UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 3
Voorwoord
Wat gaan de ontwikkelingen snel. SBS Belgium wijzigde plots haar zendernamen. Eutelsat
KONNECT krijgt vorm. Dreambox kwam met een nieuwe ontvanger (Two Ultra HD). CGTN moest
stoppen in het VK. In De Panne zit het Nostalgisch Media Museum. Kortom: het nieuws stroomt maar
binnen bij de redactie, mede door onze lezers. Daarom kunnen we alweer een nieuw vol nummer
brengen. Leuk, blijf ons voeden! Buiten is het koud, binnen lekker de UP/DOWNLINK lezen…
In dit nummer onder andere:
 SBS Belgium begonnen met Play4, Play5 en Play6. Later ook Play7;
 Eutelsat KONNECT op 7 graden oost gestart;
 Ziggo schakelt analoge tv steeds verder af;
 Joyne verhoogt zakelijke tarieven op 1 maart met 1,2%, consumententarieven niet;
 Rel tussen China en het VK om licentie tv-zender CGTN.
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 SBS Belgium-zenders VIER, VIJF en ZES heten sinds 28 januari Play4, Play5 en Play6.
De programma’s van deze zenders zijn ook te zien met GoPlay. Net als Play Sports & Play
Sports Open en later Play7.

Voor GoPlay is een registratie nodig met een Belgische postcode. Het gebruik is gratis maar
veelal beperkt tot het Belgisch grondgebied (geoblocking).
Het was al eerder bekend dat er een naamswijziging zou komen. VTM ging SBS Belgium al
voor met VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4.
SBS Belgium kondigde 28 januari dus nog een nieuwe zender aan: Play7. Een nieuwe
Vlaamse vrouwenzender. Startdatum: Goede Vrijdag 2 april 2021.
Zie ook TVvisie en HetLaatsteNieuws.
De nieuwe merknamen werden op de ‘SBS Virtuele Jaarpresentatie 2021’ bekend gemaakt.

De thema’s zijn: Play4 = familiezender (zie hier), Play5 = man/vrouw, onstuimig en fun (zie
hier), Play6 = (Amerikaanse) series en films (zie hier), Play7 = vrouwenzender met
romantisch drama en human interest (zie hier).
Of Play7 door TV Vlaanderen en Joyne wordt doorgegeven is thans nog niet bekend. We
hebben het deze providers gevraagd. TV Vlaanderen: “Helaas weten we het nog niet.” Joyne
hoopt binnenkort een gesprek te hebben met SBS Belgium.

De Belgische provider Telenet brengt ook Play. In diverse varianten: Play More (films en
series: Play More Cinema, Play More Black en Play More Kicks) en (vanaf 2 februari) Play
Open Sports (Play Sports 1, Play Sports 2, Play Sports 3, Play Sports 4, Play Sports 5, Play
Sports Golf). Hun logo’s zijn gelijk aan die van de Play-zenders van SBS Belgium. Niet
vreemd want SBS Belgium is sinds 2019 voor 100% eigendom van Telenet. Daarvoor 50%.
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MTV Brand New heet sinds 1 februari MTV Hits. Bij alle providers.



Efteling Kids Radio stopt op 1 april met gepresenteerde programma’s (zie vorige nummer).
Een medewerker e-mailde ons nog het aanvullende: “het kanaal zal zich gaan richten op een
jongere doelgroep (2 tot 6 jaar). Natuurlijk vinden wij het heel erg jammer dat we vanaf die
datum geen programma’s meer kunnen maken voor jou.”
Ondertussen zijn kinderen een online petitie gestart die na medio maart zal worden
aangeboden. Bron: Spreekbuis. De petitie kan hier ondertekend worden.

Op 1 februari 1931 vond in België de eerste radio-uitzending door een publieke organisatie
plaats. Daarmee heeft België dus 90 jaar een publieke omroep. Bron en meer info: VRT.
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Als Omroep ZWART tot het mediabestel wordt toegelaten dan gaat deze aspirant-omroep
samenwerken met BNNVARA. Samenwerken is verplicht. Omroep ZWART heeft haar
beleidsplan ingediend bij het Commissariaat voor de Media.
Bron: Villamedia.
Omroep ZWART blijft wel onafhankelijk, zo valt op de maken uit een presentatie. Lees het
commentaar hierop in EW van Gerry van der List hier. Aanvang: “BNNVARA gaat
samenwerken met een club met een racistisch aandoende naam. Verbinding is het
toverwoord van Omroep Zwart. Maar het apartheidsdenken van rappers die Zwarte Pieten in
elkaar willen slaan, bevordert allerminst verbroedering, schrijft Gerry van der List.”
Bij BNNVARA hebben enkele tientallen leden door dit nieuws opgezegd.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
N24 Doku voor Oostenrijk (Austria) is op 12148 H gestopt. Men verwijst naar de fta-versie
van N24 Doku op 12460 H. Zie InfoSat.

