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De UP/DOWNLINK is oorspronkelijk een blad voor satelliethobbyisten. Maar deze hebben 
een bredere interesse: ook DAB+, kabel, streams en alles rond media. Van serieus nieuws 
tot ‘uitsmijters’. We proberen op alle wensen in te spelen en zien met genoegen het aantal 
downloads iedere keer oplopen. Maar… wat missen jullie nog? Of waar moeten we minder 
of meer aandacht aan besteden? 
 
In dit nummer onder andere: 

 Veel omroepnieuws; zowel internationaal, nationaal als lokaal; 

 Octagon SF8008, een combo met S2X en T2, 4K en HEVC.265; 

 Raspberry met TV HAT voor DVB-T2; 

 Thema op De Transponder clubdag: Kanalenlijst Hans. 
 

Jullie reacties zijn welkom via specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter 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 algemeen 

nieuws over kabel, DAB+, DVB-T(2) en streams.  

Algemeen omroepnieuws 

 Maandag 24 september is Jumbo Radio officieel van start gegaan’. De eerste 
radiozender van een Nederlandse supermarkt. Eerst alleen in Veghel, waar ook de studio 
staat, en later in andere supermarkten. Jumbo Radio krijgt eigen dj’s die muziek draaien 
die medewerkers en klanten graag zouden horen (Distrifood en Jumbo); 

 
 Groot Nieuws Radio (GNR) stopt per 1 januari met uitzenden op de middengolf (AM). Dit 

christelijk station is dan alleen via DAB+ en online te beluisteren. En via Joyne. Om 
luisteraars hierop attent te maken was een actie gestart (GNR); 

 
 SCHIE. Dat is sinds 22 september de nieuwe naam voor de lokale omroep van 

Schiedam. Voortgekomen uit Stadsomroep Schiedam en PopUp TV. De huidige namen 
zullen nog even blijven en dan wordt het SCHIE TV, SCHIE FM en SCHIE Online. De 
website is al online (RTV-Vis); 

 
 De vorming van een streekomroep valt niet overal goed. In de gemeente Hof van Twente 

zijn diverse fracties tegen het samengaan per 1 januari 2019 van de huidige omroepen 
Hofstreek, HOi en Radio 350 in de streekomroep RTV Reggestreek (Goornieuws); 

 De lokale omroepen van Raalte en Olst-Wije gaan sinds 1 oktober samen verder onder 
de naam Salland1. Naast radio maakt men ook tv (RTV-Vis);  
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 Motorsport TV is op 1 oktober gestopt en dus niet meer beschikbaar via diverse 
providers. Op Astra was enkel een mededeling in het Frans te zien. Bij Ziggo (e.a.) in het 
Nederlands. Volgens TotaalTV gaat de zender nu enkel online (OTT) door. Op de 
website van Motorsport TV kan men een account maken om ‘on demand’ te kijken. Live 
is men er maar sporadisch. In Duitsland kan fta via de website of Freenet (kabel en DVB-
T2) gekeken worden naar Motorvision.TV. De stream-url in de website bevat een code 
zodat deze niet geschikt is voor een kanalenlijst, helaas…: 

   
 

 
 

 Unity.NU is per 1 oktober de naam voor de streekomroep in Leiden, Leiderdorp, 
Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest (RTV-Vis en Mediamagazine). Men heeft een 
website, radio en tv; 

 LOES is gestopt. Het voortbestaan van LOES (Lokale Omroep Echt-Susteren) hing al 
aan een zijden draadje (De Limburger). Woensdag 3 oktober trokken de vrijwilligers ‘de 
stekker er uit’ (De Limburger). Op 5 oktober was de laatste uitzenddag. Op de website 
van LOES stond een mededeling van het bestuur; 

 

 
 

 Haaglanden TV maakt ruimte voor RBN uit Suriname (Rijkswijk.tv); 

 Op de rots van Gibraltar zit sinds 1 oktober Rock Radio. Het eerste commerciële 
radiostadion op deze 6,8 km2 naast het publieke Radio Gibraltar en BFBS (legerzender). 
Het station zendt daar via FM en DAB+ uit en is ook online te beluisteren (Radiovisie) of 
in Kanalenlijst Hans (van 12 oktober); 
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        UP/DOWNLINK, jaargang 2018, nummer 10                    
 

21 oktober 2018        specials@detransponder.nl      www.detransponder.nl    pag 4/21 

  

 Omroep Reindonk (Horst aan de Maas) gaat in 2019 op in Omroep Venlo (1Limburg); 

 Radio 509 is er voor blinden en slechtzienden. Voor verstandelijk beperkten is er sinds 
13 oktober Radio Gemiva. Deze zender is online te beluisteren. Op woensdag is er een 
live uitzending vanuit een activiteitencentrum te Zoeterwoude (Goudsepost); 

 
 

 Op 31 december 2018 stopt Q-AM 1395 (zie hier en RTV-Vis); 

 
 Op 17 oktober is een Italiaanse versie van ARTE actief geworden. ARTE is van 

oorsprong een Frans/Duitse cultuurzender. Er zijn ondertitels in het Engels, Spaans en 
Pools. Daar komt nu Italiaans bij, echter deze versie is enkel online te zien als ‘ARTE in 
italiano’ via deze subsite. Een deel van de Italiaanse programma’s staat ook op de 
website van het Italiaanse deel van Zwitserse publieke omroep, RSI, RSI Cultura 
(InfoDigital); 

 Studio DMN gaat 4 november van start. Het is de nieuwe naam van de lokale omroep 
van Diemen (Diemernieuws). Eerst heette de omroep RTV Diemen. Vanaf 31 oktober zijn 
er (test)uitzendingen. 

