UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 5
Voorwoord
Eigenlijk hadden we wel reacties op het onderwerp ‘vochtbestendig maken van de schotel’ (vorige
nummer) verwacht. Insturen van jouw reactie of unieke oplossing kan nog steeds. Bij de schrijver
werkt het nano-middel goed, het signaal is er echt op vooruit gegaan. Vooralsnog een aanrader.
Nieuw per dit nummer is een soort agenda (met de belangrijkste datums terug en vooruit).
Vervallen is het maar telkens iemand vragen voor ‘Stel je eens voor…’. Al mag je nog steeds wat
insturen, graag zelfs!
In dit nummer onder andere:
 Stel de skew van de LNB van je draaibare schotel optimaal af;
 Loeki komt dit jaar terug;
 BBC Three komt terug in 2022;
 VTM GOLD begonnen.
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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Agenda
De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode:
















1 maart. Ziggo Sport lanceerde op maandag 1 maart 2021 Ziggo Sport Tennis. Deze
zender vervangt Ziggo Sport Extra. Zie Ziggo. Bij Canal Digitaal en Joyne NL wordt
de zender vooralsnog niet toegevoegd. Klanten moeten zich maar melden… wellicht
helpt dat. Bij KPN was de zender alleen de eerste week fta te zien;
1 maart. CAZ 2 werd door DPG Media gewijzigd in VTM GOLD. Bij Joyne BE in de
epg ‘GOLD’ genoemd, bij TV Vlaanderen ‘Gold’. Officieel is het met hoofdletters…;
1 maart. Sky Radio wijzigt vanaf 1 maart z’n online aanbod. ‘The Christmas Station’
maakt plaats voor ‘Sky Summerhits’. Daarnaast wordt het nieuwe kanaal ‘Sky for
Men’ geïntroduceerd;
1 maart. One World Radio van Tomorrowland is op DAB+ in Vlaanderen en Brussel
van start gegaan;
1 maart. 100% NL begon met themakanaal 100% NL Eurovisie Songfestival;
1 maart. Munich FM (DE) is gestart met een live stream;
3 maart. De WDR heeft transponder 21 op Astra 19,2 oost in gebruik genomen om
daar fta alle versies van Lokalzeit in HD te brengen;
In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 maart zet Ziggo de analoge zenders uit in
de regio Driebergen. Zie Ziggo. Idem in de regio Veenendaal. Zie Ziggo;
9 maart. SRG (publieke omroep Zwitserland) switcht diverse kanalen naar 10971 H
(Hotbird);
In de nacht van maandag 15 maart op dinsdag 16 maart zet Ziggo de analoge
zenders uit in de regio Velsen. Zie Ziggo. Idem in de regio Roermond. Zie Ziggo;
In de nacht van maandag 22 maart op dinsdag 23 maart zet Ziggo de analoge
zenders uit in de regio Mill. Zie Ziggo. Idem in de regio Venlo. Zie Ziggo;
1 april. Sky Deutschland start met Sky Crime en Sky Comedy;
In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 april zet Ziggo de analoge zenders uit in
de regio’s Oost-Groningen en Oost-Drenthe. Zie Ziggo.

Algemeen omroepnieuws

Canal Digitaal bestaat bijna 25 jaar. De eerste tien jaar werd alleen via de satelliet een
product aangeboden, daarna ook via IPTV. Ruim 75% van het klantenbestand is nog gericht
op de satelliet. Thans maakt Canal Digitaal onderdeel uit van Canal+ Luxembourg.
Totaal TV hield een interview met Christiaan Puper. Hij is VP Country Manager Benelux bij
Canal+ Luxembourg (M7 Group). Binnen zijn functie is Puper onder meer eindverantwoordelijk
voor de Nederlandse activiteiten Canal+ Luxembourg, waaronder Canal Digitaal en Online.nl.
Zie hier voor het volledige interview.

De Raad voor Cultuur is gevraagd voor 30 april een advies uit te brengen over met name de
aanvragen voor nieuwe aspirant-omroepen. Naast de Raad voor Cultuur brengen ook het
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Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een advies uit.
Het Commissariaat voor de Media toetst daarbij de ledeneis. Minister Slob wil dan voor 1
augustus meedelen welke omroepen een (voorlopige) status krijgen. Bron: Spreekbuis.

Mogelijk krijgt Vlaanderen een echte nieuwszender, net als LN24 in Wallonië. Dit bericht de
krant De Tijd. Zie ook TVvisie.

In januari 2022 gaat de BBC na zes jaar weer lineair de zender BBC Three beginnen.
De uitzendtijden zijn ook als vanouds: 7pm tot 4pm UK-tijd (voor ons 20.00 tot 05.00 uur).
En dat in een tijd dat 70% van de Britten liever streamt dan live tv kijkt. De doelgroep voor de
BBC met Three zijn de 16 tot 34 jarigen.
Voor schotelkijkers zal BBC Three via de Astra 28 oost te zien zijn. Of kabelproviders in
België en Nederland de zender zullen overnemen is thans nog niet bekend.
Bron: Advanced TV. Zie ook Spreekbuis.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost

Sky Deutschland start op 1 april met Sky Crime en Sky Comedy. Dit past in het plan van Sky
om een ‘entertainment-offensief’ te starten. Bron: InfoSat. Sky Crime HD komt op
transponder 75 (11914 H) en Sky Comedy HD komt op transponder 67 (11758 H).

