UP/DOWNLINK, jaargang 9, nummer 12
Voorwoord
December. Voor sommigen een feestmaand, voor de ander een rustmaand, vul zelf maar in.
Voor ons de laatste maand van de negende jaargang van een blad ooit begonnen voor satelliethobbyisten en langzaam gegroeid naar ook andere terreinen van media.
Wat beweegt onze lezers op dit gebied? Stel je eens voor. Letterlijk. We zouden het leuk vinden
iedere maand van iemand een voorstelling te krijgen. Daarom als proef neemt redactielid Hans de
aftrap in dit nummer. Wie volgt? Denk er eens over met de komende rustdagen… en e-mail je
aanbod!
In dit volle decembernummer onder andere:
 OpenPLi 7.2-rc voor Mutant HD51 nu met Blindscan-functie;
 Veel nieuwe online radiostations gestart, zoals LINDA en SHOUT OUT;
 Platform Radionomy stopt 1 januari 2020;
 Aanval op illegale IPTV door BREIN en Europol verder opgevoerd.
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, Hotbird op 13 oost en Eutelsat 9 oost.
Tot slot algemeen nieuws over kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM/AM, 5G en streams.
Algemeen omroepnieuws
LINDA.Radio is onverwacht van start gegaan. Een hoofdzender en drie subzenders (Effe
lekker janken, In het zweet en Uit je winterdip). Radiozenders van Talpa. Online te
beluisteren. Ook op de site: Linda podcasts. Bron: LINDA Radio en Mediacourant.
De streams van de hoofd- en subzenders zitten in Kanalenlijst Hans van 5 december.
Linda.Radio maakt onderdeel uit van Juke van het Talpa-concern.

Ook gestart vanuit Juke is SHOUT OUT. Een online 24/7-radiozender van TALPA met
diverse podcasts.
“Dit is… Een SHOUT OUT naar de YouTubers, influencers en experts die jij kent en volgt.
Radio met alleen maar hits, shows van o.a. Labratten en StukTV en podcasts voor én over
jou!” schrijft men zelf. Waarvan akte… Volgens een persbericht is SHOUT OUT speciaal
voor de ‘generatie Z’ (geboren tussen 1995 en 2020). Zie ook Adformatie en TVVisie.
De stream url zit in Kanalenlijst Hans van 5 december.

Juke is ook een kerstzender gestart onder de eenvoudige naam Juke Kerst. Radio en
podcasts. Ook deze stream url zit in Kanalenlijst Hans van 5 december.
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Sinterklaas en kerst: Joyne is er op ingesprongen. Het promokanaal is tijdelijk in gebruik voor
Sinterklaas (‘Sinterklaasje kom maar binnen’) en zal vanaf 6 december voor kerstclips
worden ingezet. Te ontvangen op Eutelsat 9B, 9 oost (Mediamagazine).

Kek Mama TV is van start gegaan. Het is een videoplatform waar influencers en anderen
hun videocontent publiceren voor de doelgroep moeders. Vijf dagen per week worden
nieuwe video's gepubliceerd. Bron: Nederlands Medianieuws.
In het vorige nummer hebben we de herleving van Sinterklaas FM aangekondigd. Omdat het
live luisteren uitbleef is een e-mail gestuurd met op 12 november als reactie: geen doorgang
wegens technische problemen: “Hoi Hans, Vanwege technische beperkingen zal de
Sinterklaasradio dit jaar helaas niet aan gaan. Onze excuses voor het ongemak! We hopen
volgend jaar de Sinterklaasradio weer draaiende te krijgen. Gr Sint en Pieten.”
Wel Sinterklaas-muziek online bij Sinterklaas Radio via SintFM. Deze was t/m 5 december te
beluisteren.

De trend zet zich verder door: NPO 3FM zakt verder in de luistercijfers volgens het
Nationaal Luisteronderzoek (periode september-oktober). Met 2,2% is een nieuw
diepterecord bereikt. Opmerkelijk is het aandeel van NPO Radio 5, gemiddeld 4%. De
luisteraars moeten hier meer moeite doen om naar NPO Radio 5 te luisteren: geen FM (maar
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wel kabel, online of DAB+). Wellicht is het tijd de FM-frequenties van 3 aan 5 te geven..?
Marktleider blijft Radio 538. NPO Radio 2 kende de grootste groei.

Toch blijft de NPO vertrouwen houden in 3FM. Het budget voor 2020 wordt zelfs met 2
miljoen euro verhoogd naar € 9,46 miljoen, en nog eens € 2,5 miljoen voor online activiteiten.
Aldus meldt Spreekbuis. Maar dit is wat in strijd met het bericht dat de NPO met het College
van Omroepen extra besparingsrondes aan het uitwerken zijn (Spreekbuis).
Magic at the Musicals is het nieuwste radiostation van Bauer Media uit de UK. De zender is
o.a. in Londen sinds 21 november via DAB+ te beluisteren. Ook online via de website en via
een app. Bron: Bauer Media. De stream zit ook in Kanalenlijst Hans vanaf december.

Vlaamse Ardennen 1 (VLAR1) zou op 1 december starten, en onder andere via de website
te beluisteren. En in de regio Vlaamse Ardennen via de FM-zenders in Oudenaarde en
Ronse. Meer informatie bij RadioVisie.

Bij het uitkomen van dit nummer was er nog geen geluid van VLAR1 te horen via de website.
Radio 10 Brabant begon, zoals eerder aangekondigd, op 1 december. Zie de website voor
meer uitleg hier. En hier bij Radio.nl.
Radio 10 Brabant neemt de FM-frequenties van Radio 8FM over. Op één na (Cuijk). Op de
sites zijn de regio-zenders (Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg) nog wel aan te klikken
voor muziek.

Radio 10 Brabant is wel een nieuwe zender, maar is geen eigendom van Radio 10. De
zenders zijn dus geen onderdeel van elkaar en je kunt geen programma’s van Radio 10
horen op Radio 10 Brabant. Radio 10 produceert Radio 10 Brabant met TiDa als
vergunninghouder voor de uitzendingen. De programma’s voor Radio 10 Brabant worden
gemaakt in Hilversum.
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Op 1 december was er nog geen geluid van Radio 10 Brabant te horen via een website. Wel
is de zender op FM met ‘Radio 10 Brabant’ als aanduiding in het display van de radio.

