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Voorwoord
Een rustige zomer? Nou nee. Er zijn in de maand augustus genoeg ontwikkelingen naar buiten
gebracht die later een feit worden. Denk alleen al aan 31 augustus als het nieuwe tv-seizoen begint.
Nieuwe zenders voor VTM. Lees in dit nummer hier meer over.
In dit nummer onder andere:
 M7 Group officieel opgeheven;
 DPG Media start 31 augustus met VTM 2, VTM 3 en VTM 4;
 Streamz, een nieuwe VOD-dienst voor België start dit najaar;
 SBS Belgium start (gratis) streamingdienst voor de Play-zenders;
 Disney+ start 15 september in België met interessant nieuws voor Proximus-klanten;
 DAB+ lokaal, laatste updates, wijzigingen blijven komen...
Reacties op dit blad zijn van harte welkom via: specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob.
Inhoud

(Kanalen)nieuws en wijzigingen .............................................................................................2
Algemeen omroepnieuws....................................................................................................2
Astra 1, 19,2 oost ................................................................................................................4
Astra 3, 23,5 oost ................................................................................................................4
Astra 2, 28,2 oost ................................................................................................................4
Hotbird, 13,0 oost ...............................................................................................................4
Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort) .....................4
Dab+ Lokaal mutaties en nieuws ........................................................................................6
Kanalenlijst Hans, mededeling en tips ....................................................................................8
Reacties en vragen van lezers ...............................................................................................8
M7 Group officieel opgeheven: voortaan ‘Canal+ Luxembourg’ ..............................................9
Wetenswaardigheden ...........................................................................................................12
Coronavirus en de media .....................................................................................................16
Zendmasten .........................................................................................................................18
Hardware..............................................................................................................................18
Wifiboosters, aanbiedingen bij T-Mobile en Ziggo .............................................................18
Software ...............................................................................................................................19
Onweer op komst..? Noodweer Benelux en andere sites ..................................................19
Stel je eens voor… deze keer: geen aanmelding ..................................................................20
De Transponder ...................................................................................................................20
Uitsmijter ..............................................................................................................................21
Assembleren satellietontvangers: fiscaal geen nut ............................................................21

23 augustus 2020

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 1/22

UP/DOWNLINK, jaargang 10, nummer 16

(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 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

Maandag 10 augustus had DPG Media België groot nieuws. Per 31 augustus vervallen de
zenders Q2, Vitaya en CAZ. Ze worden omgedoopt naar VTM 2, VTM 3 en VTM 4.
Het was al eerder bekend dat er een VTM 2 zou komen. Maar deze naamswijzigingen waren
een verrassing.
Bron: DPG Media Belgium, VTM, HLN en TVVisie. Idem hier met promovideo.

Wat gaan deze nieuwe zenders brengen? DPG: “VTM 2 wordt een pittige realityzender, met
lokale en internationale programma’s. Waar VTM eerder een brede familiezender is voor het
hele gezin, is VTM 2 een zender die zich richt op actieve volwassenen.
VTM 2 volgt bijzondere mensen en laat niets onbespreekbaar, ook al is het wat
buitengewoon en anders. VTM 2 zal in het najaar maar liefst drie avonden per week lokale
programma’s brengen. Een eerste glimp van VTM 2 brengt programma’s als de Vlaamse
versie van Ik Vertrek, Blind Getrouwd Australië en een vaste afspraak met de Champions
League. Meer nieuws over de nieuwe lokale programma’s bij VTM 2 volgt binnenkort.
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VTM 3 wordt dé filmzender in Vlaanderen, aangevuld met heel wat straffe series en sitcom.
Bij VTM 3 kunnen kijkers elke dag een film verwachten - van comedy, drama tot arthouse of
sci-fi - als Star Wars, Girl en Deadpool, aangevuld met series en sitcom.
VTM 4 is er voor wie graag kijkt naar een stevige portie actie of een nostalgische klassieker.
Denk onder andere aan James Bond, Rambo of Top Gear.”

Uit het (pers)bericht blijkt niet wat er met CAZ2 gaat gebeuren. We hebben dat aan DPG
Media gevraagd. Het antwoord: “Onze plannen met CAZ2 verneem je later. Nog even
geduld!”
Ook de redactie van TVvisie vroeg zich dit af. Zij kregen als antwoord dat er gewerkt wordt
aan een ‘geheim plan’ voor CAZ2.

In het vorige nummer schreven we al over de wijzigingen bij SBS Belgium. Ook hier worden
(binnenkort, geen datum genoemd) de zendernamen ‘gelijker’ getrokken. ‘Play’ gevolgd door
de oorspronkelijke zendernaam. Play Zeven komt in 2021.
En… SBS Belgium gaat ook een eigen streamingdienst lanceren. Hierop zullen de (nieuwe
Play) zenders gratis te zien zijn. Na VRT Nu en VTM GO een derde streamingdienst.
Bron: De Tijd en Het Laatste Nieuws.

192TV bestaat in augustus tien jaar. Op de site valt de historie te lezen en er is een
bijzondere terugblik op 30 augustus 2020 tussen 13.00 en 18.00 uur.