De WDR (Westdeutscher Rundfunk) heeft op 3 maart transponder 21 (11523 H) in gebruik
genomen. Hierop brengt de WDR alle elf versies van WDR, zodat iedereen het lokale
programma Lokalzeit in HD kan zien. Lokalzeit was tot nu toe alleen voor Köln (editie
Keulen) beschikbaar. Zie ook InfoSat.
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Het gaat om deze zenders: Aachen (Aken), Bielefeld, Bonn, Dortmund, Duisburg,
Düsseldorf, Essen, Köln (Keulen), Münster, Siegen, Wüppertal, een testkanaal ‘WDR Test-R’
en een kanaal ‘WDR Mediathek (internet)’ waar met HbbTV een andere omgeving te
ontdekken is. Noot: HbbTV werkt niet met OpenPLi versie 8.0. Gebruik hiervoor nog versie
7.3. Mits uiteraard je ontvanger voor HbbTV geschikt is.
De WDR en SES ASTRA zijn hiervoor een meerjarige overeenkomst aangegaan.
De bestaande WDR-uitzendingen op de transponders 12604 H en 12422 H gaan simultaan
nog door met de aanduiding ‘alt’. Zie InfoSat, SES en WDR.
Voor 3 maart was transponder 21 onregelmatig in gebruik voor feeds en dataverkeer. De
vraag is welke FEC juist is. In het WDR-bericht staat 2/3, idem op de website. KingOfSat en
andere bronnen hanteren 5/6. Een moderne ontvanger zal bij beide beeld geven, anders
even switchen.

HbbTV

Op 1 maart is MTV+ voor Duitsland gestopt en vervangen door Nickelodeon (overdag) en
Comedy Central+1 (avond), fta. Idem op 9 oost. Zie ook InfoSat.
Op 11 maart zal Sky Deutschland transponder 83 (12070 H) in gebruik nemen en daar
diverse zenders van andere transponders naar over plaatsen. Zie hier.
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NHK World-JAPAN, de Engelstalige nieuwszender uit Japan, blijft voorlopig fta te zien via
Astra 19,2 oost. SES heeft het meerjarigcontract met de Japan International Broadcasting
Inc. (JIB) verlengd. Bron: SES. De zender is ook te zien via de Astra 28 oost en de Hotbird.
Dreamworks, SD en HD, Spanje, filmzender, code.

Astra 3 (3B) op 23,5 oost

CAZ 2 werd 1 maart omgedoopt naar VTM GOLD. Zie het persbericht. Een echte start als
GOLD-zender was het niet… de eerste programma’s waren altijd al te zien bij CAZ 2.
‘Ons Geluk’ zou je het eerste programma van VTM GOLD kunnen noemen, al was deze
serie eerder ook bij CAZ 2 te zien. Net als veel andere programma’s. Vreemd ook dat de
CAZ2 loop er in blijft… oude rommel..? ;-)

Astra 2 (2E, 2F, 2G) op 28,2 oost
Sky UK gaat haar prijzen verhogen. Het eenvoudigst tv-pakket met £ 1 per maand.
Maximaal £ 6 per maand. Bron: DigitalTV Europe.
NTD (New Tang Dynasty TV) is fta begonnen. Een zender in de Chinese taal met vaak
Engelse ondertiteling. Maar ook in het Engels hebben we gehoord. Bron: InfoSat.
De zender heeft haar zetel in de USA (New York). Invloed van de Chinese overheid zal er
dan ook waarschijnlijk niet zijn.
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Deen TV, reli (moslim), fta.
Wion HD, India, Engels gesproken, fta.

Hotbird (13B, 13C en 13E) op 13,0 oost
RIK Sat uit Cyprus is nu definitief van transponder gewijzigd, fta. Op de oude transponder
zond men in DVB-S uit, op de nieuwe in DVB-S2. Je hebt dus een ‘moderne’ ontvanger
nodig om RIK Sat te kunnen zien. Ontvangers met alleen DVB-S zijn al erg oud.

ERT World Europe, de fta nieuwszender van de Griekse publieke omroep ERT, is van
transponder gewijzigd. Thans op 12169 H. Helaas is HbbTV niet meeverhuisd.
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De Zwitserse provider Kabelio heeft een nieuwe zender aan haar pakket toegevoegd:
SWISS 1. Helaas gecodeerd. Meer informatie over Kabelio bij provider Eutelsat.