  
 

Astra 1, 19,2 oost 

 ARTE is gestopt met de testuitzendingen in UHD en UHD/HDR; 

 Motorsport TV HD stopte eind september. De zender wijzigde nog even van gecodeerd 

naar fta op 11934 V. Laatste stuiptrekkingen... (InfoSat); 

 ARD-alpha en Radio Bremen zullen in januari 2019 fta in HD op Astra 19,2 oost komen 

(InfoDigital); 
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https://www.diemernieuws.nl/nieuws/cultureel/111937/lokale-omroep-studio-dmn-start-op-4-november
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 Beate Uhse TV, de Duitse soft-erotische zender, is nu ook in HD beschikbaar. Van 20.15 

tot 05.45 uur, code; 

 

 BVN was voor het laatst op 30 september via Astra 19,2 oost te zien. Een dag later stond 

er een ‘verhuisbericht’, geplaatst door Canal Digitaal/TV Vlaanderen. Op de Hotbird is 

BVN al lang te zien, echter zonder EPG. Bij de veel gestelde vragen staat als antwoord 

dat men daar aan werkt. 

 

 

 

Astra 3, 23,5 oost 

 11798 H. De huur van deze transponder werd opgezegd door de M7 Group. De zenders 

voor Canal Digitaal, TV Vlaanderen en Skylink zijn verplaatst naar een andere 

transponder; 

 Onder andere Nautical HD en Duck TV kregen een andere plaats. 
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Astra 2, 28,2 oost 

 De BBC wijzigde 17 oktober haar FEC van 2/3 naar 3 /4. De meeste (moderne 

ontvangers) passen dit zelf aan (je houdt dus beeld). Bij andere ontvangers even de FEC 

aanpassen via: Menu, Instellingen, Zenders zoeken, Handmatig zoeken, op regel twee 

kiezen voor ‘Gebruikersgedefinieerde transponder’ en dan bij FEC 2/3 naar 3/4 wijzigen 

en opslaan/bevestigen. Of je wacht tot ‘Kanalenlijst Hans’ van november…; 

 

 De twee zenders van True Movies (gewoon en +1) zijn tijdelijk weer omgedoopt tot True 

Christmas, fta; 

 

 Movies4Men, andere transponder, fta; 

 Prime TV (India), fta. 

 

Hotbird, 13,0 oost 

 Diverse Arabische en Koerdische zenders verschenen, fta; 

 Polsat Games en Polsat Rodzina, code. 

 

Eutelsat 9B, 9 oost 

 Joyne gaat op 1 november wijzigingen doorvoeren. Thans heeft men drie transponders 

in gebruik: 11727 V, 11747 H en 12074 V. Ziggo Sport Totaal (Select) verhuist van 

11747 naar 11727. De zender komt daar bij de andere Ziggo Sport-zenders. De plaats 

van Ziggo Sport Totaal wordt dan ingenomen door TV538. Op 11727 is voor de Vlaamse 
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abonnees Ment TV te zien. Deze zender komt 1 november ook beschikbaar voor klanten 

met een Nederlands abonnement (TotaalTV). 

 

Kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM, AM, streams enzovoort… 

 In 2019 gaat Ziggo (beter: eigenaar Liberty Global) de Horizon 4 Mediabox uitgeven. 
Deze ondersteunt 4K/HDR. In de afstandsbediening zit een microfoon voor 
spraakbediening. De 4K is nuttig bij het bekijken van Netflix en YouTube-bestanden in 
4K. Ten opzichte van de vorige Mediabox is versie 4 kleiner, stiller en zuiniger. Opnames 
komen ‘in the cloud’. De Mediabox 4 komt behalve in Nederland in nog zes andere 
Europese landen uit (Liberty Global met promo, Tweakers en Business Wire). De nieuwe 
Horizon 4 wordt getest door klanten die eerst een geheimhoudingsovereenkomst moeten 
tekenen (TotaalTV). Ook in België komt de Horizon 4 beschikbaar. Telenet, ook 
eigendom van Liberty Global, heeft 20.000 klanten uitgenodigd zich aan te melden als 
tester (Radiovisie). Een van onze redactieleden test al voor Ziggo; 

  
 

 Ziggo komt met Start XXL. Dit is een internetabonnement dat voor € 4,95 per maand 
genomen kan worden op het instap Start abonnement. In plaats van 40 krijgt men 100 
Mb/s download en 10 in plaats van 4 upload. Klanten kunnen de upgrade bestellen via de 
Ziggo klantenservice (Mediamagazine); 