Het lijkt er op dat TalkRadio gestopt is. Op de site is geen teken van leven van deze online
praatzender meer te zien.
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Hoe lang blijft het nog FOX, (hoofdzenders) en FOX Sports, FOX News, FOX Business
(betaal, subzenders)? In de USA wil eigenaar Disney een andere benaming. Mogelijk volgt
Europa daarna. Bron: Totaal TV.
Astra 1, 19,2 oost
Eleven Sports Pro League 1 FR verscheen, code.
Astra 3, 23,5 oost
Eleven Sports Pro League 1 NL verscheen, code.
Astra 2, 28,2 oost
Sky UK wisselde weer veel zenders van transponder. Allemaal gecodeerd.
Hotbird, 13,0 oost
Radio Radio TV naar andere frequentie. Op de oude plaats kwam Yes TV, Italië, beide fta.
Yes TV niet verwarren met TV Yes. Deze zender was even te zien op 11200 V.

Op 10892 H kwamen de zenders La Trois (van de RTBF) en RTL TVi, code. Of dit de nieuwe
frequentie wordt is niet bekend.
Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort)

De Europese Commissie heeft 12 augustus goedkeuring gegeven aan een nieuwe videodienst van DPG Media Belgium en Telenet (BE).
Samen (dus DPG Media Belgium en Telenet) gaan later dit jaar starten met Streamz. Een
nieuwe VOD-dienst gericht op de Vlaamse kijker: met zowel Vlaamse als internationale
programma’s.
Op 1 september stopt Stievie. Of deze datum ook de feitelijke start van Streamz is… het zou
wel erg rap zijn. Technisch zou het geen probleem moeten zijn. DPG Media heeft al VTM
GO en Telenet heeft haar Telenet Play.
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Als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kun je hier je e-mailadres achterlaten.
Streamz zit ook op Facebook, Instagram en Twitter.
Bron: DPG Media Belgium en Telenet.
De krant De Standaard noemt de ‘Vlaamse Netflix’ voortaan StreamZ (met een Z in plaats
van z)…

VTM kondigt de komst van Streamz ondertussen hier en daar al aan, zie bijvoorbeeld hier
voor een fictiereeks.

Heb je een abonnement op de e-mailnotificatie van YouTube waarin nieuwe video’s worden
aangekondigd? Per 13 augustus stopt YouTube daarmee. Ze werden slecht gelezen, minder
dan 0,1% opende de mails. Voor dit besluit heeft Google een test gedaan. Gebruikers die
geen e-mailnotificatie meer kregen bleken toen vaker wel te zoeken (pushmeldingen
genoemd). Bron: Tweakers en Google.

Nieuw in Vlaanderen: Lo Radio voor Lochristi en omgeving. Voorlopig alleen online.
Opgenomen in Kanalenlijst Hans van september.
Pluto TV, de gratis streamingdienst van ViacomCBS zal internationaal verder worden
uitgerold. Bron: Spreekbuis.
Wil je iets van Pluto TV zien? In Kanalenlijst Hans is een streamboeket Pluto TV Latin en
Pluto TV USA opgenomen.

Ziggo meldt de draad van het analoge afschakelen weer te hebben opgepakt. Deze keer zijn
de regio’s Leiden-Amstelveen en Hoogeveen-Meppel aan de beurt. In de nacht van
maandag 28 op dinsdag 29 september zal het analoge signaal stoppen.

Uit het Dutch Apps Market rapport over het tweede kwartaal van 2020 blijkt dat 46% van de
Nederlanders de app van Spotify op de smartphone heeft staan. YouTube Music heeft een
forse groei gemaakt en is bij 11% geïnstalleerd. Dalers zijn er ook: Apple kent nog maar 5%
dekking en Deezer 3%. Bron: Telecompaper.
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Fox News International wordt de nieuwe internationale lineaire nieuwsdienst van FOX News
Media. Op 20 augustus voor het eerst te zien in Mexico, gevolgd door Spanje, de UK en
twintig andere landen tegen eind dit jaar. Maar helaas: niet gratis. Een abonnement gaat $
6,99 per maand kosten. Bron: FOX News en Bbtvnews.

Het Agentschap Telecom heeft een update geplaatst van de vergunninghouders voor lokale
DAB+-uitzendingen naar de stand per 7 augustus 2020. Zie hier.

Disney+ start 15 september in België. Provider Proximus maakt er meteen een actie van:
klanten met het abonnement All Stars en All Stars & Sports krijgen een jaar lang toegang tot
Disney+ als onderdeel van hun pack. Bron: TVvisie.

Als je wil weten wat de stand is van DAB+ in Duitsland, klik dan hier. Een overzicht van wat
er zowel landelijk (bundesweit) als regionaal te ontvangen is. In oktober komen er 16
zenders voor het hele land bij. In december wordt een ‘Digitalradiopflicht’ van kracht voor
autoradio’s en radio’s thuis.
Zoals eerder geschreven: VICE stopt 24 augustus bij Ziggo. Online doorkijken via vice.com.
Nog wat Ziggo-zendernieuws: Omdat de stadions vanwege corona op dit moment niet
volledig toegankelijk zijn, zal tot het einde van dit jaar FOX Sports 1 gratis beschikbaar zijn
voor Ziggo klanten met minimaal TV Standard of TV Start.

