UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 1
Voorwoord
Al 4000 jaar maakt de mens ‘voornemens’. We zien hier vooral persoonlijke verbeteringen in.
De redactie van de UP/DOWNLINK gaat met haar blad al weer de elfde jaargang in. Wat gaan we
ons dit jaar voornemen? We zijn begonnen met enkel nieuws gericht op satelliet en langzaam
gegroeid met ook ander nieuws. Gevonden in andere media of zelf uitgezocht. We zijn echter vooral
blij met ingezonden berichten. Zo schreven we in het vorige nummer over een tweede woning in
Spanje. Dezelfde dag al een inhoudelijk zeer goede reactie. Blijf ons dus nieuwtjes e-mailen.
In dit nummer onder andere:
 M7 Group test nieuwe Nagra-codering op Astra 23,5 oost;
 Een tweede woning in Spanje, vervolg;
 HbbTV en ZDF Mediathek, UHD;
 Gaat de FM-functie uit smartphones? Samsung neemt een aanvang.
Reacties op dit blad zijn van harte welkom via: specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob.
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Algemeen omroepnieuws

De VRT heeft voor haar jeugdzender Ketnet de huisstijl aangepast. “We hebben gekozen
voor een kleurrijke gestructureerde chaos mét de herkenbare K.”

De nieuwe Vlaamse cultuurzender Podium19 start volgende week donderdag, 19 januari
2021. Te zien via Belgische kabelaars en na te zien via de app VRT NU (ook vanuit NL).
Op de website kun je je e-mailadres achterlaten als je informatie wil.

FOX Sports is per 1 januari ESPN geworden (ESPN en ESPN 2 t/m 6). Diverse aanbieders
moesten daarom een naamswijziging doorvoeren.
Bij Joyne vond de naamswijziging al voor 1 januari plaats. Bij Canal Digitaal was er aan het
eind van de eerste werkdag (maandag 4 januari) nog steeds FOX Sports te zien. We hebben
4 januari navraag gedaan en een dag later als antwoord: “Wijzigingen m.b.t. rebranding FOX
Sports naar ESPN staan vanaf volgende week bij ons op het programma. De ESPN-app is al
wel te gebruiken door CanalDigitaal-klanten.” Een dag later volgende nog een antwoord: met
ESPN is 11 januari overeengekomen. Dat is uiteindelijk dinsdagmorgen 12 januari geworden
voor ESPN HD, ESPN 2 HD en ESPN 4 HD.

Zie ter informatie de zenderlijst van Canal Digitaal van 12 januari 2021. Idem voor TV
Vlaanderen. En tot slot TéléSat.
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Harry de Winter zou op 1 januari stoppen met zijn radiozender 40UP Radio. Maar eind
december liet hij via de Facebookpagina toch weten te werken aan een doorstart. Op 1
januari was er ook gewoon geluid.

Wat je voor ESPN moet betalen loopt per provider flink uiteen. De Breedbandwinkel heeft
een en ander op een rijtje gezet.
Discovery World is op 1 januari gestopt.

Arnold Karskens, voorzitter van omroep Ongehoord Nederland, heeft op 3 januari bekend
gemaakt dat er 59.429 betalende leden waren in 2020. Het is nu de media-minister (thans
Arie Slob, CU) voor 1 augustus een besluit te nemen over toelating tot het bestel.
Omroep Zwart stond op ruim 57.000 leden. Zie voor de procedure ook het CvdM.
MTV Brand New stopt op 1 februari 2021. Dit is op eigen verzoek van de licentiehouder,
VIMN Netherlands bv. Dit blijkt uit het besluit van het Commissariaat voor de Media.
De zender zal bij menig provider doorgaan als MTV Hits (zie Totaal TV en Ziggo).
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Op 11 december heeft het CvdM besloten, op verzoek van de licentiehouder, de rechten
voor het commerciële EuRegio Radio per 31 december 2020 in te trekken. Op de website is
deze radiozender echter bij het uitgeven van dit nummer gewoon te beluisteren.
De licenties die de BBC had voor BBC Brit, BBC Entertainment, BBC Earth en BBC First zijn
door de Ofcom (UK commissariaat voor de media) per 1 januari 2021 ingetrokken. Daarom
kon het Nederlandse CvdM per die datum een licentie geven aan Worldwide Channels
Europe bv voor 35 tv-zenders.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
CNBC Europe is gestopt op 11597 V met uitzendingen in SD. De zender is thans in HD fta te
ontvangen via 11171 H. Behalve de Astra 1 is deze zender op meer satellieten in ons bereik
te ontvangen, zoals Astra 28 oost en de Hotbird, ook in fta.
De transponderwijziging had ook gevolgen voor kijkers via Ziggo (zie hier). Ziggo haalde het
signaal van de SD-versie. Het werd na meldingen rap vervangen door de HD-versie, al blijft
Ziggo de zender in SD doorgeven.

Sky Deutschland heeft een nieuw logo voor Sky Q.