Al Hiwar, arabisch, fta, op tweede transponder.
Rai Sport, van code naar fta, tijdelijk..?
Spike HD, Super! HD, VH1 HD, Sky Italy en TivùSat, code.
TVP brengt vanaf 8 maart een nieuwe vrouwenzender: Kobieta. Zie vorig nummer. Uit de
website blijkt dat deze via aardse zenders wordt gebracht. Nog niet dus via de satelliet.

Vertaling Google translate:

Eutelsat 9B, 9 oost
We wachten nog steeds op de veranderingen bij Joyne met betrekking tot het toevoegen van
het pluspakket aan Basis, toevoegen Discovery-zenders en het gelijktijdig vervallen van
enkele erotische zenders. We hebben Joyne hierom gevraagd maar geen antwoord
gekregen.
De aanpassingen zouden in het eerste kwartaal 2021 uiterlijk plaatsvinden… Penthouse
Quickies is, zonder (voor)aankondiging inmiddels weg, maar Secret Circle nog niet.
Joyne BE wijzigde wel keurig de naam CAZ 2 op 1 maart in VTM GOLD.
HWAZAN, reli, boeddistisch, fta. Site hier.
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Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort)

Ziggo zendt het komende Formule 1-seizoen uit in 4K (3820 x 2160 pixels), te zien voor
klanten met een Mediabox Next-settopbox. Deze kunnen vanaf 26 maart alle trainingen en
de wedstrijden in de hoge resolutie bekijken. Men moet wel een Ziggo-internetverbinding
hebben (zie hier). Bron: VodafoneZiggo en Tweakers.
De Mediabox Next wordt in principe alleen geleverd bij de twee duurste 3-in-1-pakketten
(tenzij je er om vraagt… soms helpt dat). Er zijn nu ongeveer 600.000 abonnees die deze
ontvanger in huis hebben.

KPN heeft aan Totaal TV meegedeeld geen Formule 1 in 4K te gaan brengen.

100%NL is maandag 1 maart gestart met een nieuw themakanaal: 100% NL Songfestival.
Op het nieuwe radiokanaal hoor je de grootste hits van het Eurovisie Songfestival van de
afgelopen 60 jaar. 100% NL Songfestival is te beluisteren via de website van 100% NL, de
app en verschillende landelijke radioportals of Kanalenlijst Hans (4 maart). Bron: 100% NL.
Wallonië bereidt zich voor op de komst van drie DAB+ muxen met lokale zenders. Als eerste
zal kanaal 12B in Henegouwen-west in gebruik worden genomen. Gevolgd op 1 april door
Luik (12B) en later dit jaar Waals-Brabant-west (7C, 9D en 12C). Bron: Radiovisie.
Op 1 maart was de ingebruikname van 12B een feit. Bron: Radiovisie.

Radio ffn (DE, Niedersachsen) heeft vier nieuwe themakanalen: ffn 80’er, ffn Gold, ffn Hits*
en ffn Rockt!. Ze zijn opgenomen in Kanalenlijst Hans van 4 maart. Zie: Radio ffn en InfoSat.

Voor onze lezers in noord-oost Groningen en in het noorden van Duitsland: de NDR brengt
via DVB-T2 ook fta de radiozenders NDR Kultur, NDR Info Spezial, NDR Blue en NDR Plus.
Bron: InfoSat.
Disney+ is sinds 23 februari te zien. De VOD-dienst is onder andere aangevuld met STAR
(series en films). De prijs is meteen verhoogd. Bron: Disney+ NL.
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Amazon, Disney+, Netflix, allemaal concurrentie voor de bestaande Nederlandse media.
Zowel de publieke omroepen als de commerciële krijgen last met de aankoop van films uit
het buitenland (vooral USA), aldus Fons van Westerloo, oud SBS-ceo in De Telegraaf.
Enerzijds de hoge licentie en anderzijds de irritante reclameblokken. Die zijn er bij de VODdiensten niet. Er moet een deltaplan komen stelt Van Westerloo. Bron: Spreekbuis.
Op 24 februari schakelde Ziggo in Capelle a/d IJssel alle analoge zenders uit, dus ook die
van de radio. Dat was de start voor de uitschakeling van analoge radio voor de rest van het
land. Eind dit jaar moet iedereen omgeschakeld zijn. Zie de agenda in het begin. Zie Ziggo.

De ‘Tunnel Oude Maas’ waar de HSL (hogesnelheidslijn) met 300 km door raast is geschikt
gemaakt voor mobiele dekking. De providers KPN, T-Mobile en Vodafone werkten samen
met ProRail en Infraspreed om dit te realiseren. Het is daarmee de eerste HSL-tunnel met
bereik. Medio 2023 zouden alle vijf HSL-tunnels geschikt moeten zijn. Bron: VodafoneZiggo.