Dab+ Lokaal mutaties en nieuws

Broadcast Partners uit Terneuzen heeft een onderzoek gedaan naar lokale DAB+ in
Vlaanderen. Het rapport is hier te downloaden. De conclusie: op de lange termijn zou er
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ruimte zijn door kanaal 10 DVB-T in te zetten. Dat kanaal wordt toch niet gebruikt. Op de
korte termijn zijn er ook mogelijkheden, in overleg met de buurlanden van België.
De technische sector in Vlaanderen is er volgens RadioVisie al klaar voor.
5 augustus. In Wageningen is aan kanaal 8B de zender RTV Rijnstreek toegevoegd.
10 augustus. In Almere kan via kanaal 10C geluisterd worden naar Sunrise FM. Een
hindoestaanse zender voor Nederland/Suriname.
Via de zender te Duivendrecht (allotment 35) is Radio Aalsmeer op kanaal 5A te beluisteren.
In de kop van Noord-Holland is aan kanaal 8C HoornRadio toegevoegd.
12 augustus. In de regio Haarlem/Zandvoort kan men op kanaal 6A ook luisteren naar
SunFM Beachradio. Kanalenlijst Hans, radio, NL nationaal.
16 augustus. RTD Radio is nu ook te beluisteren in noordoost Brabant (kanaal 6A).
17 augustus. Tukker FM is nu ook ‘buiten haar eigen gebied’ (Twente) te beluisteren,
namelijk in Friesland en een groot deel van Noord-Holland (kanaal 9D). Dit werd mogelijk
door het benutten van de restcapaciteit van zusterstation Waterstad FM (Sneek, Friesland).
Bron: Tukker FM. Zie ook de Facebookpagina van Tukker FM.

18 augustus. Norkring, netwerkoperator in België, heeft de uitzendingen van Family Radio,
BNL en Roxx (op 11A) en Yesterdayland (op 5A/5D) beëindigd. De rekening was al lang niet
betaald. Bron: Radiovisie. BNL geeft aan dat de coronacrisis de oorzaak is. Men hoopt
spoedig weer via DAB+ te beluisteren zijn (zie hier). Family Radio geeft aan dat de kosten
voor uitzenden via DAB+ te hoog zijn en dat de meeste luisteraars op een andere manier
luisteren. Terugkeer naar DAB+ is praktisch uitgesloten (zie hier).

22 augustus. In de regio Alkmaar kan geluisterd worden naar Social Radio op kanaal 7B.
Later zal deze zender ook via kanaal 8B (regio Midden Noord-Holland) en kanaal 11B
(Noord-Holland) te beluisteren zijn. Social Radio is 7 augustus (weer) begonnen en stelt zich
hier voor. Zie voor alle frequenties hier.
De mp3-stream is ook opgenomen in de eerstvolgende Kanalenlijst Hans.
Zie voor het laatste DAB+-nieuws zeker de site van Radio-TV-Nederland.
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Kanalenlijst Hans, mededeling en tips
De zenderwijzigingen hiervoor vind je veelal terug in de eerstvolgende Kanalenlijst Hans, op
internet vaak nog ‘Hans settings’ genoemd. Vreemd… maar goed, Google vindt ‘Hans
settings’ en ‘Kanalenlijst Hans’ meteen.
Doorgaans komen de nieuwe zeven lijsten enkele dagen na het begin van de maand uit
zodat wijzigingen die op de eerste van de maand door zenders worden doorgevoerd zijn
meegenomen.
Door de start van het nieuwe tv-seizoen op 31 augustus en de wijzigingen bij VTM (zie
hiervoor) komt de nieuwe lijst mogelijk 31 augustus of uiterlijk 1 september uit.
Nog enkele tips (naar aanleiding van vaak gestelde vragen)
Tip 1. Zes van de zeven lijsten hebben streams, zowel video (tv, documentaires, webcams)
als audio (radio). Deze kun je zien/horen als je ontvanger aangesloten is op internet. Het
installeren van de app ‘ServiceApp’ werkt vaak ter verbetering. Te vinden bij OpenPLi onder
Applicaites, downloaden, extensions. Activeer na installatie ‘exteplayer 3’.
De streams komen van de website van de aanbieder en zijn daar ongecodeerd en met een
veelal vaste stream url (daarom geen YouTube). Geen illegale IPTV-streams.
Tip 2. Aan het slot van de video/tv-streams staan vier boeketten: Stream Plex Live TV,
Stream Pluto TV Latin, Pluto TV USA en Stream STIRR TV. Monnikenwerk van Peter die
alle stream url’s van de website van deze aanbieders heeft gehaald. De moeite waard.
Tip 3. Reageren op fouten of verzoeken mag gerust, graag zelfs. Maar Hans ziet nog dat
velen niet goed lezen, ze reageren naar info@ of secretaris@ of webmaster@ terwijl al jaren
genoemd is: specials@detransponder.nl (net als voor de UP/DOWNLINK).
Dan komt het direct aan en krijg je sneller een antwoord.
Tip 4. Als je een e-mailtje wil krijgen met de melding dat er nieuwe kanalenlijsten Hans of
een nieuwe UP/DOWNLINK verschenen is, meld je dan aan via de e-mailnotificatie op de
site van De Transponder. Zie bijvoorbeeld op de pagina van de kanalenlijsten rechtsonder:
Volg de Transponder. Thans hebben meer dan 900 mensen of bedrijven dit gedaan.
Eventueel afmelden gaat daar ook eenvoudig.
Tot slot. De nieuwe kanalenlijsten zijn te downloaden via de site van De Transponder of het
forum van OpenPLi. Ook elders worden de kanalenlijsten aangeboden. Na downloaden
overzetten van je pc naar receiver met een sateditor. De beste methode!
Hans gebruikt voor het maken van zijn zeven lijsten altijd Dreamset, maar met een andere
software zoals dreamboxEDIT (DBE) of E-Channelizer gaat het ook goed.
Via de software (software update of Applicaties/Downloaden/Settings) van OpenPLi kun je
de lijsten ook binnenhalen op de eerstvolgende maandag na uitkomen (de build draait in de
nacht van zondag op maandag). OpenATV biedt enkele van de zeven lijsten aan.

