UP/DOWNLINK, jaargang 2019, nummer 9
Satellietclub De Transponder bestaat 15 jaar. Tijdens de clubdag van augustus werd dit gevierd.
Meer nieuws hierover in dit weer volle nummer van de UP/DOWNLINK. Lees het eens rustig door en
kom gerust met een reactie. Dat vinden we leuk en geeft energie door te gaan.
Verder onder andere:
 Triax, nieuwe schotels;
 Hardware voor DAB+ naar mp3;
 Receiver voor DVB-T2;
 Waar hangt de Eutelsat 21B nu eigenlijk precies?
Jullie reacties zijn van harte welkom via specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob.
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Satellietclub De Transponder 15 jaar!
Meestal brengen we het nieuws over onze satellietclub De Transponder aan het einde van
de UP/DOWNLINK. Nu beginnen we er mee. De reden: op zaterdag 31 augustus 2019 werd
het 15-jarig bestaan herdacht. Huidig voorzitter, Emiel Fielt, hield een toespraak. Deze is op
de website van De Transponder na te zien (of als pdf te lezen) en is ook opgenomen als
stream in Kanalenlijst Hans van 7 september 2019. Hierna een samenvatting.

Enkele leden van de computerclub Pegasus (Apeldoorn) hadden begin 2004 een
satellietontvanger gekocht gebaseerd op het besturingssysteem Linux. Bij veel leden
bestond interesse. Maar omdat computer en satelliet twee verschillende zaken zijn werd al
later dat jaar door enkele leden op 13 augustus 2004 een schotel op het dak van het
verenigingsgebouw van BOV De Maten geplaatst. Daarmee eigenlijk de oprichting van de
satellietclub. Deze leden gingen door.
Het ging hard in 2004. Niet alleen met de eerste leden voor De Transponder maar dat jaar
was ook de start van PLi (thans OpenPLi) voor Dreambox-ontvangers. Enkele leden van het
team waren ook aanwezig en brachten zelf een cadeau mee (ZGEMMA H9S en een usb van
OpenPLi), waarvoor dank!

Satelliet was er in 2004 natuurlijk al. Ook al een satellietclub: de FDSE (First Dutch
Satellietclub Europe). De FDSE had een eigen blad. Hans leverde iedere keer trouw aan.
Later ook voor leden van De Transponder. De FDSE vond dit niet fijn. Daarom werd besloten
door Gerard en Hans zelf een blad te maken: de UP/DOWNLINK die sinds 2008 kunt lezen.
UP staat voor de informatie naar de leden. DOWN staat voor de feedback die de redactie
graag ziet. Met een LINK naar onze satelliethobby waar het ook met een feed UP en beam
omlaag gaat.
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De ontwikkelingen gaan snel. Na digitale tv/radio volgde Enigma1 en Enigma2. Na SD
volgde HD (al dan niet in 3D), UHD en straks 8K. Veel meer merken ontvangers en type
tuners (denk aan DVB-S2X). Denk ook aan FBC enzovoort. De Transponder volgt alles en
staat haar leden bij. Het is een echte vereniging met een bestuur. Op de foto staan de
bestuursleden anno augustus 2019.

van links naar rechts: Dolf, Theo, Ali, Hans*, Emiel, Sjaco, René
(*niet dezelfde Hans van U/D en kanalenlijst…)
Het werd een gezellige middag, zowel binnen als buiten voor leden en gasten die o.a.
konden genieten van de bbq gemaakt door Jos en Rob.
Op dit moment heeft De Transponder ongeveer 90 leden. Je hoeft geen lid te zijn om dit blad
te lezen maar ondersteuning zou leuk zijn. Voor € 30,- per jaar steun je ons.

(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, Hotbird op 13 oost en Eutelsat 9 oost.
Tot slot algemeen nieuws over kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM/AM en streams.
Algemeen omroepnieuws
 De BBC-radiozenders zijn sinds 30 augustus niet meer te beluisteren via TuneIn.
Althans: vanuit de UK. Daarbuiten nog wel. Dit valt sinds 8 augustus op de maken uit een
bericht op de site van de BBC: “From August 30th, our live radio streams will no longer
be available via TuneIn on some platforms in the UK.” De BBC verwijst voor zijn streams
voor binnenlands gebruik naar de BBC Sounds-website en de apps BBC Sounds en BBC
iPlayer Radio (RadioVisie);
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Rijnmond is de nieuwe naam voor de regionale omroep RTV Rijnmond. Dus RTV weg en
de ‘R’ centraal. Nieuwe huisstijl. Op maandag 2 september is dit van kracht geworden
(Rijnmond en Villamedia);



Willy start eind dit jaar in Vlaanderen. Het is een radiozender van de DPG Media die zich
gaat richten op rock-muziekliefhebbers van 35-54 jaar. Daarmee gaat Willy de
concurrentie aan het VRT’s Studio Brussel.
De zender is enkel digitaal te beluisteren (internet, DAB+ en digitale-tv-providers). Meer
informatie volgt later dit jaar. Onder de DPG Mediagroep vallen diverse radiozenders
(zoals Qmusic) en tv-zenders (zoals VTM), bladen en kranten (DPG Media en HLN). Of
de zoveelste thema/rock-zender een succes zal worden… RadioVisie columnist HvH
heeft grote twijfels. Er verscheen eind augustus als een test-website met een hoog ‘we
zien wel’-gehalte en een Willy-test;