En wat gaat Radio 8 FM doen? Per 1 januari 2020 wordt dit een nieuwe zender onder de
naam Classics Only. Te beluisteren via de kabel (analoog en digitaal) en via internet. Bron:
Radio.NL.

Astra 1, 19,2 oost
VOXup uit Zwitserland is 1 december gestart, fta.

Fashion 4K is op Astra 19,2 oost voortaan gecodeerd. Via de Hotbird 13 oost nog wel fta.
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Die Maus. Duitse radiozender voor kinderen gestart, fta. Zie ook de website ‘Zum Hören’.

Astra 3, 23,5 oost
Radio 7 CZ, Tsjechische radio, fta.
CS History en CS Mystery, Tsjechië, code.
Astra 2, 28,2 oost
Heart 90s, UK-radio, fta.
Live 360, nieuws, fta.

Hotbird, 13,0 oost
Museum 4K wijzigde van transponder. Soms is/was deze fta te ontvangen, meestal code.
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Eutelsat 9B, 9 oost
Museum TV, fta (SD).

Joyne verving Penthouse 1 HD en 2 HD door Penthouse Gold en Penthouse Quickies.
Code. Er komen meer wijzigingen bij Joyne bericht Totaal TV. De zenders FOX Sports 2 en
3 gaan van SD naar HD. Als nieuwe tv-zender komt BBC First (op de plaats van
erotiekzender Colmax), Radio 10 wordt toegevoegd. Datum: waarschijnlijk in januari. De
abonnementsprijs van Joyne blijft in 2020 ongewijzigd. De CI+ module is tot eind januari bij
dealers met € 20,- korting te bestellen, aldus bericht Totaal TV.
Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams (enzovoort)
One World Radio, de muziekstream van het dance-muziekfestival Tomorrowland, gaat online
door. De stream was ooit als tijdelijk bedoeld. Bron: RadioVisie. De stream zit ook in
Kanalenlijst Hans, Stream België Nationaal, Vlaanderen.

Van 28 oktober tot 22 november werd de WRC (World Radio Conferences) door de ITU
gehouden in Sharm el-Sheikh (Egypte). Een van de vragen was de uitbreiding van de ruimte
voor DAB+. In ieder geval met kanaal 13 (230 tot 240 MHz), dat iedere DAB+ radio thans
ook aan kan. Maar wellicht met meer kanalen, namelijk 14 t/m 17, waarvoor een nieuwe
ontvanger nodig is. De uitkomst zal langer op zich laten wachten. Bron: RadioVisie.
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Hoe staat het met de DAB+ in Nederland voor de lokale omroepen?

Volgens een persbericht van Broadcast Partners (BP) is de conclusie dat slechts 22 van de
beoogde 81 allotments op korte termijn een frequentie kunnen krijgen. In grote delen van
Nederland komt voorlopig geen ruimte op de DAB+ band voor lokale stations, terwijl er veel
meer zou moeten kunnen.

Overleg met onze buurlanden kan ook ruimte geven. Zo zou 5C, in gebruik in Duitsland, ook
voor Zeeland en west-Brabant ingezet kunnen worden.
Lokale omroepen konden reageren bij de rijksoverheid. Dat is massaal gedaan (NLPO).

Alle dertien regionale omroepen leveren hun signaal in HD af op één punt. Hier kunnen
providers het dus in een betere kwaliteit afnemen. KPN, Digitenne en Kabelnet Veendam
geven de regionale omroep(en) al in HD door (Spreekbuis). Waarom Ziggo nog niet..?
Noot: in Kanalenlijst Hans zijn de meeste regionale omroepen te zien met een HD-stream.

Ziggo test een Ziggo-GO-app voor smart-tv’s met Android. Deze is voor wie goed zoekt al op
internet te vinden, schrijft Totaal TV.

Tommy TV is 2 december bij Ziggo gestart. Een teleshopkanaal. Volgens Spreekbuis worden
de programma’s nog uitgebreid met BN’ers als presentatoren. Deze toevoeging heeft geleid
tot commentaar van Ziggo-klanten: o.a. BBC Four er af en zo’n zender er bij. Volgens
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VodafoneZiggo betaalt Tommy TV voor doorgifte en houdt zo de abonnementsprijs
betaalbaar (Totaal TV).

Zoals bekend schakelt Ziggo analoge zenders af en worden frequenties aangepast
(rastering). Eerst tv en later ook radio. We hebben via via een tijdschema ontvangen.
Regio Analoog uit / Rasterwijziging
Tiel: 25 februari ’20 / 17 maart ’20
Ermelo: 25 februari ’20 / 17 maart ’20
Heerenveen: 10 maart ’20 / 31 maart ‘20
Alkmaar: 24 maart ’20 / 14 april ’20
Schoonbron: 7 april ’20 / 28 april ’20
Hengelo (OV): 21 april ‘20 / 12 mei ’20.

