Ook op het Fieltshopforum vonden we een nog bescheiden pagina.
Hier de link naar de pagina van de ontwikkelaar van KodiDirect.
Bij deze een oproep: wie heeft ervaring met KodiDirect v3.0 op een Enigma-2-receiver en wil
hier voor de volgende UP/DOWNLINK een bijdrage over schrijven? Graag een berichtje naar
specials@detransponder.nl.

OpenUitzendingGemist
De app OUG (OpenUitzendingGemist) heeft niet zozeer een innerlijke maar wel een uiterlijke
aanpassing ondergaan. Je krijgt nu niet meer op een scherm het totaal aan mogelijkheden
maar slechts enkele te zien: NPO Uitgelicht en NPO Populair. Door naar beneden te scrollen
volgt de rest van de opties. Ben dus niet verrast.
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Secret feed-file v2
Het installeren van een softcam in OpenATV, OpenDroid, OpenNFR, OpenLD, euroS@t en
OpenMips is omslachtig. Deze images hebben standaard geen softcaminstallatiemogelijkheid. We hebben er een special over gemaakt.
Op het Fieltshopforum is te lezen dat Sjekkie bouwt aan software onder de titel ‘secret feedfile’. Door deze tool te gebruiken is in luttele seconden een softcam te installeren. Op 21
december versie versie 2.1.

De Secret Feed Installer v2.1 (of inmiddels een nieuwe versie) is hier te downloaden.
Slingbox exchange
In het juli-nummer van UP/DOWNLINK hebben we nog eens geschreven over de Slingbox,
te weten een nieuwe loot aan de stam, de M1. Met een slingbox kun je op afstand je receiver
aansturen. Dus: receiver en Slingbox (gekoppeld) in Nederland. In het buitenland via internet
(laptop, tablet, smartphone) komen de programma’s vanaf de receiver gestreamd.
In het programma van Dr. Dish van 15 december wordt kort een nieuwe optie getipt voor
kijken over grote afstand: sharing van de Slingbox(en). Vanaf 4.10 minuut tot 5.27 minuut.
Kern van slingsharing is dat men contact kan opnemen met mensen in een bepaalde regio
en dan via hun de daar gangbare zenders ontvangen via de Slingbox. (als het ware een ruil
cq exchangeprogramma). Eventueel kan men daar ook een verzoek plaatsen.
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Men heeft daar forums voor de regio’s: USA, Azië, Australië, Canada, centraal en zuid
Amerika en Europa. Dit alles gaat via de site slingsharing.com.

Het is niet gratis. Wil men zelf een verzoek doen dan moet men zich op het forum
aanmelden en wordt daar eenmalig (= levenslang geldig) $9,95 of $14,95 voor gevraagd. Dit
noemt men “Paid services”. Zie hier.

De Transponder
De vierde zaterdag van december valt dit jaar op de 26e, Tweede Kerstdag. Natuurlijk gaat
dan de clubdag niet door. De eerst volgende clubdag is 23 januari 2016, van 11.00 tot 16.00
uur.
Wel is er nog voor alle leden van de BOV de Maten een nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag
9 januari 2016, 16.00 - 19.00 uur. Hiervoor zijn jullie dan ook van harte uitgenodigd!
Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar, Dolf, secretaris de Transponder.
Zie hier voor een totaaloverzicht 2016.

Uitsmijters…
December 2015… warmterecord… geen last dus van sneeuw op de schotel of lnb.
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Kerstwens van Eutelsat via deze link.

En die van SES Astra hier.

En daar sluiten wij ons graag bij aan! Tot in januari.
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