Radio Achterhoek is 2 september officieel van start gegaan. De uitzendingen begonnen
al eerder (stream);



Radio Contact (België, Wallonië) heeft aan haar hoofdzender acht sub/themazenders
toegevoegd: Contact 2000, Gold 80x/90s, Kids, Contact, Love, Mix, Plus 60s/70s en
Urban. Te beluisteren via de Radio Contact site of via Kanalenlijst Hans september.
Bron: RadioVisie;
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Hoe staat het ondertussen met Film1? Dit stopte 1 augustus niet omdat het Nederlandse
bedrijf SPI International het merk Film1 overnam. Maar het bedrijf heeft nog veel tijd
nodig om alles met filmrechten te regelen. Nieuwe filmdeals met onafhankelijke
productiebedrijven. In september moet al een en ander te merken zijn (Totaal TV);
LN24, een ‘eerste’ 24/7-Franstalige-nieuwszender uit België/Wallonië, is zoals eerder
aangekondigd op 2 september (20.00 uur) gestart met haar programma’s vanuit Brussel
(beter: Bruxelles). Zie ook hier. Te zien via Belgische providers en via internet (na
inschrijving helaas).

Astra 1, 19,2 oost
 PULS 24 HD is zondag 1 september om 18.45 uur officieel gestart, Oostenrijk, fta via
Astra 19,2 oost maar helaas is de live stream van de website niet in Nederland te
bekijken;





CNBC Europe, nieuwszender uit de USA, is nu in HD te ontvangen op 11.171 H, fta. Ook
op de Hotbird op 12.360 H. De zender zat al in HD op Astra 28 oost;
Sky Serien & Shows HD, Sky Germany, code.
Op de (nieuwe) transponder 11.567 V verschenen diverse tv-zenders uit Oekraïne en
Rusland, allemaal fta (5 september: 18 stuks). Het lijken testuitzendingen;
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Astra 3, 23,5 oost
 Geen belangrijk nieuws. Enkel wat wijzigingen bij de Poolse radiozenders (11.644 H), fta.

Astra 2, 28,2 oost
 Diverse wijzigingen van fta-zenders. De transponder 11426 V veranderde van S naar S2
(29500, 8/9, QPSK) met enkel de zenders France 24, Freesports en Quest in HD. Eerder
zaten daar ook shoppingkanaal Gems zit sinds 21 augustus op 11112 H.
De muziekzenders Box Hits, Magic en The Box verhuisden naar de (nieuwe) transponder
11625 H. Deze transponder werd begin augustus met nog drie muziekzenders in gebruik
genomen op Astra 28,2 oost;




Mutaties bij diverse Sky UK-zenders. Sommige verdwenen helemaal, anderen
verhuisden van transponder, code;
Op 11973 V (DVB-S2, 31000, 9/10, QPSK) begonnen drie aparte testkanalen van SES in
1920x720p50 met aanduidingen als ‘hybrid.dtt’ en ‘DASH only’. Fta.

Hotbird, 13,0 oost
 Abu Dhabi TV Europe verscheen fta;
 Studio MED TV HD, Polen, Canal+, code;
 Iraqia News HD, fta;
 Assyriasat, fta;
 Hashieh TV, H Music, N Movies, N Series. Allemaal fta en ‘coming soon’… maar hoe
wanneer? Op de site van Hashieh.tv was men aan het aftellen… meer dan 365 dagen…
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Eutelsat 9B, 9 oost
 Joyne is een eigen webshop begonnen (Mediamagazine). Een contract afsluiten via
een dealer is daarom niet meer nodig. Gewoon via de site van Joyne te bestellen.



Love Nature HD (test) met enkel als taal Turks, fta.

Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams (enz.)
 Disney+, de nieuwe VOD-service van The Walt Disney Company (zie Wikipedia), start
ook in Nederland. En wel op 12 november van dit jaar. Op de website is het aftellen al
begonnen. Disney+ start behalve in Nederland ook in Canada en de USA. Later in meer
landen zoals op 19 november in Australië en Nieuw-Zeeland.
Men wil de concurrentie aangaan met onder andere Netflix (NOS).
Op haar internationale website maakt ‘Disney+’ de prijs voor Nederland bekend. Deze zal
€ 6,99 per maand of € 69,99 per jaar zijn;
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De prijs van Disney+ kan dan lager zijn dan die voor Netflix, maar Disney+ is maar in één
huishouden te gebruiken en dus niet te delen zoals Netflix (HLN);



Disney+ zou kindervriendelijk zijn. Braaf maar met kwaliteit. Series van FOX of ABC
worden niet gebracht (Totaal TV);
Op YouTube staat sinds 23 augustus de officiële trailer van Disney+;





Met Apple TV+ wil Apple Disney+ voor zijn en daarom voor 12 november een eigen
dienst lanceren, met een concurrerende prijs (Spreekbuis e.a. media zoals AD);
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Videoland voelt ook de hete adem van Disney+ in de nek. Een prijsverlaging is
aangekondigd, maar daarbij moeten wel enkele reclames worden geaccepteerd. Wat de
nieuwe prijs wordt, en ook van het duurdere reclamevrije-abonnement, is nog niet
bekend gemaakt (Totaal TV);
De Ziggo Go-app voor Android TV, bedoeld voor Hongarije en Polen, bleek ook in
Nederland te gebruiken om tv-zenders te streamen. Het gaat om een enigszins bewerkte
versie van de UPC Horizon App van Liberty Global. Er is een kant-en-klare versie vrij
verkrijgbaar via internet. Deze versie wordt zonder extra werk via een usb-stick
geïnstalleerd op apparaten met besturingssysteem Android TV. Je hebt wel een Ziggoaccount nodig. Ziggo-Nederland laat weten dat er nog een officiële Ziggo GO-app voor
onder meer Android TV en Apple TV komt. De wordt nu getest (RTLZ en Totaal TV).
Op 20 augustus heeft Ziggo door een blokkade een stokje gestoken voor het kijken van
live tv-zenders en ‘video on demand’-gebruik (VOD) afkomstig van Ziggo op Android TV
mediaspelers. (Totaal TV). Het kat en muis-spel begon, even later was de blokkade van
Ziggo weer omzeild (Totaal TV);

