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Vooraf 
 
Februari, in dagen korter, iets minder nieuws. Daarom een beperktere UP/DOWNLINK dan 
jullie gewend zijn. In dit nummer wel een uitgebreide beschrijving van de Octagon SF4008. 
Een 4K-receiver die tevens geschikt is voor DVB-S2X en Multistream. Helaas is er geen 
OpenPLi beschikbaar. We hebben ons best gedaan maar de Duitse importeur had geen 
belangstelling. 
En krijgt Canal Digitaal medio april een concurrent (Joyne)? Dit en veel meer. 
 
Reacties op dit nummer zijn van harte welkom via specials@detransponder.nl  
 
De redactie (Emiel, Gerard, Hans en Rob). 
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen 

In deze rubriek na algemeen omroepnieuws een opsomming van de belangrijkste gewijzigde 

zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en nieuws over 

kabel en streams.  
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Algemeen omroepnieuws 

 De nieuwe dienst van de VRT, VRT NU, is 31 januari gestart. Echter… je moet je 

aanmelden. Je kunt kiezen uit een hele lijst van landen… maar als je niet voor België 
kiest dan krijg je de melding dat je geen gebruik kunt maken van de Vlaamse uitzending 
gemist (met tv-gids). Het live kijken naar Eén, Canvas of Ketnet gaat wel vanuit 
Nederland. Als men echter een adres buiten België opgeeft krijgt men geen kijkrechten. 
De tip van TotaalTV: hanteer een Belgisch adres…; 

 

 

 

 De Tsjechen bereiden zich voor op HbbTV versie 2.0, aldus Broadbandtvnews. Met deze 

versie is de communicatie tussen kijker en adverteerder verbeterd. Zo kan direct een 

product besteld worden. 

 

Astra 19 oost 

 Kabel eins HD Austria, nieuwe frequentie; 

 Movistar e.Sports, Spanje, code, in plaats van Los40. 

Astra 23 oost  

 JOJ Cinema +1 HD, Nova Action HD, Nova Gold, Nova 2, Tsjechië, code; 

 Zet, Tsjechië, radio, fta; 

 L1 Radio¸ Limburg, fta. 

 

Astra 28 oost 

 Bangla TV, India, fta; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Home & Health +2, code; 

 Discovery Shed +1, code; 

 POP Max, jeugd, fta; 

 

 4Music van code naar fta; 

 TRT World HD, fta. Niet alleen op deze satellietpositie maar op meer satellieten van het 

concern SES is TRT World te zien (zie SES persbericht). 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Hotbird 13 oost 

 IRT, Iran Today, fta; 

 

 Kalsan TV, Afrika, fta; 

, 
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 UA TV, Oekraïne, fta; 

 

 Nuta TV, Polen, fta; 

 

 Janatobaghie TV, Arab, fta; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Polsat Doku HD, code; 

 ARTI TV, test, fta; 

 

 Fight Network BK, sport, Canada, fta. 

 

Kabel en streams 

 De vorig jaar aangekondigde lineaire tv-zender Viceland begint in maart bij Ziggo (NL) 

en Telenet (B), aldus een bericht bij Broadbandtvnews en Ziggo. Er komt voor NL en B 

ook aparte content in eigen taal. Thans werken er in Amsterdam 130 mensen voor Vice; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.broadbandtvnews.com/2017/01/26/viceland-sets-dutch-and-belgian-launch-date
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 KPN heeft een nieuwe dienst gelanceerd: tot zeven dagen terugkijken. Via de EPG 

voor 132 tv-zenders. Niet alleen voor KPN-abonnees maar ook voor XS4All en Telfort. 