Reacties en vragen van lezers
Buiten de gewone opmerkingen geen inhoudelijke reacties… te heet geweest..? Al vroeg
Jovani zich af hoeveel downloads er via de site van De Transponder zijn. Ons antwoord: dat
wordt niet in absolute getallen gemeten maar uit het dataverkeer afgeleid. Als je het extra
dataverkeer van de dag van plaatsing en enkele dagen daarna deelt door de omvang van die
UP/DOWNLINK dan is een ruwe schatting te maken. Tel daarbij wel de absolute getallen van
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het forum van OpenPLi op (en enkele andere forums) en we schatten zo rond de 700 lezers
te hebben. Niet slecht voor een hobbyblad!
Wil zit in zijn camper. Op het dak een Oyster schotel en binnen een Avtex-tv. Hij vraagt zich
af hoe hij zelf een kanalenlijst kan maken. Antwoord: voor Enigma2-ontvangers is er
software om te editen. Denk aan Dreamset, DreamBoxEdit en E-Channelizer. Maar of je een
Avtex-tv kan voorzien van een eigen kanalenlijst… onwaarschijnlijk. Op onze site staat nog
een oude uitleg over Dreamset, zie hier (of rechtstreeks hier).
Loui vraagt of de kanalenlijsten van Hans ook geleverd kunnen worden zonder streams.
Hans zou daar vele gebruikers blij mee maken. Reactie Hans: hoeveel gebruikers en
waarom? De streams komen (zowel bij tv als radio) pas na de boeketten voor satelliet, kabel
en DVB-T2 dus staan zo achteraan dus niemand in de weg. Moderne ontvangers hebben
geen moeite met laden van de kanalenlijsten (voldoende geheugen). Enkel op verzoek is de
lijst van Astra 19 + 23 oost ook beschikbaar als basis (zonder kabel, zonder T2, zonder
streams). Mochten er nu ontzettend veel verzoeken voor zes extra lijsten (de huidige zes met
streams) komen dan is een overweging waard…
Reageer op de Kanalenijst Hans en/of de UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.

M7 Group officieel opgeheven: voortaan ‘Canal+ Luxembourg’
In de UP/DOWNLINK 2019 nummer 6 hebben we geschreven dat de M7 Group, onder
voorwaarde van goedkeuring door de Europese Commissie, verkocht is aan de Franse
onderneming Vivendi (onder andere bekend van Canal+). De M7 Group bracht er een
persbericht over uit. De M7 Group exploiteerde de volgende merken:

En om volledig te zijn ook M7 Deutschland. Deze levert via de Eutelsat 9B (9 oost) tv aan
kleinere kabelexploitanten in Duitsland.
Wat is de officiële status nu? Een van onze lezers is hier recent nader ingedoken. Hij heeft
vastgesteld dat de opheffing van de M7 Group op 30 juni 2020 bij een notaris in Luxemburg
plaatsvond. Dit blijkt uit een document gedownload van de Luxemburgse Kamer van
Koophandel (RCS).

Lees hierna meer van zijn bevindingen, met grote dank voor het uitpuzzelen!
Gerard: “Als je op de sites van Canal Digitaal, Online.nl, TV Vlaanderen, TeleSat. FreeSat,
FocusSat, UPC Direct, Skylink, e.d. kijkt staat er tegenwoordig Canal+ Luxembourg S. à r.l.
onder en NIET meer M7 Group SA.
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En wat blijkt uit de Luxemburgse Kamer van Koophandel? Inderdaad juridisch is M7 Group
S.A. opgeheven! Canal+/Vivendi heeft een juridische constructie gedaan waarbij alle
activiteiten zijn ondergebracht bij Canal+ Luxembourg S. à r.l. Uiteindelijk valt Canal+
Luxembourg S. à r.l. via CDS Topco BV onder Canal+ International S.A.S..
Het is juridisch dus nu zo:





Canal+ Luxembourg S. à r.l. is van CDS TopCo BV (uit Hilversum, Nederland);
CDS TopCo BV is van Teleteam V. S. à r.l.;
Teleteam V S. à r.l. is van Canal+ International SAS (Frankrijk);
Canal+ International SAS is dan weer via allerlei entiteiten via Canal+ Groupe van
Vivendi.