Nostalgie+ start 4 november op DAB+ in België. Deze plus-zender richt zich op
luisteraars van 60-plus. Onderdeel van Nostalgie Wallonië (RadioVisie);
NPO Start heeft sinds 27 augustus een aparte ‘kinderomgeving’. Reactie wellicht op
Disney+ dat zich kindvriendelijk (geen programma’s met geweld) opstelt? Bron:
Spreekbuis. Men moet zich wel eerst registreren (gratis account). Maar pas op: er moet
een kindprofiel worden gemaakt. Als dat er is zijn de normale profielen niet meer zonder
pincode te gebruiken!;
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One World Radio, de radio van Tomorrowland, is 1 september gestopt op DAB+. Maar
de stream gaat nog wel door (RadioVisie). Zie ook in Kanalenlijst Hans (België,
nationaal);



KPN heeft 2 september de fta-DVB-T2-frequenties van Digitenne in Zuid-Holland
aangepast. Soms is herscannen van de ontvanger nodig om de publieke omroepen weer
te ontvangen (Totaal TV);
Classic FM is, zoals eerder geschreven, op 2 september in DAB+ enkel in de Randstad
te beluisteren. Voor landelijke dekking heeft provider MTV nu geen capaciteit;
Ziggo heeft 2 september twee wijzigingen doorgevoerd. Groot Nieuws Radio is
toegevoegd en het Evenementenkanaal (999) is verwijderd.




Reacties en vragen van lezers
Digidish is blij met het m3u8-bestand waar alle videostreams op staan. Hij is benieuwd hoe
dit gemaakt wordt. We hebben het bij de maker neergelegd.
MiLo reageerde op de uitsmijter over de historie van afstandsbedieningen. Hij schrijft: “Die
"Zenith Space Command" afstandbediening kun je ook vandaag de dag nog gebruiken, met
een ultrasoon microfoontje en een ADC en wat software. Volgens mij had iemand dat op een
Arduino of Zedboard gedemonstreerd, maar kan geen link vinden.
De frequenties liggen zo rond de 40kHz. Die elektronische variant van Philips uit de jaren
zeventig gebruikt ook die frequenties, maar is niet zo leuk als de Zenith omdat die laatste
helemaal geen batterijen of eender welke energiebron nodig heeft.
Een geluidskaart die op 96 of 192 kHz kan opnemen zou het misschien ook kunnen 'horen'
maar de kans erop is vrij klein omdat toch alle frequenties boven de ~20 kHz onderdrukt
worden door de interne filters die je meestal niet uit kunt zetten.”

Wetenswaardigheden
illi-tv is een verzameling van levensverhalen. Te zien en beluisteren via een ontvangertje dat
je aansluit op je tv. Via een app is illi-tv dan te besturen. Allerlei herinneringen. Speciaal voor
dementere mensen. Helaas is illi-tv niet gratis. Integendeel…
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In Bulgarije zijn veertig illegale IPTV-streams gestopt. Een man (40) die de sites beheerde is
door de Bulgaarse veiligheidsdienst gearresteerd (Entertainmentbusiness).

Het 192 Museum sloot 31 augustus na een groot (uitverkocht) slotfeest haar deuren. NB:
192 Radio en 192TV gaan wel door (Spreekbuis). Zie ook de video over de sluiting gemaakt
door Nijkerk Nieuws via Spreekbuis met interviews, onder andere Lex Harding en het
aftikken door Ad Bouman, Tineke de Nooij en Lex Harding om 18.00 uur, het moment
waarop Radio Veronica 45 jaar geleden sloot. Zie ook o.a. het AD. Foto’s en verslag zijn ook
beschikbaar bij Mediapages.
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Spotify test een hogere tarief, tot wel 13 procent. In Scandinavië zal als eerste worden getest
bij gezinsabonnementen, aldus Bloomberg. Het gaat om een test. Het is niet bekend of
Spotify ook daadwerkelijk deze tarieven gaat invoeren (Spreekbuis).
Het Agentschap Telecom heeft in het hele land, samen met de politie, weer illegale
radiozenders het zwijgen opgelegd. Vaak gaat het om ‘onbemande’ zendposities.
In Midwolde had de piraat de zender en antennes in een mast voor mobiele diensten
geplaatst. De stroom werd illegaal afgetapt (RadioVisie, Totaal TV).

Vier Tweede Kamer-fracties (CDA, D66, SP en VVD) hebben minister Slob van Mediazaken
om een apart debat gevraagd over lokale, regionale en streekomroepen. Dus los van het
algemene debat over de ‘Visiebrief mediabeleid’ van de minister dat gepland stond voor 11
september (Spreekbuis).
Nieuws uit Saoedi-Arabië (ook wel Saudi-Arabië). Sinds december vorig jaar is de Saudi
Arabië zender KSA2 uit de lucht.. Via KingOfSat zagen we dat de zender nu vervangen is
voor Saudi Sport +2.