Bron: KPN; 

 

 De stream van Norderney 192TV is omgezet (naar rtmp://server-66.stream-

server.nl:1935/Norderney192/Norderney192) en komt in Kanalenlijst Hans van maart; 

 

 TotaalTV meldt dat Ziggo in stilte enkele sd-zenders gaat opwaarderen naar hd-kwaliteit 

en daarna de oorspronkelijke sd-variant laat verdwijnen. Als eerste zou Discovery ID op 

die manier zijn opgewaardeerd. Ook Ziggo Sport Golf en Ziggo Sport Racing zouden in 

hd komen (bron); 

 Ook meldt TotaalTV dat Ziggo het aantal analoge tv-zenders dit jaar niet zal 

verminderen. Om digitaal meer ruimte te krijgen zal men overstappen van mpeg-2 naar 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.norderney192.nl/video/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-breidt-hdaanbod-uit/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-breidt-aantal-hdkanalen-ziggo-sport-uit/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-geen-plannen-uitfasering-analoge-tv-wel-digitale-wijzigingen/


        UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 2                   
 

23 feb 2017     specials@detransponder.nl        www.detransponder.nl      pag 8/21 

 

 

  

mpeg-4. Er zijn nog klanten met een oude (sd) ontvanger. Deze zijn door Ziggo al 

benaderd. Idem Telecompaper; 

 

 Facebook op Smart TV. Dat kan. Facebook begint de uitrol bij Apple TV, Amazon en 

Samsung. Later volgen meer platforms. Bron: Telecompaper; 

 

 Krijgt Canal Digitaal flinke concurrentie? Binnenkort start op Astra 23,5 oost een nieuwe 

aanbieder gericht op de Nederlandse markt, genaamd Joyne. Men kan zich op de site 

vast inschrijven voor het verkrijgen van informatie. Volgens het persbericht van Joyne 

zou de start van het betaalbare radio- en tv-pakket medio april zijn; 

 

 

 Ziggo heeft een nieuwe service: een dagpas voor FOX Sports. Zie hier voor informatie 

en hier voor bestellen; 

 

 Het Duitse HD+ platform had eind 2016 maar liefst bijna 2,2 miljoen abonnees.Een groei 

van 15% t.o.v. 2015. Bron: SES (eigenaar HD+ platform); 

mailto:specials@detransponder.nl
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 De stichting BREIN heeft in haar strijd tegen aanbieders van IPTV niet alleen 

dagvaardingen uitgestuurd maar ook al een schikking getroffen. De – voor ons 

onbekende aanbieder – betaalt € 10.000,- aan BREIN en staakt de verkoop van 

abonnementen. Alle abonnees hebben een rectificatie ontvangen. Bron: BREIN; 

 

 Sun outage, de situatie dat de zon precies achter de satelliet staat waar je schotel op 

gericht is. We brachten hier ooit, met dank aan Sprietje, een special over. Sprietje 

kondigt weer een nieuwe sun outage aan. Voor Nederland 1 maart, afzakkend naar 

Spanje (5 maart). Bron: S4A; 

 Ziggo brengt Discovery ID, Ziggo Golf en Ziggo Racing nu ook in hd; 

 Met de komst van het Chinese CGTB HD (op de Hotbird) heeft Eutelsat de duizendste 

hd-zender in haar vloot (persbericht Eutelsat); 

 

 De Zwitserse publieke omroepen hebben hun contact met Eutelsat voor de doorgifte van 

hun zenders (in hd) op de Hotbird verlengd (persbericht Eutelsat). Satelliet blijft ideaal in 

een berglandschap... 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.stichtingbrein.nl/nieuws.php?id=442
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2014/02/sunoutage.pdf
https://www.sat4all.com/forums/topic/354485-wanneer-volgende-sun-outage/page-6#entry2430368
http://news.eutelsat.com/pressreleases/eutelsat-hits-new-milestone-of-1000-high-definition-channels-1816218
http://news.eutelsat.com/pressreleases/switzerlands-srg-ssr-renews-long-term-commitment-to-eutelsat-hotbird-position-for-hd-channels-1823352
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Reacties en vragen van lezers 

In nummer 1 maakten we een vergelijking tussen de Mutant HD51 en VU+ Uno 4K. Daarin 

schreven we dat voor de Uno 4K rond de 555 euro betaald moet worden. Foutje… de Uno 

4K kost zo’n 279 euro maar bij de Ultimo 4K begint de teller bij zo’n 555 euro. Wortellica had 

dit correct opgemerkt. 

Wil je ook reageren? E-mail naar specials@detransponder.nl. 