Bron is de jaarrekening 2019 van Vivendi. Zie daar met name pagina 19:

en pagina 58 (paragraaf 2.3):

De naam M7 blijft nog wel in gebruik en die wordt dus door Canal+ Luxembourg S. à
r.l. gebruikt.
Wat interessant is dat alle contracten en algemene voorwaarden van Canal Digitaal,
Online.nl, TV Vlaanderen, TéléSat, FreeSat, FocusSat, UPC Direct, Skylink etc. zijn omgezet
naar Canal+ Luxembourg S. à r.l.
Zie bijv. artikel 1.3 van de algemene voorwaarden voor consumenten klant bij Canal Digitaal
en artikel 1.10 van de algemene voorwaarden voor klanten van TV Vlaanderen.

Het logo is iets bijgewerkt en er staat nu M7, A Canal+ Group Company. Zie hier.
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FocusSat voor Roemenië heeft er een berichtje in het Roemeens over op hun site gezet.
Zie hier (of hier de Google-NL-vertaling).
Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSat hebben dit niet gedaan.

Zie voor de wereldwijde activiteiten van Vivendi/Canal+ International deze link.”

Tot slot. Als bewijs stuurde Gerard ons een document van de RCS (Luxemburgse Kamer
van Koophandel) toe. Hier staat als datum van ‘cessation’ (beëindiging): 30 juni 2020. Met
als redenen: ‘Fusion’ (fusie) en ‘Scission’ (splitsing).
Deze fusie/splitsing blijkt uit een akte, opgenomen in het document van de RCS, opgemaakt
door notaris mr. Henri Hellinckx, van een op 30 juni 2020 gehouden bijzondere
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aandeelhoudersvergadering. Met een verslag in het Engels en Frans. Hieruit blijkt onder
andere dat de M7 Group SA eerst fuseert (als het ware opgaat) in UPC DTH. Vervolgens
wijzigt UPC DTH haar naam in ‘Canal+ Luxembourg S.à. r.l.’.

Kortom… we zien de handelsnaam Canal Digitaal, TV Vlaanderen enzovoort nog staan. De
M7 Group bestaat formeel niet meer. Het is dus ‘Canal+ Luxembourg S.à r.l.’ geworden.

Wetenswaardigheden

DPG Media (o.a. bekend van VTM) en Eleven Sports hebben een deal over het uitzenden
van beelden van de Croky Cup, de Belgische bekerwedstrijden. Bron: DPG Media Belgium.

In mei hebben ANBO en SeniorWeb tienduizend senioren blij mogen maken met een Google
Nest Mini.
ANBO vroeg de nieuwe gebruikers wat ze van de slimme speaker vinden, hoe de installatie
ging en waarvoor ze de speaker gebruiken. Het grootste deel van de respondenten is heel
enthousiast over de slimme speaker. Meer dan de helft gebruikt de Google Nest Mini
meerdere keren per dag (57%). En mensen zetten de speaker steeds meer in als een
handige assistent in die hen bij van alles helpt.
Bron: ANBO. Met video waarop ervaringen te zien zijn.
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In de eerste helft van 2020 zijn in Duitsland 3,2 miljoen tv’s verkocht. Hiervan zijn er 2,2
geschikt voor UHD. Derhalve kan gesteld worden dat dit steeds meer de norm is geworden.
Bron: InfoDigital. Meer informatie over UHD in DE via www.uhdr.de.

De Stichting Kijkonderzoek (SKO) gaat naast het gemiddeld aantal kijkers vanaf 17 augustus
ook het totaal aantal kijkers rapporteren. Het gemiddeld aantal kijkers is gebaseerd op de
kijkdichtheid, het totaal aantal kijkers is gebaseerd op het bereik en geeft weer hoeveel
kijkers minimaal 1 minuut van een programma hebben gezien. Bron: Adformatie en SKO.
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Hoe lang gaat een satelliet mee? Het blijkt dat dit feitelijk steeds langer is dan geschat bij de
lancering.
In 2009 kon 15% van de geostationaire satellieten langer mee dan de geschatte levensduur.
Thans is dat al 30%. Dit blijkt uit een onderzoek door Roger Rusch van TelAstra.
Bron: Advanced Television.

Sinds zaterdag 15 augustus kan er worden gestemd op jouw favoriete online radiostation,
presentator en podcast voor de Online Radio Awards 2020.
De Online Radio Awards is een prijzenfestival voor ‘internet only’ radiomakers en
podcasters, die ook dit jaar traditiegetrouw worden uitgereikt tijdens Dutch Media Week hét
mediafestival van Nederland dat georganiseerd wordt van 3 t/m 11 oktober 2020.
Stemmen kan direct hier. Het kan tot 15 september 2020.
Bron: OnlineRadioAwards.

Klanten van T-Mobile TV klagen. Het tv-platform biedt sinds een software update geen
teletekst meer. Het probleem doet zich voor bij klanten aangesloten op het glasvezelnetwerk.
Het oude DSL-netwerk blijft wel teletekst doorgeven. Bron: Telecompaper.

