UP/DOWNLINK, jaargang 2019, nummer 4
Al vele jaren maken we een blad voor sathobbyisten. Eerst voor/via de FDSE en thans voor satellietclub De Transponder. Het schrijven is van enkel over satelliet uitgebreid met andere media. Kabel,
DAB+, online-aanbieders. Met allerlei nieuws over hard- en software. Maar wat willen jullie, onze
lezers? Laat het eens weten.
In dit nummer onder andere:
 Linux 5.0;
 DCC 2.30;
 NPO Start en drm;
 GO-app’s voor KPN, VTM en straks ook Ziggo;
 ‘bovenlijntje’ wegwerken.
Jullie reacties zijn van harte 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 volgt na algemeen omroepnieuws een opsomming van de belangrijkste
wijzigingen op de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en tot slot
algemeen nieuws over kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM/AM en streams.
Algemeen omroepnieuws
 Disney is 1 april gestopt met Disney Junior. Disney houdt zo maar één jeugdzender 24/7
lineair over: Disney Channel. Rest ook nog Disney XD dat het kanaal deelt met Veronica
(Totaal TV en Ziggo-zenderwijzigingen);



Penthouse HD1 werd op 1 april Penthouse Gold (Ziggo);



De NPO-radio heeft een ‘radiozusje’: Parel Radio. Een databank met podcasts;



In Friesland, Gelderland en in een deel van de Rijnmond is een proef gestart om
regionaal tv-nieuws in een blok van vijf minuten te brengen via NPO2, net na het nieuws
van 18.00 uur. De proef duurt drie maanden en kost € 1,5 miljoen (Villamedia e.a.);



Regio FM, de lokale omroep uit Wierden, is 1 april gestopt. Reden: geldgebrek (Tubantia
en Regio FM). De website is ook gestopt;
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NPO Radio 5 had een apart nieuwsbulletin. Net als NPO Radio 1, 2 en 3FM. Afgestemd
naar de soort luisteraar. Vanwege de bezuinigingen is dat per 1 april voor Radio 5
beëindigd en vervangen door het algemene bulletin. Ondanks dat NPO Radio 5 niet via
FM uitzendt heeft de zenders meer luisteraars dan 3FM (Nederlands Medianieuws);
Op 1 april is Joe gestart. In België kende men al Joe FM. Dit is het Nederlands zusje (of
broertje), ook van Q-Music. Te beluisteren via de website of via Nederland.FM of de app
van Nederland.FM. Joe Nederland wordt een digitale non-stop muziekzender met een
eigen ochtendshow: dj Erik Van Roekel zal elke weekdag tussen 07.00 en 09.00 te horen
zijn op Joe Nederland. Doelgroep is de 40-plusser die herkenbare hitmuziek vanaf de
jaren ’80 wil horen (RadioVisie over de ‘Ollandse variant’ van Joe België).
De stream-url zit in Kanalenlijst Hans van april. Zie voor meer informatie hier of hier;

De publieke omroep vierde 5 april dat ze zestig jaar sport brengt. Van Sport in Beeld naar
Studio Sport. Lees er o.a. bij de NOS over. Idem deze link;
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Radio 10 bestaat 31 jaar. Op de mooie datum 4/4/88 gestart. Wat velen niet weten is dat
dit officieel in Brussel was door het omzeilen van de (Nederlandse) wetgeving via een
grote internationale ‘u-bocht’: NL, BE, satelliet, Italië en terug (zie RadioVisie). Thans is
Radio 10 onderdeel van Talpa en op vele manieren te beluisteren in meerdere varianten,
zowel online of via Kanalenlijst Hans.

Astra 1, 19,2 oost
 Russkij Perwyj R1, Rusland, fta.

Astra 3, 23,5 oost
 Grote wijzigingen bij Canal Digitaal en TV Vlaanderen. Diverse tv- en radiozenders
overgebracht naar andere transponder. De oude transponders blijven tot eind april nog
beeld geven;
 Het gaat onder meer om Animal Planet, Discovery HD, Film Europe en Travel XP HD. En
de radiozenders van Classic FM, FunX, Veronica, Joe FM en Q-Music BE;
 Penthouse 1 en 2 HD heten nu Penthouse Gold en Penthouse Quickies, code;
 FOX Sports 4 is door Canal Digitaal tot zender van de maand april benoemd (zie Canal
Digitaal/Blog). Dat betekent dat iedere abonnee daar dan in april kennis van kan nemen.
Het betreft de internationale versie van FOX Sports, dus onder andere met veel USAsport. Ook nieuw: NPO Politiek zit nu in iedere abonnementsvorm (Mediamagazine);
 Golf Channel S, Tsjechië, code.
Astra 2, 28,2 oost
 BBC Two Scotland verdween. Hiervoor kwam BBC Scotland, fta;
 Premier 1 en eirSport 2 HD, Ierland, code;
 SES UHD demo met tweede kanaal, fta;
 Global Hits, fta.
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Hotbird, 13,0 oost
 Active Family, Polen, code;
 Nove, TivùSat, Italië, code;
 Al Jazeera HD, arabisch, fta.

Eutelsat 9B, 9 oost
 Het is een ‘never ending story’ over de gecodeerde radiozenders van Joyne BE. We
bleven vragen… maar kregen als redactie geen reactie meer. Als je dus deze zomer voor
een campingset Joyne zou willen nemen: check bij de dealer eerst of de cam-module
goed werkt in je Enigma2-ontvanger. Joyne blijft wel op haar Nederlandse website
reclame maken voor haar Vlaamse product als hét alternatief voor TV Vlaanderen. Met
het Joyne Travel Pakket. Op de Vlaamse site is hier niets over te vinden.

Kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM, AM, 5G, streams, enzovoort…
 Er zijn nieuwe datums bekend waarop Ziggo analoog afschakelt. Op 4 juni is de regio
Utrecht aan de beurt, om 9 juli de regio Groningen en op 24 september Zuidoost Brabant
(regio Eindhoven en Helmond);
 Kunnen kabelabonnees naar de zenders van de BBC blijven kijken door de brexit? Deze
vraag is eerder gesteld en door het verschuiven van de datum 29 maart blijft de vraag
uitstaan. Onder andere Totaal TV op 29 maart twijfelt of doorgifte mogelijk blijft. Als
nieuwe datum werd 12 april genoemd. Wat blijft is een schotel richten op Astra 28 oost!
Zie ook verderop bij wetenswaardigheden: de BBC neemt voorzorgen;
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Er komt een extra frequentie voor DAB+ in Nederland. Gevolg: ruimte voor meer zenders
en/of betere kwaliteit voor commerciële en regionale omroepen. Voor 1 september 2022
komt er ook ruimte voor lokale omroepen (Totaal TV);



In het vorige nummer schreven we over de 4K-test door Ziggo. Men gebruikt daarvoor de
zender Love Nature. Deze wordt via IPTV gebracht. Als een gebruiker van de nieuwe
mediabox Next deze zender aanklikt en de tv is geschikt voor 4K dan zal de Next
overschakelen naar de IPTV-4K-versie. Anders ziet men de HD-versie;
KPN’s Digitenne ging 12 maart in Zeeland en Noord-Brabant over op T2. Op 9 april
volgde Limburg. De laatste regio is 5, Noord- en Zuid-Holland, op 9 juli (KPN). Zenders
kwamen soms op andere frequenties. De nieuwe frequenties van Zeeland en NoordBrabant vind je hier (rood is gewijzigd). In de verklaring staat: “RTS is wat voorheen
bouquet 1 was, met de NPO en de regionale omroepen”. Dat zal ook het enige boeket
zijn dat fta te ontvangen is met een geschikte ontvanger (T2 met HEVC/H.265). Voor de
overige zenders is een abonnement en ontvanger van Digitenne nodig.
Daarom beperkt Kanalenlijst Hans zich tot de fta-zenders. KPN biedt haar klanten twee
ontvangers: de ZTE ZXV7200 en de Rebox RBX2800. Opnemen is niet mogelijk. Nieuw
is dat per regio twee regionale omroepen te ontvangen zijn, in HD! (zie overzicht en
Totaal TV);





De omschakeling van T naar T2 levert veel klachten op. Kennelijk zendt KPN de T2 met
minder signaalsterkte uit (Totaal TV). Niet alleen klachten in Brabant maar na 9 april ook
in Limburg. Mede veroorzaakt door Duitse zenders. KPN adviseert met de antenne te
verplaatsen (De Limburger). Volgens KPN is de omschakeling succesvol verlopen. De
oorzaak van ontvangstklachten zit in de beperkte licentie, waardoor meer zenders op
minder frequenties met een hogere beeldkwaliteit tot gevolg hebben dat de antenne beter
afgesteld moet worden ten opzichte van de oude T met SD (Totaal TV);

-
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Ziggo heeft 1 april de nonstop radiozenders van Stringray vervangen door Xite Music
(Totaal TV en Ziggo-zenderwijzigingen). Op tv zijn bij Canal Digitaal nog steeds Stringray
Brava en Stringray CMusic te zien, Ziggo brengt ook nog Stringray Brava. Een overzicht
van de zenders en een korte beschrijving vind je in het Ziggo-forum. Voor sommige
gebruikers van de Stringray Music App is er een soort overgangsperiode (zie Totaal TV
hier en hier). De overgang naar Xite Music heeft tot veel klachten bij Ziggo geleid: minder
aanbod en mindere geluidskwaliteit (Totaal TV). Men werkt aan een verbetering (Totaal
TV);



Bij KPN blijven de 40 Stringray-radiozenders (TotaalTV). Onverwacht zijn ook tv-zenders
toegevoegd aan het aanbod: 100%NL, TV538 HD en Love Nature HD. Stringray Brava
HD kwam terug (Totaal TV);
In Vlaanderen zijn thans twee DAB+ netwerken, zie het vorige nummer. Op het netwerk
van Norking, Vlaanderen 2, is NRJ Vlaanderen op 14 maart toegevoegd (RadioVisie);
Bij het Agentschap Telecom kon een vergunning worden aangevraagd voor een
‘laagvermogen middengolfzender’. De nieuwe termijn gaat 11 mei 2019 in. Diverse
zenders hebben een eerste of nieuwe vergunning gekregen. Thans voor onbepaalde tijd.
Zoals o.a. Radio Seabreeze/Seabreaze AM (1395 kHz) uit Grou (Friesland), Loostad
Radio uit Apeldoorn (1395 kHz) en Stichting Middengolf Utrecht / Radio Paradijs (828
kHz) en Radio Emmeloord uit de provincie Flevoland (RadioVisie). Alle genoemde
zenders zijn ook online via hun website of via Kanalenlijst Hans te beluisteren;