Wetenswaardigheden 

 

 De koepelvereniging voor kabelaanbieders, NLkabel, gaat haar naam aanpassen in 
NLConnect. Dit om meer in overeenstemming te zijn met het doel: signaal geven, 

ongeacht of dit door de koperen coax of door een glasvezelkabel gaat. Een ‘techniek 
neutrale insteek’ dus. NL Connect wil zich gaan openstellen voor alle aanbieders van 
elektronische communicatiediensten, zoals omroepdistributeurs en internetproviders 
(persbericht). NL Connect heeft na vertrek van Vodafone, Caiway en Ziggo nog maar 
negen leden en vertegenwoordigt dus maar een kleine markt, aldus Emerce; 

 
 Daar satellietontvangst beperkingen heeft (denk aan het niet kunnen of mogen plaatsen 

van een schotel) worden veel klanten gemist. Zo denkt Sky (Germany, Italy, UK). 
Daarom wil dit bedrijf vanaf 2018 de Europese markt gaan bedienen via IPTV, dus tv via 
internet, aldus TotaalTV. Probleem zijn de uitzendrechten op films/series en sport. Als 
deze nationaal al door een aanbieder zijn gekocht dan mag Sky niet hetzelfde brengen; 

 In januari gaf TPVision aan via Philips smart-tv’s gepersonaliseerde reclame aan te 
bieden. Meten wat de kijker kijkt en daarop gerichte advertenties. Dit heeft weerstand 
opgeroepen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze stelt dat dit alleen mag als de 
consument vooraf voldoende helder is geïnformeerd en toestemming heeft gegeven. De 
AP gaf TPV daarom een waarschuwing (zie persbericht 26 januari 2017); 

 
 De Hispasat 36W-1 is met succes gelanceerd vanaf Frans-Guyana (Broadbandtvnews); 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://forums.openpli.org/topic/47805-updownlink-2017-nummer-1-26-januari/#entry657768
https://forums.openpli.org/topic/47805-updownlink-2017-nummer-1-26-januari/#entry657768
mailto:specials@detransponder.nl
https://www.nlconnect.org/
https://www.nlconnect.org/nlkabel-wordt-nlconnect/
https://www.nlconnect.org/over-ons/onze-leden/
http://www.emerce.nl/nieuws/nlkabel-af-kabelimago
http://www.totaaltv.nl/nieuws/sky-wil-europese-iptvaanbieder-worden/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-spreekt-tp-vision-aan-op-reclame-op-smart-tv%E2%80%99s
http://www.broadbandtvnews.com/2017/01/28/soyuz-orbits-hispasat-36w-1
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 Eind januari heeft de Turkse overheid weer twee tv-zenders gesloten: ON4 TV en Kanal 

12. De teller staat daarmee op 151 gesloten mediabedrijven. Bron: Villamedia; 

 Op 31 januari is film.nl gelanceerd. Een site + bijbehorende gratis app waar men kan 

zoeken naar films en series. In feite is FILM.NL een zoekmachine die de consument naar 
alle legaal aanbod van series en films van bioscoop, op DVD, BluRay, tot on demand en 
TV gidst. Zonder commercieel oogmerk. Bron: film.nl en Nederlandsmedianieuws; 

 
 Vorig jaar kondigden we de eerste OLED-tv van Philips (TPV) aan: de 55POS901F. Zie 