SPAUN says goodbye. Zo begint een klein berichtje van de firma SPAUN. Het ging al slecht
en mede door de economische situatie in de wereld (corona) heeft men besloten te stoppen
per 30 juni 2020.
Producten van SPAUN kun je via diverse webshops nog kopen. Maar houd er rekening mee:
op is op en garantie zal mogelijk problemen geven.

HbbTV bestaat tien jaar. De organisatie HbbTV heeft op haar site een overzicht per jaar
gezet van de belangrijkste ontwikkelingen (milestones = mijlpalen). Ieder jaar is aanklikbaar.

De NLPO is een servicedesk gestart voor lokale omroepen die willen gaan samenwerken
met andere lokale omroepen of met een regionale omroep. Bron: NLPO.
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Radio Mi Amigo International, gevestigd in Vlaanderen, houdt van 24 t/m 31 augustus de
‘Offshore Days Light’. Het bijzondere dit jaar: de uitzendingen zijn vanuit een tijdelijke studio
die speciaal gebouwd is aan de voet van de pier van Blankenberge (Zeedijk).
Luisteren kan zowel online als via de korte golf. Tijdens de dagen in Blankenberge met een
extra frequentie naast 6085 kHz: “De 3985 kHz in de 75m band geeft doorgaans overdag
een prima ontvangst in heel Europa.” Probeer eens via de Universiteit Twente.
Directe link naar de online stream hier. Ook aan te roepen in Kanalenlijst Hans, radio, België
nationaal.
De presentatie is in het Nederlands (van 07.00 tot 18.00 uur) en Engels (18.00 - 21.00 uur).

Apple heeft op 19 augustus twee nieuwe internationale live-radiostations op Apple Music
aangekondigd, die beide per direct in 165 landen te beluisteren zijn.
Beats 1, het belangrijkste internationale radiostation van Apple Music, gaat verder onder de
naam Apple Music 1. Ook zijn er twee nieuwe radiostations bijgekomen: Apple Music Hits
(grootste hits jaren ‘80/’90/’00) en Apple Music Country (alleen countrymuziek).
Bron: Spreekbuis.

KPN meldt 20 augustus op haar site een nieuw soort glasvezelkabel te testen. De kabel
bestaat uit 90% gerecycled plastic en kan daarom duurzamer worden genoemd.
KPN stelt het eerste bedrijf in Europa te zijn dat met deze kabel experimenteert.

SES heeft een contract gesloten met SpaceX voor de levering van vier satellieten. Deze
zullen door SpaceX met een Falcon-raket gelanceerd worden. Het betreft satellieten voor
dataverkeer met het 03b mPOWER ecosystem. Bron: SES.
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Er zijn geruchten dat Talpa Radio in de verkoop staat. Talpa ontkent echter. Zie o.a.
Spreekbuis.

De luistercijfers van de Vlaamse omroepen januari-juni 2020 zijn hier te bij het CIM zien. Op
nummer 1 staat nog steeds, met grote voorsprong, VRT Radio 2. Zie ook VRT: ‘coronacrisis
goed doorstaan’.

Perbureau Belga vierde op 20 augustus haar 100-jarig bestaan. Bron: Belga waar je de
historie van dit persbureau kunt lezen. Een korte video staat op YouTube.

Coronavirus en de media
Corona. Hier een greep uit wat ons opviel in het nieuws in relatie tot media.

“Hoe gaat het met BREIN sinds Corona?” Dit vraagt de Stichting BREIN zichzelf af. Wel,
goed, ze hebben zich meteen aangepast. “In het eerste half jaar hebben we bijna 250 acties
tegen illegaal digitaal aanbod uitgevoerd, meer dan 765.000 illegale zoekresultaten en
bestanden verwijderd en meer dan 1000 interventies gedaan op veiling- of vraag-en-aanbod
sites waarbij vele illegale advertenties zijn verwijderd.”
BREIN stelt dat indien men niet naar het theater of bioscoop kan het illegaal downloaden
geen alternatief is. Dat is een dubbele klap voor de culturele sector. Lees hier meer.
Dit fenomeen doet zich natuurlijk niet alleen in Nederland voor. Advanced Television meldt
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dat in de USA de schade door piraterij enorm is: “a billion-dollar industry that steals from
creators, circumvents legitimate TV operators, and poses risks for consumers.” Vertaling:
een miljardenindustrie die steelt van videomakers, legitieme tv-operators omzeilt en risico's
vormt voor consumenten.

Alle media hebben last van de coronacrisis door terugvallende inkomsten. Wil je weten wat
het voor ‘RTL Group’ (wereldwijd) betekende, lees dan deze samenvatting van Emerce.

In tegenstelling tot vele andere media en providers kende VodafoneZiggo in het tweede
kwartaal wél per saldo een stijging van het aantal klanten en daarmee haar omzet. Per
saldo: voor de kabel +6,1% maar mobiel -5,3%.
Een deel van de groei komt uit nieuwbouw. Er zijn door nieuwbouw 13.000 adressen
aangesloten. Maar hiervan hebben 1.800 een abonnement bij VodafoneZiggo genomen. Het
netwerk heeft in Nederland een bezettingsgraad van 53.2%.
In totaal zijn er nu in Nederland 1,4 miljoen huishoudens of 2,2 miljoen mobiele klanten. Zie
hier met aan het einde van de pagina een link naar een Engelstalig persbericht. Een goede
samenvatting is te leven bij Telecompaper.