De Franse radiozenders waren sinds oktober 2020 op zowel de oude transponder 12363 V
(DVB-S) als de nieuwe transponder 12285 V (DVB-S2) te ontvangen. De uitzendingen via
12363 V zijn recent gestopt. Omdat 12285 in S2 geprogrammeerd is moet men een moderne
ontvanger hebben. Bron: InfoSat.
Arirang is gestopt in SD en zendt nu enkel uit in HD (11508 V), fta.
Hetzelfde geldt voor DW (Deutsche Welle). De SD is gestopt, men gaat door als DW English
HD (11778 V), fta.
Ook TV5 Monde kent een upgrade van SD naar HD… als je via de satelliet kijkt (fta). KPN en
Ziggo geven deze zender nog in SD door.
B Smart is gestopt.
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Astra 3 (3B) op 23,5 oost

Retro Music TV is primair bedoeld voor abonnees bij het Tsjechische Skylink (deel van de
grote Canal+ Group) maar wordt ook doorgeven door o.a. Canal Digitaal. Op transponder
11739 V verscheen achter de zendernaam ‘Preladte’. Google Translate gaf geen goede
vertaling in het Nederlands. Maar uit de extra kopinformatie blijkt er sprake te zijn van een
wijziging naar een andere transponder: ‘Nové parametry’… 12012 V. Daar blijkt de zender al
bij te staan. Canal Digitaal hanteert deze ook al.

Ook bij Adventure TV en Arena Sport en Hobby TV staat een dergelijke mededeling. Deze
zenders gaan naar 12110 H respectievelijk 12012 H. Ze worden niet door CD doorgegeven,
enkel Skylink.

DW (Deutsche Welle) is 1 januari gestopt met de uitzendingen in SD (11627 V) en enkel in
HD te ontvangen (11778 V), fta. De HD-versie zit al in Kanalenlijst Hans van 2 januari 2021.
Spike 24 zal naar alle waarschijnlijkheid een dezer dagen verdwijnen uit het aanbod van TV
Vlaanderen. Nickelodeon wordt dan een 24/7-zender.
Animal Planet: weg. Eurosport HD NL: weg. Fightbox BtoB: weg. Film Europe HD INT: weg.
Fishing and Hunting verdwijnt op 2 februari. Dit was voor Canal Digitaal een ‘demozender’.
We volgen het…
Prima Love HD, Nova 2 HD en Paramount Network, Skylink/Tsjechië, code.
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De M7 Group heeft op de Astra 23,5 oost enkele testkanalen. Deze worden volgens een
bericht op Parabola.cz (NL-vertaling) gebruikt om een nieuw codeersysteem te testen. Het
zou gaan om een Nagra MA-systeem.

Astra 2 (2E, 2F, 2G) op 28,2 oost
Weinig mutaties. De kerstzenders zijn weer gemuteerd naar hun oorspronkelijke naam.
Sony Crime verdween.

Hotbird (13B, 13C en 13E) op 13,0 oost
VTC10 (NetViet), Vietnam, verdween.
Yes Italia (ook: TV Yes), Italië, fta.

HGTV Italy HD, Italië, code (TivùSat).
T+ (Tplus), land onbekend (Georgië, telefoonlandcode 491), fta.

De Eurosport-varianten in SD op 11240 V zijn gestopt en verwijderd. Deze zaten daar meer
ten behoeve van distributie naar kabelproviders en waren gecodeerd. Op de transponder
blijft nog één zenders over: Noviy Mir (Rusland), fta.
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De Eurosport-varianten zitten nog wel in HD op 10892 H en 11278 V, ook gecodeerd.
Zie Parabola.cz (NL-vertaling).
Armenia TV is gestopt.
HRT Int. uit Kroatië is fta in HD gestart op 10930 H. Ook de radiozender Voice Of Cro zit
daar. HRT int. zond al in SD uit via 11642 H. Of deze daar blijft valt te betwijfelen.

Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort)
Algemeen

Na Vodafone blokkeert KPN nu ook het gebruik van haar iTV App in het VK. Over de reden
schreven we in het vorig nummer: het uittreden van the UK uit de EU. Zie Totaal TV. Op de
website van KPN was niets te vinden (bij nieuws, pers, iTV App). Voorlichten aan je klanten
blijft moeilijk…

Het Agentschap Telecom verdeelt twaalf vergunningen voor landelijke digitale radio in DAB+,
laag 7, frequentiemux kanaal 9C.
Naar verwachting vindt deze verdeling plaats door middel van een veiling. De looptijd van de
vergunningen is twaalf jaar. Een aanvrager kan maximaal vier vergunningen krijgen.
Inschrijven kan vanaf 19 januari tot 15 februari. Bron: Agentschap Telecom.

Vanaf 23 februari kunnen abonnees op de VOD-dienst disney+ ook films en series van Star
bekijken. Zie de website van disney+ of MediaMagazine.
Discovery+ is officieel dinsdag 5 januari in Nederland gestart (BM en Spreekbuis). Zie voor
de zenders hier. Wat opvalt is dat Eurosport 1 en 2 pas later zullen worden toegevoegd.
Wanneer en of er extra voor moet worden betaald staat niet vermeld.
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De VOD-dienst CineMember, voor de betere films, deelt mee een nieuwe app te hebben
voor smartphones en tablets. Zowel voor Android als Apple.
Het grootste verschil met de vorige app-versie is het volgende. Waar voorheen hybride-apps
werden gebruikt, zijn dit nu volledig 'native' apps. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat
het gebruiksgemak verder is verbeterd.
Zo is er nu bijvoorbeeld een ‘terugknop’, waardoor je makkelijker door de app kan bewegen.
Daarbij heeft de app een wat frissere look en zijn er wat nieuwe functionaliteiten, zoals de
mogelijkheid om pushberichten te sturen.
Er is nog geen app voor smart tv’s buiten die bepaalde fabrikanten zelf aanbieden.
Philips heeft de app nu in meer tv’s beschikbaar gesteld, zoals de Android-modellen uit
2019. De CineMember-app is dan te vinden in de map ‘Philips TV-collectie’.