Mede met het vervangen van de zender op de satelliet en het artikel in de Saudigazette
kunnen we aannemen dat deze zender nu definitief exit is. Zie hier. “However, this
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Ramadan, English-speaking expatriates would miss their only TV channel Saudi TV 2 as it is
off-air for several months now. Minister of Culture of Information Dr. Awwad Bin Saleh AlAwwad has suspended the transmission of English channel last December as part of plan to
develop organs of the ministry to suit the Vision 2030.” Waarvan akte. Ons speurwerk gaat
ver maar hier houdt het op… ;-)

In Engeland werd 18 augustus door een onafhankelijke (publieks)jury de beste tv gekozen.
Voor 2019 is de winnaar de LG-tv LG C9 geworden. Op de tweede plaats de GZW2004 (in
België: GZ2000) van Panasonic. Ook getest zijn de Samsung Q90R en de Sony AG9.
Allemaal oled-tv’s. Voor de test zijn de toestellen gekalibreerd.
De test wordt ‘blind’ uitgevoerd: het panel ziet alleen het scherm, de rest van het toestel is
onherkenbaar gemaakt. Bron: Homecinemagazine en HDTVTEST. Zie ook YouTube over
het houden van de test.

RadioVisie bouwt bij Mixcloud een audio-archief op over zeezenders. Tal van uitzendingen
zijn daar terug te vinden (zie hier).
Op 31 augustus 2019 was het 45 jaar geleden dat zeezenders voor de Nederlandse kust
wettelijk moesten zwijgen. Radio Veronica en Radio Noordzee gaven daar gehoor aan.

SkypeOut, een onderdeel van Skype, is een openbare elektronische communicatiedienst. Dit
volgt uit een uitspraak van 5 juni 2019 van het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen
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Skype Communications Sarl en de Belgische toezichthouder (BIPT). Skype heeft zich
daarom geregistreerd bij de Autoriteit Consument en Markt.
Met SkypeOut bel je vanuit je pc naar vaste en mobiele telefoonnummers en betaal je
zonder abonnement via een tegoed, prepaid (ACM).
NPO Start Plus bestaat nu zo’n twee jaar. De betaalde versie van NPO Start heeft al een
kwart miljoen abonnees. Deze betalen de € 2,95 per maand enkel ter dekking van de kosten,
zoals de auteursrechten, zo stelt manager Dezen Mannawi in een interview met NU.nl. Hij
ziet NPO Start Plus als kans voor omroepen om de band met hun achterban te versterken
(NU.nl).

Sky (Germany/Deutschland) was in november al begonnen met het afschakelen van SDzenders als er ook een HD-variant is. Men zet dit in Duitsland nu ook op de kabelnetten door.
Sommige SD-zenders worden toegevoegd in HD zoals Ski Krimi HD. Deze laatste komt 8
oktober 2019 ook op Astra (19,2 oost) beschikbaar (InfoDigital).

De uitzendlicentie van Omroep Tilburg verloopt in februari. Inmiddels heeft een nieuwe
organisatie zich bij het CvdM gemeld voor de licentie: ‘Dit is Tilburg’. Er mag maar één lokale
omroep per gemeente zijn (Brabants Dagblad en Radiofreak).

Het Deense merk Bang & Olufsen staat te koop. Dit liet de directeur in Deense media weten.
Of er veel belangstelling voor is valt te betwijfelen. De concurrentie is groot, de omzet daalt
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al langere tijd. B&O schijnt niet flexibel genoeg te zijn om de veranderingen met nieuwe
producten als bluetoothspeakers te volgen (IEX nieuws). Historie van B&O op Wikipedia.

De eerste webcam was een cam gericht op een koffieapparaat. Wetenschappers konden
zien of de koffie klaar was. Deze cam streamde van 1991 tot in 2001. Een andere webcam
langere duur was de FogCam uit San Francisco. Deze is na 25 jaar dienst eind augustus uit
gezet. De cam was 24/7 op de universiteit van San Francisco gericht (AD, BBC en The New
York Times).

HomeCinema Magazine beschrijft de nieuwe OLED-tv van Panasonic: GZ2000 (in
Nederland GZW2004). Bijzonder aan dit toestel is ondersteuning van alle HDR-formaten.
Dus ook HDR10+. Ook voor in HDR gemaakte foto’s: HLG Photo bevat het werkelijke HDRformaat. Het beeld kan voor Netflix worden ingesteld door de Netflix Calibrated Mode in te
stellen. Ook heeft het toestel een ingebouwde patroongenerator. Het beeld zoals Hollywoodfilmmakers het wensen… De nieuwe HCX Pro processor zorgt voor een nog beter
zwartdetail, zeker in een schaduw. Een bijzonder goed geluid wordt gevormd met Dolby
Vision: Dolby Atmos door Technics. Zie ook de site van Panasonic Nederland.

Ooit gehoord van Saphi? Philips brengt het in de OLED754-tv. Het is een ‘goedkoop’
instapmodel (55 inch, € 1.999,-) waar voor smart-tv Android vervangen is door Saphi. Een
platform van Philips zelf. “Via Saphi krijg je toegang tot de bestaande Smart tv-apps die
samengevoegd zijn met alle belangrijke tv-functies. Applicaties zoals YouTube, Netflix of
Amazon Prime Video zijn met Saphi ook te gebruiken” schrijft Homecinema Magazine.