 Een deel van de Telfort-klanten heeft straks geen analoge radio en tv meer. Het netwerk 
van Concepts, Lijbrandt, KickXL en XMS wordt tussen eind dit jaar en eind volgend jaar 
vernieuwd. Deze klanten zullen vooraf bericht krijgen (Telfort). Hier staat in feite dat DVB-
C er ook uit gaat. Dit betekent dus in de praktijk dat de tweede glasvezel welke gebruikt 
wordt voor kabel-tv er af gaat. Mensen kunnen dan alleen nog IPTV kijken; 

 
 

 Ook KPN stopt per 2019 met het doorgeven van een DVB-C signaal op glasvezel. Het 
signaal komt dan alleen nog binnen via de eigen KPN-ontvangers (via IPTV). In grote 
delen van het land is DVB-C al uitgeschakeld. Daarom is het boeket van KPN tv en radio 
in ‘Kanalenlijst Hans’ al verwijderd; 
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https://www.businesswire.com/news/home/20180919005414/en/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-zoekt-abonnees-voor-testen-nieuwe-producten-en-diensten/
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 Op recente (2016 en jonger) smart-tv’s van Samsung is het mogelijk de app van Canal 
Digitaal te installeren (en TVV en TéléSAT, zie hierna). Zie voor het zenderoverzicht 
hier. Gratis voor klanten van Canal Digitaal. Ook los te bestellen. Op maximaal vier 
apparaten (smartphone, tablet en dus op sommige Samsung-tv’s) te installeren; 

 
 Deze optie is er ook voor abonnees van TV Vlaanderen en Télésat 

(Homecinemamagazine). De TVV-app werkt als hybride decoder en geeft tot 90 zenders 
weer en zo’n 400 fta rtv-zenders via de satelliet. Ofwel: de gewone ontvanger is niet 
meer nodig, enkel de CI-module in de tv steken en kiezen voor de optie Live TV. De 
abonnees moet een Samsung toestel hebben vanaf model 2016 (Radiovisie); 

 Groningen en Drenthe zijn de eerste provincies waar KPN over is op DVB-T2 met 
H.265. Zoals bekend is hiervoor nieuwe hardware nodig. Veel niet-Digitenne-abonnees 
wisten dit niet en werden onaangenaam verrast geen ontvangst meer te hebben van de 
fta-zenders (Emerce). Volgens de planning zou eind april 2019 heel Nederland over zijn 
op T2, maar volgens TotaalTV kan het langer duren; 

 
 

 KPN en VodafoneZiggo moeten beide hun vaste netwerk openstellen voor andere 
aanbieders. Dat stelt de ACM (Autoriteit Consument & Markt) in het marktanalysebesluit 
Wholesale Fixed Access. Deze regulering ging op 1 oktober 2018 in (ACM). Het besluit 
geldt alleen voor KPN en VodafoneZiggo, dus niet voor Caiway en Delta (TotaalTV). Wat 
de gevolgen voor Ziggo-klanten zijn is niet bekend. Mogelijk verliezen deze de fta-
zenders, aldus TotaalTV. Alles gecodeerd. Vervelend voor mensen met een tv met C-
tuner maar zonder CI-module. Volgens TotaalTV zullen niet alle zenders na het 
‘openbreken’ van de Ziggo kabel gecodeerd moeten worden. De ACM heeft dit aan de 
redactie meegedeeld; 

 
 Smart TVads. Met deze techniek kunnen reclames naar kijkers gestuurd worden gelet 

op hun interesses. De kijker moet wel eerst toestemming gegeven hebben. KPN en SBS 
gaat hiermee testen (o.a. Nederlands Medianieuws); 
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 Sky Superstar Cash. Deze techniek gaat Sky Radio gebruiken voor een spel. Hoor je de 
‘Superstar van de dag’ dan druk je op de rode knop op de Sky Radio app en kun je geld 
winnen. Vooralsnog drie keer per dag € 1.000,- (Nederlands Medianieuws en Sky Radio); 

 

 
 

 BBC REEL. Per 1 oktober is dit een nieuwe dienst van BBC News. Op een locatie zijn 
zeer vele video’s te zien, gemaakt door 50 filmmakers in 40 landen (InfoDigital); 

 
 

 Goed nieuws van KingOfSat. De grote schotel waarmee gescanned werd moest worden 
verplaatst. Men moest maanden gebruik maken van een kleinere noodschotel. Op 4 
oktober werd bekend gemaakt dat er weer een grote schotel in gebruik is genomen. 
Deze scant ook de C-band en verre posities als 68,5 oost en 58 west. We zagen 15 
oktober dat de Eutelsat 70B op 70,5 oost ook weer was bijgewerkt; 

 
 

 Hoogstwaarschijnlijk besluit het EU-parlement in maart dat alle nieuwe autoradio’s naast 
analoge ook voor digitale ontvangst (DAB of DAB+) geschikt moeten zijn (Radiovisie en 
ANP EU Monitor); 

 Radio Goes Digital. Onder deze noemer werd 9 oktober de Dag van de Digitale Radio in 
Hilversum gehouden. Kern: in de toekomst zal DAB+ met metadata via internet dé 
combinatie worden. Zenders kunnen digitaal allerlei extra informatie meesturen. Dit kan 
variëren van een logo tot nieuws of verkeersinformatie. Zowel thuis als in de auto zal de 
radio in de toekomst stemgestuurd worden  (Digitalradio.nl); 