De (christelijke) radiozender Radio Neue Hoffnung is gestopt. Luisteren kan nog wel online.
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A la Une HD, Frankrijk, fta.

Culturebox, Frankrijk, fta.

Astra 3 (3B) op 23,5 oost
Play4, Play5 en Play6 in plaats van VIER, VIJF en ZES. Zie ook hiervoor bij ‘Algemeen
omroepnieuws’.
Op 2 april begint Play7. We hebben TV Vlaanderen gevraagd of deze dan ook doorgegeven
wordt. Het antwoord was 29 januari kort en helder: “Helaas weten we het nog niet.”
Mezzo HD op transponder 11739 H wordt sinds 17 januari door Canal Digitaal alleen
beschikbaar gesteld aan abonnees met het duurste pakket Royaal. Lezer Lujo meldt dit ons
na gebeld te hebben met Canal Digitaal.
Zie ook de zenderlijst van Canal Digitaal, plaats 53. En de zenderlijst van TV Vlaanderen,
plaats 56. Ook bij TV Vlaanderen is het duurste pakket (Basic+) nodig.
Van lezer David kregen we ook door dat Mezzo voortaan door Canal Digitaal enkel via Astra
23,5 oost wordt doorgegeven en niet meer via Astra 19,2 oost. Op Astra 19,2 oost zit Mezzo
nog wel voor klanten van Canal+ France, Movistar+ en Orange. Zie KingOfSat.
De zenderlijst voor TéléSat is hier te vinden. Mezzo HD staat op plaats 122. Klanten moeten
zich richten op Astra 19,2 oost, transponder 11817 V. Vereist: Basic+ abonnement.
Enkele wijzigingen in het erotische pakket van Canal Digitaal (en TV Vlaanderen):


De erotische zenders Brazzers TV en Reality Kings zijn verdwenen;
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Nieuw is de erotische zender VIDEN HD, 24/7 te zien, te vinden op Astra 23,5 oost,
12090 V in vier coderingen;



Nieuw zijn Dorcel TV HD (23.00 – 05.00 uur) en Dorcel XXX HD (00.00 – 05.00 uur).
Deze zenden uit via Astra 19,2 (12402 V, medegebruik van CSAT).

Noot/toelichting: over deze wijzigingen hebben we uitgebreid geschreven in ons nummer
2020-26, pagina 4 met dank aan David de Jong en Bill Wijdeveld.
Bij RTV Drenthe werd door Canal Digitaal op 2 februari de codering aangezet. Maar niet alle
abonnees hadden beeld. Kennelijk is een kaart alleen niet genoeg en moet deze in een
(witte) cammodule. Maar niet iedere ontvanger heeft daar een slot voor. Er wordt in het
forum van Sat4All door sommigen gesuggereerd dat de codering door de technici nog niet
juist is ingesteld. Zie hier. Op 3 februari werd een en ander al hersteld (zie hier) en hadden
de meeste klanten weer beeld.

Nickelodeon en Spike 24 zijn voortaan ieder 24/7 te zien. Geen zenderdeling meer. Code.
Fishing and Hunting wordt niet meer doorgegeven door Canal Digitaal en TV Vlaanderen.
Nog wel door Skylink.
Ook Insight UHD is door CD en TVV uit de officiële zenderlijst gehaald. Insight HD blijft wel.

Astra 2 (2E, 2F, 2G) op 28,2 oost
SportyStuff HD is fta gestart. Zie ook InfoSat. De titel heeft sport in zich. De eigenaar zou
Greyhound TV Limited zijn. Verwacht geen voetbalkanaal maar meer bijzondere sporten
zoals windhondenrennen… Site Greyhound TV hier.
Behalve SportyStuff HD kun je via Astra 2 ook fta kijken naar FreeSports HD.
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De Ofcom (= de omroeptoezichthouder in het Verenigd Koninkrijk) heeft 4 februari de licentie
voor de Chinese zender CGTN ingetrokken. Daarop hebben Freesat en Sky UK de zender
uit hun aanbod gehaald. De reden is dat volgens de Ofcom er geen journalistieke vrijheid is
bij CGTN. De redactionele controle lag niet bij de licentiehouder (Star China Media Ltd.)
maar bij de staatsomroep CCTV. En deze staat weer onder toezicht van de Chinese
communistische partij. CGTN heeft een kantoor in Londen.
Bron: Ofcom (NL-vertaling) en RXTV info. En idem hier (NL-vertaling). En BBC News.
Een dag later bericht de BBC dat drie Chinese journalisten gevraagd zijn het land te verlaten
wegens spionage. Dit bericht zou los staan van het besluit van de Ofcom.
Actie geeft reactie. De Chinese overheid heeft direct kritiek geuit op het besluit van de
Ofcom. En gaat zelfs een stapje verder door de BBC te betichten van het verspreiden van
nepnieuws. Bron: InfoSat.
Commentaar: CGTN is nu niet meer via Astra 28 oost te ontvangen maar nog wel via andere
satellieten (zie KingOfSat). Denk aan de Astra 19,2 oost en de Hotbird 13 oost, fta.
De vraag komt op welke zender voor de Ofcom de volgende is… er zijn meer tv-zenders die
onder toezicht van een staat of partij staan. Denk bijvoorbeeld aan RT (Russia Today). Soms
is het de staat zelf die zenders het zwijgen oplegt. Zie verderop in dit nummer over Oekraïne.