In Brussel en in heel Vlaanderen is One World Radio van Tomorrowland op maandag 1
maart gestart op DAB+. Men wil uitbreiden naar meer Europese landen.
Bron: One World Radio en Radiovisie. De zender is ook online via de website te beluisteren.
De stream zit in Kanalenlijst Hans (radio, België nationaal).
De lente komt er weer aan. Dus is het weer tijd voor vogeltjes om een nestje te bouwen. Op
de site van Nestkast Live en de Vogelbescherming Nederland (= Beleef de lente) en op
meer plaatsen zijn streams van webcams te zien.
Indien mogelijk zijn deze opgenomen in Kanalenlijst Hans, boeket ‘Stream webcams dieren’.
Ken je nog een webcam die niet in Kanalenlijst Hans staat? Mail het dan aan Hans via
specials@detransponder.nl. Het moet wel om een ‘vaste’ url gaan, dus geen stream van
bijvoorbeeld YouTube met een tijdslot.
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RRFM is 3 maart officieel gestart. Een nieuwe online van en voor de dj-gemeenschap. Voor
de techniek wordt gebruik gemaakt van Radio Radio uit Amsterdam.
Bron: Nederlands Media Nieuws.

Clubhouse (alleen beschikbaar voor Apple/iOS) heeft wereldwijd meer dan acht miljoen
downlaods gehad. Naar schatting een miljoen in Nederland. Of Clubhouse ook echt te
gebruiken is is een andere vraag. Het wordt wel dé nieuwe social media sensatie genoemd.
Bron: Emerce. Met Clubhouse kun je in een groep als het ware telefonisch gesprekken
afluisteren en deelnemen. Zie uitleg bij Esquire. Iemand ervaring mee? Mail ons.

Voor onze lezers in het VK (of lezers met VPN): SportsTribal TV is gestart met online diverse
sportkanalen. Gratis. Maar dus wel geoblocking. Zie ook BBtvnews.

Lokale omroepen: mutaties DAB+ en nieuws

Vanaf 1 maart zijn 25 lokale omroepen software van Scriptix (Den Haag) aan het testen.
Het is software voor spraakherkenning. Het zou dan mogelijk moeten zijn gesproken woord
in ondertitelde tekst te laten zien. Bron: Radiofreak.

Radio JND (Noord-Brabant) bestaat sinds 1 maart vijf jaar. Tijd voor een herprogrammering
door de toevoeging van een ochtendshow. Bron: Licht op Eindhoven.

RTV Apeldoorn houdt hoop dat ze de uitzendlicentie mag behouden. Ze hebben een
bewaarschrift tegen het besluit van de gemeenteraad van Apeldoorn om ‘Valouwe Media
Stichting’ de licentie te geven bij het Commissariaat voor de Media ingediend. Het CvdM
heeft het bezwaar ontvankelijk verklaard en nadere vragen aan de gemeente gesteld. Zie
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voor meer details het bericht in De Stentor. De uitzendingen van RTV Apeldoorn gaan
ondertussen gewoon door.

In Wallonië verandert radiozender 7FM haar naam in Seven. De reden: geen uitzendingen
meer via de FM maar via DAB+. Bron: La Lettre. De stream zit in Kanalenlijst Hans.

In het Verenigd Koningrijk (UK) is de media-autoriteit Ofcom 18 februari begonnen met het
uitgeven van licenties voor DAB+ aan kleinere zenders die uitzenden met speciale techniek
(small-scale radio multiplex licence application). Er zijn om te beginnen vijf gebieden
aangewezen. Bron: Ofcom en Digital Radio UK.

De piratencultuur van Noord- en Oost-Nederland is hard op weg immaterieel cultureel
erfgoed te worden. Een groep vrijwilligers onder leiding van het Drentse PvdA-Statenlid
Peter Zwiers uit 2e Exloërmond gaat proberen de felbegeerde status de komende tijd binnen
te halen. Ze zijn dicht bij de eindstreep. Zie RTV Drenthe (met video).
Zie voor het laatste DAB+-nieuws uit Nederland ook de site van Radio-TV-Nederland.
Een overzicht van erkende Vlaamse lokale radiozenders met een link naar hun stream vind
je bij RadioVisie.

Reacties en vragen van lezers
40H3X schreef een reactie op de image Brave: “Op zich is ‘Brave’ zeker een idee, maar je
beperkt de bescherming van je privacy tot een browser. Een DNS sinkhole zouden
misschien meer mensen moeten overwegen, om veel ongewenste zaken buiten de
spreekwoordelijke deur te houden.“
Ook boudeman reageerde op Brave. “Na een Firefox update op mijn tablet (Android) deed
Firefox vervelend ... Ik gebruik op mijn tablet nu Brave en ben daarmee zeer tevreden.
Op mijn PC werkt Firefox prima en snel, en vervanging vind ik daar niet nodig.”
Canal Digitaal reageerde nog op de Dorcel-zenders. De Mediaguard-codering is hier niet van
toepassing, enkel de Viaccess-codering.
Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.
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Wetenswaardigheden

Wat telt het zwaarst, het auteursrecht of het recht op privacy? Dat is kort gezegd de vraag in
een geschil tussen Dutch Filmworks en Ziggo. De eerste wilde als auteursrechthebbende de
gegevens hebben van de klanten van Ziggo die illegaal films hebben gedownload. Ziggo
weigerde die af te geven en kreeg bij het Hof gelijk.
De zaak ligt thans bij de Hoge Raad (HR). Deze heeft een advies gekregen van de
Procureur Generaal (PG). De PG is van mening dat in dit geval de privacy voor gaat en dat
conform de eerdere uitspraak van het Hof de NAW-gegevens niet door Ziggo hoeven te
worden verstrekt. Het is nu wachten wat de HR doet: dit advies overnemen of niet...
Zie voor het volledig advies van de PG hier en voor een samenvatting bij Tweakers.