 
 

 Op 17 oktober schakelde de VRT over van DAB naar DAB+ (VRT). FM blijft nog gewoon 
in gebruik maar met DAB+ ontvangt men beter en meer: ook Klara continuo, MNM Hits 
en VRT Nieuws. De DAB+ ontvangst is tot ver in Nederland mogelijk; 
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 KPN geeft op een aparte pagina toelichting over de switch van T naar T2. Hieruit blijkt 
dat er voor heel Nederland nog geen vast schema beschikbaar is; 

 
 Walen (en andere Frans sprekenden) in Vlaanderen kunnen straks niet meer naar de 

publieke omroep RTBF via de ether luisteren. De uitzendingen via de middengolf (621 
kHz AM in Waver) worden beëindigd. Het FM-bereik van de RTBF is in Vlaanderen 
slecht en de VRT kiest er niet voor de RTBF-zenders op te nemen in haar DAB+ aanbod. 
De VRT heeft zelfs gekozen voor doorgifte van de BBC, terwijl Frans een nationale taal 
in België is (RTBF en Radiovisie). 

 

Reacties en vragen van lezers 

Een van de lezers merkte een foutje op in een link naar de webwinkel Astrasat voor de 

Amiko A5 Combo. De juiste link vind je hier (zonder reclame te willen maken!). 

Tech reageert op de SAB Titan: “Even voor de duidelijkheid, in het stuk over de SAB Titan 

staat dat er geen Enigma op draait en de box daarom niet met Linux als OS draait, dat hoeft 

dus niet zo te zijn.” Aanvullend: “het feit dat de box een Linux OS heeft zegt niks over of er 

Enigma2 op draaien kan, en dat wordt hier bedoeld.” Erik maakt het nog duidelijker: “Ik wil 

het nog sterker stellen: zo goed als alle set-top-boxen draaien Linux, ook bijvoorbeeld de 

Horizonbox.“ En zo gaat het nog even door.  

Derk heeft een probleem met scannen van de ‘nieuwe’ Digitenne: “Afgelopen 2 oktober is de 

oude Digitenne in Drenthe gestopt en sinds gisteren overgegaan naar Digitenne H265. 

Aangezien ik enkel een radiokanaal van Digitenne gebruik kan ik mijn Xtrend ET10000 

blijven gebruiken. Gelijktijdig ben ik overgestapt naar OpenPLi 6.2. 

Na de nieuwe Hanssettings te hebben geplaatst en Radio Rijnmond uit het Digitenne 

bouquet in mijn favorietenlijst te hebben geplaatst via Dreamset heb ik een scan gedaan van 

kanaal 60. 

In ‘last scan’ komen de publieke zenders keurig binnen in de TV mode. Op geen enkele 

manier krijg ik Radio Drenthe vanuit "last scan"  in mijn radio favorieten. Wie kan me 

vertellen hoe dit moet.” 

Redactie: uit navraag blijkt dat op kanaal 60 de fta-zenders staan. Zie ook dit overzicht. 

Daarom scant Derk alleen dit kanaal. Na het scannen staan ze in het boeket ‘Last Scanned’. 

Een tv-boeket. Met copy/paste overplaatsen naar een radio-boeket moet kunnen. 
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Ter informatie: TotaalTV meldt dat de beeldkwaliteit van de HD-zenders van Digitenne 

tegenvalt in vergelijking met andere aanbieders. Maar KPN is pas begonnen… 

Bas mist in Kanalenlijst Hans (laatste: 12 oktober 2018) o.a. Radio 10 (met alle varianten). 

Dat klopt: de radiozenders van Talpa (Radio 10, Veronica, Sky) zijn via hun websites nog 

goed te beluisteren maar de stream url wijzigt thans zeer snel. Dan is opnemen in een 

kanalenlijst niet meer mogelijk. 

Albert vroeg het volgende: “Allereerst een compliment voor de uitstekende nieuwsbrief die ik altijd 

met plezier lees. Mijn vraag is waar ik in de zenderlijst van Hans NPO1 Extra kan vinden. Op de 

zenderlijst van Canal Digitaal staat hij op plaats 57.” 

Antwoord: in het augustusnummer van de UP/DOWNLINK staat op pagina 4 te lezen dat 

Canal Digitaal op 25 juli NPO 1 Extra (en AT5 en RTL Crime) plots niet meer via Astra bracht 

maar enkel nog via IP. Dus via internet te zien, mits de ontvanger geschikt is. In de 

zenderlijst van Canal Digitaal zie je daarom bij positie 57 ook geen satellietgegevens staan 

maar de melding ‘IP’. Je hebt hiervoor (minimaal) het FamilieHD-pakket nodig. 

 

Als we in de zenderlijst van Canal Digitaal op ‘IP’ zoeken dan vinden we momenteel 

zeventien zenders. Zowel nationale maar vooral regionale. Ook drie regionale tv-zenders uit 

Vlaanderen (ATV, TVL en TVO). 

