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Voorwoord  
Wat is de UP/DOWNLINK? In één woord: een mix. Dagelijks speuren we nieuwssites af en lezen we 
nieuwsbrieven en selecteren we berichten waarvan we denken dat deze voor jullie interessant zijn. 
Ook brengen we ‘eigen nieuws’ door ondernemingen vragen te stellen en hun antwoorden weer te 
geven. Je mag het zelf doen, maar een UP/DOWNLINK lezen kan je veel tijd besparen… ;-) 
 
In dit nummer onder andere: 

 Ziggo begint met afschakeling analoge radio en biedt alternatieve ontvanger; 

 Ziggo Sport Tennis start 1 maart, wat doen Canal Digitaal en Joyne?; 

 de Belintersat 1 op 51,5 oost geanalyseerd; 

 Canal Digitaal satelliet versus haar OTT-apps. 
 

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 

 

NPO Cultuur is de verzamelnaam voor culturele programma’s die de publieke omroep 

uitzendt. Niet alleen op NPO 2 Extra maar ook op overige tv- en radiokanalen. Een overzicht 

van wat er thans nieuw is vind je bij Spreekbuis. 

 

  

De Vlaamse cultuurzender Podium 19 is 21 januari gestart. Live kijken via diverse kabelaars 

in Vlaanderen en een dag later nog een maand terug te kijken via de VRT NU-app.  

Zie de site. Meer over Podium 19 vind je hier. En bij de VRT.  

   

 

    

De aspirant-omroep Stamppot is opgeheven, nadat deze er niet in is geslaagd voor het einde 

van vorig jaar minstens vijftigduizend betalende leden te werven. De organisatie, die ook 

achter het festival Zwarte Cross zit, kwam niet verder dan enkele duizend leden.  

Bronnen: De Gelderlander, Omroep Gelderland en NU.nl. En de eigen Facebookpagina. 
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NPO Radio 2 staat in november en december 2020 weer op plaats 1. Even moest de zender 

Qmusic laten voorgaan. De terugkeer is te wijten aan de Top 2000. Bron: Spreekbuis. En het 

Nationaal Luisteronderzoek (NLO). 

      

 

In 2020 was Talpa Network wederom de grootste speler in de radiomarkt. De zendergroep, 

bestaande uit Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica, realiseerde een 

gemiddeld marktaandeel van 40,1% over het hele jaar in de doelgroep 20-49 jaar. 

Gezamenlijk bereikten de radiozenders van Talpa Network wekelijks 6,9 miljoen 

Nederlanders, waardoor ze eind 2020 opnieuw op kop staan in 10+. De radiozendergroep 

van de NPO volgt met 21,3% marktaandeel. Dit blijkt uit de meest recente luistercijfers van 

NLO/GfK. Bron: Spreekbuis. 

 

  

BOTS TV is 22 januari gestart. Geen echte tv-zender maar een site waar linken staan naar 

social media (en app) waar men tweewekelijks nieuws brengt over beleggen. 

 

   

Soundtrack FM is online gestart. Een Vlaams project door ervaren radiomakers. Ze brengen 

muziek uit film- en tv-land. Zie de site en beluister via de stream.  

 

De Hindi-zenders van STAR hebben 25 januari een (noodgedwongen) naamswijziging door 

moeten voeren. Ze heten thans Utsav (Bharat, Gold, Plus). Onder andere te zien via Astra 

28 oost en menig kabelprovider (zoals Ziggo, hier staat 1 februari). Zie ook YouTube. 
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https://www.spreekbuis.nl/luisteronderzoek-npo-radio-2-door-top-2000-weer-op-1e-plek/
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https://mediaserv38.live-streams.nl:18033/stream
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/zenderwijzigingen
https://www.youtube.com/watch?v=atnSF8hG96k
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De naamswijzigingen zijn nodig omdat zendereigenaar The Walt Disney Company de 

merknaam STAR in februari gaat gebruiken bij haar online streamingdienst Disney+. 

  

Reminder: (eerder geschreven) op 1 februari stopt REVOLT TV en gaat MTV Hits voortaan 

MTV Brand New heten. Bij iedere provider.  

Ziggo Sport Tennis 

 

Ziggo komt 1 maart met een nieuw sportkanaal: Ziggo Sport Tennis. Bron: VodafoneZiggo. 

Zie daar wat je kunt verwachten op deze nieuwe zender. 

 

Het Ziggo sportpakket wordt door menig provider doorgegeven. Volgens Totaal TV vervalt 

voor satellietkijkers de zender Ziggo Sport Extra. Deze krijgen Ziggo Sport Tennis er niet 

voor in de plaats.  

Of dit correct is hebben we aan Canal Digitaal voorgelegd. Het antwoord: “Wat betreft de 

satellietklanten, het klopt” … “volgende zenders zijn beschikbaar: Select, Voetbal en Golf, 

hierin zal niets gewijzigd worden. Royaal-klanten blijven Select en Golf in hun abonnement 

houden. Klanten met een abonnement op Ziggo Sport bij ons hebben toegang tot de Ziggo 

Sport-app met alle content en alle zenders beschikbaar.”  