Ook Canal Digitaal heeft een VOD-dienst: Canal+ Series. Via de apps van Canal Digitaal te
bereiken. Het aanbod is recent uitgebreid, zo valt te lezen bij Totaal TV.
In de regio Alphen a/d Rijn heeft Ziggo in de nacht van 11 op 12 januari het analoge tvsignaal uitgeschakeld. Bron: VodafoneZiggo.
De regio Sneek/ Terschelling/ Vlieland maakt in de nacht van maandag 25 januari op
dinsdag 26 januari de overstap. Bron: VodafoneZiggo.
De regio Hilversum is in de nacht van 1 op 2 februari aan de beurt. Bron: VodafoneZiggo.
Volgens Breedbandweetjes wordt dit jaar de FM in één keer uitgeschakeld. Een datum is
nog niet bekend. Waarschijnlijk in de zomer.

RTL Duitsland heeft toestemming gekregen haar live streams via internet verder uit te
breiden. Deze zullen dan onder andere via RTL.de te zien zijn. Bron: Digital Fernsehen.
Leden van het Ziggo-forum melden een nieuwe UHD-zender. Het zou gaan om Love Nature
UHD. Doorgifte met gebeurt met 16 MB. Iemand merkt op: “16 Mb is nog weinig, bij KPN is
LoveNature 22 Mb en Insight en Xite UHD 28 Mb (via IPTV). Dus er is nog werk aan de
winkel voor Ziggo op het gebied van UHD.” Voor wie wil zoeken: 482Mhz. - 6900 - 256-QAM.
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Samsung gaat FM-functie uit smartphones halen, eerst in Italië

Sinds 1 januari 2021 moeten nieuwe radiotoestellen voorzien zijn van DAB+. In het
verlengde onder andere autoradio’s.
In Italië heeft dit tot een besluit van Samsung geleid om bij de software update de functie
voor FM uit te schakelen. Jammer voor bijvoorbeeld hardlopers die zo radio luisteren. Maar
goed voor de mobiele providers. Smartphones hebben geen DAB+ en je zult met
dataverbruik dan moeten luisteren.
Is Samsung hier te ver doorgeschoten? Volgens ook andere providers? En niet alleen in
Italië maar ook andere (Europese) landen? Dit vraagt de redactie van RadioVisie zich af.

En niet alleen de redactie van RadioVisie. In een Italiaanse beschouwing van newslinet (zie
hier het origineel en hier de NL-vertaling) wordt de vraag gesteld of Samsung de nieuwe
regels wel juist interpreteert. Samsung zou de FM-functie uitschakelen zodat de smartphone
geen radiotoestel (net als een autoradio) meer is en dus niet onder de verplichting zou vallen
DAB+ te leveren. De kernvraag: wat wordt (juridisch) verstaan onder een digitale radio?
De redactie legde de vraag voor aan het DGPGSR (algemeen directoraat voor planning en
het beheer van het radiospectrum) van het Ministerie van Economische Zaken - Ontwikkeling
(Italië). Er volgt een juridische uiteenzetting met daarin als conclusie: er moet een radio-tuner
in het apparaat zitten. Ze refereren in het stuk naar een norm die in 1938 is vastgesteld
aangaande wat een radiotoestel is: een apparaat dat in staat is om audio via een radiouitzending te ontvangen. Een van de voorbeelden is een ‘gebruikersterminal voor mobiele
telefonie voorzien van radio-ontvanger’. Zonder dat is het geen radiotoestel meer.
De conclusie van DGPSR (vertaald): vanuit een subjectieve visie heeft de norm een brede
toepassing maar deze moet in de tijd gezien worden, waarbij het verzoek om de digitale
ontvangst mogelijk te maken, vereist vanaf 1 juni 2019 met de verplichting om de verkoop
vanuit producerende bedrijven en detailhandel vanaf 1 januari 2020 in te voeren aangaande
de verkoop van producten aan gebruikers.
Voorzichtig gesteld: Samsung zou wel eens gelijk kunnen hebben. Als andere producenten
dit volgen, ook buiten Italië, dan verlies je straks de FM-ontvangst op je smartphone.

In Luxemburg is de officiële start van DAB+ verschoven van het voorjaar naar september
2021. Er staan twee zendmasten: in Hosingen en in Dudelange. Uit testen (december 2020)
blijken deze niet het hele land goed te kunnen ‘bedekken’. Met name diepe valleiden (zoals
de Moezel of de Sûre) vormen een probleem. Technisch en financieel (extra steunzenders).
De Staat Luxemburg betaalt € 100.000,- mee, te weinig. Zie Paperjam (NL-vertaling).
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Lokale omroepen: mutaties DAB+ en nieuws

Geen 192 maar 182. Geen typefout want het is een andere zender. Radio 182 zendt uit voor
de regio Gouda-Woerden (‘midden Holland’). Op 1 januari is de zender gestart via DAB+ 7B
en online. En binnenkort ook via 1485Khz AM.
Zie de site van Radio 182 (idem: welkom) en MediaMagazine.