Netflix Collections: lijstjes met videocontent aan abonnees getoond die samengesteld zijn
door medewerkers. Netflix experimenteert er mee. Tweakers schrijft: “Wie meedoet aan de
test kan de nieuwe Collections rechtsboven in het scherm vinden. Gebruikers kunnen dan
door de verschillende afspeellijsten heen bladeren en zich er op abonneren.” Ook: NU.nl.
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Door ‘Beeb’ te roepen kunnen gebruikers van een smart speaker gebruik maken van de
spraakassistentiedienst Beeb van de BBC. De klank van Beeb kan regionaal verschillen
(accenten).
De UK-omroep gaat geen eigen hardware maken. De BBC maakt al gebruik van Alexa, Siri
of Google Home (BBC, BBtvnews en Emerce).

De RTL Group, het Luxemburgse moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tvzenders, heeft zijn omzet het afgelopen halfjaar verder opgevoerd. Daarbij waren vooral
digitale diensten belangrijk. De opbrengsten uit digitale diensten, zoals Videoland, plusten
met ruim een vijfde tot € 513 miljoen.
In Nederland en Duitsland verdubbelde aantal abonnees bijna op online videodiensten.
De totale omzet over de eerste zes maanden steeg met 4,2% tot een recordhoogte van bijna
€ 3,2 miljard. Bron: IEX.
De Eutelsat 5 West B is 28 augustus veilig aangekomen op de lanceerbasis Baikonur
Cosmodrome in Kazakhstan. De lancering met een Proton Breeze M raket staat gepland
voor 30 september.
De 5 West B moet de 5 West A gaan vervangen. De satelliet heeft 35 transponders (van 36
MHz) aan boord, gericht op Europa en de noordrand van Afrika. De 5 West B gaat ook
dienen voor de navigatiesystemen van GPS en Galileo (Eutelsat). Afbeelding (via
BBtvnews).
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In 60% van de Nederlandse huishoudens staan twee tv’s. In 34% zelfs drie. Op de helft van
het tweede of derde toestel is een digitale aansluiting. Een kwart is smart (interactief). Er is
een verschil tussen klanten met ‘gewone kabel’ (in huis vaak makkelijker door te trekken
coaxkabel) of klanten met een glasvezel- of DSL-aansluiting. Deze laatste moeten een
computerkabel (UTP) doortrekken (moeilijker) en moet voor iedere extra tv een ontvanger
worden gehuurd of gekocht. Bron: Telecompaper.

Veel films en series worden voor tv bewerkt. Beeldinterpolatie genoemd. De kijker krijgt dan
echter niet meer de kijkervaring die de regisseur bedoelde. Daarom zou je beeldinterpolatie
moeten kunnen uitzetten.
Dit stelde de UHD-Alliance (met video). LG, Vizio en Panasonic gaan deze optie
ondersteunen met een ‘filmmakermodus’. In het Engels: Filmmaker Mode. Er is zelfs een
website voor meer informatie. Bron o.a. Tweakers.

8K: vier punten die je moet weten, aldus SES. Zoals: met 7680 × 4320 en 33 miljoen pixels
vier keer het huidige 4K. En we gaan van 60 Hz naar 100-120 Hz, vloeiender beeld bij snelle
bewegingen (live action). Met 8K heb je een goed beeld bij 0,75 van de hoogte van het
scherm. Al stelt de industrie als norm 1,2 tot 1,5 keer de hoogte. Beste zicht is er vanaf een
80 inch tv.
Verder stelt SES dat door de hogere bandbreedte (van 80 Mbps) niet meer met een 60 cm
schotel volstaan kan worden. Een minstens 90 cm diameter schotel is nodig. Ook kijken via
IPTV of kabel zal een goede infrastructuur nodig hebben.
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links: afstand in meters, onder: inches tv-scherm
Sinds 1 september is KPN gefaseerd ISDN aan het afstoten (KPN).

De Poolse provider NC+ heeft haar naam gewijzigd in Platforma Canal+. Voor de abonnees
zijn er geen gevolgen (BBtvnews). Site hier.

De eerste 8K-tv’s met OLED van LG zullen binnenkort in België en Nederland te koop zijn.
Dit heeft LG 3 september, voor de start van de IFA 2019 in Berlijn (6-11 september),
bekendgemaakt.
Het gaat om twee toestellen: type 88Z9 en 75SM99. Beide bieden ondersteuning voor Dolby
Atmos, Apple AirPlay 2 en Apple’s HomeKit. De tweede generatie Alpha A9-processor kan
4K upscalen naar 8K. Lees meer op Homecinemamagazine.
LG is niet de enige fabrikant met een 8K-tv. Ook Sharp brengt een 8K-tv naar de IFA. Maar
dit is een led-tv (zie hier).

Meer trends van de IFA 2019, zie hier in het Duits. Of hier met Google-translate.
En hier: de WDR brengt de opvolger van videocodering HEVC/H.265. Het wordt de
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VVC/H.266. Deze zou een besparing van 50% in gegevensoverdracht kunnen geven. Goed
voor met name het mobiele netwerk. De eerste producten met H.266 worden pas medio
2021 op de markt verwacht. Het gaat nu nog om prototypes.