Met betrekking tot het bericht op Totaal TV: “Jarco deed voor Totaal TV meer een uitspraak 

over het totale zenderaanbod bij ons ‘in huis’ denk ik. Voor IPTV zijn wel alle Ziggo Sport-

zenders beschikbaar.” 

Ook Joyne geeft vier sportzenders van Ziggo door. We Joyne gevraagd wat ze per 1 maart 

gaan doen. Het antwoord: “Ziggo Sport Tennis zullen wij vooralsnog niet uit gaan zenden.” 

Joyne houdt het bij de vier (Ziggo Sport Golf, Select, Racing en Voetbal). Eén meer dus dan 

concurrent Canal Digitaal. Of wellicht straks twee meer als Canal Digitaal de doorgifte van 

Ziggo Sport Extra staakt. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.disneyplus.com/nl/
https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-sport-totaal-lanceert-ziggo-sport-tennis/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-sport-totaal-komt-met-eigen-tenniskanaal/
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost 

HD+ wordt duurder. We hebben het over het aanbod van 24 commerciële Duitse zenders en 

twee UHD-zenders via een HD+ kaart. Deze zijn ook bij veel mensen in Nederland in 

gebruik. Per 1 maart gaat de prijs met vijf euro omhoog naar € 75,- per jaar.  

Bron: InfoSat en Totaal TV. Site HD+.de. 

 

 

TV5 Monde FBS zendt niet meer uit op 12129 V maar op 11934 V. FBS staat trouwens voor 

France Belgique Suisse (Frankrijk, België, Zwitserland). Fta te ontvangen. Daarnaast is er 

nog TV5 Monde Europe HD. Deze is fta te ontvangen via 11538 H. Met de optie voor onder 

andere Nederlandse ondertiteling.  

 

 

Canal+ France (CSAT) heeft veel wijzigingen doorgevoerd. Sommige zenders zijn ook in 

gebruik bij Canal Digitaal, TéléSat en TV Vlaanderen (immers zelfde eigenaar Canal+ 

Luxembourg). Het gaat om gecodeerde zenders.  

Planet maakte plaats voor doxx, Oostenrijk, code.  

DAZN 1 en 2 HD, sport, Movistar+, Spanje, code. Idem in SD.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.hd-plus.de/
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Astra 3 (3B) op 23,5 oost 

Skylink, Tsjechië, heeft veel wijzigingen doorgevoerd. Code. Sommige zenders zijn ook in 

gebruik bij TV Vlaanderen.   

Speciaal te vermelden: de ‘testzenders’ op de transponders 11778 V en 11954 H zijn door 

Skylink in gebruik genomen met gecodeerde zenders. Gelet op de naam en taal: bedoeld 

voor Hongarije. Het gaat om 37 tv-zenders.  

Astra 2 (2E, 2F, 2G) op 28,2 oost 

Weinig mutaties. Sky UK Ultra HD kreeg een andere transponder, code.  

Hotbird (13B, 13C en 13E) op 13,0 oost 

De nieuwe Zwitserse provider Kabelio heeft het simultaan uitzenden van de zenders van de 

publieke Zwitserse omroep SRG beëindigd. Voortaan kunnen abonnees van Kabelio ook 

terecht op de SRG-frequenties. Zie ook InfoSat.  

Op transponder 10853 H was bij een paar zenders een melding in het Duits en Frans te zien. 

  

 

 

In februari komt er via de Hotbird een 24/7-eSport-lineaire-HD-tv-zender (games) van ESR 

uit de USA. Bron: Eutelsat. 
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https://www.eutelsat.com/en/news/press.html#/pressreleases/eutelsats-hotbird-neighborhood-to-launch-esr-24-slash-7-esports-network-esr-the-first-24-slash-7-linear-video-gaming-channel-over-europe-3066747


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 2                   
 

27 januari 2021     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pag: 7/23 
  

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

   

Spreekbuis meldt: “JUKE lanceert een reeks nieuwe productfeatures en –innovaties om 

gebruikers nog sneller en makkelijker toegang te geven tot alles wat de wereld van radio, 

non-stop muziek en podcasts te bieden heeft. Met de JUKE Connect feature vergroot JUKE 

bijvoorbeeld de toegang tot verschillende apparaten, High Definition audio zorgt voor een 

betere luisterervaring en de introductie van de Huawei quick app vergroot de 

beschikbaarheid.” Zie ook NederlandsMediaNieuws. En de website van JUKE. Met name het 

onderdeel JUKE Connect. 

 

 

 

 

Eind december is Caiway begonnen met het verhogen van de internetsnelheid bij haar 

klanten. Op 1 maart moet alles voltooid zijn. Tevens de datum waarop het tarief met twee tot 

vijf euro per maand omhoog gaat. Dit zou nodig zijn vanwege de hogere vaste kosten en de  

investeringen in het netwerk. 

Bronnen: Caiway en Tweakers. 

Ziggo meldt de analoge tv-afschakeling voor de regio Driebergen en de regio Veenendaal in 

de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 maart.  

Zie verderop in dit nummer (Hardwarenieuws) over de gefaseerde afschakeling van de 

analoge radio en een aanbod van Ziggo voor een digitale radio-ontvanger. 