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

De publieke Zwitserse omroep SRG SSR kondigde op 1 februari wijzigingen aan. Op 9 maart
2021 zullen de tv-zenders SRF info, RSI LA 1 en RSI LA 2 en alle 26 radiozenders verhuizen
naar transponder 123 (10971 H).
Tot eind juni zijn deze zenders ook nog op de huidige transponder 17 (11526 H) te
ontvangen. Vanaf 25 mei wordt er daar meldtekst getoond dat men moet switchen.
ESports Revolution, fta. Noot: wij horen alleen geluid…
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TV TAMAZIGHT (Algérie 4) en TV Coran (Algerie TV 5), fta.

RAI 3 TGR Südtirol, code.

Eutelsat 9B, 9 oost
SBS Belgium wijzigde de namen van VIER, VIJF en ZES in Play4, Play5 en Play6. Zie ook
aan het begin van dit nummer. Joyne brengt deze zenders in het BE-pakket, code.
ERT World, Griekenland, fta.

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

In België (Vlaanderen) heeft provider Telenet op 2 februari een gratis sportkanaal voor haar
abonnees gelanceerd. Onder de naam Play Sports Open wordt veel sport van gecodeerd
naar fta gebracht. Bron: Telenet en De Standaard.
Ziggo, analoge tv-afschakelingen 2021:



Regio Driebergen, in de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 maart;
Regio Veenendaal, idem;
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Regio Velsen, in de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 maart;
Regio Roermond, idem;
Regio Mill, van maandag 22 op dinsdag 23 maart;
Regio Venlo, idem.

Door de afschakeling van analoge tv/radio ontstaat er o.a. meer ruimte voor tv in HD.
Ziggo heeft 1 februari NPO 1 Extra van SD naar HD ge-upgrade. Zelfde frequentie. Zie hier.

Zoals eerder geschreven moest REVOLT TV per 1 februari overal stoppen.

Ene Fabio uit Italië heeft op YouTube een kanaal gemaakt waarin afwisselend webcams van
over de hele wereld te zien zijn. Zie hier. Mooie plaatjes en mooie muziek. Door je te
abonneren en via smart-tv dit kanaal op te roepen heb je een leuk digitaal behang.
Actief sinds 29 september 2020. Met dank aan Loui voor de tip.

Vanaf 2 februari 2021 maakt OUTtv onderdeel uit van het basispakket bij Proximus in België.
OUTtv is de Belgische lifestylezender voor de gay- en openminded. Bron: TVvisie.

Hans kreeg de laatste maanden regelmatig vragen over de webcams van Rijkswaterstaat
(RWS) die gericht staan op de snelwegen. Deze waren opgenomen in Kanalenlijst Hans
maar geven geen beeld meer. Ondertussen hebben diverse hobbyisten van een
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computerclub uit Apeldoorn er goed naar gekeken maar het is ze niet gelukt de stream-url’s
geschikt te maken voor onze hobby-ontvangers.
Hans heeft daarop de vraag voorgelegd aan RWS. Van het Mediateam Rijkswaterstaat
Verkeersinformatie kwam 2 februari 2021 dit antwoord: “Na het antwoord op je vraag te
hebben achterhaald, moet ik je helaas teleurstellen. Er zijn inderdaad zaken veranderd
waardoor de beelden nu alleen via onze website toegankelijk zijn.”
Rest dus enkel het kijken via de website van RWS. Ze zullen uit Kanalenlijst Hans gehaald
worden. Of heeft iemand tóch de oplossing..?

Frankrijk kent natuurlijk al DAB+ maar per 15 juli zijn er landelijk twee muxen actief met in
totaal 25 radiozenders. De dekking moet zorgen dat in ieder geval in grote steden en op
(snel)wegen geluisterd kan worden. Dit is bepaald door de CSA. Bron o.a. Radioworld.