Reacties en vragen van lezers
Meer dan 100 downloads via het forum van OpenPLi een week na publicatie. Ook vele
downloads via de site van De Transponder (exact weten we niet). Maar… geen enkele
reactie van een lezer. Moeten we toch doorgaan..?
Wel een vraag van Jan Bakker: “Waardoor wordt de offset hoek v/e offset schotel bepaald?
Je kunt natuurlijk zeggen wordt bepaald door het model van een schotel maar hoe wordt het
dan berekend? Die van een Triax schotel is 26 graden en van een Fuba schotel is 21,5
graden enz.”
Het antwoord komt van Rob.
Hallo Jan dit is geen alledaagse vraag. Mijn antwoord is wat ik er van weet en wat ik weer
van derden heb meegekregen. De offset van een schotel wordt niet bepaald door
natuurkundige wetten maar gekozen. De offset-schotel is een deel uit een primefocusschotel. Voor de prime focusschotel is wel een formule.
Veelal is de offset 26 graden maar kan zelfs tussen de 18 en 30 graden liggen. Bij relatief
kleine schotels is de positie van de LNB zo gekozen dat de schaduw net buiten de Schotel
valt. De plaats waar je de LNB dan kan neerzetten hangt af van de diepte van de schotel
want dat bepaald de brandpuntafstand en de hoogte de schotel bepaalt waar de schaduw
zou kunnen beginnen. Het is een keuze van de fabrikant.
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Wat we wel kunnen als satelliethobbyisten is de juiste elevatie-stand bepalen waar geen
schaalverdeling is maar wel de offsethoek bekend is. Stel dat je een schotel op satelliet A wil
uitrichten. Dan kijk je op Dischpointer.com of Satlex.be wat de elevatie moet zijn voor
satelliet A voor jouw locatie. Stel dat de offsethoek van de schotel 26 graden is en dat de
satelliet een elevatie heeft van 30 graden (de satelliet kijkt dan vanuit 30 graden boven de
horizon). Dan is 30 elevatie – 26 graden offset = 4 graden. De schotel moet dan vanuit de
verticale stand 4 graden achterover hellen. In theorie kun je dan ook bepalen van een goed
uitgerichte schotel wat de offsethoek is. Mooier kan ik het niet maken.
Reactie hierop van Jan: “Hallo Rob. Ik heb wat informatie over de offsethoek van een
offsetschotel op internet gevonden. Het volgende, de offsethoek is afhankelijk van uit welk
deel hij uit de primefocusschotel is gehaald.
Is hij dicht bij het midden van de primefocusschotel gehaald dan is de offsethoek klein en is
hij verder vanaf het midden gehaald dan wordt de offsethoek groter. Je kunt nu zelf de
offsethoek berekenen: De offsethoek is dan sin(alpha)= (AF-BF) / AB zie figuur.”

Reageer maar… specials@detransponder.nl is ons e-mailadres.

Wetenswaardigheden
Freedom Internet is maandag 11/11 bekend gemaakt als naam voor de opvolger van
XS4ALL. De actiegroep heeft met crowdfunding al ruim € 2,5 miljoen ingezameld.
Iedereen kan voor € 50,- al lid worden van Freedom Internet en krijgt daarmee alvast
een eigen e-maildres: x@freedom.nl (Adformatie, RTLZ en vele andere media).
Op 7 november ging men al live via de eigen website.
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Uiteraard heeft Freedom Internet ook direct een eigen website in het leven geroepen.
Daar vind je meer informatie en kun je je als lid aanmelden.

Het Nederlandse XITE is nu ook beschikbaar gekomen voor abonnees van Sky Q
(van Sky UK). Als app via de Sky-receiver, net als Netflix, Spotify en eigen Sky-apps.
Van Overigens geen primeur want XITE was al in the UK te zien via Amazon Fire TV,
Apple TV en de smart-tv's van Samsung. (Nederlands Medianieuws).
De regulering van het kabelnetwerk is formeel afgerond… vanaf 1 oktober 2018 zou
onder andere Ziggo haar kabelnetwerk ook voor andere aanbieders open moeten
stellen. Maar… tegen welke prijs? Er loopt een rechtszaak bij het College van Beroep
voor het bedrijfsleven (CBb). Een uitspraak werd 12 november verwacht maar is
uitgesteld. De kans bestaat dus dat als VodafoneZiggo alsnog in het gelijk wordt
gesteld de regulering wordt teruggedraaid: geen concurrentie. Bron: TotaalTV.

Disney+ begon 12 november. Wereldwijd waren er binnen 24 uur al tien miljoen abonnees
(o.a. Televizier). Bij de start waren er wat technische problemen (o.a. Totaal TV). Disney+
heeft aangekondigd dat het op 31 maart 2020 in de grote Europese landen zal beginnen. Het
gaat om het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje (NL Medianieuws).

6 december 2019

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 11/32

UP/DOWNLINK, jaargang 9, nummer 12
Er waren bij enkele Linux-gebruikers wat problemen met Disney+. Deze schijnen nu opgelost
te zijn (zie hier). Het installeren van een Windows-versie van Chrome via Wine is dus niet
meer nodig (Tweakers).

Totaal TV meldde 20 november dat Canal Digitaal per 3 december abonnementsvormen
gaat wijzigen. In naam en in prijs. Op de site van Canal Digitaal was daar niets over te
vinden. De provider zou klanten op andere wijze aan het informeren zijn.
De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid interactief (in the cloud. cloudPVR genoemd)
opnames te maken. Zie ook hier.
Het goedkoopste abonnement, Start-HD, gaat Riant HD heten. Het wordt op 1 januari in prijs
verhoogd met € 2,50 tot € 19.45 per maand. Abonnees kunnen tot 20 uur opnames 30 dagen
opslaan in the cloud.
Het Basis-HD en Familie-HD worden samengevoegd onder de naam Rijk. Het gaat € 24,95
per maand kosten. Abonnees kunnen tot 100 uur een jaar lang opnames bewaren.
Entertainment-HD gaat Royaal heten en blijft € 34,95 per maand. Ook Top-HD blijft gelijk.
Canal Digitaal wordt de enige grote aanbieder waar abonnees kunnen kiezen: met of zonder
FOX Sports. Dit is 3 december ingegaan (Totaal TV).

Het ligt volgens Totaal TV in de verwachting dat ook andere OTT-aanbieders hun tarieven
gaan verhogen, zoals NL-Ziet, Ziggo, KPN en T-Mobile. Reden: de eigenaren van de
zenders gaan een hogere distributievergoeding vragen.
De angst voor straling door veel 5G-antennes is bekend (zie bijvoorbeeld hier). Terecht? Het
Agentschap Telecom (AT) heeft in september in Den Haag metingen verricht. De uitslag:
ruim onder de limiet van 61 volt per meter (V/m).
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Het AT meet het hele jaar door in Nederland diverse bronnen, zie hier (met kaart waar men
kan inzoomen). Alle veldsterkten blijken onder de geldende limiet te vallen.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot DAB+ voor lokale omroepen? Deze vraag
beantwoordt de NLPO op haar website.
Kort samengevat: voor lokale omroepen, zowel publieke als commerciële, is ‘laag 6’
toegewezen. Het vrijgeven (vergunningen) gebeurt door het Agentschap Telecom (AT)
volgens een bepaalde tijdlijn. Het AT begint in januari 2020 met een beperkt aantal
vergunningen. Daarna worden met onze buurlanden (BE, DE, UK) afspraken gemaakt om
storingen te voorkomen. Naar verwachting kan dan pas in 2022 de definitieve uitgifte van
vergunningen in laag 6 plaatsvinden.