Ook in België schakelt men de analoge tv langzaam af. Provider Telenet wil eind dit jaar 

geen analoge tv meer brengen. Zo’n 7% van de klanten zou nog analoog kijken. Bron: VRT. 

       

           

 

BR (Bayerischer Rundfunk) is op 21 januari met BR Schlager begonnen, zie hier.  

“BR Schlager ist zu empfangen im DAB+-Netz in Bayern, Berlin und Brandenburg, 

deutschlandweit im Kabel, europaweit via Satellit und weltweit per Livestream im Internet.” 

In september heeft BR al haar internetstreams aangepast.  

Wanneer de zender BR Schlager via Astra 19,2 oost (12266 H) te beluisteren is kon BR ons 

op 19 februari nog niet exact aangeven. Ze schrijven ons: “Anstelle von Bayernplus wird in 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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https://juke.nl/connect
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https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/regio-veenendaal-stapt-over-op-digitale-kabeltelevisie/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/19/6-vragen-en-antwoorden-over-het-einde-van-de-analoge-tv/
https://www.br.de/index.html
https://www.br.de/radio/br-schlager/index.html
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/technik/nutzung-mp3-livestreams-100.html
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/technik/livestreams-hilfe100.html
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Zukunft BR Schlager übertragen.“ Ofwel: Bayernplus maakt plaats voor BR Schlager. En zo 

geschiedde 21 januari ook. Inmiddels ook via de Astra 19,2 oost op 12266 H. Uniek daarbij: 

HbbTV bij een radiozender. Ook bij de andere radiozenders van BR zit HbbTV.  

HbbTV is te gebruiken, mits je ontvanger HbbTV aan kan en het juiste image heeft (OpenPLi 

7.3 wel, 8.0 niet). 

 

 

Kanalenlijst Hans van februari 2021 heeft alle BR-radiozenders (zie radio, Stream Duitsland, 

BR - <zendernaam>) die op dat moment beschikbaar zijn. 

 

     

HbbTV wordt, vooral bij de Duitse zenders, steeds verfijnder. Zo zet ARTE de techniek van 

Dolby bij HbbTV in (zie Digitalfernsehen en InfoSat). 

In NRW (Nordrhein-Westfalen), de Duitse regio die grenst aan een groot deel van België en 

Nederland, worden binnenkort twaalf zenders toegevoegd aan het DAB+ mux- netwerk.  

Zie DigitalFernsehen. 

 

‘Spookzender’ kanaal 10 moet stoppen. Deze zender wordt gebracht door Norkring.  

De Vlaamse regulator voor de Media (VRM) heeft de licentie nu ingetrokken. Kanaal 10 

zendt uit via DVB-T. Mogelijk komt de frequentie dan vrij voor DAB+. Bron: RadioVisie. 

 

Intratuin heeft een ‘augmented reality’ app geïntroduceerd waarmee je thuis via (vanaf week 

4) met een smartphone in 3D kunt kijken of een nieuwe kamerplant wel goed zal staan.  

De app is er voor Apple en Android, via Intratuin te downloaden. Met de app kun je meer dan 

alleen zien of een plant goed staat. Ook plantenverzorgingstips staan er op.  

Bron: Adformatie. 
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https://radiovisie.eu/vrm-trekt-streep-onder-vaudeville-rond-kanaal-10/
https://www.intratuin.nl/
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Ook ViacomCBS gaat een VOD-dienst starten. De naam: Paramount+. Eerst in maart in de 

USA en Zuid Amerika. Een datum voor Europa is er nog niet. Er zullen meer dan 30.000 

films en series oproepbaar zijn. Bron: Spreekbuis.  

De start zou 4 maart zijn in de USA, Canada en Latijns Amerika (Advanced TV). 

 

 

In Frankrijk start op 15 juli 2021 officieel DAB+ voor 25 radiozenders op grootstedelijke 

schaal (= steden en hoofdwegen). Bron: CSA (NL-vertaling). Ook een lokaal netwerk wordt 

verder uitgewerkt met een roadmap 2020-2023. Bron: CSA (NL-vertaling). 

 

    

Op 8 februari start ViacomCBS met een versie van Pluto TV voor Frankrijk. Pluto TV is een 

gratis toegankelijke AVOD (Advertising video on demand) dienst. Eind dit jaar volgt Italië. 

Bron o.a. DigitalTV Europe. 

 

 

     

Netflix treft voorbereidingen om met een lineair kanaal te komen.  

Bron: Digitalfernsehen (NL-vertaling). 