Radio Royaal is nu ook online gestopt. De stream is vervangen door Decibel 80’s Music.
Bron: MediaMagazine. Als je zoekt op ‘radioroyaal.nl’ dan kom je ook uit bij ‘decibel.nl’. Daar
staat vreemd genoeg nog wel Radio Royaal…

De MTVNL DAB+ zenders Emmen op 7C, Amersfoort op 12B en Eindhoven op 9C zijn uit de lucht en
worden niet omgezet naar kanaal 7D zoals blijkt uit de informatie van Agentschap Telecom.
Coastline FM (Den Helder en regio) is gestopt met DAB+. Via de website en de app nog wel online.
De stream zit ook in Kanalenlijst Hans (audio, NL regionaal en lokaal, Noord-Holland).
Bij de Belgische Radioplayer hebben zich op 2 januari al zestien lokale radiozenders gemeld. Dit na
een subsidie van de Vlaamse overheid. Bron: RadioVisie. Het aantal groeit snel, 22 op 4 januari.

De piratenzender Nieuwjaars Combinatie Rietmolen (NCR) die uitzond bij Neede, is zaterdag
2 januari door de politie in opdracht van het Agentschap Telecom uit de lucht gehaald.
Het ontmantelen van de zender en neerhalen van de 40 à 50 meter hoge mast trok veel
bekijk. Zo’n 80 mensen kwamen met de auto op het spektakel af en werden door de politie
gesommeerd weg te gaan. Er is niemand aangehouden.
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Bron: 112Achterhoek en Nieuws uit Berkelland (licht…). Zie ook de video die op YouTube is
gezet.

Meer nieuws uit de Achterhoek… het rommelt daar… de raadsleden van Berkelland moeten
straks kiezen welke organisatie in een streekomroep mag meedoen. Wordt het Gelre FM
(Streekomroep Oost-Achterhoek) of Regio 8 (een bv). Beide willen professionaliseren en
aanspraak maken op de subsidie van € 54 mille. Zie voor meer informatie De Stentor.
Op 19 januari valt het besluit in de gemeenteraad. De voorbereidende raadscommissie is er
al uit: Regio 8 (Berkelland Lokaal). Zie De Stentor. Idem hier.

OSR 920 kondigt op haar website aan te beginnen ‘vanaf januari’. Live luisteren geeft echter
nu al muziek en nieuws. Als startdatum noemt men 23 januari.
Dit station heeft als basis de gemeente Meierijstad (Noord-Brabant oost). Men zendt uit op
FM (107.1) en op DAB+ (6A N-Br oost en 7B Eindhoven).

OSR is een productiebedrijf. Op de site van OSR 920 staat te lezen dat ze programma’s
leveren aan de publieke Omroep Meierij. De vraag is wat er dan nog over blijft van de lokale
publieke omroep (en of dit dus mag volgens de Mediawet).
Via de website is een live stream. Deze stream komt ook in Kanalenlijst Hans van februari.

In Ninove (Vlaanderen) is carnavalsradio Enkaavee gestart. Je moet wel wat dialect
verstaan… Behalve live luisteren naar ook live gekeken worden via YouTube.

14 januari 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 11/24

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 1

RTD Radio heeft haar uitzendingen via DAB+ gestaakt. Of dit definitief is valt niet te zeggen.
RTD Radio is nu enkel via haar site te beluisteren. Bron: MediaMagazine. De stream is ook
opgenomen in Kanalenlijst Hans (radio, Stream NL nationaal).

De een zijn dood is de ander zijn brood… De radiozender NRG is sinds 12 januari via DAB+
ook te beluisteren in de regio Zoetermeer/Lansingerland/Krimpenerwaard (kanaal 8B) en
Delft/Vlaardingen (kanaal 9B).
De Stichting Haags Radio Erfgoed heeft een vergunning verkregen om uit te zenden via
deze lokale DAB+-netwerken. De capaciteit is beschikbaar gekomen nadat RTD Radio een
groot aantal vergunningen heeft ingeleverd. Bron: MediaMagazine. Klik hier voor NRG zelf.

LokaalGelderland maakt nu behalve podcasts ook live radio. Bron: LokaalGelderland. De
stream komt in Kanalenlijst Hans van februari. Bedoeld voor Brummen en Zutphen e.o.
Zie voor het laatste DAB+-nieuws uit Nederland ook de site van Radio-TV-Nederland.

Reacties en vragen van lezers
Algemeen
Wim zag aan het begin van de vorige UP/DOWNLINK een foutje: de Mexicaanse griep was
niet in 2019 maar in 2009. Hij heeft gelijk, dit was een typefout. Goed gezien, sorry..!
Dezelfde dag nog hersteld.
‘mimisiku’ was het niet eens met onze berichtgeving over zijn bewijs dat Joyne NL en BE op
één CAM kunnen. Dat snappen we niet. We hebben een link opgenomen naar zijn verhaal
op het forum van OpenPLi en integraal zijn ‘handleiding’ geplaatst. Vanuit journalistieke
zorgvuldigheid is weerwoord gevraagd bij Joyne. Toen we dat kregen is het ook integraal
geplaatst. Wat kun je dan nog meer? Van Tech kregen we bijval. Dank…
Een schotel in Spanje, vervolg
In het vorige nummer beschreven we de casus van Anton uit Nederland die een tweede
woning in Moraira (Spanje) heeft. Met een oproep aan onze lezers om aanvullingen. Wel,
enkele uren later hadden we al een inhoudelijk zeer goede reactie van Peter. Toevallig ook
woonachtig in Moraira. Hier zijn tekst.
“Hierbij wil ik reageren op het artikel ‘Nederlandse tv in tweede woning in Spanje, wat is
mogelijk?’. Ik woon in Moraira, al 15 jaar. Via Canal Digitaal heb ik al die tijd een basisabonnement gehad. Ik heb twee schotels op het dak. Een voor 13.0ºE en 19.2ºE ontvangst
op een zeer oude ronde schotel, merk Tagra van 120 cm diameter. En een moderne ovale
schotel voor 23,5ºE en 28.2ºE ontvangst, merk onbekend met maat 120 x 110 cm.
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Met enkele uitzonderingen na, als het echt slecht weer is, heb ik zeer goede ontvangst van
deze schotels. Drie keer in de periode dat ik hier heb gewoond moesten de satellietschotels
opnieuw worden uitgelijnd vanwege de stormwinden die toen optraden. De meest gevoelige
schotel is die waarop de 23.5ºE LNB gemonteerd is. Zie foto.