In Duitsland is de promo-organisatie voor DAB+, Digitalradio Buro Deutschland, een eigen
online shop met DAB+-radio’s gestart. Zie ook WorldDAB.
Via het eigen kanaal Beleef KPN gaat KPN van af zaterdag 6 februari twee keer per week
programma’s brengen van Studio 100. Bron: Breedbeeldweetjes.

Lokale omroepen: mutaties DAB+ en nieuws

Het Agentschap Telecom heeft vrijdag 29 januari in Arnhem de antenne van een piraat
onklaar gemaakt. Waarschijnlijk hoorde deze bij de zender van de ‘Ster van Gelderland’.
Bron: De Gelderlander.

Radio Hanzestad (Zwolle) meldt ons: “We willen in de toekomst een zelfstandig en
commercieel radiostation gaan maken en op een eigen FM band (038 regio en uitgestapt
van de lokale RTV Zwolle in 2020). In 2021 komt een tweede studio erbij in Kampen (house
& techno).” Succes en houdt ons op de hoogte!
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Van het landelijke muxkanaal 7D van MTVNL is KBC Radio op 2 februari verwijderd. Via de
website is KBC nog wel te beluisteren. En in DAB+ in Utrecht en Apeldoorn op 12B.

Met ingang van februari werkt RTV Drenthe intensief samen met vier lokale omroepen in de
provincie. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidieregeling.
Vier extra verslaggevers zullen een jaar lang vanuit Emmen, Hoogeveen, Noordenveld en
Meppel op zoek gaan naar lokaal nieuws. “Het gaat om omroep ZO!34 in Emmen, RTV
Meppel, LOH (Lokale Omroep Hoogeveen) en Omroep Zulthe, die vanuit het Groningse
Marum ook over Noordenveld bericht”, meldt RTV Drenthe over de vier nieuwsjagers.
Bron: Villamedia.

Een mooi overzicht van Vlaamse lokale radiozenders is bij Radiovisie te vinden. Met links
naar radioportals zodat meteen geluisterd kan worden.

In het oosten van Noord-Brabant is Rivierstad Radio te beluisteren. Op de site staat: “De
Rato Omroep Stichting. heeft besloten per januari 2021 verder te gaan met de naam
Rivierstad Radio.” Het format is ook gewijzigd, men brengt nu enkel country-muziek.
De Rato Omroep Stichting is gevestigd in Geffen. Te ontvangen via DAB+ 6A of online.
Zie voor het laatste DAB+-nieuws uit Nederland ook de site van Radio-TV-Nederland.
Laatst uitgekomen Kanalenlijst Hans: 5 februari 2021.
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Reacties en vragen van lezers
Algemeen
mimisiku reageerde op de test door Totaal TV van de VU+ Duo 4K SE: “Hoe kan TotaalTV
nu stellen dat de VU+Duo4Kse sneller is dan zijn voorganger? Lezen/vergelijken ze de
technische specs niet? Feitelijk is de VU+Duo4kse een VU+Ultimo4K 'light edition'. Nu
dezelfde SoC als de VU+Ultimo4K op 1.5Ghz i.p.v. 2.1Ghz en alleen 2.5" HDD inbouw
mogelijk” (met bewijsmateriaal).
Daarin werd hij bijgestaan door Sagitarius: “Dat viel mij ook al op, maar als je weet wie deze
recensie geschreven heeft dan neem ik zijn meestal in superlatieven
geschreven eindoordeel niet echt serieus. De Ultimo 4K wint het dan nog op alle fronten.”
WanWizard reageert op de opmerkingen over exteplayer3: “Dit speelt alleen op MIPS
ontvangers, en de oorzaak is waarschijnlijk gelegen in de poging de image voor deze
ontvangers te verkleinen, waardoor er support voor een aantal codecs is weggevallen. Hier
wordt naar gekeken.”
Bin (uit Nohèdes, Frankrijk) geeft ons een compliment: “Vanuit Frankrijk, even een woord
van waardering voor jullie inzet en de interessante maandelijkse nieuwsbrief die ik elke
maand weer met veel interesse hier in de Pyrenees lees. Dank daarvoor! :-)”
Graag gedaan Bin. Weet wel dat maandelijks het afgelopen jaar en tot nu toe meer tweewekelijks geworden is. Zolang als we het volhouden…
Ziggo stopt dit jaar met analoge radio. In ons vorige nummer hebben we gewezen op het feit
dat de coax-splitter met FM-uitgang niet geschikt is. Je kunt bij Ziggo een andere bestellen.
Lezer Wim merkt op dat deze link naar de juiste coax-splitter leidt. Ziggo heeft dat ons ook
bevestigd. Maar… eigenlijk is deze splitter volgens Wim helemaal niet nodig. De radioontvanger die Ziggo aanbiedt heeft een doorlus-mogelijkheid (zie hier bij punt d). Om het
doorlussen te activeren zal de radio-ontvanger wel aan de voeding moeten (zie pagina 5 van
de handleiding).