Opmerkelijk nog: Broadcast Partners, een bedrijf dat omroepen met o.a. DAB+ bijstaat, vindt
dat het AT veel te beperkt tegen de zaak aankijkt. Er is veel meer mogelijk. Wordt vervolgd!

Volgens Radio.NL en RadioVisie is er veel belangstelling van lokale omroepen. Maar liefst
90 zouden bij het Ministerie van EZ een verzoek hebben ingediend. Zie ook hier (NLPO).

KPN gaat haar 4G-bereik met 5.000 km2 uitbreiden. Het betreft een gebied op de Noordzee.
Tampet gaat voor KPN tien masten met 25 antennes op het Nederlands deel van de zee
bouwen. Dit bedrijf heeft al masten gebouwd voor de kust van Engeland en Noorwegen.
Bron: KPN.
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In maart 2019 paste de NPO de ‘download-tool’ UitzendingGemist aan door de DRMtechniek in te schakelen. Er werd door Evert Mouw een petitie opgesteld (zie hier) om dit
terug te draaien. Want het treft onder andere mensen met een gezichtsbeperking die de
ondertiteling wilden aanpassen in hun eigen mediaplayer, mensen die Linux gebruiken op
energiezuinige apparatuur en kampeerders die een programma offline willen zien zonder dat
er internet beschikbaar is.
Op 19 november is de petitie met 852 (digitale) ondertekenaars aangeboden aan de Tweede
Kamer-Commissie OCW (zie hier). Op 4 december deelde de initiatiefnemer via e-mail alle
ondertekenaars het volgende mee: “Vorige week maandag was het media-overleg in de
Kamer (op tweedekamer.nl als mp4 met srt-ondertiteling te downloaden.) Helaas is het
onderwerp van onze petitie daarbij niet aan bod gekomen, ondanks eerdere interesse
getoond door enkele Kamerleden. Ik verwacht zelf niet dat dit nog een politiek vervolg zal
krijgen.”
Tot slot geeft Evert Mouw nog een tip: de site Downloadgemist werkt weer. Hier kan men
NPO-uitzendingen downloaden.

Het internetradioplatform Radionomy stopt 1 januari 2020. Op dit platform vinden ongeveer
7.400 radiozenders gratis een plaats om te streamen. Auteursrechten worden door het
platform afgedragen. Zenders kunnen nu worden overgezet naar bijvoorbeeld Shoutcast for
Business. Verschil: de toeleverancier moet zelf instaan voor de afdracht van auteursrechten.
Noot: wellicht dat er in Kanalenlijst Hans radiozenders vanuit Radionomy gestreamd worden.
Kom je er tegen, geef het even door dan gaat Hans naar een alternatieve stream zoeken.
Meer op Spreekbuis, RadioVisie en Radionomy.

Volgens een bericht op Emerce zouden zenders zonder kosten kunnen migreren naar
Shoutcast, zie ook hier. Alle radio-aanbieders bij Radionomy zouden daarover een bericht
gekregen hebben. Veel hoeven ze er niet voor te doen: “The transition to Shoutcast will be
done in just one click!” Maar… de auteursrechten moeten de zenders wel zelf regelen. De
kans is dan ook groot dat veel zenders op 1 januari 2020 stoppen.
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Museum TV is als video-on-demand-app nu ook via een Ziggo-mediabox op te roepen.
Eerder was Museum TV al beschikbaar via KPN. In de applicatie kan men diverse minidocumentaires zien van tentoonstellingen uit 195 Nederlandse musea. Bron: Broadband TV
News. Volgens Totaal TV is de Mediabox Next van Ziggo nodig.
Zie ook de site van Museum TV. Er is een gratis app voor Android en Apple.

Nederland staat bovenaan in het lijstje van EU-landen als het gaat om illegale afname van
IPTV-abonnementen.
Het Europese bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO) gaf aan dat in 2018 zo’n 8,9%
van de bevolking betaalde voor een illegaal abonnement. De geschatte omzet van de
criminelen komt uit op € 93 miljoen per jaar. In de hele EU zou het gaan om € 1 miljard
omzet. Volgens BREIN is er in 2019 een toename maar ook een vermindering door acties
van o.a. Europol en Eurojust. BREIN heeft 300 Nederlandse verkopers aangepakt.
De cijfers werden 27 november bekend gemaakt. Bron: BM en BREIN.
Uit het rapport van de EUIPO blijkt ook dat het bezoeken van sites waar men illegaal films
enzovoorts kan downloaden met 15% is afgenomen (Het Laatste Nieuws).
Zie ook dit BREIN-nieuwsfeit: > 80% van de Russische illegale streams is vrijdag 22
november platgelegd door de betekening van een gerechtelijk vonnis bij providers. Met name
Moonwalk.cc, met een data base van 26.000 films en 10.000 series, is ‘getroffen’.

In Wenen gaat de Österreichischen Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) een test doen
met radio- en tv-zenders via 5G.
De testperiode is van 1 december 2019 tot 30 juni 2020. Bron: RTR en BBtvnews.

Radio Maria Nederland krijgt fors steun van ‘de wereld’ (andere zenders) maar komt nog
veel geld tekort. Geld uit Nederland is nodig om te overleven. Er zou € 16.000,- per maand
extra nodig zijn. Op YouTube is een oproep tot doneren te zien. Eind november was er een
actieweek. Of het noodsignaal van Maria is gehoord… het eindbedrag was € 33.000,-.
6 december 2019
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NPO Radio 2 heeft op haar site een online Top2000-café geplaatst. De bezoeker kan hier
24/7 digitaal 360 graden met de muis door het café ‘lopen’ en audio en video ontdekken.