De 8K Association heeft vlak voor de IFA de voorwaarden gepresenteerd waar 8K-tv’s die
voor consumenten worden geproduceerd minimaal aan moeten voldoen.

De plannen van media-minister Slob om NPO 3 om te bouwen tot regiozender NPO Regio
vinden geen heil in de ogen van de Raad voor Cultuur. Ook de regionale omroepen hebben
grote twijfels. Volgens de RvC is een vensterprogrammering beter. In de zendtijd wordt
ruimte gemaakt om provinciaal een programma van enkele nieuwsberichten aan te bieden.
De BBC doet dit onder andere al.
Ook vindt de RvC dat al vóór 2021 er één online platform moet zijn waar alle Nederlandse
programma’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en
commerciële zenders moeten hier snel en intensief voor samenwerken (Raad voor Cultuur
en Spreekbuis). De RvC heeft in haar rapport 23 adviezen gegeven, zie hier samengevat.

Het Franse Canal Plus heeft aangekondigd klaar te zijn voor de overname van de M7 Group.
Daarmee kan men in acht nieuwe landen komen en het klantenbestand tot 20 miljoen laten
uitgroepen.
Met de overname is naar verwacht € 1 miljard gemoeid en zal een dezer dagen
plaatsvinden.
De Europese Commissie heeft toestemming gegeven (InfoSat en Telecompaper).
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Het Deutsche TV-Platform is een website begonnen met de uitleg over UHD en alles wat
daar aan techniek bij komt, zoals de varianten HDR. Een onderdeel van de site is het kiezen
uit vele merken, na een eerdere voorkeur/selectie gemaakt te hebben.

Minister Slob van mediazaken gaat ingrijpen bij het Commissariaat voor de Media naar
aanleiding van de interne problemen. Hij schrijft dit 4 september aan de Tweede Kamer
(VillaMedia en Rijksoverheid).

We zagen een mooie preview van de nieuwste Philips OLED-tv’s via Tweakers. Terecht toptv’s genoemd door B&W-geluid en natuurlijk het mooie Ambilight. Deze combinatie heeft
geen ander merk door de licentie op (vierzijdige) Ambilight. OLED met een +. Het videoverslag van Tweakers is ook te zien via YouTube. Kosten 934 in 55 inch Є 2.500,- en in 65
inch duizend euro meer. De 984 is er alleen in 65 inch voor rond € 5.000,-. Dit jaar nog…

Hardwarenieuws
Qviart T2H265
Totaal TV heeft de Qviart T2H265 getest. Zoals uit de aanduiding blijkt: een DVB-T2
ontvanger die de nieuwe norm H.265 (HEVC) aan kan. Maar ook de lagere normen T en T2
zonder HEVC. Volgens Cardwriter is het een merk uit Spanje.
Een simpele en goedkope ontvanger. Nuttig voor als je de ongecodeerde zenders van KPNDigitenne wil binnenhalen: de drie nationale tv-zenders en je regionale omroep en
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aangrenzende regionale omroep (in ‘super HD”: 1080p/50Hz) en de bijbehorende
radiozenders. Zie voor de test hier.
Apart te vermelden: de tuner is erg gevoelig. Langs de Duitse grens zijn met een antenne
ook de fta-Duitse zenders te nemen. Aan de kust met een zeer goede antenne zelfs zenders
uit Engeland…
Een usb-aansluiting kan worden gebruikt voor een software update (check of je thans versie
7.0 minstens hebt) of voor opnames.

Tot slot willen we de reactie van Fred_M uit Schiedam onder de test van Totaal TV niet
onthouden: “Prima ontvanger, ik heb er zelf ook één. Echter dit is gewoon een simpele
Chinese ontvanger die onder verschillende merknamen wordt verkocht. Onder andere de
König FTA20 is exact dezelfde ontvanger. Op Aliexpress kun je deze al kopen voor 15 euro.”
Mogelijk al weg, wij vonden op deze Chinese site niets. Maar blijf zoeken…
Wij vonden de Qviart T2H265 voor onder de € 50,- (inclusief verzendkosten) o.a. bij Asat en
Digitennes en Sattv. Google zelf of vraag aan je lokale leverancier. Dan verdient die nog wat.
Triax heeft zijn schotels vernieuwd: TD 65, 80, 100 en 120
Op Sat4All heeft Sprietje een bericht geplaatst over de nieuwe schotels van Triax, zie hier.
In het kort samengevat: oud = TD 64, TD 78, TD 88 en TD 110. Nieuw = TD 65, TD 80, TD
100 en TD 120. De TD 120 wordt alleen in het Midden-Oosten en Afrika verkocht. De maten
zijn een klein beetje aangepast, zie het bericht op Sat4All. Maar Sprietje vraagt zich af of het
wel een echte verandering is: “De vraag is of de afmetingen van de schotels daadwerkelijk
zijn veranderd of dat het alleen een verandering in de maatvoering is door de rand van de
schotel wel of niet mee te rekenen.”
Wat opvalt is dat de arm niet meer ingeklapt kan worden. Jammer voor mensen die de Triax
op de camping gebruiken. De arm moet thans aan de achterzijde vastgezet worden. Sprietje
vindt dit een verbetering: de arm is steviger.
De elevatie-instelling is verbeterd. In plaats van een soort ‘schuifgeleiding’ is er nu een
draaipunt met twee bouten in ‘slobgaten’, hetgeen makkelijker is.