 

Nog een tip: mocht je de themazenders van de NPO op je tv willen zien en je hebt geen 

abonnement bij Canal Digitaal, dan kun je ook de gratis NPO Start-app installeren. Hier kun 

je alle NPO tv-zenders zien en streamen naar je tv met Chromecast (al dan niet ingebouwd 

in je tv). Ook alle NPO-radiozenders zijn via deze app te beluisteren. 

Ben stelde de volgende vraag: “Ik heb een vraag i.v.m. met een zenderlijst te maken waar ik 

bijvoorbeeld een tv-serie van zou kunnen afspelen buitenshuis. Ik en mijn ouders maken gebruik van 

een Linux box, namelijk Vu+ Solo2 met een OpenPLi 6.2 op geïnstalleerd. Deze werken samen met 

de schotel zeer goed!! Omdat men ouders niet veel kennis hebben van deze box neem ik deze van 

thuis uit wel eens over bij problemen of zender wijzigingen. Wat dan ook… 

Maar mijn ouders willen soms graag eens een aflevering zien of complete serie zien die ik heb op 

genomen, hoe kan ik deze best delen met hun box. Graag zo eenvoudig mogelijk als dat kan. Zou ik 

een zender kunnen maken in de zenderlijst die dan automatisch de serie zou kunnen af spelen. Dat 

zou ik ideaal voor hun vinden… Maar hoe begin ik daaraan?” 

Antwoord: ons lijkt het niet mogelijk een ‘zender’ te maken in de kanalenlijst bij de ouders die 

dan automatisch een opname gemaakt op een andere ontvanger (de ontvanger van Ben) 

laat afspelen. De eenvoudigste oplossing is opnames gemaakt door Ben op een externe 

harddisk te zetten en deze bij bezoek aan de ouders mee te nemen. Vaak goed te doen via 

usb. Of heeft een van onze lezers een betere oplossing? 
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Wetenswaardigheden 

 In het vorige nummer schreven we over Stievie, de app waarmee Vlaamse zenders 
bekeken kunnen worden. Deze app is beschikbaar voor Androïd en iOS. De Apple-versie 
kan in Nederland via de App Store gedownload worden maar de Android-versie via 
Google Play niet (zonder omweg, zoals VPN). Hiervoor moet je of in België zijn of een 
Belgisch betaalmiddel toevoegen. Dit werd ons meegedeeld door Milena van de 
technische dienst van Stievie; 

 

 BNR (Business News Radio) heeft 21 september SMART Radio geïntroduceerd. Dit is 
software die in de bestaande BNR app komt en waarmee de gebruiker eigen wensen kan 
invoeren. Een persoonlijke playlist als het ware. Er is nu alleen een bètaversie voor 
Android te downloaden (BNR); 

 
 

 Er komen steeds meer LED-lampen. Tijd om de kaf van het koren te scheiden want er zit 
veel inferieur goed onder deze lampen. Storingen zijn bekend als blokjes/pixels op de tv, 
storingen op DECT-telefoons en bij radioamateurs die de korte golf gebruiken. Tot 
december worden lampen van 50 leveranciers door het Agentschap Telecom 
onderzocht; 

 
 

 Sky Radio zendt sinds 1 oktober de versie Sky Radio Christmas ook via DAB+ uit. Dit 
themakanaal is ook online te beluisteren (Radiofreak). De zender is ook opgenomen in 
‘Kanalenlijst Hans’; 

 In Vlaanderen wordt van 12 t/m 16 november door alle Vlaamse nationale radio de 
‘Week van de digitale radio’ gehouden. Doel is radioluisteraars vertrouwd te maken met 
DAB+ (Mediamagazine en Radiovisie); 

 Volgens Jarco Kriek moet een satellietprovider wel hybride werken. Hij doelt daarmee op 
het tevens aanbieden van zenders via IPTV. Reden: alleen via de satelliet is te duur voor 
de kleine doelgroep. In Nederland heeft 95% een aansluiting voor tv en/of internet via 
een netwerk (kabel/glasvezel) zodat IPTV ook mogelijk is (Satellitemagazine); 

 
 Ziggo had een paar maanden geleden een forse storing. In het hele land hadden klanten 

uren lang geen internet, tv en telefonie. Sommige klanten hebben een klacht ingediend 
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en om compensatie gevraagd. Ziggo zegde toe in de factuur van oktober een bedrag van 
€ 3,50 in mindering te brengen. Maar… storing bij Ziggo bij het opmaken van de factuur. 
De compensatie komt nu een maand later. Als ze tenminste weer geen storing hebben. 
De klanten die geklaagd hadden kregen een e-mail hierover; 

 
 

 NLZIET, de gezamenlijke online tv-dienst van NPO, RTL en Talpa, voegde extra zenders 
toe: TV 538, RTL Crime, RTL Lounge en RTL Telekids; 

 Het aantal DAB+ radio’s in Nederland is door de mijlpaal van 1 miljoen gegaan. 
Afgelopen jaar zijn er ongeveer 300.000 verkocht (Radiofreak); 

 Een eerder door Ziggo aangekondigde uitbreiding van radiozenders is uitgesteld, maar 
niet afgesteld. Zenders als Pinguin, Q-Music Non-Stop en Radio 509 (stream hier) zullen 
even moeten wachten (TotaalTV); 