Ook met T-Mobile gaat het ondanks de coronacrisis best goed. Omzet en klanten groeiden
met 22%.
Samengeteld met de cijfers na de fusie met Tele-2 blijkt uit de door T-Mobile gepubliceerde
kwartaalcijfers dat het aantal abonnementen waarbij vast internet wordt geleverd met 12.000
tot 644.000 is gestegen. Thans heeft T-Mobile 5,74 miljoen mobiele klanten (simkaart) en
644.000 vast aangesloten klanten. Bron: T-Mobile.

Door de coronacrisis en het verplicht thuis moeten blijven (werken) steeg het aantal mensen
dat naar de radio luisterde. Na de verplichte lockdown zien we het omgekeerde effect.
Radio.nl heeft er een samenvatting over gemaakt. Ze zien wel grote verschillen in zenders.

23 augustus 2020

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 17/22

UP/DOWNLINK, jaargang 10, nummer 16

De NOS meldt 18 augustus dat de reclame-inkomsten in de eerste helft van het jaar 2020
met bijna een kwart zijn gedaald.
Er werd zes minuten meer tv gekeken, stelt onderzoeksbureau Screen Force. Vooral naar
nieuws.
De inkomsten uit radioreclame zijn in het eerste half jaar 2020 met 30% gedaald.
Bron: Spreekbuis.

Zendmasten
Zaterdag 8 augustus was er een brand in een zendmast aan de Neptunusweg in
Leeuwarden. De brandweer vermoed geen brandstichting maar oververhitting. Bron: LC.

Zendmasten kunnen meer functies hebben. Dit blijkt uit een bericht van HLN over een
zendmast in een natuurgebied, het provinciaal groendomein de Averegten. Daar komt een
mast van 39 meter hoog. Deze zal door Orange en Telenet worden gebruikt. Maar ook om te
tellen hoeveel bezoekers er zijn. En zelfs als uitkijktoren voor vogels. Iedereen blij…
Sander Funneman en zijn vrouw Annemarie geven vrijdag 28 augustus in de Cultuurschuur
in Wieringerwerf een lezing met als titel ’De elektrische kant van de natuur’. Meer info hier.

Hardware
Wifiboosters, aanbiedingen bij T-Mobile en Ziggo
Beter wifi in huis. Dat kan op meer manieren. Zoals met home adapters met ingebouwde wifi.
De modernere hebben de mesh-techniek (eerder uitgelegd in de UP/DOWNLINK).
T-Mobile kent sinds deze maand een actie die men ‘Wifi Plus’ noemt. Door het kiezen voor
de optie Wifi Plus bij het abonnement kunnen (maximaal drie) boosters met de meshtechnologie overal in huis betere wifi geven, aldus T-Mobile (“Klanten kunnen hun
wifinetwerk eenvoudig zelf uitbreiden met één of meerdere wifipunten. Het nieuwe product is
vanaf vandaag toe te voegen aan alle bestaande en nieuwe abonnementen voor vast
internet. … Er kunnen tot drie extra wifipunten worden toegevoegd aan het wifinetwerk bij de
klant thuis. T-Mobile geeft de apparaten in bruikleen aan de klant en vervangt ze kosteloos
bij een defect.”). Maar… buiten een eerste maand is het niet gratis. Dus voor € 30,- per jaar
(per wifibooster). Dan kun je wellicht beter een set van drie bestellen bij Ziggo, zie hierna.
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Ziggo biedt nieuwe klanten tijdelijk* de keuze: drie ‘smart Wifiboosters’ (merk: TP-link, men
noemt dit de Ziggo Power Promise) of een korting op het abonnement. Op tv maakt Ziggo
reclame voor deze actie. Op de site is de actie niet echt terug te vinden. *De klantenservice
kon ons op 15 augustus geen einddatum aangeven.
Hier een voorbeeldberekening voor een pakket met tv en internet (dus zonder vaste telefoon,
deze er bij kost Є 1,- extra). Voor het instapabonnement Start is de korting totaal € 39,15
(namelijk per maand € 53,00 - € 39,95 = € 13,05 x 3 maanden = € 39,15). Voor Complete €
140,25 (vijf maanden korting). Voor het Max-abonnement is het verschil € 242,75. Indien
beschikbaar en gekozen wordt voor een Giga-abonnement is het voordeel € 292,75.

Start

Complete

Max

Voor bestaande Ziggo klanten: een truc door opzeggen en als nieuwe klant aanmelden zal
niet gaan. Er moet minstens zes maanden geen klantencontact zijn geweest. Wel kan het
setje van drie wifiboosters gekocht worden bij Ziggo. Zie hier waar het (tijdelijk?) afgeprijsd is
van € 149,95 naar € 99,95.