      

Efteling Kids Radio zou op 1 april stoppen met gepresenteerde programma’s en dus alleen 

met non-stop muziek doorgaan. Bron: BM en Spreekbuis. Op de site van Efteling Kids Radio 

is hier nog niets over te lezen. 
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https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Feuille-de-route-2020-2023-de-la-poursuite-du-deploiement-du-DAB
https://translate.google.com/translate?sl=fr&tl=nl&u=https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Feuille-de-route-2020-2023-de-la-poursuite-du-deploiement-du-DAB
https://www.eu-landing.corp.pluto.tv/
https://www.digitaltveurope.com/2021/01/21/pluto-tv-gets-french-in-february/
https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/streaming-empfang/linearer-netflix-kanal-kommt-565371/
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=nl&u=https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/streaming-empfang/linearer-netflix-kanal-kommt-565371/
https://www.broadcastmagazine.nl/radio-televisie/radio/alleen-nog-non-stop-muziek-bij-efteling-kids-radio
https://www.spreekbuis.nl/efteling-radio-stopt-met-gepresenteerde-programmas/
https://www.efteling.com/nl/kids/radio
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De Consumentenbond heeft een onderzoek gehouden onder 8.000 leden van het 

internetpanel naar de ervaringen met glasvezel.  

Er zijn klachten c.q. overlast bij de aanleg, zowel op straat als in huis. Eenmaal aangelegd 

ging het overzetten naar een glasvezelprovider in 80% van de gevallen probleemloos. Het 

gebruik werd met een cijfer 8,4 gewaardeerd. Bron: Consumentenbond. 

 

 

Totaal TV vraagt zich af wat Ziggo in de toekomst gaat doen: DOCSIS 4.0 (als opvolger van 

3.1) of overgaan op volledige glasvezel. Dus ook het stukje coax tussen de wijkcentrale en 

de klant. Voorlopig verandert er niets.  

Weer een nieuwe VOD-dienst: Cheflix. Op de site valt te lezen dat je je kunt abonneren op 

dit online kanaal om zo de masterclasses te zien van diverse (Michelin) topkoks. Je moet wel 

zelf de ingrediënten inkopen om de maaltijd zelf te bereiden. Ervaring is niet nodig. 

Normale prijs € 4,99 per maand. Ter introductie € 2,99 per maand (€ 35,88 per jaar). 

  

Lokale omroepen: mutaties DAB+ en nieuws 

 

In Tienen (BE, Vlaanderen) zijn twee lokale zenders gestart: Oldies Radio Tienen en  

Stadsradio Touring 92.2. Bron: Het Nieuwsblad en RadioVisie. Stadsradio Touring zit al op 

105.5 FM (zie site). 

 

Radio President (Rotterdam) gaat voortaan verder als themazender: Golden Oldies Radio. 

Met muziek uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. 

De stream is opgenomen in Kanalenlijst Hans (radio, NL nationaal, marker ‘overige’ en NL 

regionaal en lokaal, marker ‘Zuid-Holland’).  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/onderzoek-glasvezelinternet-tevreden-gebruikers-hobbels-bij-aanleg
https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-staat-voor-keuze-docsis-4-of-glasvezel/
https://cheflix.nl/
https://cheflix.nl/checkout/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210120_94545116
https://radiovisie.eu/blad-710-tienen-meteor-president/?
http://randstadfm.be/touring/luister-live.html
https://radiopresident.com/
https://sonic.magicdragon.nl:7016/;


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 2                   
 

27 januari 2021     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pag: 11/23 
  

     (met taalfout: vindt!) 

In het vorige nummer hebben we melding gemaakt van de samenwerking tussen het 

commerciële OSR 920 en de publieke Omroep Meierij. Is deze samenwerking toegestaan? 

Het Commissariaat voor de Media bleek van niets te weten van deze samenwerking en geeft 

ons 20 januari als antwoord dat er “voorafgaand geen toestemming van het Commissariaat 

voor de Media voor nodig als dat direct verband houdt met het maken van programma’s of 

daarbij een ondersteunende rol speelt. Omroep Meierij mag dus zonder toestemming 

samenwerken met OSR 920 als dat direct verband houdt met het maken van programma’s of 

daarbij een ondersteunende rol speelt. Wel moet Omroep Meierij zich houden aan de regels 

van de Mediawet die gelden voor publieke omroepen.” 

De officiële start van OSR 920 was 23 januari.  

 

 

In de Achterhoek wordt nog hard gewerkt aan de vorming van een streekomroep (in plaats 

van  de lokale omroepen in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk) voor de Oost-Achterhoek. 

Begin 2022 zou deze een feit moeten zijn. Maar makkelijk… zie bron: Achterhoek Nieuws. 

 

 

Het rommelt nog meer in de Achterhoek. Want wat is ideaal voor Lochem? Radio Ideaal uit 

Bronckhorst? De burgemeester uit Lochem heeft zijn eigen gedachten geuit maar wist niet 

dat de verbinding na een raadsgesprek nog open stond. Radio Ideaal werd belachelijk 

gemaakt… Meer achtergrondinformatie via De Stentor.  

 

Zaterdag 23 januari is in het noorden van de Veluwe een steunzender voor DAB+-7B in de 

lucht gegaan. Hierdoor zijn de lokale omroepen beter te ontvangen. De 600 Watt-zender was 

nodig in verband met de hoogteverschillen op de Veluwe. Bron: MediaMagazine. 
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RTV794 is sinds 23 januari ook via DAB+ te beluisteren. Bron: RTV794/Facebook. De 

zender is voor de gemeenten Heerde en Epe. Bij de FM-antenne werd een DAB+-antenne 

geplaatst. RTV794 is ook via een stream te beluisteren. Zie de website. 