 Zoals ieder jaar was het weer even tijd voor de ‘zonnevlammen’. Canal Digitaal gaf dit op 
haar site door; 

 
 

 De techniek van HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) kent een samenwerking in de 
HbbTV Association. Het afgelopen jaar zijn twaalf ondernemingen van formaat 
toegetreden. Denk aan Google, Sky en omroepen als de RAI en de ERT. Doel is te 
komen tot een wereldwijde standaard (persbericht HbbTV). De laatste standaard is 
HbbTV 2.02 van februari 2018; 

 
 

 de apps van de NPO-radozenders zijn 16 oktober voor Android aangepast (iOS volgt). 
De apps zijn nu overzichtelijker door minder afleidende programma-informatie. Ze zijn 
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immers bedoeld om te luisteren, niet te lezen. Daarvoor moet doorgeklikt worden. Ook 
zijn de apps voorzien van nieuwe functies, zoals het opslaan van een muzieknummer in 
de eigen Spotify-lijst (NOS). De update is er voor NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, 
NPO Radio 4, NPO Radio 5, NPO FunX, NPO SterrenNL en NPO Radio 2 Soul & Jazz; 

 

 
 

 Voor de kust (van Noordwijk) stond in de jaren ’60 van de vorige eeuw het REM-eiland. 
Een voormalig booreiland, gebruikt voor TV Noordzee (dat later aan land de TROS 
werd). Het REM-eiland staat thans in Amsterdam, meer in het bijzonder in het IJ. Medio 
november gaan er weer (test)uitzendingen plaatsvinden. Ditmaal van Extra AM 1224. 
Een station gerund door hobbyisten. Men gaat non-stop classic hits brengen. De locatie 
is ideaal: het water versterkt technisch de grondgolf (BM en Extra AM 1224). Het station 
is al langer via de website online te beluisteren; 

 
 

 Niets is heilig voor de Christen Unie… zelfs NPO3 kan wat hen betreft vervallen bij het 
hervormen van de publieke omroep (De Telegraaf en Villamedia); 

 
 

 Op 1 december begint de Japanse omroep NHK met uitzendingen in 8K. Daar moet 
natuurlijk wel naar gekeken kunnen worden. Sharp brengt vanaf 17 november toestellen 
geschikt voor 8K op de markt (BBtvnews); 
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 op 1 november zal via de Hotbird een nieuwe zender in 4K HDR te zien zijn: 
4KUniverse. Althans… als men er $10 per maand voor over heeft (of $ 100 per jaar). 
Dan kan online gekeken worden. De Hotbird is bedoeld voor kabelnetwerken. De zender 
brengt series, films, documentaires en sport. Gericht op Europa, het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika (BBtvnews en Eutelsat). Via de site van 4KUniverse is een gratis 
proefabonnement voor zeven dagen te bestellen; 

 
 

 Netflix kreeg in drie maanden zes miljoen klanten er bij en zit nu op 130 miljoen (BM); 

 Radio Veronica, in de jaren ‘60 en ‘70 superpopulair maar nu een van de velen. De 
luistercijfers zakken. Veronica gaat de strijd aan en vernieuwt in november de website. 
Een nieuw logo met daarin ‘golven’, verwijzend naar de historie (Radiovisie); 

 Na jarenlang onderzoek wordt het mogelijk eind oktober helder of er een herindeling 
komt van de DAB+ kanalen (Mediamagazine); 

 In Nederland neemt ontvangst via de satelliet door opkomende kabel en glasvezel alleen 
maar af. Satellietkijkers vormen minder dan 5% wijzen onderzoeken uit. In Duitsland is 
dat anders: satelliet en kabel gaan ieder met 45% gelijk op. Satelliet heeft daarmee een 
leidende rol door: veel zenders, kostenefficiënt en geen bandbreedtebeperking. Satelliet 
is daarom toekomstbestendig (InfoDigital/InfoSat); 

 
 

 Tukker FM is in augustus gestopt via FM en DAB+. Reden: een uitspraak van de rechter, 
aldus valt te lezen op de site van Tukker FM. Toelichting: Tukker FM is een niet landelijke 
commerciële zender. Zij moeten zich houden aan de criteria van hun bieding, anders is 
het een economisch delict. Men gaat wel online door. 
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Hardwarenieuws 

Google Chromecast, nieuwe generatie 

Er is een nieuwe versie van Google Chromecast. Dit viel 30 september te lezen bij 

Tweakers. Op 9 oktober officieel in de handel. 

Tweakers schrijft: “Van eerder uitgekomen FCC-documentatie weten we al wel dat de 

nieuwe Chromecast betere 5GHz-wifi moet krijgen door een kleine aanpassing aan de 

antenne. Daardoor zou de maximale versterking van de antenneontvangst toenemen van 2,1 

dBi naar 4dBi. Daarnaast zou volledige bluetooth-ondersteuning ook toegevoegd zijn.” 