Op beide schotels zijn twee twin LNB’s gemonteerd zodat 2 maal 4 ontvangsten door middel
van switches naar twee coaxkabels worden geleid naar mijn Vu+ Solo 4K ontvanger (met
twee DVB-S2 FBC tuners & een DVB C/T tuner) met Blackhole image. Ik heb tot nu toe drie
Vu+ ontvangers gebruikt, ieder met twee satelliet tuners en één terrestial tuner.
Ik kan alle Engelse kanalen, BBC, ITV etc. ontvangen zonder problemen via de 28.2ºE LNB.
Vroeger gebruikte de Engelse 2.5 meter ronde schotels voor hun ontvangst maar
tegenwoordig is een 120 cm off-set voldoende in de Valencia/Alicante regio. In het zuiden,
Marbelle/Malaga regio moeten zij 140 cm off-set gebruiken, heb ik gehoord.

De input van de T2-tuner is via een simpele coaxkabel vanuit een bestande TV-antenne.
Meer is niet nodig. Ik kan zo’n 30 terrestial kanalen ontvangen die bijna altijd foutloos te zien
zijn (want het is immers in Spanje altijd goed weer!).Omdat mijn ontvanger satelliet tuners en
een terrestial tuner heeft, kan ik eenvoudig van satelliet naar terrestial schakelen en ook
beide mogelijkheden opnemen op schijf. De terrestial kanalen zijn gewoon opgenomen in
een bouquet en je kunt het verschil niet zien tussen de normale satellietkanalen en die van
de terrestial kanalen.
Internet services zijn hier altijd vrij slecht geweest. Ik heb intussen al vijf aanbieders gehad
waarbij mijn huidige veruit de beste is. Deze is van Sat4U Spain (https://www.sat-4u.com/),
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toevallig een Nederlands bedrijf die gebruik maakt van het Orange netwerk.
Op de site van Sta4u onder kopje “KLANTEN”, kies “AAN/UIT”, daar staat de zin “Heeft u
Wireless internet van SAT4U? Dan kunt u deze tijdelijk pauzeren wanneer u deze niet nodig
heeft!” Dus geschikt voor Anton die maar enkele maanden in Spanje is.
Mijn abonnement is voor line-of-site Wifi internet, dus van mijn huis tot de antenne boven op
de berg, misschien wel dezelfde als die Anton ziet.
De leverancier Telitec is gevestigd in Moraira, maar heeft geen goede naam en is duur, ook
voor mobiel abonnementen.
Om goed IPTV te kunnen ontvangen heb je toch gauw minimaal ‘echte’ 8 Mb/s nodig als je
geen buffering wil hebben. Ik heb inmiddels een abonnement voor 20Mb download maar ik
krijg vaak meer! Bij andere leveranciers kreeg ik vaak tot 50% van de reclame aanbiedingen!
Zomers kan de snelheid iets achteruit gaan van wegen de vele toeristen die dan aangesloten
zijn. Ik heb een vriend die jaren naar Calpe kwam (niet in 2020!) om te overwinteren. Hij keek
TV via een Chromecast dongle en een Ziggo abonnement zonder problemen.
Ik gebruik wifi van de router om alles in huis te verbinden. De Vu + Solo 4K-ontvanger heeft
interne wifi-ontvangst maar mijn eerste gebruikte een WiFi-dongle, dat ging ook goed. Na
een moeilijk begin is het mij gelukt om de ‘Kanalenlijst Hans’ op mijn huidige ontvanger te
installeren zodat al die kanalen beschikbaar zijn.
Om nog meer aan Cable-cutting te doen heb ik een Amazon Firestick TV op mijn uit 2012
toen ‘smart’ Samsung TV geïnstalleerd. Via de WiFi signaal en de Fire Stick heb ik legio
IPTV mogelijkheden, waaronder gebruik van Kodi bijvoorbeeld.“
Redactie U/D. Voor wat de ontvangst van de Astra 28 oost aan de oostkust van Spanje het
volgende. Er hangen op 28,2 en 28,5 oost drie satellieten, de Astra 2-E, 2F en 2G. Er zijn
twee soorten beams: Europese beams en op het VK (the UK) gerichte spot beams.

14 januari 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 14/24

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 1
Het verschil moge uit bovenstaande afbeeldingen blijken voor de 2E satelliet. Hetzelfde
plaatje is er voor de 2F- en 2G-satelliet. Donkerblauw: 45 cm schotel nodig. Lichtblauw: 60
cm schotel. De spot beam bedekt niet eens heel Nederland met een 60 cm schotel. Aan de
Spaanse oostkust is de Europe beam met een 90 cm schotel te ontvangen. Bron: SES Astra.
Op onder andere KingOfSat kun je per transponder zien welke beam wordt gebruikt. We
telden zo’n 37 actieve beams Europe en 27 voor de UK-spot-beam. De meeste grote
ongecodeerde zenders (BBC, Channel 4 en 5, ITV) zitten op de UK-spot-beams. Sky UK
gebruikt vaak de Europe beams. Volgens Peter is een 1,2 meter schotel toch voldoende in
Alicante voor de UK spot beam. Goed te weten!

Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

Freewave Nostalgie krijgt binnenkort een ander adres voor de website. Zie hier de oude en
zie hier de nieuwe url: www.freewave-nostalgie.nl.

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe regels voor de STER. Met name voor online adverteren
en reclames rond kinderprogramma’s. Het ‘Aanbod 2021’ kan hier worden gedownload. Met
een prijslijst, verdeeld naar maanden en belangrijke evenementen (zie de kalender met de
belangrijkste gebeurtenissen op pagina 12 t/m 15 van Aanbod 2021).
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Etisalat gaat i24News uit Israël doorgeven. Bijzonder? Ja, ergens wel. Etisalat is namelijk
een telecomprovider gevestigd in Abu Dhabi (VAE = Verenigde Arabische Emiraten, UAE in
het Engels).
Het wordt daarom gezien als een teken van vrede tussen de Arabische landen en Israël.
Bron: Advanced TV.
De zender i24News is in het Engels en Frans fta in HD te zien via de Hotbird (11624 H) en in
het Frans fta in SD via de Astra 19 oost (11068 V). Zie Kanalenlijst Hans, boeket Nieuws.
Live via de site kijken kan ook, maar tegen betaling.

Netflix verhoogt volgende maand de prijs in het Verenigd Koninkrijk (UK), Advanced TV. Het
standaardabonnement gaat van £8.99 naar £9.99 (€ 9,77 naar € 11,08). Het premiumabonnement van £11.99 naar £13.99 (€ 13,29 naar € 15,51, basis 7 januari).

Continuum Global Solutions heeft in Eindhoven een trainingslocatie geopend. Men leidt
medewerkers voor een klantenservice of helpdesk op. Klanten van Continuum zijn onder
andere Canal Digitaal (zie hier) en KPN. Bron: Channelweb en Dutch It Channel.

In bijna de helft van de Franse huishoudens is Netflix beschikbaar. Bron: Advanced TV.

Türksat heeft een nieuwe satelliet laten lanceren. De Türksat 5A werd 7 januari door SpaceX
gelanceerd. Na 35 minuten kon Türksat het eerste radiosignaal oppikken. De satelliet zal vier
maanden worden getest en dan in gebruik worden genomen op 31 graden oost.
In juni staat de lancering van de 5B gepland. In de eerste maanden van 2022 de 6A.
Bron: Türksat (NL-vertaling) en SpaceX.
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Een van de doelen is volgens de voorzitter van Türksat het garanderen van de baanrechten
op 31 graden oost. Hij noemde nog een veranderingen te opzichte van de eerdere
satellieten: een elektrisch voortstuwingssysteem. Bron: Türksat (NL-vertaling).
FOLX start deze maand (11e?) met drie muziekzenders op Eutelsat 16 oost voor de Sloveense consument. Het gaat om ONE Music, Adria Music TV en Folx Music TV. Fta en in HD.
Bron: Satkurier (NL-vertaling).

Deutsche Telekom zou haar Nederlandse dochter T-Mobile in de verkoop hebben gezet. Er
zou al interesse zijn getoond. Vijf jaar geleden probeerde DT het ook maar kon geen
overeenstemming over de prijs bereiken.
Na KPN en Vodafone/Ziggo is T-Mobile de derde provider in Nederland. Bron: NU.nl.

KPN is 7 januari begonnen met de zoveelste software update voor een aantal digitale
ontvangers. Zowel de NMC als de HTML worden vernieuwd. De software update moet de
traagheid verhelpen. Tegen de klanten wordt alvast ‘sorry’ gezegd.
Men hoopt 20 januari de laatste ontvanger van nieuwe software te hebben voorzien.
Gebruikers zullen het resultaat ook zien in een nieuw menu. Bron: KPN forum.
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Eutelsat, SES en Hispasat zijn bereid de Europese LEO-regeling te steunen. De LEOregeling gaat over breedbanddiensten via een lage baan om de aarde.
Bron: Advanced TV (NL-vertaling).

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

Door terugvallende reclame-inkomsten, vanwege de coronapandemie, zijn veel commerciële
radiozenders gestopt met ’s nachts (= tussen 00.00 en 05.00 uur) programma’s live
aanbieden, aldus Spreekbuis. Enkel NPO Radio 1, 2 en 3FM maken in de nachtelijke uren
nog live radio.
Mogelijk betekent dit later ook het einde voor De Nachtwacht Award, waar luisteraars voor
kunnen stemmen. Voor de editie 2021 kan het nog, zie hier en zie hier om te stemmen.
Het ‘lineair kijken’ nam de laatste jaren af. Uitzondering was vorig jaar. In 2020 keken we
gemiddeld 160 minuten per dag tv. Dat is vier minuten meer dan in 2019. De totale tijd voor
een tv-scherm nam met veertien minuten toe. Bron: SKO.