Urban Traxx kan nu beter een nationale zender genoemd worden. Buiten Almere en groot 

Amsterdam is de zender nu ook op meerdere plaatsen in Zuid-Holland en in Eindhoven op 

DAB+ te ontvangen. Bron: MediaMagazine.  

Urban Traxx is een van de zenders van de Camfactor Media Group bv. 

Zie voor het laatste DAB+-nieuws uit Nederland ook de site van Radio-TV-Nederland. 

Belintersat 1 op 51.5 oost 

De Belintersat 1-satelliet wordt toegevoegd aan Kanalenlijst Hans-rotating (vanaf februari, 

met dank aan Gerard). De Belintersat 1 hangt op 51,5 oost. Er is een beam gericht op 

Europa waar België en Nederland in vallen. Zie voor een actuele stand van de transponders 

bij KingOfSat. 

Eigenaar van de satelliet is ‘The national system of satellite communication and broadcast of 

the Republic of Belarus’ (= Wit-Rusland). Op transponder 11350 H vind je een aantal 

promokanalen, waaronder dat van het grondstation van de satellietprovider Belintersat zelf  

De Belintersat 1 is in januari 2016 gelanceerd. Op YouTube is een video te zien. 

 

Een deel van de zenders wordt verhuurd  aan de in Nitra (Slowakije) gevestigde provider 

Fotelka.tv. Deze brengt via de Europa beam zowel fta als gecodeerd tv-zenders voor met 

name Slowakije en Tsjechië. Een aanrader is het fta te ontvangen Lounge TV 4K.   
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Reacties en vragen van lezers 

Algemeen 

40H3X verbeterde de zin bij OpenPLi 8.0 over flashen. Er stond in het vorige nummer:  

Flashen gaat wellicht nog wel maar je houdt vaak geen ruimte meer over voor de installatie 

van een softcam of apps. Dit zou volgens 40H3X moeten zijn: “Het staat er iets anders; 

“….there will not be much space available after installation of a softcam.” Dus een softcam 

lukt vaak nog wel, maar updaten wordt niet geadviseerd i.v.m. ruimtegebrek. Wil je naar een 

andere versie van 8, dan wordt het flashen vanuit het menu.” 

Jos zag twee typefouten staan. In Luxemburg hebben ze geen DAB+ in valleien (er stond 

valleiden). En nieuw bij OpenPLi 8.0 is ‘latest development’ (er stond ‘latest developtment’).  

Streams. Hier komen nog regelmatig vragen over. Ons algemene antwoord: sommige 

werken niet meer. Test ze met VLC. Dood? Meld het via specials@detransponder.nl aan 

Hans.  

Werken ze wel met VLC maar niet in je ontvanger dan kan je ontvanger niet geschikt zijn. Of 

je moet eens wat handelingen verrichten zoals het downloaden/installeren van ServiceApp. 

Alleen installeren en dus nog niet activeren geeft vaak al resultaat. Niet? Dan activeren. Ook 

het image kan invloed hebben. OpenPLi met GStreamer 1.14.4 of OpenPLi met 1.18. Dat wil 

niet zeggen dat die beter is. 

Over de webcams van de VID (Verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat): deze werken 

thans niet in Kanalenlijst Hans. Er zijn twee deskundigen van de computerclub uit Apeldoorn 

aan het kijken hoe de stream url’s toch geschikt te maken zijn voor Linux/Enigma2-

ontvangers als de onze. Even geduld. Wie weet hoe het moet geef het door!  

Ondertussen merkt Sagitarius op dat je de VID-cams ook kunt streamen naar je tv met de 

optie Casten in Chrome. We hebben het geprobeerd, het werkt, maar we krijgen het hele 

scherm vanuit de browser op tv, niet het kleine scherm met de webcam. Wordt vervolgd! 

NPO 1 Extra en andere NPO themakanalen 

Paul stelde de volgende vraag: “Ik vroeg mij af of NPO 1 extra nog via de satelliet was te 

ontvangen? NPO Politiek zie ik wel in de verschillende boeketten.”  

We hebben deze vraag aan Canal Digitaal voorgelegd en kregen een volledig antwoord, zie 

hier:  

“We bieden alle NPO-themazenders aan, als OTT- ofwel internetzenders. Waarom NPO 

Politiek via satelliet en overige themazenders alleen via internet? Uit reacties van klanten 

bleek in het verleden tijdens verschillende momenten behoefte aan ‘Politiek’ via satelliet 
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groter dan de behoefte aan de overige themazenders. Tot en met 2019 vervingen we Politiek 

tijdelijk voor Serious Request-/Top 2000-programmering op veler verzoek, maar er doken 

ook altijd wel weer vragen op waarom NPO Politiek op dat moment niet meer beschikbaar 

was.  

Wat betreft internetzenders in het algemeen: ze maken nu al enige tijd wezenlijk deel uit van 

onze abonnementen. Met de met internet verbonden M7-/Canal Digitaal-ontvangers heb je 

standaard toegang tot alle interactieve diensten en functies waaronder de internetzenders. 