Het was even rustig… begint het weer? Bij de zendmast in Enschede werd in de nacht van
20 op 21 februari brand gesticht bij de electronica. Afgelopen jaar is vaker brand gesticht.
Geen enkele zendmast had 5G. Bron: NU.nl en RTV Oost.
Kerkgangers waren geschrokken. De mast stond naast hun kerk. Bron: RTV Oost.

Volgens KPN beschikt ruim de helft van haar zendmasten over 5G-apparatuur. Bron: AD.

De Geely Technology Group uit China gaat jaarlijks meer dan 500 satellieten produceren. Bron:
Advanced TV (NL-vertaling).

Eerder werd de licentie van CGTN door de VK media-autoriteit Ofcom ingenomen. We
schreven daar eerder over. Thans probeert CGTN in Frankrijk bij de ‘Conseil supérieur de
l’audiovisuel’ een licentie aan te vragen. CGTN wil dan vanaf een grondstation in Frankrijk
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haar tv-beeld naar een satelliet uplinken zodat de omroep weer in het VK te zien zal zijn.
Bron: Digital TV Europe.
Op 4 maart kwam het bericht dat de licentie verleend is. Bron: Bbtvnews.
Commentaar: dan zal ook een contract met SES nodig zijn voor de Astra 28 oost. In het VK
wordt immers weinig gekeken naar de Astra 19,2 oost of de Hotbird.
Radiofreak heeft de luistercijfers van december/januari gepresenteerd. NPO Radio 2 stijgt verder,
Q-Music daalt net als 3FM. Zie hier of bij de echte bron NLO. Het ‘Nationaal Luister Onderzoek’
maakt deze cijfers samen met bureau GfK.

In de The Black Kerry Valley in Ierland heeft bijna een derde van de huishoudens en
bedrijven onvoldoende signaal voor breedbandinternet. SpaceX, het Starlink bedrijf van Elon
Musk, gaat daarom een pilot starten gericht op deze regio met de mini-satellieten.
Bron: The Irish Times (NL-vertaling).

Elon Musk gaat zich ook richten op de BeNeLux. SpaceX heeft op haar website al pre-orders
geopend voor de Starlink internetdiensten. Het gaat nog om een testfase. Op zijn vroegst
kunnen de eerste gebruikers eind dit jaar dekking krijgen. Kosten: de eenmalige hardware (€
499,- plus € 60,- verzendkosten) en het maandabonnement (€ 99,-).
Bron: Tweakers en Starlink.
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Wat zal het bij de klant worden..? Starlink of KONNECT? Over KONNECT schreven we een
artikel in de UP/DOWNLINK 2021 nummer 3 (pagina 19).

Brazilië heeft de Amazonia 1 in gebruik genomen. Dit is een satelliet die beelden doorstuurt
van het Amazoneregenwoud. Het is de eerste satelliet van Brazilië.
Bron: InfoSat. Zie ook de website van de Amazonia, de Braziliaanse overheid en Wikipedia.

Rusland heeft recent een weersatelliet gelanceerd, de Artic (officieel: Arktika-M 1).
Bron: Spaceflight Now. Lanceringsvideo via YouTube.

De omzet van satellietproviders als Eutelsat en SES daalt al enkele jaren. Dit komt onder
andere omdat omroepen minder hechten aan verspreiding via satelliet en kijkers meer VODdiensten gebruiken. De satellietproviders zijn op zoek naar nieuwe hotspots en zetten in op
verspreiding van kanalen in UHD. Bron: Advanced TV (NL-vertaling).

De Copernicus Sentinel-1-satelliet houdt onder andere Antarctica in de gaten. Daar scheurt
momenteel een enorme ijsplaat af. Zie Scientias.

Amazon lanceert binnenkort een versie van het Fire TV-platform voor auto’s, te beginnen met de
Jeep Wagoneer en Grand Wagoneer op 11 maart.
‘Amazon Fire TV for Auto’ geeft passagiers toegang tot het smart TV-platform, met al zijn
streamingdiensten, Alexa Voice bediening en functies die speciaal zijn ontworpen voor
autorijders. Bron: Spreekbuis.
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Het netwerk van Ziggo bestaat in Nederland voor bijna 99% uit glasvezel. Enkel de verbinding
tussen de wijkkast en de klant is coax. Ziggo heeft met de nieuwe techniek docsis 3.1 ook geen
haast om voor 100% over te gaan op glasvezel.
Toch test het moederbedrijf van Ziggo, Liberty Global, al met de glasvezeltechniek. Vorig jaar zijn
in Polen bij klanten van UPC Poland ‘all IP-ontvangers’ gezet. De naam: 4K Mini TV Box.
Voor Nederland: de komende jaren doen we het hier nog met DVB-C. Maar ooit… Zie hier.