SLAM! heeft op YouTube een video geplaatst waarin wordt opgeroepen je te laten
vaccineren. ‘Gezongen’ door de ‘Early Birds’ (dj’s ma t/m do tussen 07.00-10.00 uur).
Zie ook bij SLAM!.
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Hardwarenieuws

In het forum van AVROTROS’ RADAR schrijft iemand over ondertussen zes witte vlekken op
zijn drie jaar oude Philips lcd-tv. Wat te doen? Repareren? Snuffel1 stelt: “De witte vlekken
worden veroorzaakt doordat de lensjes die voor achtergrondverlichting zorgen los laten en is
waarschijnlijk een productiefout.” Veldt01 geeft de oorzaak: “Snuffel1 geeft het al aan, het is
geen groot defect en wordt veroorzaakt door de iets te goedkope lijm die Philips (LG?) heeft
gebruikt.” Veldt01 heeft het zelf opgelost: “Ik heb het bij mijn tv (Philips en ca. 4 jaar oud)
zelf gedaan (8 Euro lijm en ca. 4 uur werk) en het apparaat zo een tweede leven gegeven.”
Wat voor lijm (merk, type) geeft hij niet aan. Weet een van onze lezers dit?

LG heeft haar nieuwe OLED-modellen voor 2021 gepresenteerd. De toestellen van de G1reeks zouden door nieuwe ‘evo-panelen’ 20% efficiënter en daarom helderder (feller) zijn.
Bronnen: LG en Tweakers.

Softwarenieuws
OpenPLi 8.0, stand stable release en ‘Latest development’ voor testers
In het vorige nummer konden we het nieuws nog net meenemen dat OpenPLi versie 8.0
stable had uitgebracht (31 december). En nu kunnen we meedelen dat er sinds 1 januari een
variant van versie 8.0 is. Niet voor eindgebruikers maar voor testers: ‘Latest development’
genoemd. Zie hier een toelichting. Je mag deze versie gebruiken maar houd er rekening
mee dat deze niet stabiel is en dus kan crashen. Opnieuw flashen kan nodig zijn, schrijft
WanWizard.
De ‘Latest developtment’-versie is: “… bedoeld voor ontwikkelaars die zelf niet de
mogelijkheid hebben om zelf een eigen image te bouwen, en voor testers die de laatste
ontwikkelingen op zo veel mogelijk verschillende boxen willen testen.” Je kunt je als tester
aanmelden bij Frenske via een PM-bericht.
Over de stable release 8.0 nog het volgende. De pagina’s met opmerkingen, zowel positieve
als meldingen van foutjes of vragen, groeien in het forum van OpenPLi.
Zo zou onder andere HbbTV (nog) niet werken. Een uitleg door WanWizard vind je hier.
Idem een uitvoerige door Erik Slagter. Jammer (zie hierna bij ZDF Mediathek) maar
begrijpelijk. HbbTV komt dus niet terug in 8.0. Als je HbbTV wil: blijf versie 7.3 gebruiken.
Ook zouden er met 8.0 release nog mogelijk problemen zijn met de DVB-ondertiteling. Maar
zoals Frenske stelt: we komen er wel.
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Het verschil tussen zip en multiboot: (Tech) “Bij de ene kan je maar één image in de box
kwijt, bij de multiboot heb je de optie om meerdere images in de box te zetten en kan je dus
kiezen welke je wilt gebruiken.”

De OpenPLi-Wikipagina Releasenotes-8.0 geeft een overzicht van de veranderingen, zoals
wat er nieuw of verbeterd is.
Aan het einde van de pagina een overzicht van ontvangers waar versie 8.0 waarschijnlijk te
groot voor is. Het gaat om een aantal VU-ontvangers (Solo, Uno, Duo), de MaxDigital
XP1000, X-trend ontvangers (ET4000, ET5000, ET6000 en ET9000) en de Mutant HD 500C.
Flashen gaat wellicht nog wel maar je houdt vaak geen ruimte meer over voor de installatie
van een softcam of apps.
Storing bij Canal Digitaal

‘Vastlopers en hikjes’. Dit probleem werd 31 december op het forum van OpenPLi gemeld.

De melder bleek niet de enige te zijn. Ook gebruikers van andere ontvangers ervaarden
euvels. De vraag is dan: waar ligt het aan? Zowel gebruikers met OpenPLi 7.3 als de stable
8.0 hebben er last van. Niet alleen met een VU+-ontvanger maar ook andere merken. Er was
een probleem bij Canal Digitaal. Veel zenders zijn (tijdelijk) op ongecodeerd gezet.
TV Vlaanderen plaatste een mededeling.

WanWizard gaf een mogelijke oorzaak: “Blijkbaar was het zo dat er foutieve CA informatie
werd gestuurd. En zij die een softcam hadden zonder CAID filter op de reader hadden dit
probleem.” Op de site allestoringen.nl werd ook veel gemeld. Het drong door tot Canal
Digitaal, getuige deze melding.
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Als je af zou mogen gaan op KingOfSat zou alles opgelost zijn: de zenders van Canal
Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSat werden eerst ongecodeerd weergegeven (vrijdag 1
januari) en later (zaterdag 2 januari) werd de codering weer geactiveerd. Maar zaterdag 2
januari bleven er meldingen komen, zoals bij Sat4All en bij OpenPLi. Eind van de ochtend
ook: we hebben weer beeld.

Op de site van Canal Digitaal werd de regel ‘Opgelost’ aangevuld met 1 januari 2021.