De Vlaamse consumentenorganisatie TestAankoop wil een overgangsperiode van
minstens tien jaar voor FM wordt uitgeschakeld. Veel radio’s met enkel FM zullen anders
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immers onbruikbaar worden. Ook heeft de organisatie DAB+ radio’s getest. Het resultaat
was bedroevend: “Bij een test van 22 DAB+ keukenradio’s stelden we vast dat de
dekking van het signaal verre van optimaal is, zowel in het oosten als in het westen van
ons land. Het signaal komt ook moeilijker binnen bij nieuwe, goed geïsoleerde huizen.”
En: “Ook de geluidskwaliteit van de DAB+ radio’s valt serieus tegen” (TestAankoop);




De eerstvolgende regio die Ziggo gaat omschakelen (beter: analoog afschakelen) is
Utrecht. Daarna volgt de regio Groningen;
De Vrije Fries meldt op S4A dat Mediaset bezig is met de voorbereiding van een fta-panEuropees-tv-netwerk. Verdere plannen zouden in jullie worden gepresenteerd (S4A en
Parabola);



December 2017: Noorwegen stopt als eerste land met FM om compleet over te gaan op
DAB+. December 2018: een jaar later, hoe staat het er voor? Wel, uit een rapport blijkt
goed. Iedereen vond de weg naar DAB+ en er werd zelfs meer geluisterd dan naar FM.
Zie ook RadioVisie;



Op 1 juni verhoogt KPN de tarieven. De alles-in-een-pakketten met ongeveer 5%. Het
meest omhoog gaat Digitenne met bijna 10% (naar € 17,- per maand). Volgens Totaal TV
is Digitenne dan niet meer interessant. Satelliet (Joyne) is een goedkoper alternatief.
Net als Ziggo voert KPN ook een automatische verhoging van de internetsnelheid door.
Was: 150 Mbps, wordt 200 Mpbs. Per 1 mei (Telecompaper);



KPN stopt op 1 juni met het doorgeven van FOX NL, 24Kitchen, National Geographic
Channel, Nat Geo Wild en Baby TV. Allemaal zenders van FOX. Op 1 april was Disney jr.
gestopt. Binnenkort ook WildHitz, Antena3 en Zing. Maar er zijn ook nieuwe zenders: op
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13 maart wordt RTL Television HD doorgegeven en sinds 1 april Stingray Classica
(Brava), TV 538, 100% NL TV en LoveNature (Telecompaper).

Reacties en vragen van lezers
Deze keer een verzoek om hulp. Een van onze lezers (omgeving Venray/Venlo) heeft thans
een gebrekkige installatie. Schotel met een ‘gebroken arm’ op een instabiele ‘mast’ (foto).

Hij zou erg geholpen zijn met een tweedehands tegelvoet (met mastje) en/of een schotel (80
cm). Hij heeft zelf nog lnb’s (op een rail), een koppelfilter en coaxkabel. Maar nieuwe zou
mogen.
Probleempje: hij zit nu te krap bij kas (kleine uitkering) om de kapotte en instabiele schotel te
vervangen. Vakantiegeld pas in mei. Wie kan hem uit de nood helpen?
Reacties via specials@detransponder.nl dan geven we die door.
Dan een vraag van Wilfried: “Hoe of wat moet ik installeren op een VU Zero voor de straems
van kanaallijst Hans te kunnen ontvangen (kijken)?”
Antwoord: streams gaan via internet. Dus sowieso moet je ontvanger aangesloten zijn op
internet via de utp-poort (kabel) of Wifi (indien beschikbaar).
Verder is het advies ServiceApp te installeren. Dat geeft doorgaans een beter resultaat met
streamen. Bij OpenPLi te vinden onder Menu, Applicaties, Downloaden, Systemplugins. Na
installeren vind je ServiceApp onder Menu, Systeem. Activeren (eerste regel: groen
blokje) en tweede regel zetten op ‘exteplayer3’. Groene toets (OK) en herstarten.

Wetenswaardigheden


Iedere dag in het nieuws: de brexit. Voor ons de vraag: blijft de BBC op de kabel
zichtbaar? De BBC heeft volgens berichten (op 3 april) voorzorgen genomen en gaat een
deel van de commerciële tak naar Nederland verhuizen. De BBC wil deze berichten niet
bevestigen maar zegt wel bezig te zijn met maatregelen om de zenders in de EU
zichtbaar te houden (HLN en Bloomberg). Overigens: eigenlijk oud nieuws. Eind januari
waren deze berichten er al (NU.nl);
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Disney+ is de nieuwe video online dienst van Disney (USA). Het bedrijf wil deze nieuwe
dienst eerst in Nederland technisch testen alvorens de USA. Eind dit jaar moet de SVODdienst hier operationeel zijn (Spreekbuis). Het Europese kantoor van Disney is in
Amsterdam;



LG gaat ook 4K-OLED-tv’s maken in een klein formaat: 48 inch. Ook gaat LG grote tv’s
(65 en 77 inch) maken in 8K (OLED-info);



De VRT heeft haar contract met Norking België voor DAB+ in Vlaanderen beëindigd en
per 5 maart overgezet naar het Nederlandse bedrijf Broadcast Partners. De ontvangst
zou beter moeten zijn. In plaats van de 20 Norking-zendlocaties zijn er nu 36
zendstations met een betere indoor-dekking. Het aanbod op kanaal 12A is ongewijzigd,
VRT NWS wordt in een iets hogere bitrate doorgegeven (RadioVisie).
In het vorige nummer vermeldden we al dat Norking met een eigen netwerk,
Vlaanderen2, is begonnen (RadioNL). Niet zo toevallig dus;