Software
Onweer op komst..? Noodweer Benelux en andere sites
Via de app van HetWeer kan men ‘live’ de Buienradar van RTL aanroepen en kijken of er
regen of onweer op komst is. Helaas blijkt deze app niet op iedere ontvanger goed te
werken. Een van onze redactieleden krijgt soms beeld, soms een herstart ontvanger of soms
nog erger een crash. Jammer. Meehelpen oplossen? Zie hier en haak aan...

De app van Foreca voorspelt alleen in cijfers. Dus zijn we voor plaatjes aangewezen op de
app van Buienradar op de smartphone of via de pc.
Is er een alternatief op internet? Jawel, meerdere. Zoals bijvoorbeeld de site ‘Weeronline’ of
The Weather Channel voor Nederland of ‘Noodweer Benelux’ uit België. Deze heeft onder
andere een live onweerradar. Hier een voorbeeld van de situatie op een donderende
donderdag 13 augustus 2020.
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In de balk onderaan staat de bron: Blitzortung.org. Wereldwijd in real time het onweer.
Het plaatje van onweer in west Europa wordt geleend van de site www.lightningmaps.org.
Een site waar je kunt kijken hoe het elders in de wereld staat met onweer. Met de optie om in
te zoomen.

Stel je eens voor… deze keer: geen aanmelding
Redactie: wie wil zich in het volgende nummer voorstellen? Mail ons!

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 29 augustus van
11.00 tot 16.00 uur. Zie voor de actuele stand de website. De secretaris meldt: “Wel zijn er
nog enkele beperkingen. Deze zijn in het kort:
1. Er mogen maximaal 30 man, inclusief personeel, tegelijkertijd aanwezig zijn.
Je moet je dus van te voren aanmelden, zie verderop in dit mailtje. In juni was
er ruimte genoeg, dus dit is geen echte beperking.
2. Je mag het gebouw alleen via de hoofdingang binnenkomen
3. Bij binnenkomst moet je eerst je handen reinigen
4. Direct daarna moet je je naam opschrijven en de aankomsttijd. Dit om later te
kunnen achterhalen wie er allemaal was op een bepaald tijdstip als er toch
iemand besmet blijkt te zijn
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5. De werktafeltjes staan verder uit elkaar. Het rokershok is er niet meer, dus we
hebben ook meer ruimte. Je mag niet ophouden bij deze tafels als je er niet
echt iets te zoeken hebt. Er komen laptops op afstand in de zaal om te zien
wat er gedaan wordt met de boxen aan de werktafels
6. De bar is gewoon open, maar ook daar geldt: afstand houden van elkaar
7. Zoals eerder al gezegd is het rokershok weg. Buiten achter de keuken, daar
waar de barbecue wel eens werd bereidt, is nu de aangewezen plek voor de
rokers. Er hangt een scherm voor als het regent
8. Als je weggaat, dan moet je dat melden, voor de eindtijd en je verlaat het
pand door de deur in het voormalige rokershok.
Je moet je van te voren inschrijven. Dit kan bij mij, via: secretaris@detransponder.nl
Je moet dan ook zeggen met hoeveel personen je komt en ongeveer wanneer je komt en
wanneer je weer weggaat, beide afgerond op een half uur. Je mag niet eerder komen dan je
opgegeven tijd en niet later vertrekken dan je aangegeven tijd. Dus later komen en eerder
vertrekken mag wel.
Voorbeeld: stel je denkt samen met je buurman te komen, zo rond kwart voor 12 en iets na
de lunch, dus na een uur 's middags te vertrekken, dan stuur je mij:
Ik kom, samen met mijn buurman, om 11.30 en blijf tot 13.30 uur.
Je krijgt van mij antwoord of je mag komen. Als je geen positief antwoord krijgt, dan kan je
helaas niet komen! Mocht je na 4 dagen nog geen reactie van mij gehad hebben, laat het me
dan even weten.
Met vriendelijke groeten,
Dolf, secretaris de Transponder”.
We helpen mensen met hun receiver en wisselen nieuwtjes uit. Je hoeft geen lid te zijn voor
een eerste bezoek. Let op: thans zijn er vanwege de coronacrisis andere regels: reserveren
is nodig! Het einde van de clubdag is 16.00 uur. Zie hier voor een overzicht clubdagen 2020.
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.

Uitsmijter
Assembleren satellietontvangers: fiscaal geen nut
Dat satellietontvangers vaak uit Azië komen weten we wel. Maar niet in complete staat.
Veelal worden ze in onderdelen verscheept en hier in Europa in elkaar gezet
(geassembleerd). Voor de invoer gelden voor onderdelen speciale douanetarieven. De losse
onderdelen zouden volgens de importeur het uitgangspunt moeten zijn. De Nederlandse
douane stelde echter dat het gaat om de invoer van een satellietontvanger, dus het product
ná assemblage.
De Rechtbank Noord-Holland heeft de douane (grotendeels) gelijk gegeven. De uitspraak is
gedaan op 30 april 2020 en gepubliceerd op 5 augustus 2020. Zie hier.

23 augustus 2020

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 21/22

UP/DOWNLINK, jaargang 10, nummer 16

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!
Noot: alle voorgaande nummers (vanaf 2011) zijn terug te vinden op onze site, met
daarbij een index-bestand zodat je kunt zoeken op onderwerp.

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