Daarnaast heeft iedere klant gratis toegang tot onze mobiele apps, smart-tv app en tot 

livetv.canaldigitaal.nl. Via deze wegen heeft iedere klant toegang tot de zenders waaraan je 

refereert. Door naar je tv-scherm te casten tover je het plaatje tegen een geringe investering 

ook naar je ‘grote scherm’.  

Wat betreft de content van NPO Politiek: het volgen van een volledig debat, zoals bij het 

laatste debat over de toeslagenaffaire ben je alleen via NPO Politiek in staat alles te volgen. 

Meningen over welke zenders via satelliet en welke via internet zullen altijd van elkaar 

verschillen, maar laat ik afsluiten met: een relatief grote groep klanten ziet juist de 

registraties van debatten via NPO Politiek als elementaire informatie, vandaar dat wij op dit 

moment geen aanleiding zien om Politiek om te wisselen met een van de 2 ‘Extra-zenders 

en ook niet met NPO Nieuws of Zappelin.“ 

Zie voor alle zenders van Canal Digitaal de officiële zenderlijst. 

Redactie U/D: alle themakanalen van de NPO kunnen ook via NPO Start bekeken worden, 

Nadeel: vaak alleen in NL te zien. De app van Canal Digitaal is in alle EU-landen te 

gebruiken.  

 

 

     

Tot slot. Wist je dat de NPO buiten de themakanalen die op tv te zien zijn nóg een 
themakanaal heeft? NPO Kennis. Via de website van NPO Kennis wordt getracht het fake-
nieuws te ontmaskeren en dus wat écht speelt te brengen. Je kunt je gratis abonneren op 
een nieuwsbrief. 
Het platform NPO Kennis valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de NTR. 

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

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://m7cdn.io/canaldigitaal/downloads/zenderlijst.pdf
https://service.npo.nl/onderwerp/npo-start-plus#npo-start-in-het-buitenland-1
https://www.canaldigitaal.nl/tv-app/mobiel/
mailto:specials@detransponder.nl


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 2                   
 

27 januari 2021     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pag: 15/23 
  

Wetenswaardigheden 

 

VodafoneZiggo en Discovery Inc. hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

Klanten van Ziggo kunnen hierdoor blijven kijken naar zenders van Discovery (denk aan 

Discovery, TLC, Eurosport, ID, Eurosport 2, Discovery Science en Animal Planet) en gebruik 

maken van de discovery+-app via de Mediabox. De app kan even gratis worden geprobeerd. 

Ook wordt dit jaar een nieuwe zender toegevoegd: HGTV (Home & Graden TV).  

Bron: Discovery Benelux en VodafoneZiggo. Zie ook Nederlands Medianieuws. 

 

 

Doet de dj op de radio er nog toe? Er zijn momenteel zoveel radiozenders en door de alle 

fragmentatie is de radio eigenlijk geformatteerd. Jongeren luisteren ook op een andere 

manier. De dj van weleer is een nietszeggende opvulling geworden tussen plaatjes. 

De conclusie: de radio dj is morsdood. Er zijn nog wel stemmen die opvallen en talent 

hebben maar dit zijn meer entertainers. Bron: Adformatie.  

Het is Virgin Orbit (USA) zondag 17 januari gelukt om een raket vanaf een vliegende Boeing 

747 de ruimte in te lanceren. Op een hoogte van ongeveer 10 kilometer werd de raket van 

het vliegtuig afgekoppeld om vervolgens tien satellieten van NASA in een baan rond de 

aarde te brengen. Bron o.a. NOS.  

 

 

 

Het Antennebureau heeft een overzicht geplaatst van het aantal zendmasten in Nederland 

per november/december 2020, met een verdeling naar soort. Hieruit blijkt dat meer dan de 

helft van de masten al geschikt is voor 5G (Tweakers).  
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Ondertussen staat de ontwikkeling van nieuwe antennes niet stil. Ze moeten een groter 

bereik én een lager energieverbruik krijgen. Op de High Tech Campus Eindhoven zit het 

bedrijf ‘The Antenna Company’. Dit bedrijf heeft een significant bedrag van de BOM 

gekregen voor verder innovatie van allerlei antennes. Bron: ED.  

KPN heeft de software van haar iptv-ontvangers wéér aangepast. Maar niet alle gebruikers 

zijn thans vrij van klachten. Deze klachten zouden echter volgens KPN niet aan de software 

update liggen. Bron: Totaal TV.  

De beams voor de nieuwe Türksat 5B zijn bekend gemaakt, zie hier. Zoals je kunt zien vallen 

België en Nederland ruim in het sterke gebied ‘west’. De lancering staat gepland voor juni 

2021. De Türksat 5B zal actief worden op 42 graden oost (zie hier, NL-vertaling). 

Op 7 januari ging met succes de Türksat 5A de lucht in (zie het vorige nummer, pagina 16 en 

hier en hier). De Türksat 5A zal dit jaar actief worden op 31 graden oost. De Türksat 6A zal 

volgend jaar gelanceerd worden en dan geplaatst op 42 graden oost. 

   

 

 

 

SpaceX vestigde 24 januari een record: met één raket werden 143 satellieten gelanceerd. 