De rechtbank heeft 7 maart een uitspraak gedaan in een zaak tegen cardsharing met
Ziggo. Een man (29) uit Oude Wetering krijgt een taakstraf van maximaal 240 uur en een
voorwaardelijke celstraf van zes maanden (met een proeftijd van drie jaar) wegens
cybercrime en computervredebreuk. De volledige uitspraak is hier te lezen.
Maar dat is niet alles: het OM vordert € 1,5 ton (AD) en Ziggo komt nog met een aparte
civiele schadeprocedure (Totaal TV en Tweakers);



In het vorige nummer schreven we over de nieuwe techniek die de NPO in haar
Uitzending Gemist heeft gestopt. Het kijken op een smart-tv via de app kan niet meer. En
ook voor ons als sathobbyisten is de app OpenUitzendinggemist onbruikbaar. Kijken naar
nu enkel via een NPO Start-app en dan streamen naar de tv. Op de sites pepities.nl is
een petitie gestart om hiertegen te demonstreren. Zie hier als je wil ondertekenen;
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Aanvulling: niet alle streams zijn met drm geblokkeerd. Oudere uitzendingen kunnen nog
bekeken worden (als ze niet drm-beveiligd zijn). En er zijn aanbieders van apps die aan
een oplossing werken, zoals GemistDownloader (download hier) en Downloadgemist
(Tweakers). Ook op moderne smart-tv’s werkt de app NPO Start vaak nog wel. Zie ook
hier. Maar volgens TotaalTV heeft de NPO ook daar een einde aan gemaakt;



8, 11 of 12 maart, media hebben in het nieuws dat internet 30 jaar geleden bedacht is
(AD, BTC, enzovoort). Al had 1Vandaag op 15 november 2018 en ook Computable het
nieuws dat al op 17 november 2018 de eerste e-mail werd gestuurd… dat gaat toch ook
via internet? Mogelijk is het verschil: uitgevonden en uitgerold met www (websites) in de
praktijk. Feest: internet ‘breekt’ grenzen af, brengt informatie bij iedereen… meer dan de
helft van de wereldbevolking is online. Bijna vier miljard mensen. Maar er is ook een
waarschuwing door oprichter Tim Berners-Lee. Misbruik kan zo een feit zijn. Waken voor
netneutraliteit, privacy, controle over je eigen gegevens en vrijheid van meningsuiting. Zo
stelde hij dinsdag 12 maart in CERN te Genève. “Gebruikers moeten hun eigen
gegevens beheren en hoeven deze niet over te laten aan bedrijven zoals Facebook of
Google”, zegt Berners-Lee. Hiertoe presenteerde hij zijn project Solid (InfoDigital);
Op sommige browsers toont Netflix Nederland hogere abonnementstarieven. Volgens
Tweakers gaat het om een test om te kijken of er toch wordt doorgeklikt. Derhalve testen
of een hogere prijs nog wordt geaccepteerd. Ook in België vindt een dergelijke test
plaats;





In de UK startte Bauer Media 5 april met het eerste country radiostation voor Engeland:
Country Hits Radio. Nationaal via DAB te beluisteren maar ook online via de site en app
(Bauer). Op 5 april was er echter nog geen uitzending… en de klok stond negatief… en
werd al maar negatiever:
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(op 11 april);


De Gelderlander bericht over het conflict bij RTV Favoriet uit de Liemers (Zevenaar). Dit
is zo geëscaleerd dat de sloten zijn vervangen zodat de vrijwilligers de studio niet meer in
kunnen. Het Commissariaat voor de Media moet nu beslissen hoe het verder moet met
deze omroep. De website is offline;



De redactie van Totaal TV speculeert over de toekomst van satelliet-providers. Een
provider uit Israël is overgestapt van satelliet naar enkel online (OTT). Canal Digitaal
combineert satelliet met OTT. Over Joyne… meer stilte;
De clausulering wordt mogelijk versoepeld of afgeschaft. Clausering is het aan bepaalde
(commerciële) zenders strikte voorwaarden in de lengte van gesproken tekst of keuze
muziek wordt gelegd. Te ouderwets volgens enkele Tweede Kamerleden (Radiofreak);





Hoe meet je luistercijfers? De Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek) heeft nieuwe
elementen aan haar manier van meten toegevoegd. Radio wordt immers niet meer
uitsluitend via FM of kabel gedaan. De nieuwe indeling is nu: FM/Kabel, Internet, DAB+
en anders/onbekend. Ook zijn de luistercijfers gekoppeld met data van de NOM
Doelgroep Monitor (DGM).
Volgens de nieuwste luistercijfers heeft FM/kabel een ‘luisteraandeel’ van 64%, internet
20% en DAB+ 8%. Het resterende deel gaat naar andere ontvangstwijzen, zoals de
digitale settop box, satelliet en/of Digitenne. De genoemde percentages gelden voor alle
(10+) luisteraars. (Stichting NLO);



De gevolgen van het uitschakelen van analoge tv door Ziggo worden merkbaar. De
vrijgekomen bandbreedte wordt ingezet voor sneller internet. Voor alle klanten. De
snelheid gaat afhankelijk van het pakket naar 500Mbps voor particulieren (+25%) en
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600Mbps voor zakelijke klanten (+20%). Ziggo begint hier half april mee maar schrijft:
“Klanten kunnen vanaf half april ook zelf hun modem resetten en krijgen dan meteen de
nieuwe snelheid”. Het is de ambitie van Ziggo om 1Gb per seconde via het landelijke
glas-coaxnetwerk te realiseren. Hiertoe werd in Utrecht al een geslaagde pilot uitgevoerd
met de toepassing van DOCSIS 3.1 (VodafoneZiggo).
Voorwaarde is dus wel dat analoge tv verdwenen is. Dit is nog niet in alle regio’s het
geval. Soms kan men dit zien op deze Ziggo-pagina.
Op 27 maart volgde een verduidelijking cq aanvulling: iedereen krijgt een verhoging van
de snelheid. Het is niet gekoppeld aan de abonnementskeuze (Totaal TV). Op 6 april
gevolgd door het bericht dat de snelheidsverhoging niet geldt voor klanten met een
voormalig oud UPC-abonnement (Totaal TV);