 

Octagon SF8008 4K UHD E2, DVB-S2X & DVB-C/T2 

Er is een nieuwe Octagon-ontvanger uit. De SF8008 4K UHD. Een Enigma2-ontvanger voor 

zowel satelliet als kabel en aardse (terrestrial) ontvangst. In de modernste wijze: S2X en T2. 

Zie hier voor deze ontvanger op de site van de fabrikant. 

 

Uit de technische gegevens en elders op internet hebben we enkele bijzonderheden 

geselecteerd. Om te beginnen: combo. Dus zowel geschikt voor satelliet als kabel en T2. 

 

Dat kan direct ook aan de achterzijde gezien worden: twee vaste tuners. De S tuner is een 

S2X-tuner: geschikt voor DVB-S2X c.q. multistream. Een manier van uitzenden door onder 

andere Franse en Italiaanse zenders. Zie de UP/DOWNLINK van januari dit jaar, pagina 16. 

De andere tuner is geschikt voor kabel en terrestrial, deze laatste in de nieuwe T2-norm met 

HEVC.265. De norm die KPN hanteert voor Digitenne in T2. Deze norm dient ook voor de 

4K-satellietzenders. Deze kunnen in de HDR- (10 bit) en HLG-norm zijn. 
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De ontvanger kent aan de achterzijde een usb 2.0- en een sd-card-poort. Aan de zijkant is er 

een usb 3.0-poort en een kaartslot. Er is een digitale audio-uitgang.  

 

De voeding is extern. Het verbruik in stand-by is minder dan 0,5 Watt.  

Apart is ook de ingebouwde wifi. Te gebruiken met twee antennes die gemonteerd zijn (vast) 

op de achterzijde.  

Geschikt voor blindscan, HbbTV, Kodi, Stalker en HW Multiboot (= meer images installeren, 

zie hier en hier voor een uitleg of deze demo op YouTube met OpenATV). 

Op YouTube is een demo te zien, gemaakt door het Duitse E2World. Hieruit: snelle 

processor, snelle zaptijden en HbbTV werkt uitstekend. Kodi wat minder. Prijs rond 120 euro. 

Voor deze ontvanger vonden we een image van OpenATV, OpenHDF en OpenViX. Ook 

vonden we een image bij het voor ons onbekende Open8eight. En Pur2E2. Vreemd genoeg 

staat er nog geen (fabrieks)image op de site van Octagon. Maar volgens deze link dd. 7 

oktober zou de Pur2E2 het fabrieksimage zijn. OpenPLi heeft nog geen image.  

Enig zoekwerk op internet leverde nog de volgende kanttekening op. Octagon brengt nieuwe 

producten snel op de markt. De bijbehorende software is vaak nog niet goed uit ontwikkeld 

en getest, maar in de loop van de tijd wordt dit aangepast. Maar pas op. Want bij eerdere 

versie blijken niet alle gespecificeerde opties (ook na een langere tijd) niet altijd te werken. 

Zo heeft menig gebruiker de 'blindscan'-optie bij de Octagon SF4008 4K niet, of slechts 

beperkt, werkend gekregen. Zie bijvoorbeeld hier. Kennelijk heeft de firma Octagon dit ook 

gelezen. Op 14 oktober werd op Twitter een bericht geplaatst met doorlink naar een demo op 

YouTube waarin uitleg over de blindscan-functie. 

 

In het forum van OpenATV zijn wat ‘kinderziektes’ verzameld (zie hier). En hier over HDMI-

CEC. 

Het advies is dan ook eerst diverse forums goed bijhouden of de specifieke eigenschappen 

die jij nodig hebt (Kodi, blindscan) ook inderdaad wel werken in de laatste software update. 

Verder is het voor deze prijs een prima ontvanger. Ervaring? Deel het met onze lezers! 
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Raspberry Pi Foundation onthult TV HAT: uitbreiding met DVB-T2 

Tweakers meldt een ontwikkeling van de Raspberry Pi Foundation: de Rasberry TV HAT. 

 

Met de Raspberry TV HAT kan men DVB-T2 ontvangen/kijken op een Raspberry Pi of deze 
als server in te zetten om tv te streamen naar andere apparaten. Het is een add-on die op de 
40-pins gpio-header van een Raspberry Pi aangesloten moet worden.  De maker adviseert 
een Pi 2, 3 of 3B+ te nemen. De prijs is $ 21,50 (€ 19,95). 

De Raspberry TV HAT heeft de omvang van een Raspberry Pi Zero. Het gaat om de eerste 
in een reeks met de nieuwe HAT-formfactor. Er zijn drie schroefgaten: de vierde is 
weggelaten zodat de HAT op een Raspberry Pi aangesloten kan worden zonder de 
schermaansluiting in de weg te zitten. 

Softwarenieuws 

NOS Teletekst 4.0 

De NOS heeft de app voor Teletekst vernieuwd. Dit melden Radiovisie en TotaalTV.  

In versie 4.0 zijn veel verbeteringen aangebracht. Het gebruik is gratis maar men moet wel 

STER-spots accepteren. Meer informatie over alle apps op de pagina van de NOS. 