Veelal de kleine kubus-satellieten. Het vorige record stond op 107 satellieten, gehaald in 

2017. Bron: Advanced TV.  

 

Een tegenvaller voor het doorgaans zeer succesvolle Apple. Slechts 38 procent van de 

gebruikers betaalt voor zijn streamingdienst Apple TV+. Bronnen: Serietotaal en SR. 
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Coronavirus en de media 

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

               

De berichtgeving over de coronacrisis heeft de apps en website van Omroep Brabant een 

recordjaar bezorgd. Het aantal online bezoeken groeide vorig jaar met 24 procent. Nog nooit 

heeft de omroep online zoveel Brabanders bediend. Bron: Omroep Brabant. 

 

 

De STER heeft door de coronacrisis 10% minder omzet gehad. Bron: NU.nl. 

 

 

Corona heeft Netflix geen windeieren gelegd… in 2020 kwamen er wereldwijd 37 miljoen 

abonnees bij. Netflix heeft nu zo’n 200 miljoen abonnees. Bron: BM, NU.nl en Spreekbuis. 

 

 

“Je hoeft je niet te vervelen tijdens de avondklok, want Radio 538 komt met een 

avondvullend programma: De 538 Avondklokshow!” Zie Radio 538 voor de details.  

Niet alleen Radio 538 maar ook andere radiozenders passen hun programmering aan het 

invoeren van de avondklok aan (MediaMagazine). 

Zaterdag 23 januari 2021, 21.00 uur. De avondklok gaat in. Een van de opmerkelijkheden: 

de site van WebcamNL ging op dat moment offline (zie De Telegraaf). Zondagmorgen was 

de site weer online.  
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De rellen in Eindhoven op zondag 24 januari werden wereldnieuws. Letterlijk: ze gingen de 

hele wereld over. Mede omdat Omroep Brabant haar programmering wijzigde door zo’n 

anderhalf uur live verslag te doen van de ‘demonstratie tegen de coronaregels’. Beter: de 

relschoppers tegen de politie.  

Voor de media zijn nu veiligheidsregels/tips opgesteld, in samenwerking met Persveilig. 

 

     

De politie heeft een digitaal meldpunt opgericht waar mensen filmbeelden of foto’s met 

relschoppers kunnen delen.  

 Hardwarenieuws 

Algemeen 

 

We hebben er eerder over geschreven: de Stichting Onterfd Goed heeft zich ontfermd over 

de collectie van het radiomuseum Jan Corver uit Budel. In Eindhoven staat nu veel 

apparatuur. Studio040 heeft er een reportage over gemaakt, zie hier. 

De apparatuur is te bekijken (niet te testen!) in Eindhoven. Kopen kan ook via de webshop. 
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VU+ Duo 4K SE getest door Totaal TV 

 

Totaal TV heeft de VU+ Duo 4K SE (SE = second edition, opvolger van de eerste) getest. 

Zie hier. De ontvanger kreeg vijf sterren ondanks één minpuntje: geen blindscan mogelijk. 

 

De SE is sneller en technisch beter dan de voorganger. Met een S2X FBC-tuner is veel 

mogelijk, zeker als je het tweede tunerslot nog vult met een andere tuner voor C-FBC of voor 

T2. De combinatie FBC-S2X en –C maakt het mogelijk zestien opnames tegelijk te maken. 

Een opname kan worden gemaakt op een interne of externe harddisk. Een verbinding met 

internet kan ook via Wifi. Ook Bluetooth is mogelijk. Kortom, de conclusie is: 

 

 

Ziggo brengt Quantis QE317 digitale radio-ontvanger 

 

Het was al eerder bekend: Ziggo gaat de analoge radio afschakelen. Maar wanneer? Er 

waren berichten rond de zomer in één keer voor het hele land. Maar Vodafone/Ziggo en 

MediaMagazine brengen 19 januari het bericht van een geschaalde afschakeling, te 

beginnen al op 24 februari in Capelle a/d IJssel en omgeving. Eind 2021 zou het hele land 

geen analoge radio meer hebben.  
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Een schema staat er niet bij, ook niet op de speciale pagina van Ziggo over de afschakeling. 

Wat na de afschakeling? Ziggo heeft drie oplossingen: je luistert via je tv (eventueel zonder 

mediabox), of via je stereoset (met eigen antenne) of met een digitale radio-ontvanger, de 

(Quantis QE317), te koop bij Ziggo voor € 47,50,-. Zie ook hier: de radio-uitgang op de oude 

coaxsplitter is niet meer te gebruiken, radio is daar voor analoge radio. Je moet dan een 

juiste nieuwe coaxsplitter bestellen. Zie ook Totaal TV. 

 

Noot: woon je in een goed geïsoleerd (nieuwbouw)huis dan zal een binnenantenne vaak niet 

volstaan voor DAB+. Je huis fungeert dan vaak als Kooi van Faraday. De Ziggo-kabel met 

juiste splitter of toch een gaatje naar buiten voor een antenne aldaar is dan de oplossing. 