Apple heeft twee nieuwe diensten aangekondigd: Apple TV+ en Apple TV Channels. De
diensten komen beschikbaar voor alle Apple-apparatuur en op sommige smart-tv’s
(Spreekbuis en BM). Apple heeft meer diensten. Ze komen dus niet allemaal naar
Nederland en België. De site Onemorething geeft een overzicht;



In Spanje heeft de politie een internationale organisatie opgerold die illegaal toegang tot
betaaltelevisie via internet (IPTV abonnementen) verkocht. Er zijn vijf personen
gearresteerd. Ze zouden in vijf jaar tijd acht miljoen euro winst hebben gemaakt. De
organisatie zat officieel in Spanje en had filialen in o.a. Nederland. De zaak is in 2015
aan het rollen gegaan door een klacht van de Premier League (o.a. inSpanje);



KPN wil uiterlijk 1 april 2020 de diensten via haar kopernetwerk beëindigen. Alles moet
dan over zijn naar glasvezel. In maart is uitvoerder KPN NetwerkNL in Zwolle
Stadshagen en Eersel Centrum gestart met werkzaamheden. In de andere vier gebieden
(Amsterdam IJburg, Bergeijk, Bennekom en Eibergen) starten de werkzaamheden later
dit jaar (KPN);
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Netflix heeft in Nederland ruim 3 miljoen abonnees. Logisch dan dat het lineair kijken
daalt. Uit een onderzoek in opdracht van Spreekbuis blijkt dat 33% van de kijkers liever
Netflix dan de kabel heeft. Het aantal tv-aansluitingen in Nederland daalt ook al jaren in
het voordeel van streamingdiensten (Netflix, Videoland, NLZIET en Youtube). Het gaat
niet alleen om ‘cord cutters’ maar ook ‘cord nevers’: mensen die nooit een tv-aansluiting
hebben gehad (Spreekbuis);



Radiotrefpunt is een website voor radioliefhebbers. Ze omschrijven zich als “een radio
community van Radio Erfgoed, primair bestemd voor Nederland en België”. Allerlei
nieuws uit heden en verleden. Zoals krantenknipsels over de zeezenders. Recent is dit
weer flink aangevuld. Een monnikenwerk… (Mediapages);



De gemeente Eindhoven, Vodafone/Ziggo en Ericcson werken samen aan een proef met
5G. Deze moet nog dit jaar plaatsvinden. Dat Eindhoven is gekozen is niet vreemd. Deze
high techstad heeft de High Tech Campus in Brainport (VodafoneZiggo en ED);



Op 1 april 2009, dus tien jaar geleden, begon in België radiozender Joe FM
(HetLaatsteNieuws);
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Abonnees bij TV Vlaanderen kunnen via hun digitale decoder MZ-101 of MP-201 sinds 1
april de zenders van de VRT en SBS Belgium vanaf het begin zien (Restart) of tot zeven
dagen terug (Replay). Binnenkort volgen de zenders van Medialaan. Ook zijn deze
functies beschikbaar via de app Live TV en op sommige smart-tv’s (TV Visie);



Een mooi beeld maar een minder geluid. Dat gaat voor de meeste platte tv’s op. HLN
heeft drie toestellen gepresenteerd waar het geluid wél goed is. Als eerste een Philips
(TPV) OLED-tv met B&W-speakers. Dan een Sony-tv waar de beeldplaat als speaker
fungeert. Tot de LG C8. Volgens HLN een van de beste tv’s op dit moment (zie met
linken het item via HetLaatsteNieuws);



VTM is met een nieuwe dienst begonnen: VTM GO. Voorlopig in een testfase. Via de
website of app (iOS en Android) kan zowel live worden gekeken als teruggekeken naar
vele titels. De dienst is gratis. Men moet wel reclame accepteren. Live kijken vanuit
Nederland is vaak niet mogelijk. Terugkijken wel, na even registreren;



KPN introduceerde 2 april de KPN Smart TV App. Abonnees kunnen dan met de app
geïnstalleerd in een smart-tv direct tv kijken (met alle functies), dus zonder de aparte
KPN-ontvanger. Vooralsnog alleen op Samsung-tv’s vanaf 2017. Later dit jaar op meer
toestellen (KPN). Ziggo zal naar verwachting binnen enkele maanden volgen met een
app voor smart-tv’s die op Android draaien, zoals Philips en Sony, enkele mediaspelers
en Amazone Fire TV (Totaal TV);
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Van 4 tot 6 juni wordt in Keulen de ANGACOM gehouden. Het programma is thans
bekend. Er kunnen online al kaartjes worden besteld. Er zijn 21.700 deelnemers en 500
standhouders;