Mooi, mooier, mooist. LED, QLED (of variant), OLED. Mee eens? Samsung weet dat OLED
eigenlijk het beste beeld geeft maar zet QLED goed in de markt. Men blijft nog sleutelen om
OLED te benaderen. Zo blijkt uit dit bericht van Hardwareinfo. De truc: backlight weglaten.
Met indiumfosfide in plaats van cadmium kan straks iedere pixel zelf voor verlichting zorgen
(of zwart bij uit). Net als bij OLED. En nog 21% zuiniger met een langere levensduur.

De Consumentenbond blijft in Nederland ook televisies testen. In het decembernummer van
de Consumentengids (pagina 40 t/m 44) is een artikel te lezen met testresultaten. Ook via de
website van de Consumentenbond, maar inloggen als lid is nodig.
6 december 2019
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Niet opmerkelijk is dat OLED-tv’s van LG (bij 55 inch) op 1 en 2 staan met een beeldkwaliteit
van 8,3 en 8.0 (niet hetzelfde scherm?). Wel opmerkelijk in dat kader is dat de OLED-tv van
TPV (Philips) op plaats 8 en 9 staan met een beeldkwaliteit van 7,9. Terwijl TPV de OLEDschermen inkoopt bij LG… Mogelijk het introductiejaar (TPV/Philips in 2018, LG in 2019). In
ieder geval heeft Philips als enige Ambilight. Een verklaring voor de (fors) hogere prijs?

Uit onderzoek van het NUpanel van NU.nl blijkt dat Nederlanders niet meer dan € 20,- per
maand aan streamingdiensten (Netflix, Videoland, Disney+, NPO Start, enzovoort) willen
uitgeven. Als je op alle streamingdiensten een abonnement neemt ben je € 60,- per maand
kwijt. “Veel streamingabonnementen kosten tussen de 7 en de 11 euro. De grootste groepen
Nederlanders zijn bereid om tot 10 euro (31 procent) of tussen de 10 en de 20 euro uit te
geven aan diensten (31 procent). Nog eens 7 procent wil 20 tot 30 euro uitgeven.” Zo bericht
NU.nl. Met onderaan een video waarin gesteld wordt dat de komst van legale
streamingdiensten het illegaal downloaden heeft verlaagd.

Kan het ook wat goedkoper? Ja, zelfs gratis. Plex heeft 4 december een streamingdienst met
films, series, muziek enzovoort aangekondigd die niets kost. Je moet wel wat reclame
accepteren. Bron: Plex TV en Tweakers. Plex heeft een website voor Nederland, zie hier.
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Europol meldt 2 december in een bericht meer dan 30.506 websites uit de lucht gehaald te
hebben. Via deze websites werden illegale films en series gedownload. Ook werd er parfum,
kleding en medicijnen van nepmerken verkocht.
De operatie werd onder de naam IOS X gerund, dit staat voor In Our Sites. Europol maakte
gebruik van de politiediensten uit achttien landen, waaronder Nederland en werkte samen
met Interpol en het Amerikaanse IPR_Center. Er zijn drie verdachten aangehouden en 26
producten en € 150.000,- in beslag genomen.
Het hoofdkantoor van Europol staat in Den Haag. Vanuit daar staat men de 28 EU-landen bij
in hun strijd tegen ernstige internationale criminaliteit en terrorisme.

Er is een boek verschenen over de voormalige zeezender Radio Mi Amigo. De titel luidt: ‘Mi
Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’. Een fors boek: 200 pagina’s met 504 foto’s en
veel illustraties. Niet alleen Radio Mi Amigo maar ook andere zeezenders worden
besproken. Geschreven door Ferry Eden, ooit dj bij Mi Amigo.
Het is hier te bestellen. De prijs voor Nederland is € 41,95.

KPN voegt Amazon Prime Video toe aan zijn tv-dienst. Gebruikers kunnen de app van
Amazon gebruiken op hun tv-ontvanger of de dienst benaderen via kanaal 203 in de tvdienst. Klanten betalen de reguliere prijs voor Amazon Prime. KPN stelt hiermee in
Nederland de eerste te zijn die de Amazon-app aanbiedt. Bron: KPN.
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De komst van 5G heeft ook gevolgen voor de satellietschotels van de Nederlandse
inlichtingendiensten. Die verhuizen van het Friese Burum naar het buitenland. Maar naar
welk land, dat moet op verzoek van het betreffende land geheim blijven. Dat melden bronnen
aan Nieuwsuur. Het kabinet heeft al wel een akkoord bereikt met het land over de verhuizing.
Een verhuizing binnen Nederland is geen optie geweest, omdat hier geen 'storingsvrije
locaties' zijn. Bron: NOS/Nieuwsuur.

SES, voor ons bekender als exploitant van de Astra-satellieten, mag vanuit Luxemburg
blijven opereren. SES heeft met de Luxemburgse overheid een nieuwe overeenkomst
getekend voor twintig jaar. Vanaf 2022 gaat SES er jaarlijks € 1 miljoen voor betalen. Ook
wordt er jaarlijks maximaal € 7 miljoen gestort in een Luxemburg ruimteproject. Bron: SES.

De nieuw te vormen omroep Ongehoord Nederland gaat hard met ledenwerving. Op 2
december al meer dan 43.000 aanmeldingen. Bron o.a. NU.nl.

Wil je vrijwilliger worden bij het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam? De organisatie is
op zoek naar zo'n 650 vrijwilligers voor de periode van 1 tot en met 17 mei: goed voor ruim
5000 uur vrijwilligerswerk. Schrijf je hier in. Het thema van dit Songfestival is ‘Open Up’ en
het decor is daar op aangepast: vlak zoals Nederland ( zie uitleg op TVvisie).

Op 7 december gaat de grootste kerstboom van Nederland weer aan. De Gerbrandytoren in
IJsselstein wordt dan voor de 21 e keer gebruikt. Zie hier de eigen website.
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Steeds meer Nederlanders willen cord cutter zijn: af van het traditionele tv-abonnement en
over naar een TVOD-dienst. 5% binnen een jaar en 8% binnen twee jaar. Oorzaak is mede
het groeiend aantal aanbieders van VOD zoals NLZiet, Netflix, enzovoort.
Bron: Telecompaper en Emerce.