40H3X merkte op dat we bij GStreamer een 1 aan het einde vergeten waren. Versie 1.18.1 is
het dus. Bij deze gecorrigeerd.

Lezer en hobbyist Henk van Hunen heeft op zijn site van zijn winkel nu ook satellietnieuws
geplaatst, zie hier. Door corona is de winkel nu gesloten. En daarom vond hij tijd om de site
eens te vernieuwen en satnieuws toe te voegen. Straks is de UP/DOWNLINK niet meer
nodig… ;-)
Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.
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Wetenswaardigheden

Ruzie tussen de twee rijkste mannen ter wereld. Elon Musk (SpaceX) en (indirect) Jeff Bezos
(Amazon) over het gebruik van een baan(hoogte) voor hun internetsatellieten. De ruzie wordt
in eerste instantie via Twitter uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Musk bang is voor botsingen van
zijn satellieten met die van Amazon. Elon Musk wil toestemming van de FCC, de
Amerikaanse telecomregulator, om zijn satellieten dichter bij de aarde te laten vliegen.
Amazon is daar tegen.
SpaceX is van plan een netwerk van ongeveer 12.000 satellieten over de hele wereld te
bouwen voor internetdekking. Er zijn er nu meer dan 1000 in de ruimte. Kuiper van Amazon
heeft tot nu toe een vloot van meer dan 3.200 satellieten ontvangen, maar heeft er nog geen
gelanceerd. Bron: InfoDigital (NL-vertaling).

KPN zag in het vierde kwartaal 2020 weer 3.000 breedbandklanten vertrekken. Ten opzichte
van het vierde kwartaal 2019 is dit een daling met 29.000 klanten. Dit blijkt uit een toelichting
op de kwartaalcijfers van KPN.
Het aantal huishoudens dat aangesloten is op het glasvezelnetwerk is gestegen van 2,47
miljoen (eind 2019) naar 2,78 miljoen. Maar aangesloten is nog geen abonnement.
Ongeveer 45% heeft zich ook daadwerkelijk laten aansluiten.
Bron: Tweakers.

UPC Direct heet voortaan Direct One. Een toelichting. ‘Canal+ Luxembourg S. à r.l.’ is na
diverse fusies eigenaar van het op Hongarije gerichte UPC Direct. Het merk ‘UPC’ is bij
Liberty Global gebleven en mocht niet meer door Canal+ Luxembourg gebruikt worden.
Zie ook: Direct One (NL-vertaling).
Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Toen UPC in Nederland internet via de kabel
begon aan te bieden was dit onder het merk ‘Goldmine’. Tot een gelijknamig bedrijf uit de
USA zich meldde. Goldmine werd toen omgezet naar Chello. Later ‘upcmail’ en thans
‘ziggomail’. Wat zal volgen..?
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(tekst uit M7 Group, brands). De website van UPC Direct zal worden aangepast.

De NPO is er voor iedereen, dus ook voor slechthorenden of doven. Daarom worden diverse
verkiezingsdebatten voorzien van een gebarentolk. Te volgen via themakanaal NPO Nieuws.
Hetzelfde geldt voor het journaal van 20.00 uur. Vanaf 1 maart wordt ook het Jeugdjournaal
voorzien van een gebarentolk. Bron: NPO en Spreekbuis.

Het wervingsbureau Popcorn Recruiters zoekt personeel voor TRT Balkans. Popcorn
Recruiters is gevestigd in Sarajevo.
TRT Balkans moet een tv- en radio-organisatie worden dat in meerdere talen, waaronder
natuurlijk het Turks maar ook Engels gaat uitzenden.
Niet vanaf het Turkse grondgebied maar vanuit Skopje (hoofdstad van Noord-Macedonië en
een regionaal kantoor in Bosnië en Herzegovina. Zo hebben ze geen last van de Turkse
overheid die menig medium in haar macht heeft.
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Of toch wel? Op Media Daily lezen we dat het een project is van de Turkse TRT. Net als het
al bestaande TRT AVAZ dat zich ook op de regio Balkan richt.

Intelsat maakte 2 februari bekend haar samenwerking met Telenor op de positie 1 west
verder aan te vullen met nieuwe 4K-UHD-zenders. Thans zijn NASA TV en Wow in 4K te
zien.
Het gaat om beams gericht op Noordse en Midden-Oost Europese landen. Gebruikt worden
de Intelsat 10-02 satelliet en de Telenor satelliet THOR 7. Deze satellieten zijn ook goed in
België en Nederland te ontvangen. Bron: Intelsat en Telenor. Meer informatie hier.