een oude demo van Philips (september 2016).Toen bleef het lang stil… maar sinds 
medio februari wordt het toestel mondjesmaat uitgeleverd. Vaak nog tegen de officiële 
adviesprijs van Philips (€ 3.499,-) maar hier en daar ook wat lager. In de Philips 
personeelswinkel te Eindhoven was de prijs € 2.999,-. Wie volgt met een lagere prijs..? 
Bijzonder aan dit toestel is de combinatie van OLED met 4K/UHD en HDR en Android 
(versie 6.0, zodat alle apps met GooglePlay te installeren zijn). Een geweldig geluid (6.1 
soundbar ingebouwd). Twee sat-tuners. Goede afstandsbediening (met op de achterzijde 
een toetsenbordje). En last but nog least: driezijdig Ambilight (een Philips patent). Enig 
minpuntje: aan de game-stand moet nog worden gewerkt. Als men zoekt naar testen van 
dit toestel dan is het cijfers 9 tot zelf 10. De beste tv die Philips ooit heeft voortgebracht 
wordt wel geschreven. Zie bijvoorbeeld een test van het Duitse ‘Digitalfernsehen’ 
(december 2016) en Computer Bild TV (beide uit december 2016) of van het Engelse 
‘AVForum’ (februari 2017). En het Nederlandse Platte.TV (december 2016). Zie hier de 
Philips-site met meer technische informatie; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.villamedia.nl/artikel/protest-tegen-sluiting-turkse-tv-zenders
https://www.film.nl/
http://nederlandsmedianieuws.nl/media-nieuws/Zoekplatform-FILM-NL-voor-films-en-series-van-start/
http://www.philips.nl/c-m-so/televisies/p/oled-tv
https://www.youtube.com/watch?v=n-si7xYDc2E
https://www.youtube.com/watch?v=-kUueoK7fwQ
https://www.youtube.com/watch?v=g4OdtslbKnY
https://www.youtube.com/watch?v=954r4bdE0vk
https://www.youtube.com/watch?v=aVzUtKQYGUg
http://www.philips.nl/c-p/55POS901F_12/9000-series-superslanke-4k-oled-tv-powered-by-android-en-driezijdig-ambilight-en-perfect-pixel-ultra-hd
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 Fox Sports gaat zondag 26 februari de wedstrijd Feyenoord-PSV live uitzenden met 
beelden die een camera in een VR-versie van de wedstrijd opneemt. Deze registratie in 
de virtuele werkelijkheid is te zien via de eigen zender Fox 7 en via een livestream op 
Twitch. Bron o.a. FOX Sports. Op een subsite van Fox Sport is een vr demo te zien; 

 
 

 Canal Digitaal voert per 1 april een prijsverhoging in, in ieder geval voor een extra kaart: 
1 euro per maand er bij. Aldus meldt een abonnee op S4A. 

 

Hardwarenieuws 

Octagon SF4008 

UP/DOWNLINK-lezer Leo was op internet een bijzondere receiver tegengekomen: de 
Octagon SF4008. Een 4K-ontvanger (HVEC/H.265). Hij had wel interesse en vroeg ons of 
wij deze konden testen. Helaas… zo rijk zijn we niet. Een enkele keer testen we receivers 
die ons ter test worden aangeboden of die we zelf op dat moment kochten. Maar deze 
receiver is wel bijzonder genoeg om hier beschreven te worden, zonder testoordeel dus. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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De receiver lijkt nog niet op de Nederlandse markt te koop. Wel in Duitsland en via internet. 
Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Als image is onder andere OpenATV beschikbaar. 
Of er ooit een OpenPLi-image komt is niet bekend. In december was het antwoord nog: nee 
(idem hier). Ondanks dat de promovideo wel OpenPLi vermeldt. We hebben met Octagon 
contact opgenomen, deze verwees naar een fake-site met OpenPLi-images en gaf aan geen 

interesse te hebben met OpenPLi contact op te nemen. 

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://forums.openpli.org/topic/46207-octagon-sf4008-4k/
https://forums.openpli.org/topic/45463-open-pli-voor-octagon-4k-box/#entry618424
http://www.pli4.space/
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Wat maakt deze receiver zo speciaal? Wel: twee zaken. De twee dual-tuners-slots (dual = 
een tuner met twee ingangen). De S-versie kan ook DVB-S2X transponders aan. Als in slot 1 

een DVB-S2 (met S2X ondersteuning) zit dan heb je twee sattuners. Als in slot 2 een C/T2-
tuner zit dan moet gekozen worden tussen C of T2. In feite heb je zo drie tuners die los van 

elkaar kunnen werken. 

 

En ook nog eens de Multistream standaard die ter aanvoer wordt gebruikt op o.a. de Eutelsat 
5 West en Eutelsat 12 West.  

Uiteraard in combinatie met allerlei andere (internet)opties waaronder HbbTV. Er kan een 2,5 

inch harddisk worden ingebouwd. Geschikt voor hdmi-kabel versie 2.0.  