7 september 2019

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 21/28

UP/DOWNLINK, jaargang 2019, nummer 9

De nieuwe schotels zijn er in twee soorten: thermisch verzinkt staal of duurzaam aluminium.
De nieuwe serie stalen schotels wordt geleverd met de bekende zwarte kunststof lnb-klem.
De nieuwe serie aluminium schotels wordt geleverd met een aluminium klem die ook al
geruime tijd los te koop was. De aluminium klem is een stuk steviger dan de kunststof klem
maar kan niet gebruikt worden om een duo-lnb te plaatsen. Daarvoor is hij te breed en kan
niet tussen de twee golfpijpjes van de lnb.

Na een beschouwing over de technische specificaties gaat Sprietje de Triax vergelijken met
de schotels van Inverto. Niet meer met SAB, deze worden niet meer gemaakt. Met als
conclusie c.q. vraag: “Tot op heden is er nog niet heel veel informatie over de nieuwe Triaxserie te vinden. De meeste catalogie van Triax vermelden nog niets over de nieuwe serie.
De vraag is dus eigenlijk, is de nieuwe Triax-serie nu hetzelfde als de Inverto-serie en
worden ze misschien wel in dezelfde fabriek onder dezelfde pers gemaakt.”
Sprietje eindigt zijn verslag met een link naar een folder van Triax.
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USB-stick: van DAB+ naar mp3
Op de site van RadioVisie lazen we een ingezonden tip die we onze lezers niet wilden
onthouden. Zie hier: een goedkope (tussen € 10,- en € 20,-) usb-stick (China…) waarmee je
de DAB+ zenders in je omgeving in je pc simpel omzet naar (mp3) geluid.
Het omzetten (encoderen) geeft iets vertraging (15 tot 30 seconden). Aardige bijkomstigheid:
het signaal van de gevonden zenders blijft op de 159 GB stick staan en is dus later nog terug
te luisteren. Tot dat het weer wordt overschreven natuurlijk. Opnames kunnen door kopiëren
ook worden bewaard.

Zonder reclame te willen maken voor een bepaalde stick vonden we enkele geschikte
producten, zoals hier, hier, hier en hier.
Maak zelf je keuze maar als je met Google zoekt wordt het snel een ‘bomen/bos-verhaal’…

Softwarenieuws
Devolo software update
Veel hobbyisten hebben hun hoofdontvanger verbonden met subontvanger(s) elders in huis.
We hebben hier eerder over geschreven. Denk aan het instellen van een fallback tuner
(receiver A gebruikt alle boeketten en tuner van receiver B) of remote stream converting (in
receiver A staan de boeketten van receiver B), of mounten (A gebruikt harddisk B).
Voor het dataverkeer tussen de hoofd- en subontvanger wordt vaak gebruik gemaakt van
een home-adapter. Vaak ooit aangeschaft en nooit naar gekeken.
Over de fallback tuner hebben we meer uitleg gegeven, zie de demo op de clubdag in maart
2019 en hier voor de video. Uitgeschreven in dit document. Over het mounten zie deze
special.
Wat hierna beschreven wordt voor een Devolo dLan 1200+ kan in grote lijnen ook gelden
voor andere types c.q. van Devolo of andere merken home-adapters. Het gaat om het idee.
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Een van onze redactieleden kreeg laatst regelmatig uitval op de Devolo dLan 1200+ Wifi ac
home (powerline) adapter. Moeder vond de dochters niet meer. De eerste opdracht: kijk of er
nieuwe software voor je adapter is. Op de site van Devolo staat software voor pc of
smartphone of tablet. Cockpit genaamd. Zie hier met versies voor Mac, Windows en Linux.
Na installatie wijst het zich vanzelf. Als de moeder goed met de dochter(s) verbonden is dan
zie je dit op het scherm. Je kunt dan kiezen voor ‘updates’. De software kijkt dan of er een
nieuwe versie voor moeder en/of dochter(s) is en gaat deze een voor een installeren. Het gaf
bij ons redactielid een grote verbetering. Aanrader dus als je dit nog nooit gedaan hebt.