Vrijheid… Met een ongekend decreet van 2 februari heeft de Oekraïense president
Volodymyr Selenskyj drie nieuwskanalen van de oppositie direct verboden.
De zenders ZIK, NewsOne en 112 Ukraine werden direct uitgeschakeld.
De uitzendingen van de kanalen ZIK, NewsOne en 112 via de satellieten Amos 3 4 ° West
en Astra 4A, via 4.8 / 5.0 ° Oost zijn inmiddels stopgezet.
Bron: InfoSat. Zie ook 112 Ukraine (NL-vertaling). 112 Ukraine geeft echter niet zo snel op
en verwijst naar haar uitzendingen via YouTube. Ook NewsOne en ZIK hebben kanalen op
YouTube. Het programma lijkt gelijk en enkel gericht op protest.
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Het Museum Beeld en Geluid (Hilversum) is aan het verbouwen. Eind 2022 wil men weer
open gaan. Een impressie van wat het moet worden is via YouTube te zien.

De Consumentenbond heeft een onderzoek naar alles-in-1-providers, periode vierde
kwartaal 2020, gepubliceerd (zie hier). Eigenlijk een vreemd onderzoek want hoe beoordeel
je als deelnemer de kwaliteit van een andere provider? Totaal TV vraagt zich dit ook af. Trek
je eigen conclusie… Wij vinden de cijfers niet zover uiteen lopen om over te stappen.

Groenland is een groot gebied. TELE Greenland heeft SES gekozen als partner om zoveel
mogelijk inwoners van in het oosten te voorzien van onder andere voldoende
internetcapaciteit. Bron: SES. Zie daar vooral de video.
Meer informatie over TELE Greenland via Wikipedia.
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Joyne heeft haar dealers bekend gemaakt de prijzen van de zakelijke abonnementen per 1
maart 2021 te gaan verhogen met 1,2%. Men gaat dus op de facturen die vanaf maart
worden verstuurd naar campings en hotels de prijsverhoging toepassen.
Joyne is gestart in augustus 2017. Toen is beloofd de prijzen de eerste drie jaar niet te
wijzigen. Aan die belofte houdt men zich dus ruim.
Uiteraard hebben we aan Joyne gevraagd of er ook voor consumenten een prijsverhoging
kan worden verwacht. Het antwoord is helder: nee.
Voor Joyne zijn de tarieven voor de zakelijke markt en de consumenten-tarieven twee
verschillende zaken, niet te vereenzelvigen. Joyne benadrukte ons nog de prijzen voor
consumenten voor het vierde jaar gelijk te hebben gehouden. “Wij onderscheiden ons nog
steeds!” stelt de sales & marketing ceo.
KPN stopt de samenwerking met (media)bedrijven voor ‘adressable tv’ (= reclame op maat
van de kijker). Bron: Adformatie.

Intelsat heeft 3 februari een nieuwe satelliet in gebruik genomen, de Galaxy 30 (G-30). Deze
is gericht op Noord-Amerika.
Op de site van Intelsat is een (foto)verslag te lezen hoe een Intelsat-satelliet tot stand komt.

De ACM (Auroriteit Consument & Markt) heeft in het verleden vier telecombedrijven een
boete gegeven omdat de informatie die ze gaven over hun aanbod via hun website niet
correct en niet duidelijk was. De vier zijn in beroep gegaan.
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De rechtbank Rotterdam heeft de ACM in het gelijk gesteld. De boetes zijn wel iets
aangepast (zie schema). Bron: ACM.

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

Na België met Podium 19 en Nederland met NPO 2 Extra heeft ook Frankrijk sinds 1 februari
een aparte cultuurzender die wegens de coronacrisis in het leven is geroepen: Culturebox.
De zender blijft net zo lang als nodig door de crisis. Zie hier de site van Culturebox.
Bron: InfoSat.
Culturebox zendt uit via de Astra 19,2 oost op 11895 V, fta. De zender is opgenomen in
Kanalenlijst Hans van 5 februari 2021.

In België heeft de Risk Assessment Group advies gegeven over het wel of niet dragen van
een mondmasker. De VRT heeft het bestudeerd en advies gevraagd aan viroloog Marc van
Ranst. Deze stelt: "Beide opties zijn verdedigbaar, maar als ik mij niet veilig voel in een
studio, zal ik een mondmasker dragen. Als alle maatregelen in de studio gerespecteerd
worden, dan is het risico verwaarloosbaar klein en dan kan het mondmasker af voor de tijd
van het interview. Het gaat om maatregelen als voldoende afstand bewaren en vooral
voldoende ventilatie. Zonder mondmasker zijn mensen beter verstaanbaar en dat is ook
belangrijk."
En zijn collega-viroloog Steven Van Gucht:"Gesprekken in tv-studio's – met meerdere
mensen op afstand aan een tafel – duren meestal niet zo lang. Mijn ervaring is dat tv-studio's
meestal zeer grote en goed ventileerde ruimtes zijn, met heel hoge plafonds. De afstand
tussen de deelnemers is meestal twee meter, dus op zich is dit OK omdat de
gespreksdeelnemers geen hele dag doorbrengen met elkaar.”
Bron: e-mail VRT, 2 februari 2021.
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Bij DPG Media lijkt men strenger. De presentatoren van de nieuwsuitzendingen van VTM
moeten in de studio wél een mondmasker dragen als er een gast is. Bron: HLN en TVvisie.