 

DVB-S2X: hiermee wordt op dit moment beperkt uitgezonden. Bijvoorbeeld een SES promo 
op de Astra-1 op 11553 H en op de Eutelsat 33 Oost waar TF1, NT1 en TMC tbv Franstalig 

Zwitserland naar verhuisd zijn (12621 V, zaten eerst free-to-air op Eutelsat 9).  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Maar DVB-S2X zou mogelijk op termijn steeds meer kunnen worden ingezet al dan niet ten 

behoeve van Ultra HD omdat dit weer bandbreedte scheelt. 

Nog een toelichting op de Multistream support. Multistream is nog steeds DVB-S2 en wordt 
ingezet voor de Franse en Italiaanse markt waar aanvoersignalen voor DVB-T van deze 
multiplexen worden uitgezonden. Men kan zien: op 5 West in Multistream het hele Rai-
aanbod, waarbij ook alle regionale versies van Rai 3 te zien zijn, La7 HD, La7d HD, 
Italia1HD, Canale5HD, Italia1, La5, TGCom24, Iris, Boing, Top Crime, Mediaset Italia2, 

Mediaset Extra.  

 

Voor Frankrijk in HD: France2, France3, France4, France5, France Info, France O, TF1, M6, 
W9, ARTE, 6ter, NRJ12, TMC, NT1, LCP, HD1, L’Equipe, Cherie 25, RMC Decouverte, 

Numero 23, C8, BFMTV, I Tele, CStar, Gulli, LCI en Paris Premiere.  

 

 
Op 12,5 West in Multistream zenders als Giallo, RTL102.5 TV, DMax, Radiofreccia TV, Nove 
HD, Alice, Marcopolo, Super, VH1 Italia, Paramount Channel, Sky TG24, Focus en meer 

zenders die elders gecodeerd zijn. Zie KingOfSat. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Voor rond de € 210,- is deze ontvanger te koop, met twee DVB-S2X tuners. Zie bijvoorbeeld 
deze vier Duitse webshops hier, hier of hier of hier. De technische details zijn op deze 
webshops duidelijker dan op de site van Octagon zelf. Ook zijn er mooie promo-video’s te 
vinden. Zie voor de combinaties van tuners wel de site van Octagon (naast S2X ook C of 

T2). 

Op 19 februari gaf Pedro_Newbie aan dat ook voor deze ontvanger BackupSuite 

beschikbaar is. Nu nog de echte OpenPLi… 

Unicable/Jess, experiment 

In de UP/DOWNLINK van december 2016 hebben we uitgebreid aandacht geschonken aan 
het begrip FBC-tuner, meer in het bijzonder Unicable en de opvolger JESS. Erik Slagter 
heeft een mooie bijdrage geleverd.  
Op het forum van OpenPLi staat sinds 14 januari een item getiteld ‘Aan de slag met Unicable 
II LNB’s’. Unicable II is een andere benaming voor JESS. Gestart door Zuppelan. Hij geeft 
een beschrijving van een experiment met Unicable II LNB’s en bijbehorende apparatuur. 

Even een investering maar ach… een hobby mag geld kosten. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.tt-sat.de/Octagon-SF4008-UHD-4K-2160p-HEVC265-Triple-E2-Linux-Twin-Sat-Receiver
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http://www.ege-media.de/OCTAGON-SF4008-Triple-4K-E2-UHD-2160p-2-x-DUAL-Twin-DVB-S2X-3x-SAT-Eingaenge
http://www.octagon-germany.eu/produkte/digital-receiver/hdtv-receiver/Android/
https://forums.openpli.org/topic/21460-backupsuite/page-35#entry670965
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2016/12/updownlink_2016_12.pdf
https://forums.openpli.org/topic/47433-aan-de-slag-met-unicable-ii-lnbs/
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Als je ook wil experimenteren, lees dan dit item over Unicable II lnb’s en T-splitters zeker 
(zeker #83). 

 

Softwarenieuws 

Het Weer 

Soms zit Het Weer mee en soms tegen… Met Het Weer doelen we op de applicatie bij 

OpenPLi. Hieraan wordt haast dagelijks gesleuteld. Dit kan leiden tot uitval of een crash van 

de ontvanger. Na tien seconden reboot de ontvanger, dus geen paniek. Storingen kunnen op 

dit draadje bij het OpenPLi-forum gemeld worden. Een fix is er dan vaak rap. 