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

“Corona heeft veel impact op hoe Nederlanders naar radio luisteren. ontdekte ANP in
samenwerking met het Radio Advies Bureau (RAB) en Nederlands Luister Onderzoek/GFK.
De gemiddelde luisteraar had de radio in 2020 dagelijks 13 minuten langer aanstaan dan in
het jaar ervoor. Ondanks de langere luisterduur, groeide het aantal luisteraars niet.
Afgelopen jaar bleef het gelijk met 9,5 miljoen luisteraars (63% van alle Nederlanders van
10 jaar en ouder) ten opzichte van 2019.” Tekst uit Spreekbuis.

De ANGA COM, een Duitse breedband- en mediabeurs in Keulen, gaat dit jaar vanwege de
corona niet door. De beurs wordt verplaatst naar ergens in 2022. Bron: InfoSat.
De beurs 2021 wordt wel digitaal gehouden. Bron: Advanced TV.

Hardwarenieuws
KPN Box 12
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De Consumentenbond heeft Box 12 getest. Dit is het nieuwe modem dat KPN voor haar
klanten heeft sinds medio vorig jaar. Als opvolger van de Experia Box v10.
Is de Consumentenbond tevreden? Het antwoord: “We zijn tevreden over de KPN Box 12.
De installatie is eenvoudig en het wifi-bereik naar de tweede verdieping is beter dan met de
vorige modem.
Jammer genoeg kunnen we niet alles vertellen over de snelheid. Wij voerden de test uit op
een niet volledig ondersteunde dsl-lijn, waardoor de snelheid (te) laag bleef.”
Zie meer testresultaten op de site van de Consumentenbond.
TechniSat HD-C 232
Totaal TV heeft de TechniSat HD-C 232 getest. Dit is een ontvanger voor digitale fta radio. Als
alternatief voor de ontvanger die Ziggo thans voor 50 euro aanbiedt, in feite een duurdere
Quantis QE317. De TechniSat is iets goedkoper dan de ontvanger van Ziggo. Wat zijn de
verschillen en rechtvaardigt dit de prijs? Zie de test hier. De voorkeur van Totaal TV: de
ontvanger van Ziggo (of de Quantis).

Softwarenieuws
Firefox 86.0 is uit

In het vorige nummer schreven we over een nieuwe browser: Brave. Deze beschermt beter
tegen trackers (cookies). Firefox wil niet achterblijven en heeft versie 86.0 uitgebracht. Ook
deze beschermt beter tegen trackers. Gebruik je al Firefox? Kijk dan onder de tap ‘Help’ en
vervolgens ‘Over Firefox’. Vaak begint de software upgrade dan vanzelf.
Zien wat er nieuw is? Zie bij Firefox of het bericht van Tweakers.
Skew H/V optimaal afstellen bij draaibare schotel
Een paar weken geleden had een van onze redactieleden plots veel minder signaal op de via
zijn draaibare schotel. De oorzaak zou kunnen zijn dat het systeem door harde wind of een
pak sneeuw wat verdraaid was. Maar enkel de verticale transponders hadden last van
enkele dB’s minder. De horizontale transponders bleven voldoende.
Nadat de sneeuw van het platte dak was verdwenen kon de oorzaak snel geconstateerd
worden: de LNB stond wat schuin. Ofwel in een technische term: de skew van de LNB staat
niet optimaal op nul (neutraal).
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Dit artikel gaat over de uitleg waarom en het zo optimaal afstellen van de skew van de LNB
belangrijk is. We gaan er van uit dat de draaibare schotel zelf goed is afgeregeld.
NB: meer informatie over de skew van een LNB vind je ook in de special van Sprietje van 28
september 2017, hier te downloaden.
NB2: waar we het hierna hebben over skew bedoelen we niet die van de schotel maar altijd
die van de LNB.
NB3: Mocht alles uitvallen, zie ons blad uit maart 2020. Daarin hebben we melding gemaakt
van iemand die helemaal geen beeld meer had na een storm (zie 2020 nummer 4, pagina
20). In eerste instantie dacht hij dat hij dat de schotel om de mast door de wind verdraaid
was maar dat was het niet. Ook het aandraaien van het wormwiel van de motor, een Amiko
DM3800, hielp niet echt. Hij heeft toen beneden op zijn satellietontvanger de DiSeqC motor
reset en dat was de oplossing. Nadien is door de diverse stormen dit meerdere malen
gebeurd en bleek de ‘DiSeqC motor reset’ via het menu van de satellietontvanger steeds het
probleem op te lossen.
Het advies: voor je het dak op gaat eerst de motor resetten, dat kan soms al voldoende zijn.
Je bent geneigd als je in België of Nederland woont je schotel af te regelen op bijvoorbeeld
BVN, de fta-zender op Astra 19,2 oost. Maar… dit is een instinker en voor een draaibare
schotel niet goed!
Zie een uitleg van Sprietje op Sat4All. Met name deze zin: ”Standaard zendt een satelliet zijn
signalen precies horizontaal en verticaal uit t.o.v. van de aarde. Dit wil dus zeggen dat als
een satelliet zich op 10° oost bevindt op de Clarkebelt en je schotel staat ook op dezelfde
breedtegraad van 10° oost, de antennes in de lnb ook precies horizontaal en verticaal
moeten staan. Dit noemen we skew 0°. De coax aansluiting staat dan normaal gesproken
recht omlaag.”
Voor de liefhebbers lees de uitzonderingen die Sprietje daarna beschrijft voor een aantal
satellieten van SES/Astra waarbij kruispolarisatie door de satellietprovider is toegepast.
In het voorbeeld van Sprietje van een satelliet op 10 graden oost zijn horizontaal en verticaal
met de skew op nul als het ware loodrecht gericht naar de aarde, dus voor plaatsen op de
aarde op 10 graden oost. Maar we wonen niet allemaal op 10 graden oost. Wat dan? Dan
kies je een andere satelliet die voor jouw locatie de skew het beste op nul krijgt. In dit artikel
proberen we uit te leggen hoe je dit kan doen.
In september 2017 hebben we een special geplaatst gemaakt door Sprietje. Deze gaat over
de LNB-afstanden berekenen op een multirail. Bij een draaibaar systeem met één LNB niet
van toepassing. In deze special wordt ook de site van Satlex genoemd. En deze site komt
ons nu wél van pas.
We wonen in Nederland op gemiddeld zo’n vijf graden oost van nul. Daarom is het nodig te
zoeken naar de voor ons meest geschikte satelliet om de skew af te regelen.