De veiling van de vergunningen voor de 5G-frequenties moet de Nederlandse staat minstens
€ 900 miljoen opbrengen. De beschikbare frequenties moeten verdeeld worden over
minimaal drie telecomaanbieders.
In 2022 komen de frequenties vrij. De ‘afluisterschotels’ in Burum (Friesland) maken gebruik
van een deel van de frequenties. Dit schotelpark wordt naar het buitenland verplaatst.
Bron o.a. Rijksoverheid, NOS en RTLZ. Zie ook de brief aan de Tweede Kamer van mw.
Keijzer, staatssecretaris EZK.

De Chinese firma Huawei speelt ook een rol, zie hier bij Tweakers een beschouwing.
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Het kabinet (bij monde van Minister Slob voor Media en minister Knops van Binnenlandse
Zaken) heeft 3 december een reactie gegeven op de gekregen adviezen over de toekomst
van de lokale omroepen.
Op de aanbeveling dat de lokale omroepen op alle soorten kanalen beschikbaar moeten zijn
reageerde het kabinet ontkennend. Wat de financiering betreft, te weten het advies van
overheveling van rijksmiddelen naar het Gemeentefonds, wacht het kabinet nog even af.
Bron: NLPO.

TVGIDS.tv en Gids.tv zijn in eigendom overgegaan op Talpa Network (Mediamagazine en
BM). Lees hier het volledige persbericht van Talpa.

Hardwarenieuws: aparte DAB+ radio’s
Geen aparte hardware deze maand gevonden. Hoewel… wel zeer apart vormgegeven DAB+
radio’s, zie hier. Het gaat om de MS-01 van ‘Miami Swing by Renzo Arbore’ die medio
november in Rome werd gepresenteerd, aldus RadioVisie. In twee reeksen: zilvergrijs en
gekleurd. De prijs..? Wij moesten goed zoeken en vonden bij Amazon-Italië deze ontvanger
voor € 299,-.

Ook vonden we een DAB+ radio speciaal voor senioren. Beter: een ontvanger met een
beperkte functie. Alleen aan/uit schakelen, volume regelen en enkele favoriete zenders
oproepen is in de senior-stand mogelijk, zodat andere instellingen niet gewist kunnen
worden. Het gaat om de Albrecht DR 860 Senior. Bijzonder: afstandsbediening.
Albrecht is een van de merken van de Duitse firma Alan Electronics. Te koop o.a. via hun
site voor € 129,90 (plus verzendkosten). Of via andere sites, zoals deze. Leuk kerstcadeau
voor je ouders/oma/opa..?
6 december 2019
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Softwarenieuws
Adobe Awesome Audio
We kennen Adobe voornamelijk van de software op de pc om geschrift te bewerken. Maar
Adobe heeft meer: ook voor audio. Recent is nieuwe Adobe software op de markt gekomen:
Awesome Audio. Geschikt onder andere voor journalisten en podcasters om storende
geluiden uit een lawaaierige achtergrond ‘met één druk op de knop’ te verwijderen.

De software is niet gratis: € 24,- per maand (Villamedia en demo op YouTube).

OpenPLi 7.2-rc voor Mutant HD51 nu met Blindscan-functie
Met de software update van 24 op 25 november heeft OpenPLi versie 7.2 Release Control
de optie van Blindscan er bij gekregen voor de Mutant HD51. Ook in andere images is
Blindscan voor deze ontvanger beschikbaar, zoals in OpenHDF (bron hier) en sinds kort ook
in OpenATV (bron hier). En mogelijk nog meer images. Wij beperken ons tot OpenPLi.
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Met Blindscan kun je (per satelliet) de ontvanger laten zoeken naar alle zenders op een
satlliet. Op een hele precieze manier. Blindscan scant zelf de satelliet af op transponders en
vindt dan meer dan met de gewone scan die gebruik maakt van het bestand satellite.xml.
Alles wat niet bekend is wordt dan gevonden. Vooral leuk voor DX’ers.
De eerste keer worden alle zenders gevonden. Als je enkele dagen later nog eens vanuit
dezelfde kanalenlijst de Blindscan laat draaien vind je de zenders die er daarna zijn bij
gekomen.
Wat heb je nodig om Blindscan in OpenPLi 7.2-rc voor de Mutant HD51? Wel het volgende:




De laatste software (vanaf 24 november). Opmerking: het team van OpenPLi heeft
als 7.2-rc nog veel gesleuteld. Als er erg veel pakketten staan is het advies de
ontvanger opnieuw te flashen;
Daarna de applicatie Blindscan downloaden/installeren. Deze vind je via Menu,
Applicaties, Downloaden, systemplugins.

De geïnstalleerde app Blindscan roep je vervolgens op via Menu, Instellingen, Tuners en
zenders zoeken. Op de vijfde plaats staat ‘Satelliet blindscan’.

Klik hierop. Kies een satelliet in regel 2. Er staat onderaan ‘Druk groen om de scan te
starten’. Wel… hier gebeurde niets. Wel toen we op de OK-toets drukten.
Het scannen gaat even later beginnen. Dit kost tijd. Blindscan scant alle vier de kwadranten
af , dus lage band horizontaal, lage band verticaal en dan hoge band horizontaal en hoge
band verticaal.
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Als het scannen klaar is zie je nog een zoekpagina. Alle transponders en zenders worden
nogmaals gescand.
Wat is nu nieuw? Er zijn twee manieren om dit te zien: via het menu van je kanalenlijst (dus
op je ontvanger) of op je pc na het binnenhalen van de kanalenlijst (met bijvoorbeeld
Dreamset).
Allereerst vanuit je kanalenlijst. Roep deze op, druk op de groene toets. Je krijgt dan een
overzicht van de satellieten te zien. Vóór de Blindscan ziet dit er zo uit (voorbeeld genomen
vanuit de Kanalenlijst Hans met vijf satposities):

Ná de Blindscan klik je twee keer op de groene toets en dan zie je dat na ‘Zenders’ een
extra regel ‘Nieuw’ is toegevoegd. Dit zijn de nieuwe zenders gevonden door Blindscan te
laten draaien op die satelliet.