ThemaNed vreest voor het voortbestaan van vele kleine thema-tv-aanbieders. Reden: de
doorgiftevergoeding die ze thans krijgen van kabelproviders, als VodafoneZiggo, gaat
omlaag. Niet alleen Nederlandse zenders (denk aan 192TV, brava, DJAZZ.tv, Horse &
Country TV, NashvilleTV, ONS, OUTtv, Pebble TV, SchlagerTV en TV Oranje) maar ook
buitenlandse zenders zouden overwegen te stoppen. De doorgiftevergoeding is er om
het pakket aantrekkelijk te maken. Het wegvallen van de themazenders zal leiden tot
verschraling, Als alleen grote aanbieders overblijven komt de pluriformiteit in gevaar
(Spreekbuis). Het gevolg kan zijn dat een aantal aanbieders zich verenigen en via een
app een OTT-dienst gaan aanbieden. Onder andere RAI en TV5 denken hierover na
(Spreekbuis);



De Duitse omroep SWR (Südwest 3) bestaat 50 jaar (InfoSat). Er is een documentaire
over gemaakt die via de site van SWR te downloaden is;
In Vlaanderen is thans rumoer over een frequentie waarop Norking een licentie heeft
(multiplex 10). De licentie is gegeven voor DVB-T. Maar mag Norking deze ook
bijvoorbeeld voor DAB+ gaan gebruiken? Minister Gatz hield een betoog. RadioVisie
geeft commentaar, zoals “Wat de minister zedelijk verzweeg is dat de licentie door
Norkring in 2024 ook nog eens eenzijdig voor 15 jaar kan worden verlengd. Kortom, dat
kanaal kan theoretisch nog voor 20 jaar gebetonneerd worden.” Gevolgd door een
technische uitleg voor de liefhebber (RadioVisie);
NLZIET wil het aantal zenders gaan uitbreiden. Hoeveel en welke is nog niet bekend.
NLZIET gaat hiermee nog meer de concurrentie aan met reguliere aanbieders. Thans
bieden ze 75% van de zenders. Ze willen nog enkele niches toevoegen.
36% van de NLZIET-klanten heeft geen tv abonnement (vorig jaar was dit 21%).
Een abonnement heb je voor € 7.95 per maand (Spreekbuis en Tweakers);








Abonnees op het pakket Vol of Bomvol van de online dienst (OTT) van Canal Digitaal
krijgen na de proefperiode geen smartcard meer om ook via de satelliet te kijken (Totaal
TV);
Ook op de Canarische Eilanden is DAB+ ingevoerd. Zowel de Nederlandstalige zender
Holland FM als het Duitstalige Radio Bambustrommel (nieuwsbrief Satellifax). Noot:
Holland FM zit ook in Kanalenlijst Hans van 6 april. De stream van Bambustrommel komt
in de lijst van mei 2019;
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In 2016 kwam de Mutant HD51 uit. Deze is thans nog maar mondjesmaat te verkrijgen.
Jammer, het is een goede ontvanger. Op S4A staat een reactie van Thuur die als
alternatief een Zgemma H7C ontvanger (beter drie ontvangers) heeft gekocht. Hij noemt
enkele nadelen en voordelen t.o.v. de Mutant HD51 (zie hier). Wij voegen daar aan toe:
de Mutant HD51 is/was rond € 180,- te koop, de Zgemma H7C kost wat meer (€ 250,- of
zelfs minder). Beide zijn wel 4K-ontvangers volgens de laatste normen;



KPN stopt met ISDN. Op 1 september 2019 worden ISDN enkel- en meervoudig
uitgefaseerd. Dit heeft ook gevolgen voor gebruikers van alarm/veiligheidssytemen die
via ISDN online zijn (Verisure);
Er zou een heel klein sprankje hoop zijn voor klanten van XS4ALL. KPN heeft beloofd te
kijken naar alternatieven. Kennelijk willen ze de sterke merknaam niet zo maar laten
verdwijnen (RTLZ en Tweakers). Dit nieuws werd enkele uren later al tegengesproken.
Uit de aandeelhoudersvergadering op 10 april bleek dat de naam toch moet verdwijnen
(Totaal TV);





In Vlaanderen zijn de luistercijfers november 2018 – februari 2019 bekend gemaakt.
Opmerkelijk is dat de Antwerpse lokale zender Radio Minerva opduikt. Mogelijk door het
beluisteren via IP (RadioVisie). De stream van Radio Minerva zit in Kanalenlijst Hans,
audio, Stream België regionaal;



Per saldo is er een stijging in het aantal huishoudens dat beschikking heeft over
breedband-internet. Er is een daling bij KPN en Tele2 maar de stijging bij Ziggo en TMobile maakt deze meer dan goed. In 2018 steeg het aantal met 1,1% naar 7,5 miljoen
aansluitingen (Emerce).
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Hardwarenieuws: Cablestar 100 en Rebox RBX2800
Deze maand hebben we zelf geen hardware onder de loep genomen. We beperken ons tot
het verwijzen naar twee testen op Totaal TV die mogelijk voor jullie interessant zijn.
De eerste test gaat over de Cablestar 100 van TechniSat. Een aparte ontvanger voor de
digitale radiozenders die via de kabel worden gebracht. Dus: DVB-C-audio. Het voordeel is
dat de kabelontvanger en tv niet aan hoeven, dus minder stroomverbruik. Nadeel: er kan
geen kaart geplaatst worden, dus enkel ongecodeerde radiozenders zijn te beluisteren. Nog
een groter nadeel: bij het automatisch zoeken werd maar weinig gevonden. Handmatig
zoeken levert meer op… maar hoe weet je de (lokale) frequentie? Daar heb je even de hulp
van bijvoorbeeld je Enigma2-ontvanger voor nodig. Prijs: rond de 60 euro (Amazon).