De NOS Teletekst app is er voor Android en iOS. Zie onder andere hier en bij Google Play 

en de App Store.  
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De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 27 oktober, 

aanvang 11.00 uur, einde 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35, 

7328 AX Apeldoorn. Zie voor alle dagen 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.  

Volg De Transponder. Wil je op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld 

over het uitkomen van een nieuwe UP/DOWNLINK of Kanalenlijst Hans? Ga dan naar onze 

contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in. Genoeg? Meld je daar dan 

ook weer af. 

Thema op clubdag 27 oktober: Kanalenlijst Hans 

Op 27 oktober is er weer een thema op de clubdag van De Transponder. Als de gezondheid 
van Hans het toelaat komt hij en geeft dan informatie over ‘Kanalenlijst Hans’.  
Items: de manieren van downloaden van de diverse lijsten, een manier van bewerken (in 
Dreamset), het achterhalen van streams met apps. En tot slot kan iedereen vragen stellen. 
Aanvang rond 13.00 uur. 

Oproep voor ‘demonstranten’ 

We zoeken mensen die ook bereid zijn om een demo te geven over bijvoorbeeld een plugin 
of andere functies interessant zijn voor andere gebruikers. 
Het doel van deze maandelijkse demo/presentaties/tutorials was om meer betrokkenheid te 
krijgen, daarnaast het delen van kennis over de verschillende mogelijkheden in onze hobby. 
Dit is tot nu toe ingevuld door het bestuur van satellietclub De Transponder, maar we hopen 
dat ook andere hobbyisten of specialisten dit willen oppakken.  
Reacties en aanmeldingen via specials@detransponder.nl. 

Uitsmijters 

BVN-reclame misleidend? 

Iedereen kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC van de Stichting 

Reclame Code) over misleidende reclame. De RCC doet dan uitspraak. Hiertegen is beroep 

mogelijk. 

Op 25 september 2018 heeft het College van Beroep (CvB) een uitspraak in beroep gedaan 

over een reclame van BVN (zie hier).  

 
De klager was in gevallen over de bewering in de reclamespot dat je altijd en overal je 

favoriete programma’s kan zien. Favoriet? Wie maakt de keuze? Niet de kijker maar BVN. 

Deze klacht werd gehonoreerd door de RCC. BVN (NPO) ging in beroep. Volgens het CvB 

moest het anders worden uitgelegd. Quote “Naar het oordeel van het College zal de 

gemiddelde consument op grond van het voorgaande de televisiecommercial niet zo 

uitleggen dat BVN het volledige programma-aanbod van NPO en VRT uitzendt. Dat de door 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
http://www.detransponder.nl/contact/
http://www.detransponder.nl/contact/
mailto:specials@detransponder.nl
https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=228376&acCode


        UP/DOWNLINK, jaargang 2018, nummer 10                    
 

21 oktober 2018        specials@detransponder.nl      www.detransponder.nl    pag 20/21 

  

BVN gemaakte selectie niet (geheel) overeenstemt met de persoonlijke voorkeur van 

geïntimeerde, brengt om die reden niet mee dat de uiting onjuist is.” Einde quote. 

Geïntimeerde is de opgeroepen partij in een proces in hoger beroep. In dit geval dus de 

oorspronkelijke klager. 

Kortom… de spot mag blijven. Zelfs nu BVN van Astra 19,2 oost af is, de Hotbird bestrijkt 

immers eenzelfde (zelfs groter) optioneel kijkgebied. 

Exit pipjes 

Maandag 1 oktober 2018, 08.00 uur. De NPO-radio stopt met het brengen van de drie ‘pips’ 

die vooraf gaan aan het hele uur. Ze zijn vervangen door jingles. Bron: NPO 1. 

 

 

Bulgaarse schotels 

Lezer Myrt stuurde enkele foto’s in van schotels in Bulgarije. Kennelijk zijn Bulgaren zeer 

creatief… idee voor de komende lange winteravonden? 

   

Planten in de satelliet 

Planten kweken in het internationale ruimtestation (ISS) op 600 km hoogte is al bekend. Een 

nieuw experiment is het kweken van planten (voedsel) in een satelliet op andere hoogten. 

Doel is kijken of het op termijn mogelijk is mensen in de ruimte te brengen en te voorzien van 

eten (InfoDigital). Wij zullen deze nooit op ons bordje krijgen… 
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Ruimteschrootproject Roosegaarde: Space Waste Lab 

Een nieuw project van Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde) ging 5 oktober officieel van 

start: Space Waste Lab.  

Er zweven meer dan 29.000 objecten, groter dam 10 cm, rond de aarde. Onderdelen van 

raketten en satellieten. Met ‘The SPACE WASTE LAB PERFORMANCE’ wordt door middel 

van laserstralen deze schroot zichtbaar gemaakt. Opstraalstation Almere… 

 

Gemist? Er zijn nog meer datums: The live SPACE WASTE LAB PERFORMANCE can be 

visited after sunset on 5 and 6 October, 9 and 10 November, 7 and 8 December and 18 and 

19 January 2019. After that phase 2 starts with space experts and entrepreneurs to capture 

and upcycle space waste.  

 

Luister ook naar Daan via Space Waste Lab Radio. 

 

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK! 

 

(Inhoudelijke) reacties op dit nummer zijn van harte welkom op specials@detransponder.nl  
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