Op de site van Satlex kunnen we bij de AZ/EL calculator een aantal variabelen invoeren:
satelliet, land en een plaatsnaam. Een voorbeeld. Iemand woont in Vlissingen (= 3,57
oosterlengte). Als deze persoon kiest voor de Astra 19,2 oost dan is de LNB-Tilt skew
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-12,12. Een flinke afwijking van nul! Noot: je ziet onder -12,12 nog een LNB-Tilt (Skew) staan
van -5,12. Met daarin de uitleg dat het hier om een uitzonderingsgeval gaat van de Astrasatellieten. Hier doelt Sprietje op over met zijn uitleg over kruispolarisatie. Zowel Eutelsat als
SES/Astra passen deze soms toe.

Voor iemand die in het oosten woont, stel Enschede (6,91 oosterlengte), is de LNB-Tilt skew
bij Astra 19,2 oost volgens Satlex -9,37 (-2,37 als uitzondering).
Hierna nemen we als voorbeeld een stad die halverwege ligt: Eindhoven (5,50 oosterlengte).
Hoe krijgen we daar het getal naar praktisch nul? Door een satelliet te kiezen die op
praktisch 5,5 graden oost hangt. Dan zijn er twee satellieten die in beeld komen: de SES 5
(5,0 oost) en de Astra 4A (4,8 oost). We kiezen voor de SES 5. We zien dan een skew-getal
van 0,40. Een optimaler getal met een nabijgelegen satelliet blijkt niet mogelijk. De Astra 4A
op 4,8 oost geeft een skew van 0,56. De Eutelsat 7A en 7B op 7 oost -1,20.

Dus kiezen we voor iemand in Eindhoven voor de SES 5. Zoek daar een zender die je kan
ontvangen. Bijvoorbeeld de religieuze zender SonLife. Let wel… deze zit zowel op de SES 5
(11345 H) als op de Astra 4A (12379 H).

Stem dus af op SonLife op SES 5, ga naar je schotel en draai aan de LNB zodanig dat je
signaal zo hoog mogelijk is. Op de app in dB, in je ontvanger in dB of procenten.
Een fijn hulpmiddel bij het afstellen kan je smartphone zijn. Bijvoorbeeld om naar iemand
binnen te bellen en te vragen of het signaal beter wordt. Maar nog makkelijker is het om de
app SignalMeter te gebruiken. Deze is via de Google Playstore te installeren. Na installatie
voer je een naam in van je ontvanger, het IP-adres van je ontvanger, een poortnummer (80)
en bevestig je alles met ‘opslaan’. Test door op ‘verbinden’ te klikken. Je krijgt dan je
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zenderlijst met boeketten te zien. Klik een zender aan. Als het goed is gaat je ontvanger naar
die zender en zie je op het scherm van je smartphone onder de SNR de signaalsterkte in dB.