Een tweede test die we willen aanbevelen gaat over de Rebox RBX2800. Deze kan DVB-T2
in de HEVC/H.265 norm weergeven. Nadeel: KPN geeft geen cammodules met kaarten. Met
deze ontvanger kunnen dus alleen de ongecodeerde tv- en radiozenders gebruikt worden.
Met het voordeel dat de tv-zenders in 1080p zijn. De regionale omroep is die uit je eigen
provincie en de aangrenzende. Meer technische details op de site van Rebox. Via de shop
van Rebox op dit moment nog niet te koop. Apart is wel dat op de site van Rebox staat dat
een abonnement mogelijk is.
Alternatief: je eigen Enigma2-ontvanger (als deze geschikt is voor HEVC/H.265) voorzien
van een DVB-T/T2 tuner (in- of externe).
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Softwarenieuws
Bovenlijntje wegwerken
Soms is boven in het beeld een zwart/wit-blokkerig lijntje te zien. Na onderzoek bleek dit
vooral voor te komen bij SD-zenders terwijl de ontvanger in de UHD-stand (2160p) staat.

Een oplossing is de video-instelling terug te zetten naar 1080i of 1080p. Maar dan moet weer
geschakeld worden naar 2160p als men een UHD-uitzending goed wil bekijken.
Er is een betere oplossing. Als een bepaalde zender dit probleempje geeft, roep deze zender
in je kanalenlijst op en druk op de menu-toets. Selecteer ‘Verberg voor deze zender de
flikkerende lijn bovenin het beeld’ en druk op OK.

Dit moet per zender met dit probleem. Gelukkig zijn dat er maar weinig.
Zou je het lijntje missen… dan kun je de optie weer deactiveren.

Met dank aan Frenske voor deze tip.
Noot: we hebben tijdens de clubdag geconstateerd dat deze optie niet op alle images van
OpenPLi zit. Vreemd.
De test hierboven werkte bij de zender BVN. Echter niet bij een andere zender via Ziggo of
stream. Het verschuiven van het beeld via het menu van de televisie zelf is dan een
oplossing. Al kunnen niet alle tv’s dit als de satellietontvanger op UHD staat. Praktijk: Philips
OLED-tv heeft een optie verschuiven maar deze is uitgeschakeld (lichtgrijs) als een externe
bron in de 4K-stand staat.
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DCC versie 2.30
Vele sathobbyisten hebben het programma DCC (Dreambox Control Center) op hun
computer staan om bestanden van de pc naar de ontvanger te sturen, of andersom. Vaak zal
dit nog versie 1.50 (voor Enigma2-ontvangers) zijn. Die werkt goed. In november kwam
versie 2.0 beta op de site en vlak daarna bouwde BernyR de een na de andere update.
Op 3 januari begon BernyR het nieuwe jaar goed versie: 2.30. Deze is hier te downloaden.
Hier zijn ook de veranderingen te lezen.
Nieuw is onder andere een ‘HTTP Service’ knop. Hiermee kan een extra http-poort ingesteld
worden. Dit zou volgens maker BernyR nuttig kunnen zijn om te linken naar een website voor
aparte streaming-diensten. De knop verschijnt alleen als een extra poort hebt ingesteld.

Tot slot: verwijder je oude versie van DCC niet meteen. Check eerst of versie 2.30 werkt. Het
installeren gaat goed maar de software kan bij onze redactie geen telnet-verbinding maken
tussen pc en ontvanger. ‘Connection failed!’ staat er. Ons lukte het niet, wie wel?

Edision Mio 4K, soms krakend geluid is opgelost
Op het forum van OpenPLi maakte Gerard0610 op 27 februari bekend dat zijn nieuwe
Edision Mio 4K op zijn vijf jaar oude Philips tv bij overschakelen naar een andere zender een
‘kort krakend geluid’ geeft (zie hier). Hij bleek niet de enige te zijn met deze klacht. De
fabrikant zou er serieus naar kijken.
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Er is thans een oplossing… als je OpenATV gebruikt. Dit image heeft de driver aangepast
(zie ook Github) en sinds 20 maart is het probleem opgelost.
Gebruikers van OpenPLi met dit geluidsprobleem zullen waarschijnlijk moeten wachten op
de opvolger van 7.0, versie 7.1 dus. Het team van OpenPLi gaat niet sleutelen aan de BSP.
Versie 7.1 wordt over enkele weken verwacht.
Tot slot: het probleem doet zich hier en daar voor. Het is geen veel voorkomende klacht
behorend bij de Edision Mio 4K. Maar was wel lastig als het je net treft.
FBC met JESS, acht tuners over één kabel
Heb je een FBC tuner (of twee) en wil je het optimale er uit halen met een JESS-multiswitch?
Dan hebben we een leestip voor je. Jörg schreef een heel artikel over deze combinatie. Als
ontvanger werd een VU+ Solo 4K gebruikt. Maar het gaat natuurlijk om de FBC tuner, en
deze zit ook in andere ontvangers.
Helaas voor velen: het artikel is in het Duits. Gebruik eventueel Google translate. Het artikel
is geschreven in 2015 maar kent onderaan nog updates tot in 2017.

Linux 5.0, wel in OpenATV, nog niet in OpenPLi
Op het forum van S4A werd 7 maart gemeld dat via OpenATV 6.2 en 6.3 een update van de
kernel voor de Eidion Mio 4K beschikbaar is. Het zou gaan om een switch naar Linux 5.0.
Deze kwam 4 maart ter beschikking Wat er nieuw is in Linux 5.0 kun je hier lezen. En zie
hier.