Klik op OK op deze regel en je ziet welke zenders er nieuw zijn bijgekomen. In het voorbeeld
gaat het twee keer om rt1.tv.

Dan vanuit een sateditor, bijvoorbeeld DreamSet. In je boeketten-overzicht zie je een
boeket ‘Last Scanned’. Hierin staan alle door Blindscan gevonden zenders in. Als je met
Dreamset je kanalenlijst binnenhaalt en het boeket ‘Last Scanned’ opent dan zie je alle door
Blindscan gevonden nieuwe zenders. In ons voorbeeld is Astra 23,5 oost gescand, 124
zenders gevonden. De zenders die al in een ander boeket (van Kanalenlijst Hans) staan
hebben een groene achtergrond. Deze zijn dus niet zo nieuw…
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Ook hier is onder andere rt1.tv als nieuw gevonden. Dat klopt. Het blijkt een soort feed te zijn
die met een laag vermogen uitzendt (zie afbeelding, 8,0 dB terwijl normaal 11 à 12 dB op
Astra 23,5 oost met dezelfde schotel gehaald wordt). Deze zender komt ook niet voor bij
KingOfSat.

Maar ook 2050-ESKA Kielce wordt als nieuwe tv-zender gevonden. Deze heeft een groene
achtergrond, staat al in de kanalenlijst. Maar net ietsje anders: als radiozender, want dat is
het ook.
Kortom: de app Blindscan scant, wellicht teveel voor de gewone gebruiker maar wel precies
voor de DX’er op zoek naar alles. Een leuk speeltje.
TADAAM in België gelanceerd
In september is TADAAM in België (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) begonnen. Internet via
4G met een enkele ontvanger (via het lichtnet gevoed). Makkelijk als je internet ‘wil
meenemen’, het is immers niet aan een kabel gebonden.

TADAAM geeft internet met een snelheid van 30 Mbps. Samen met de TADAAM-app
waarmee 50 tv-zenders, waarvan 30 in HD, bekeken kunnen worden. Het is ook mogelijk
programma’s op te nemen enzovoort.
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De kosten voor TADAAM zijn € 40,- per maand of € 50,- als je 10 Mbps meer wil hebben.
Meer informatie via de website van TADAAM. Daar zie je bij het zenderoverzicht geen
Nederlandse zenders. Maar toch interessant als je aan de Belgische grens woont en
voldoende 4G uit België krijgt… de NPO-zenders haal je dan via Digitenne ongecodeerd
binnen. Formeel moet je echter in België wonen.

Het Vlaamse TestAankoop deed een test. Hun conclusie: “Het aanbod is vernieuwend, maar
heeft een stevig prijskaartje.”
Ziggo: voorlopig geen 1Gb, eerst docsis 3.1, eind 2020 alles gereed?
Volgens een bericht op Tweakers hoeven klanten van Ziggo er voorlopig niet op te rekenen
dat de internetsnelheid rap naar 1 Gbit/s gaat. Voorlopig blijft het 50 Mbits/s, iets wat voor de
meeste klanten ook voldoende is. Pas bij docsis 3.1 kan de snelheid omhoog. “Een kwestie
van tijd”, zegt VodafoneZiggo ceo Jeroen Hoencamp.
Op de eigen website van VodafoneZiggo stelde deze ceo op 12 november dat Hilversum de
tweede stad is die zonder graafwerk (‘giga zonder graven’) via docsis 3.1 op 26 november
overgaat naar 1Gb.
Eind 2020 zouden alle klanten over het supersnelle internet moeten kunnen beschikken. Wel
tegen een hogere prijs… (€ 99,50 per maand, inclusief btw).

Noot: docsis staat voor data over cable service interface specification en is de standaard
voor kabelinternet. Docsis versie 4.0 zal ergens na 2024 komen.
Op 13 november meldt Telecompaper dat Ziggo ook van plan is het analoge radiosignaal af
te schakelen. Mede bij invoering van docsis 4.0.
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Stel je eens voor… deze (eerste) keer: Hans
Zoals in het voorwoord geschreven is de UP/DOWNLINK een blad van hobbyisten. Ooit
enkel voor de sathobbyist, en thans uitgebreid met meer medianieuws. Het zou de redactie
plezier eens te weten wat voor interesses onze lezers hebben. Hoe ze daar in de jaren toe
gegroeid zijn. Daarom een oproep: wie wil een (kort) verhaaltje over zichzelf schrijven?
Bijvoorbeeld over waar ben je ooit mee begonnen bent en wat voor ontvangstmogelijkheden
je nu hebt? De tijd staat niet stil. Van lineair kijken naar binge watchen via VOD-aanbieders
als NPO Start en Netflix. Of niet meer via de tv maar via de smartphone of laptop. Van AM
en FM naar DAB+ en online. Van enkele antennes die via de VHF/UHF-antenne op het dak
binnen kwamen naar honderden via de kabelprovider of duizenden via satelliet of nog meer
via streams. IPTV, al dan niet legaal… ja, de tijden zijn veranderd. Hoe ben jij meegegaan?
Om het te illustreren hier een aftrap door redactielid Hans.
“Laat ik me beperken tot mijn interesse in media. Deze begon vroeg (geboren 1958, denk
1963) door te draaien aan een Philips buizenradio (zie foto) naar Radio Luxemburg
(Nederlandse uitzendingen, AM 208 meter).