Vaak heb je bij je schotel met WiFi nog verbinding met je netwerk waar je satellietontvanger
aan hangt. Zoek de zender SonLife (de juiste op SES 5) in SignalMeter op. Deze zit in de
draaibare versie van Kanalenlijst Hans in het boeket ‘Religious’ onder de marker ‘Astra 4A’.
SonLife Broadcasting Network = SES 5, SBN International = Astra 4A. Bij je schotel kies je
dus de eerste. Je verdraait de LNB een beetje. Eerst rechts/links tot het signaal in dB’s zo
hoog mogelijk is. Daarna kun je nog een fijn-afstelling doen door de LNB wat naar voren of
achteren te schuiven. Klaar? Zet dan de LNB goed vast!

Het signaal van de testzender SonLife op transponder 11345 H ging van 9,9 naar 11,9 dB.
Maar wat belangrijker wat: het signaal van alle verticale transponders nam enorm toe. Was
BVN op Astra 19,2 oost voor het bijstellen amper 9 dB, na het afstellen boven de 14 dB.
Samengevat. De LNB-skew bij een draaibaar systeem moet op nul staan. Wil je controleren
of alles goed staat en fine tunen, kies dan voor je eigen locatie een satelliet die zoveel
mogelijk ook op je eigen oosterlengte hangt (of westerlengte als je in het VK woont). Gebruik
Satlex om te kijken of die satelliet de juiste keuze is. Kies een zender, liefst via de app
SignalMeter, en stel de LNB optimaal af. De horizontale en verticale transponders van alle
satellieten van oost naar west in je bereik zijn dan optimaal te ontvangen.

Zenderlijsten
Van menig provider is een officiële zenderlijst beschikbaar. Maar deze is vaak moeilijk op de
website te vinden. Daarom willen we hier linken plaatsen naar de zenderlijsten van:











Canal Digitaal (Nederland);
TV Vlaanderen (België/Vlaanderen);
Joyne NL en Joyne BE;
Canal+ (Frankrijk)
Direct One (Hongarije);
HD Austria (Oostenrijk);
Focus Sat (Roemenië) via 0,8 graden west;
FreeSat van Skylink (Tsjechië en Slowakije) via 0,8 graden west;
Skylink (Tsjechië en Slowakije);
TéléSAT (België/Wallonië).

Daarnaast zijn voor Enigma2-ontvangers (Linux) ook alternatieve kanalenlijsten beschikbaar.
Daarin zijn de zenderlijsten zo goed als mogelijk verwerkt. Zoals Kanalenlijst Hans. Deze is
onder andere te downloaden via de site van De Transponder of het forum van OpenPLi. Je
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kunt kiezen uit zeven soorten. Na het downloaden en uitpakken op je pc over te zetten met
een sateditor naar je ontvanger, bijvoorbeeld Dreamset.
Ons advies is downloaden van de site naar je pc en overzetten naar je ontvanger. Oude
boeketten worden dan eerst verwijderd. Alternatief is het downloaden vanuit bijvoorbeeld
OpenPLi (Menu, Applicaties, Downloaden, Settings). Bij een software update via OpenPLi
krijg je de nieuwe kanalenlijst maar kan het zijn dat oude boeketten blijven staan.
Binnenkort zal De Transponder de oude specials over het plaatsen van kanalenlijsten
vernieuwen.
Laatst verschenen Kanalenlijst Hans: 4 maart 2021.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 27 maart 2021 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.

Uitsmijters
De legendarische kruk van Hilversum 3
Spreekbuis heeft de geschiedenis beschreven van de eerste techniek gebruikt in 1975 door
Hilversum 3. Menig dj/presentator zat op een driepotige kruk. Deze is daarmee legendarisch
geworden. De dj-tafel staat thans in het museum Beeld en Geluid. Zie ook hier.
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Loeki keert terug… asjemenou…

Reclameleeuw Loeki de Leeuw keert terug in het STER-blok op de NPO-zenders. Naar
verwachting zal Loeki voor het eerst in juni rond de EK-voetbalwedstrijden te zien zijn. De
leeuw heeft wel een ander jasje aan dan vroeger maar is ‘ouderwets herkenbaar’.
Dit werd 1 maart bekend gemaakt. De terugkeer anno 2021 is bijna 50 jaar na de eerste
verschijning van Loeki de Leeuw… asjemenou… Bronnen: Adformatie en de STER.

Van Dale nam asjemenou zelfs op!
De Ster Gouden Loeki 2020 werd 3 maart uitgereikt voor de spot Frummel van de
Staatsloterij. Hierin een man met een katje. Het katje wordt geadopteerd door een lieve
meneer en blijkt een ware gelukskat te zijn: elke keer als het beestje miauwt, zorgt hij voor
geluk.
De tweede prijs werd verzilverd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Eén tegen Eenzaamheid en Open Now Amsterdam met hun commercial ‘Buurttuin’.
De tv-spot laat zien dat een klein gebaar een groot verschil kan maken.
De Bronzen Loeki ging naar PLUS en Wunderman Thompson met hun kerstcommercial
‘Goed eten is samen eten’ waarin een buschauffeur aan tafel gaat met een weduwnaar.
Zie o.a. STER.
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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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