In het forum van OpenPLi werd de vraag gesteld of Linux 5.0 ook voor OpenPLi zou worden
ingevoerd. De voorlopige conclusie: nee. De redenen: drivers moeten komen van de
fabrikanten en het is nog maar de vraag of de kinderziektes uit 5.0 zijn en de toegevoegde
waarde is nog niet zo zeker. Teamlid WanWizard noemt het nummer-geilheid waar hij het
nut niet van in ziet.
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Terug naar de Edision Mio 4K. OpenPLi heeft daar thans kernel 4.20.0 in zitten.

OpenATV heeft kernel 5.0.

Waarvan akte.
Radiomap Europa en Radio.garden
Een leuke tip: op de website Radiomap.eu kun je luisteren naar de live-uitzending van alle
LW, MW, FM en DAB radiozenders in Europa. Er zijn diverse manieren om te zoeken. Zo
kun je kiezen voor de Europese kaart en dan een plaats kiezen. Soms lastig: alles zit dicht
op elkaar. Of je kiest voor Nederland of Vlaanderen. Een beperkt aantal steden toont zich.
Wellicht is een beter alternatief een lijst van steden. Deze gaat verder dan Europa. De
belangrijkste plaatsen per gebied worden getoond. Tot slot: je klikt op een vlag. Bijvoorbeeld
op de vlag van de UK. Dan krijg je de zenders uit de belangrijkste plaatsen in de United
Kingdom.

In een eerder nummer van de UP/DOWNLINK schreven we over een soortgelijke website:
Radio.garden. Hier kies je door op een wereldbol in te zoomen op een plaats of gebied. Ook
zeer de moeite waard.
Waarvan is de schuinstand van de rail afhankelijk bij multifeed?
Dit is de titel van een item geplaatst door ‘Sprietje’ op Sat4All. Zoals altijd zijn de bijdragen
van Sprietje voor de doorgewinterde sathobbyist zeer lezenswaardig, zo ook deze.
Zijn intro luidt: “Bij multifeed ontvangst kan gebruik worden gemaakt van een
multifeedschotel waarbij de gehele schotel gekanteld kan worden (schotelskew ook wel Tilt
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genoemd) of waarbij de rail schuin gezet kan worden.
De vraag is, waarvan is de schuinte van de rail afhankelijk?”
Lees voor het vervolg dus het item op Sat4All, waar je tevens kunt reageren.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 20 april
(samen met de Pegasus computerclub). Vanaf 11.00 uur.
Iedere sathobbyist is van harte welkom te komen kijken. We helpen mensen met hun
receiver en wisselen nieuwtjes uit. Je hoeft geen lid te zijn voor een eerste bezoek.
Einde 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35, 7328 AX Apeldoorn.
Zie voor alle dagen hier.
Volg De Transponder. Wil je automatisch 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.
De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn).
Thema clubdag 20 april: domotica
Op zaterdag 20 april is er weer een clubdag in Apeldoorn. Om 13.00 uur staat onder
voorbehoud een demo gepland over domotica in en rond het huis.
Jos vertelt over de besturing van verlichting en schakelaars (denk aan de Philips Hue),
centrale verwarming (zoals Tado) en de tv-satelliet-ontvanger (bijvoorbeeld met BroadLink
RMmini3). Zowel via een app op telefoon of tablet of zelfs spraak via Google Home Mini of
Alexia. Jos laat met meegebrachte randapparatuur zoveel mogelijk zien.
Demo clubdag maart online (fallback tuner en remote stream convert)
Vorige maand het thema gemist of wil je het nog eens volgen? Op onze site is de demo van
23 maart over het installen van een fallback tuner en instellen van remote stream convert te
zien.
Oproep voor ‘demonstranten’
We zoeken mensen tijdens de clubdag bereid zijn een demo te geven over iets in relatie tot
de satelliethobby (ruim denken).
Het doel van deze maandelijkse presentaties is meer betrokkenheid te krijgen en het delen
van kennis over de verschillende mogelijkheden van onze hobby.
Reacties en aanmeldingen via specials@detransponder.nl.

Uitsmijters
Dik Voormekaar
De Dik Voormekaarshow komt in september als online podcast terug. Dit hebben de makers,
André van Duin en Ferry de Groot, maandag 1 april in het programma M bekend gemaakt.
We hopen dat het geen 1-aprilgrap was… Bron: Jingleweb.
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Op de website De Dikvoormekaarshow is al een samenvatting uit 500 shows te horen.

Masten in de Bible Belt down…
Donderdag 7 maart gingen acht zendmasten neer in het buitengebied van Staphorst en
Nieuwleusen. Zo bericht De Stentor. Het betreft een gezamenlijke actie van het Agentschap
Telecom (AT), de politie en gemeente. Zie ook het bericht van het AT.
De illegale masten werden gebruikt door zendpiraten in een soort rouleersysteem. Men kon
niet zeggen wie de eigenaar was.
Het AT stelt nog dat het gaat om een economisch delict en een gevaarlijke situatie door het
verstoren van telefoonverkeer.
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Vakantie… tv-kijken via App en schotel, handleiding uitrichten
Canal Digitaal heeft op haar Blog een pagina gemaakt over tv-kijken tijdens vakantie. Dit kan
tegenwoordig in de EU via de Canal Digitaal TV App maar deze heeft beperkingen:
dataverbruik en de beschikbaarheid en/of snelheid van Wifi. Rest natuurlijk het traditioneel
via de schotel kijken. Er is een eenvoudig stappenplan beschreven.

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!

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