Tip: wil je niet boren door de muur of een raamkozijn: er zijn platte coaxkabels te koop (zie 

bijvoorbeeld hier of hier) die je tussen het raam en het kozijn kunt leggen. Het liefst doen bij 

een raam dat je niet vaak opent (beschadiging voorkomen). 

       

Softwarenieuws 

Algemeen 

 

Ziggo gaat het gebruikersforum vernieuwen. Eind januari moet dit plaats gaan vinden. Door 

de ombouw zal het forum voor twee dagen ‘alleen lezen’ zijn.  

Behalve een nieuwe indeling (Support, Kennisgids en Ziggo Lab) krijgt iedere gebruiker een 

eigen pagina. Daarin zijn de eigen statistieken af te lezen.  

Bron: Ziggo Community. Zie ook hier. 
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KPN heeft meegedeeld dat de gefaseerde uitrol van de nieuwe software voor de iptv-

ontvangers (succesvol) is afgerond. Toch blijken niet alle klanten tevreden: de klachten als 

traagheid zijn bij een beperkt deel gewoon gebleven, meldt Totaal TV. 

 

   

In het vorige nummer schreven we over de ZDF Mediathek die ook programma’s in UHD 

brengt. Te zien via onder andere de app en als je HbbTV kunt oproepen in je ontvanger. 

Gebruikers van OpenPLi konden dit, bij een geschikte ontvanger, tot versie 7.3. In versie 8.0 

is HbbTV helaas niet meer mogelijk.  

Niet alleen de landelijke ZDF brengt nu ook in UHD programma’s via internet en HbbTV 

maar ook de regionale MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), zie InfoSat. Zie voor de MDR-

Mediathek hier. Sommige programma’s zijn met geoblocking niet te zien. Een VPN-

verbinding is dan nodig.   

OpenPLi release 8.0, stand van zaken 

Wat kunnen we hier nog over melden? We proberen op het forum van OpenPLi het item met 

opmerkingen en vragen over de nieuwe release te volgen en hier een conclusie uit te 

trekken. Dat valt niet mee. Veel gebruikers flashen en melden geen problemen. Maar een 

behoorlijk aantal meldt wél problemen. En dan hebben we het niet over HbbTV (niet mogelijk 

in 8.0) maar bijvoorbeeld de werking van softcams en streams (exteplayer3 en de 

ServiceApp).  

Het blijft de vraag: waarom zou je overgaan? Wel, het besturingssysteem is compleet anders 

dan bij de vorige versies. In simpele woorden: zie het als van Windows 7 naar Windows 10 

gaan. Je houdt een bureaublad enzovoort maar onder de motorkap is er veel aangepast. Zo 

ook bij Open PLi 8.0. Meer dan alleen een update van de gstreamer.   

Bij OpenPLi 8.0 is dus veel aangepast, maar voor de standaard gebruiker is dit vaak niet 

merkbaar. Daarom ons advies: mocht je handig genoeg zijn, probeer eens release 8.0. 

Bevalt het? Laat het dan staan. Anders terug naar 7.3. Uit de opmerkingen in het forum: een 

mix van blijvers en ‘terugkeerders’. 

Dan nog iets over multiboot en OpenPLi. Sommige ontvangers hebben de optie meerdere 

images te flashen en daar tussen te schakelen. Zowel binnen OpenPLi als met andere 

images. Nu blijkt dat als je eerst OpenPLi hebt gekozen je niet kunt switchen naar OpenATV. 

Andersom wel: dus eerst OpenATV flashen en vervolgens OpenPLi er bij zetten geeft wél de 

optie te switchen.  
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RTL Play 

 

RTL Luxembourg heeft een nieuwe internetdienst: RTL Play. In het Engels, Frans en 

Luxemburgs te bekijken. Er kunnen programma’s nagekeken worden (Series) of podcasts 

beluisterd. Ook kan men live kijken naar de eerste twee tv-netten en RTL radio beluisteren. 

De site vind je hier. 

 

RTL Luxembourg heeft ook een app, zie de Google Playstore. Vanuit deze app kan RTL 

Play ook gestart worden.  

Tot slot: veel ingekochte programma’s hebben een geoblocking. 

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 27 februari van 11.00 uur tot 16.00 uur een 

clubdag gepland. Maar… alles is afhankelijk van de actuele coronamaatregelen.  

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 

contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in.  

Genoeg? Meld je daar dan ook weer af.  

Uitsmijter 

Offshore Radio Files: The Maunsell Sea Forts 

Op YouTube zijn video’s te vinden van de Offshore Radio Files. Op 5 januari 2021 is een 

documentaire geplaatst over de forten die in de Tweede Wereldoorlog als afweer voor de 

Engelse kust in de monding van de Thames zijn gebouwd. Officiële naam: The Maunsell 

Thames Estuary Sea Forts. Later raakten deze in verval en zijn onder andere in gebruik 

genomen als zelfstandige staat en door vele piratenzenders. Er staan nu nog vier forten. 
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De video van 35 minuten toont met unieke originele opnames de bouw en het latere gebruik. 

Ga er eerst rustig voor zittten. 

 

Meer video’s van The Offshore Radio files op YouTube vind je hier. Tip: abonneren. 

 

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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