Het Eurovisie Songfestival gaat door. Maar wel in een andere vorm dan we gewend zijn. Of
er publiek in Rotterdam aanwezig mag zijn wordt later bepaald. In ieder geval zullen de
bekende coronaregels gelden. Zie BM. En de site van het Songfestival 2021. En het
persbericht van de NPO.

KONNECT-satelliet van Eutelsat krijgt vorm
In eerdere nummers hebben we melding gemaakt van het project KONNECT van satellietprovider Eutelsat Communications.
De Europese Commissie gelooft er in en heeft haar zegen gegeven. Net als de EIB
(Europese Investerings Bank) die een lening van € 200 miljoen gaf. Zie het persbericht van
Eutelsat van 13 januari 2021. En een eerder persbericht van 16 november 2020.
De KONNECT VHTS is een volledig elektrische satelliet waarmee zowel vaste als mobiele
breedbanddiensten worden aangeboden in tweeweg-verkeer. Dat wil zeggen: de klant kan
zelf up- en downloaden. Gebruikte band: Ka-band. VHTS = Very High Throughput Satellite.
Het doel is per 2025 ieder huishoudens minstens 100 Mbps te bieden. De satelliet zal
voornamelijk klanten, zowel consumenten als bedrijven en organisaties, trekken die in een
buitengebied zitten waar geen andere snelle infrastructuur (via glasvezel of kabel) aanwezig
is. Zie voor meer informatie over deze satelliet Wikipedia.

De satelliet is 16 januari 2020 gelanceerd en in november op 7,2 graden oost in gebruik
genomen. Zie ook satbeams voor alle spotbeams. De KONNECT hangt bij de 7B en 7C.

De capaciteit is 75 Gpbs verdeeld over 65 spotbeams. De beams zijn gericht op Afrika,
Europa en Rusland.
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De maximaal te leveren snelheid is 100 Mbps per gebruiker, er is een fair acces policy. Maar
er wordt niet, zoals bij Tooway of Skydsl, iets actief geregeld. Er wordt zelfs voor minimaal
de komende drie tot vijf jaar verwacht dat de bandbreedte zo toereikend zal zijn dat
beperken niet nodig is. Er is zelfs de garantie dat minimaal 50% van de snelheid wordt
gehaald.
De eerste dealers en klanten worden thans bediend. We krijgen van een dealer* de
informatie dat dit nog een beetje amateuristisch gaat. Er worden namelijk maar liefst zes
dozen afgeleverd. In een van de dozen een schotel van 74 cm. Voor klanten aan de rand
van een beam is een schotel van 90 cm beschikbaar. De schotel moet worden gemonteerd
op de top van de paal van 60 mm doorsnede (top: klemmen om de paal kan niet). Er wordt
ook een driepoot-beugel meegeleverd. Op alle apparatuur staat overigens ook Hughes. Zie
afbeelding.

Het tweeweg-verkeer vindt plaats middels een transceiver, ook wel de kop of TRIA
genoemd. Deze heeft een zendvermogen van 1 Watt.
Waar bij Tooway en Skydsl de TRIA zelf de polarisatie kiest, moet je dit bij KONNECT zelf
doen. Dit doe je door de feedhorn een kwartslag te draaien en de merkpunten van de
gewenste circulaire polarisatie (L of R ) tegenover elkaar te zetten.
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De klant krijgt ook 30 meter coaxkabel. Langer wordt afgeraden. Maar er is ook een
minimale lengte voorgeschreven van zes meter om oversturing te voorkomen.
De installatie wordt aangesloten op een ‘HughesNet HT2000W Satelliet Internet Modem’. Dit
modem heeft vier LAN-poorten en Wifi. Zie afbeeldingen. Voor meer informatie over dit
modem zie bijvoorbeeld hier en de handleiding hier.