Tot slot: het kan de beste overkomen. Ook Ziggo had een storing in de codering van haar tvzenders. Deze was snel opgelost maar toch opgemerkt. Bij een aantal zenders werd de
codering (tijdelijk) uitgezet. Zie Breedbandweetjes.
ZDF Mediathek in UHD met HDR

De Duitse publieke omroep ZDF heeft een uitgebreide digitale bibliotheek, de ZDF
Mediathek genoemd. Hoe kun je die bekijken? Wel: via HbbTV of via een app voor je
smartphone, tablet of Android smart tv. Zie bijvoorbeeld de Google Playstore.
HbbTV en je (satelliet)ontvanger is soms mogelijk. Allereerst moet de ontvanger daar
geschikt voor zijn (zie de technische details). Vervolgens een app (plugin) installeren. Zoek
en gij zult vinden. Bij OpenPLi vind je onder Menu/Applicaties/Downloaden/Extensies de app
. Na installatie even herstarten. Kies een ZDF-zender. Dat er HbbTV is
zie je aan het (vaak gekleurde) logo’tje in de epg balk.
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HbbTV roep je vervolgens op door een paar keer op de rode toets van de afstandsbediening
te drukken (niet de rode toets van opnemen, de andere).
Waarom beschrijven we juist deze HbbTV van het ZDF? Wel, sinds kort zijn hier
programma’s in UHD (met HDR) te vinden. Zoek op ‘UHD’ en je vindt er enkele. Ook via
Google met als zoekwoorden ‘ZDF Mediathek UHD’ komt een en ander tevoorschijn. Zie
bijvoorbeeld de site van AREA DVD. Bron o.a. Digitalfernsehen.de.
Ook willen we je wijzen op de ‘zender’ Lokal-TV-Portal HD. Deze is te vinden op de Astra
19,2 oost op transponder 11552 H. En lokaal via DVB-T2.
Een plaatje dat uitnodigt de rode toets voor HbbTV in te drukken zodat 70 lokale Duitse
zenders te zien zijn. Deze zender is opgenomen in Kanalenlijst Hans, boeket Duitsland,
marker ‘regionalen HD’.

Tot slot: HbbTV werkt wel in OpenPLi versie 7.3 maar niet in versie 8.0. Zie o.a. hier. Ook de
app ZDF Mediathek (Menu, Applicaties, Extensions) werkt niet in OpenPLi versie 8.0. Getest
met een Mutant HD51 door een van de redactieleden.
Een goed alternatief als je geen HbbTV (meer) hebt is de ZDF app voor je smartphone of
tablet. Zie de App Store of de Google Playstore. En dan streamen naar je tv.

Stel je eens voor… deze keer:…
Helaas geen inzending voor dit nummer. Wil jij je eens voorstellen aan onze lezers?
Voor meer informatie stuur een e-mail aan specials@detransponder.nl.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 23 januari van 11.00 uur tot 16.00 uur een
clubdag gepland. Maar… alles is afhankelijk van de actuele coronamaatregelen. Gelet op de
verlengde lockdown zal een echte bijeenkomst vervangen worden door een digitale meeting.
Zie voor de actuele stand de website van De Transponder.
Men moet zich even aanmelden: secretaris@detransponder.nl.
De secretaris zorgt ook voor enkele digitale Zoom-uurtjes voor leden van De Transponder.
De leden worden dan hierover met de link gemaild.
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
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contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in.
Genoeg? Meld je daar dan ook weer af.

Uitsmijters
ISS volgt Mir?

Het Russische ruimtestation Mir werd op 20 februari 1986 in gebruik genomen. In totaal
hebben 104 astronauten, zowel Russische als buitenlandse, in het ruimtestation gewerkt.
Maar de technische problemen stapelden zich op. Reden om er mee te stoppen. Op 23
maart 2001 werd het terug naar de aarde gestuurd. Grotendeels verbrand kwam nog wat
brokstukken terecht in de Grote Oceaan, ten oosten van Nieuw-Zeeland.
Thans zweeft het ISS (International Space Station) al ruim 20 jaar zo’n 400 km boven de
aarde. Een samenwerking van de USA en Rusland met bijdragen van andere landen (onder
andere België en Nederland via ESA).

Ook het ISS begint steeds meer mankementen te vertonen. Denk aan een luchtlek
(gevonden met een theezakje) en een kapotte wc. De kapotte wc levert geen gevaar op, dus
gaat men door. Officieel t/m 2024 maar mogelijk iets langer. Veel langer zal het niet zijn,
wellicht nog enkele jaren. Genoemd wordt 2026 maar niet later dan 2028.
Zie InfoSat (NL-vertaling). Bij Wikipedia vind je meer informatie over de Mir en het ISS.
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Belgen zien ze vaker vliegen…

Aansluitend: Belgen meenden in 2020 vaker een ufo te hebben gezien. Het Belgisch UFOmeldpunt kreeg 66% meer meldingen. Zo blijkt uit het jaarverslag 2020. Men denkt dat het
aan corona ligt (“Een combinatie van meer vrije tijd en een bijzonder gunstige
weerssituatie zorgde ervoor dat meer mensen zittend in de tuin of op het terras naar het
luchtruim keken.”). Meestal ging het echter om het ruimtestation ISS of lanceringen van
Starlink satellieten door SpaceX.

Maar eerlijk is eerlijk: ook Nederlanders zagen ze vorig jaar vaker vliegen, zie AD. Op basis
het van UFO Meldpunt Nederland.

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 (Ctrl-F) op onderwerp.

Reacties op dit nummer, inclusief op mogelijk onjuiste informatie of foutief taalgebruik, zien
wij graag via: specials@detransponder.nl.
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