Wat als de verbinding tussen moeder en dochters helemaal niet meer lukt? Dan bel je een
Devolo helplijn (via 020 808 4003) met Nederlands sprekende medewerkers (dus geen
doorverbinding naar een internationale helpdesk in het Engels).
We kregen van een medewerker de volgende tips. Hoofdtip: heb geduld! De verbinding heeft
soms enkele minuten nodig.
Bij twee dochters: laat deze eerst elkaar vinden. Steek ze in een echt stopcontact (liever niet
in een stekkerdoos). Er gaat een rode led branden bij een van de dochters. Druk deze één
seconde diep in. En wacht. Nadien moeten de witte leds (bij Wifi extra led) branden. Doe dit
daarna ook bij de andere dochter. Als alle leds wit zijn dan hebben de dochters contact.
Vervolgens kijk je naar moeder: als hier een rode led knippert druk dan aan de zijkant op de
resetknop. En wacht een paar minuten tot het witte knipperen overgaat in constant wit. Lukt
het niet… bel de helpdesk.
O ja…stekkerdoos. Soms heb je een wandcontactdoos met twee stopcontacten. Gebruik er
maar één voor de Devolo. Als je de andere ook gebruikt voor een apparaat dan wordt de
wandcontactdoos als stekkerdoos gezien. Gebruik voor het andere apparaat dan beter het
stopcontact van de Devolo moeder of dochter. In de afbeelding hierna: groen is optimaal,
geel enkel als het niet anders kan.
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Eutelsat 21B, waar hang je..?
Op de site van Lyngsat zou de Eutelsat 21B gepositioneerd zijn op 21,5 graden oost. Op de
site van KingOfSat hangt dezelfde satelliet op 21,6 graden oost.
OpenPLi gebruikt voor haar bestand satellite.xml de posities van Lyngsat: De Eutelsat 21B
op 21,5 oost. Als men echter met bijvoorbeeld DreamSet zelf een draaibare lijst wil maken
en de posities van KingOfSat download dan is er een mismatch: KingOfSat gebruikt immers
21,6 oost. Gevolg: deze satellietpositie wordt niet gevonden.
In Kanalenlijst Hans lost Hans dit op door handmatig 21,6 te veranderen in 21,5 oost. Maar
eigenlijk zou er geen mismatch mogen zijn.
We hebben KingOfSat om uitleg gevraagd. Als reactie kwam terug dat de internationale
database van NORAD en NASA door KingOfSat wordt gebruikt (zie hier en Wikipedia). En
hier voor SatCat. De Eutelsat 21B staat volgens KingOfSat daar op 21,58 graden oost,
afgerond 21,6 oost door KingOfSat (en 21,5 oost door Lyngsat).
We hebben hierop een e-mail gestuurd naar de officiële organisatie Celes Trak. Al snel
kregen we een antwoord van dr. T.S. Kelso. Deze schrijft: “We provide an estimate, based
on the latest TLE data, on CelesTrak at https://celestrak.com/NORAD/elements/geo.php.
Just type 21B in the Search box to see the east longitude (currently 21.6 E). Of course, that’s
an estimate which should be good to 0.1 deg (hence only using one decimal place).
And there are often lags in the data when maneuvers occur—something we have no control
over—so the number is only as good as the latest TLE data.”

Dus op basis daarvan zou KingOfSat het bij het rechte eind hebben. Er is een verzoek naar
zowel KingOfSat als Lyngsat om dezelfde positie aan te houden. Afwachten wie buigt… tot
nu toe geen van twee. Jammer.
Zie ook de discussie op het forum van OpenPLi.
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De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag zaterdag 28 september.
Iedere sathobbyist is vanaf 11.00 uur 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 rond 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35, 7328 AX
Apeldoorn. Zie voor alle dagen hier.
Volg De Transponder. Wil je automatisch en gratis 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).
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.
Kanalenlijst Hans, uitleg plaatsen
Er komen regelmatig vragen over het plaatsen van Kanalenlijst Hans. Hier enkele methoden:
 Via een software update van je image. In OpenPLi zitten alle zeven soorten lijsten. Je
moet wel een recente versie van OpenPLi hebben (4.0 wordt niet meer ondersteund).
De nieuwe update is doorgaans op een maandag beschikbaar. OpenATV heeft
slechts enkele lijsten, het update-moment is ons onbekend;
 Ook via Menu, Applicaties, Downloaden, Settings, zijn de kanalenlijsten er in te
zetten. Soms is het beter een oude lijst te verwijderen, rebooten en dan downloaden;
 Het veiligste/beste is wellicht nog te downloaden van de site van De Transponder of
het forum van OpenPLi. Na uitpakken zet je het bestand in een editor. Hans gebruikt
voor het maken Dreamset maar een andere editor is doorgaans ook geschikt. Stuur
dan de kanalenlijst naar je ontvanger en je bent weer helemaal bij!

Uitsmijters
Logostrijd? Liever complimenten..!
De VRT heeft sinds 2 september weer een logo in plaats van een ‘geschreven’ aanduiding
van de zender. Maar ja… het cijfer 1 wordt door vele omroepen voor het eerste net gebruikt.
Zo is er een grote gelijkenis met de lokale stadsomroep van Hasselt: Hasselt1. In Nederland
zou de grootste omroep dan een juridische strijd beginnen. In België echter niet. Sterker nog:
men is blij met elkaars goede smaak… zo kan het ook! (HetLaatsteNieuws, RadioVisie).

VRT Eén
7 september 2019

Stadsradio Hasselt1
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VRT Taal
Leuk voor taalpuristen is de gratis nieuwsbrief van de VRT over veel gemaakte taalfouten
(aanmelden hier).
Hoe schrijf je het scherm met led langs een sportveld..? Uitleg hier.

En over satelliet: het is satelliet-tv maar satelliettelefoon…

Zender Brussel/Radio Bruxelles, 75 jaar geleden
Op 3 september 1944 werd Brussel bevrijd. Jarenlang was Zender Brussel te horen.
Geschiedenis: op 31 juli 1940, tien dagen na de aanvang van de bezetting, namen de
Duitsers de studio’s van het NIR-INR in het Flageygebouw volledig over. Dat betekende het
einde van het ‘Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep’ en het begin van Zender BrusselRadio Bruxelles.

Dat laat de reportage ‘Zender Brussel’ op VRT.NWS duidelijk zien. Het station was tijdens de
jarenlang het speerpunt van de Duitse propaganda in België en tot net voor de bevrijding van
de hoofdstad (3 september 1944) zeer actief. Van de uitzendingen is veel bewaard, waarvan
diverse fragmenten nu bij de VRT online staan. Zowel audio als video. De moeite waard er
even voor te gaan zitten. Zie hier.
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VRT.NWS heeft een dossier gemaakt met als titel ‘Van D-day tot V-day’ met veel meer
nieuws van 75 jaar geleden (zie hier).

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!

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