OpenPLi en 4K-receivers 

Bezitters van een Mutant HD51 of VU+ Solo of Uno 4K opgelet als je OpenPLi hebt. Een 

hele tijd stond er een waarschuwing op de site van OpenPLi.  

 

Ook als je wilde update kreeg je een melding op je tv-scherm. 
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https://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/
https://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/page-46#entry669810
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Op 4 februari kon via opmerkingen op het forum voorzichtig geconcludeerd worden dat alles 

weer in orde was. Maar teamlid Tech gaf het advies de ontvanger opnieuw te flashen. 

 

Pedro_Newbie gaf 5 februari aan dat hij de Mutant HD51 gewoon geupdate heeft en dat 

alles goed werkte. Daarna heeft hij toch het advies gevolgd en maar geflasht.  

 

Wat is nu juist…? Als je alleen een nieuwe kanalenlijst nodig hebt en je durft niet te flashen: 

speel op veilig. Verwijder de oude kanalenlijst (Menu, Applicaties, verwijderen/rode toets, 

settings) en installeer (groene toets, settings) een nieuwe lijst. Toch volledig updaten? Maak 

een goede backup (Backupsuite) en volg de berichten. De foutmelding verdween begin 

februari van de site. Alles lijkt weer veilig. 

OpenPLi heeft image voor VU+ Ultimo 4K 

Sinds deze maand heeft OpenPLi ook een image voor de VU+ Ultimo 4K. Nog versie 4.0 en 

binnenkort zal versie 5.0 ook voor deze receiver (en anderen) komen.  

 

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 25 februari. Zie 

voor de overige dagen in 2017 hier. 

De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn). Iedere 

sathobbyist is eens welkom te komen kijken. We helpen mensen met hun receiver en 

wisselen nieuwtjes uit. Je hoeft geen lid te zijn voor een eerste bezoek.  

Uitsmijters… 

Dinsdagmorgen 14 februari. RTL Nieuws brengt de uitslag van een onderzoek van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): 40% van de Turken en Marokkanen voelen zich niet 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://forums.openpli.org/topic/48051-vuuno4k-foutmelding/#entry662769
https://forums.openpli.org/topic/47796-with-todays-26-1-2017-update-the-hd51-keeps-hanging-on-the-bootscren/#entry662970
https://openpli.org/download/vuplus/Ultimo+4K/
https://forums.openpli.org/topic/47649-new-openpli-50-vuultimo4k/page-3#entry669162
http://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/40-procent-turken-en-marokkanen-voelt-zich-niet-thuis-in-nederland
http://www.scp.nl/Nieuws/SCP_analyseert_maatschappelijke_kwesties_in_aanloop_naar_de_verkiezingen
http://www.scp.nl/Nieuws/SCP_analyseert_maatschappelijke_kwesties_in_aanloop_naar_de_verkiezingen
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thuis in Nederland. Wat brengt RTL als achtergrond beelden? Een moskee en… een flat vol 

met (veelal roestige) schotels. Beetje stigmatiserend..? 

 

 

Dat satellietontvangst belangrijk is blijkt ook uit een item in het NOS journaal van 16 februari 

(20.00 uur). Het oosten van de stad Mosul is bevrijd van IS. Wat treft men aan: 
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Dit is een berg schotels, in beslag genomen door IS.  

 

“Maar de haat kwam toch wel, ook zonder televisie”, aldus de voice over. “Ook op het 

schotelkerkhof is de heerschappij van IS voorbij”. Laten we hopen voor altijd! 

 

 

De ISRO (Indian Space Reserach Organization) heeft een record geboekt: met één raket zijn 

104 satellieten tegelijk gelanceerd. Eén van die 104 betreft een Nederlandse. Maar: het gaat 

eigenlijk om een grote satelliet en 103 kleine (nano) satellieten. De organisatie uit India 

overtreft daarmee een Russische die in 2014 het record op 37 satellieten had gebracht. 

Bron: RTL Nieuws. 
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Van vrijdagmiddag 24 t/m dinsdagavond 28 februari… in grote delen van het land carnaval. 

Als je gaat: geniet er van!  

 

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK! 
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