Ook de app voor de installateur is nog in de testfase. Dit is de KONNECT install-app. In deze
app zitten ongeveer dezelfde functies als in de KA-SAT pointer en de KA-SAT finder.
Momenteel is de service voor Europa alleen leverbaar voor Engeland, Ierland, Spanje en
Duitsland. Noord oost Duitsland rond 26 februari. Nederland volgt ook later dit jaar, een
exacte periode is nog niet bekend.
Voor Europa is er een eigen website met meer informatie, zoals de tarieven. Bovenaan kun
je een land kiezen: Duitsland, Engeland, Ierland en Spanje.
Een eerste contract is twaalf maanden. De apparatuur krijg je in bruikleen. Wil je een vast IPadres dan kost dit € 5,- per maand extra.
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Partners/dealers zijn welkom zich aan te melden bij Eutelsat KONNECT.
*Met dank voor de technische informatie aan Maarten Breet van Satellietservice N-H.

Hardwarenieuws
Algemeen

Niet alle ontvangers kunnen opnemen. Bij Ziggo is dat alleen mogelijk met de Next box en de
Mediabox XL. Deze wordt door Ziggo maar één per abonnement in bruikleen gegeven. Dit
blijkt uit het antwoord op een vraag gesteld in het Ziggo Community.
Uiteraard kan op meer tv’s in huis gekeken worden. Als de tv een kabeltuner heeft dan is het
Ziggo Kabel TV die het al mogelijk maakt. Of bij een smart tv de Ziggo GO app. Of je plaats
een CI-module. Zie hier.

De Mediabox Next heeft eind januari van Ziggo nieuwe software gekregen (versie 4.29). De
software installeert zich automatisch in de nachtelijke uren. Voor de mutaties zie de site van
Ziggo.
Een van de verbeteringen is een mededeling dat de batterijen van de afstandsbediening
bijna leeg zijn. Vervangen dus. Maar wat als je deze afstandsbediening niet gebruikt? De
oplossing: toch even nieuwe batterijen plaatsen, wacht tot de melding weg is en haal dan de
batterijen er weer uit. Er is dan geen communicatie meer tussen de afstandsbediening en de
Mediabox. De melding zal dan niet meer komen. Zie het Ziggo Community.
Ook de opstartproblemen met Netflix zijn opgelost.
Dreambox Two Ultra HD door Totaal TV getest
Totaal TV heeft een nieuwe Dreambox op de testtafel gelegd, de Dreambox Two Ultra HD.
Een pittig geprijsde ontvanger. Wat krijg je er voor terug? Lees de volledige test in de
papieren editie van Totaal TV 2021-3 of op de site.
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Samengevat: deze ontvanger is alleen geschikt voor satellietontvangst (twee interne S2Xtuners). Voor opnames moet je een externe harddisk aansluiten. Een snelle processor.
Gebaseerd op Linux maar met een gesloten software, dus is er geen OpenPLi. HbbTV is
mogelijk. Goede beeldkwaliteit (4K, ondersteuning HDR10 en HLG). Maar duur…:

Softwarenieuws
Algemeen

Google heeft meegedeeld dat de codec AV1 de standaard wordt in Android TV. Het is
software die zonder licentie gebruikt mag worden. Dat helpt bij een snelle verspreiding. De
implementatie zou in april zijn. Elk nieuw Android-tv-apparaat zou dan Android 10 of 11 met
codec AV1 moeten ondersteunen.
Bron: Satkurier (NL-vertaling).

Zie ook de ‘Alliance for Open Media’. Deze biedt meer informatie over AV1.

6 februari 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 23/26

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 3

Google komt met een update voor huidige Android TV-apparaten. Het bedrijf voorziet het OS
van een nieuwe interface, die is gebaseerd op het Google TV-besturingssysteem van de
nieuwe Chromecast. De update wordt momenteel gefaseerd uitgerold. Bron: Tweakers.

HbbTV wint steeds meer aan belang. Eerder hebben we gemeld dat bijvoorbeeld de ZDF
Mediathek via HbbTV programma’s in UHD gaat brengen. Maar er is meer nieuws. De
internationale organisatie voor HbbTV-techniek (The HbbTV Association) meldt op 3 februari
enkele grote merken als lid er bij gekregen te hebben: Amazon, Discovery en TELE System
Digital. In totaal telt de HbbTV-organisatie nu 77 leden. Bron: The HbbTV Association.
We herhalen het nog eens: als je ontvanger geschikt is voor HbbTV (zie specificaties
ontvanger) en je gebruikt OpenPLi dan is versie 8.0 niet geschikt, blijf bij versie 7.3 of ga
over op een ander image.

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.
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Uitsmijter
Nostalgisch Media Museum

In De Panne (BE) is aan de Zonnebloemweg 35 het Nostalgisch Media Museum gevestigd.
Zie de site. En hier in het OpenPLi-forum.
Het museum is iedere laatste zaterdag van de maand geopend. Gratis toegang.
Mocht je wegens bijvoorbeeld de coronamaatregelen niet kunnen komen, kijk dan hier naar
een foto-impressie.

Een videoreportage (5 minuten) van Focus/WTV is hier te zien.

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

6 februari 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 26/26