Andere muziek dan op Hilversum 1 en 2… en Hilversum 3 bestond nog niet. Maar die
Philipsradio… er was nog meer. En dan met Sinterklaas een cassetterecorder. Uiteraard ook
van Philips, we woonden immers in Eindhoven. Opnames maken. Ook van Radio Veronica,
Radio Noordzee (Internationaal), Mi Amigo, enzovoort. Honderden cassettes. Dat werd
uitruilen (kopiëren) met andere hobbyisten en lid worden van bladen als Freewave. Recent
zijn de cassettes naar een hobbyist gestuurd die ze gaat beluisteren. De beste opnames
worden gedigitaliseerd en op internet gezet. Beter dan weggooien. In een later nummer zal ik
er over schrijven en melden waar de opnames te vinden zijn. Er wordt nu nog aan gewerkt.
Ondertussen veranderde ook de hardware: aangevuld met een eigen zwart/wit-tv op de
slaapkamer, aangesloten op de mast op het dak. Nog meer antennes en koppelfilters er bij
gezet: FM richting Lopik in plaats van Roermond en VHF richting Luik (voor de RTBF,
Franse taal leren). Alle hardware gekocht bij Bombeeck. Niet alleen voor het ouderlijk huis
maar ook voor anderen die dat wilden. Talent..? Ach, ik vond het leuk.
Dan werd het 1984. Naar een flatje. Helaas nog op een centrale antenne-inrichting. Maar er
was toch al satelliet? Dus naar Bombeeck en een eerste schotel gekocht. In 1986 na
verhuizing vervangen door een draaibare. Nog meer zenders… alles nog analoog. Later
gecombineerd met digitaal en thans uitsluitend digitaal. En er over schrijven: een bijdrage in
het blad van de FDSE (First Dutch Satelliteclub Europe). Later ook voor leden van De
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Transponder. De ‘FDSE-redactie’ vond dat niet leuk… en zo ontstond de UP/DOWNLINK
voor iedereen! Met dit nummer sluiten we de negende jaargang af…
Een analoge Philips, D2Mac, Sky UK kastje. PAL-plus. Echostar. Allemaal al naar de
milieustraat. De eerste digitale ontvanger was een Dreambox DM500. Daarna een DM800
en de DM800SE. Thans een Mutant HD51 en een Edision Mio 4K.
De Mutant HD51 is gekoppeld aan een vaste schotel, een Wavefrontier T55. Hier zijn vijf
lnb’s (met twee uitgangen) op gemonteerd, voor 9, 13, 19, 23 en 28 oost (tuner A en B). In
twee usb-poorten zit een Sundtek usb voor DVB-C (Ziggo). Zo maak ik met deze ontvanger
‘Kanalenlijst Hans’.
De Edision Mio is gekoppeld aan een Triax 1,10 meter draaibare schotel (tuner A). Op de
tweede tuner (B) van deze ontvanger is een DVB-T2 antenne aangesloten voor de ontvangst
van Digitenne (ook te vinden in de kanalenlijst). Oproepen van Digitenne via de Mutant kan
want de Edision is als fallback tuner ingesteld. Op een slaapkamer een Edision OSminiplus
en in de leeskamer een Mutant HD500C. Beide via home adapters van Devolo 1200+
verbonden met de moederontvanger. Zo ben je compleet… of niet?
Foto: november 2016, dak BOV De Maten, Apeldoorn, Hans in rode overhemd.

Maar niet alleen satelliet had mijn interesse. Ook de lokale omroep. Omroep Eindhoven, later
E-FM/E-TV en thans Studio040. Begonnen als redactielid van Tekst-TV, daarna jarenlang
bestuurslid en ook jaren lid van de programmaraad (Programmabeleidsbepalend orgaan). Ik
moest daarmee in maart 2017 stoppen omdat de ziekte van Kahler werd vastgesteld, een
vorm van botkanker. Deze is in augustus 2017 onderdrukt maar in december 2018 terug
gekomen. Thans krijg ik nieuwe kuren. Het kost veel energie maar voor de hobby is er nóg
steeds tijd. En voor veel meer, want een mens kan vaak meer dan hij denkt…
Dit lijkt me voldoende als voorstelrondje. Reacties zijn welkom: specials@detransponder.nl.
Wie neemt volgende maand het stokje over? Hans Rooijackers.”
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Oproep: hulp gezocht in Zuid-Limburg
Digitale- en Analoge invalide zoekt hulp bij lotgenoten die wel weten om te gaan met de
Vu+Duo.
Ik woon in Zuid-Limburg en ben bereikbaar via mail: jkkrade@telfort.nl.
Gaarne jullie reacties!!! MVG Joep.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag zaterdag 21 december.
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.
De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn).
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.
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
Brainstormen over nieuwe naam voor XS4ALL begonnen
In het vorige nummer schreven we al over de crowdfunding actie om na het stoppen van
XS4ALL door KPN zelf een goede internetprovider op te starten. De crowdfunding loopt
goed. Het denken over een nieuwe naam, want XS4ALL is van KPN, kan beginnen…
(Adformatie).
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Houd je hoofd bij het verkeer!
Onder het rijden een smartphone bedienen, strafbaar. Maar ook onder het rijden live een
radio-programma maken en streamen en o.a. een fietser aanrijden…
Zie de beelden op Dumpert van Radio 538-dj Daniël Lippens. De zender heeft hem
geschorst. Bron: NOS, De Telegraaf en RadioVisie. Lippens wordt vervangen door Menting
en Meijer (AD).

Reclamemuziek Top 40 aller tijden, stem!
“De Stichting Nederlandse Top 40, Adformatie en Spreekbuis.nl organiseren voor het eerst
gezamenlijk de Reclamemuziek Top 40 aller tijden. Een verkiezing gericht op de beste
reclamemuziek uit de afgelopen 50 jaar.
Tot en met 15 december kun je stemmen op jouw favoriete reclamemuziek en -tunes. Mocht
er een nummer ontbreken dan kun je deze toevoegen met de optie ‘Aanvulling’.”

Dit valt te lezen op de website van de Top40. Je kunt hier een overzicht zien van
reclamemuziek en gaan stemmen. Op donderdag 19 december wordt de Reclamemuziek
Top 40 aller tijden bekendgemaakt.
Sinterklaas niet zo live als gedacht…
Sinterklaas was weer in Nederland. Dit jaar is hij met de trein gekomen. Dieuwertje zegt in
de uitzending: “Als ik zo op de Klok kijk is hij precies op tijd".. Echt niet! De trein was vier
minuten te vroeg. Wat bleek... De ‘live’ uitzendingen werden vier minuten vertraagd
uitgezonden door de NPO. Dan konden ze zeker ongewenste beelden wegwerken...
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De uitzendingen begonnen net na 12.00 uur. Na 27 minuten was het op de stationsklok
12.23 uur.
Wij wensen alle lezers hele fijne dagen en tot in 2020!
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Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!

~

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