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Voorwoord  
De verkiezingen zijn geweest dus al die reclamespotjes van politieke partijen zijn gelukkig 
verdwenen. Nu kan de formatie starten voor een nieuw kabinet. Nieuw is ook Play7, al is op dit 
moment nog niet duidelijk of deze ook via de satelliet wordt gebracht. Nieuw zijn iedere dag de cijfers 
over covid-19/corona… krijgen we een verlichting of nieuwe lockdown-maatregelen..? In dat laatste 
geval: meer thuis, meer tijd voor onze hobby… positief zien, komt goed! 
 
In dit nummer onder andere: 

 Alles over picons door een bijdrage van Rudy; 

 Play7 start 2 april, maar waar is deze zender te zien?; 

 Formule 1 in 4K. 
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: 

 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; 

 1 april, Joyne zou de samenstelling van haar pakketten afgerond moeten hebben…; 

 2 april. Play7 start. De nieuwe (vrouwen)zender van SBS Belgium; 

 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 

 

 

Op vrijdag 2 april start SBS Belgium met haar nieuwste zender: Play7. Of deze ook door TV 

Vlaanderen en Joyne BE wordt doorgegeven is ons nog niet bekend.  

Zie ook SBS Belgium en TV Visie voor de programma’s die op Play7 gebracht gaan worden. 

SBS Belgium noemt Play7 geen vrouwenzender meer maar: “Play7, de zender met de 

mooiste binnen- en buitenlandse verhalen.” 

In de UP/DOWNLINK 2021-3 (pagina 2) kondigden we Play7 al aan. Op onze vraag of TV 

Vlaanderen en Joyne BE deze zender gaat doorgeven kon toen geen antwoord worden 

gegeven.  

We hebben de vraag nogmaals voorgelegd en ook aan SBS Belgium. Als eerste kregen we 

een antwoord van Joyne: “JOYNE is niet voornemens om Play 7 uit te gaan zenden. Wij 

hebben nog een vervolgegesprek staan met SBS maar verwacht het niet.”  

We hebben TV Vlaanderen twee keer gemaild. De medewerkster wist het niet… en dat 

amper twee weken voor de start van de zender.  

Ook SBS Belgium is twee keer gevraagd welke provider Play7 gaat brengen. Geen 

antwoord.  

Kabelprovider Telenet gaf wel een antwoord: “Dat is een nationale zender die Telenet 

inderdaad ook zal aanbieden.” 

 

 

De spanningen tussen de Chinese zender CGTN en de Britse media-autoriteit Ofcom lopen 

verder op.  

Ofcom had de licentie voor het VK ingetrokken omdat CGTN niet onpartijdig genoeg zou zijn. 

Enkele weken later legde Ofcom nog een boete op van 225.000 pond. 

Maar dat is nog niet alles. CGTN heeft in Frankrijk een licentie aangevraagd. Als deze wordt 
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verstrekt is de zender weer legaal in het VK te zien. Dit is mogelijk op basis van een verdrag 

tussen leden van de Raad van Europa. Dat het VK geen EU-lid meer is staat er los van. 

Ofcom heeft de Franse toezichthouder om opheldering gevraagd. 

Zie Digital TV Europe (NL-vertaling).  

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

Op transponder 10994 H had SES Astra twee UHD demokanalen. Daar zijn begin maart vijf 

demokanalen aan toegevoegd: SES UHD Demochannel 02 t/m 06. Op het eerste 

demokanaal wordt (binnenkort) ook met HbbTV getest. Zie ook InfoSat. 

 

RAI News 24 is verhuisd naar 11377 V, fta.  

De zender verdween van de oude transponder 11288 V. 

 

Sky Deutschland wisselde zenders op vijf transponders. Er kwam onder andere een kanaal 

voor de Formule 1 bij. Transponder 12070 H is nieuw in gebruik genomen. Alle zenders zijn 

gecodeerd. Zie InfoSat. 

Sender Neu Jerusalem, Duitsland, reli, fta. Op twee transponders… twijfelt men..? 

 

DAZN 3 en 4, in SD en in HD, Movistar, Spanje, code. 

CNews HD verscheen fta, Frankrijk, nieuws. CNews zit al op Astra 19 oost op 12207 V. 
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Astra 3 (3B) op 23,5 oost 

Play7 begint op 2 april. Maar we weten nog niet of TV Vlaanderen deze SBS Belgium-zender 

gaat doorgeven. Zie ook hiervoor.   

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

Volgens diverse berichten zou Pitaara TV, een fta filmzender uit India, via de Astra 28 oost te 

zien zijn (11582 H). Scannen leverde bij het uitbrengen van dit nummer niets op. Via de 

website van Pitaara TV kan wel live gekeken worden.  

De stream komt in Kanalenlijst Hans van april. Bron o.a. Satkurier. 

 

Rai News 24 is op een andere transponder gezet, Italië, nieuws, fta. 

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

 

Zoals aangekondigd heeft de publieke omroep van Zwitserland (SRG SSR) de zenders van 

transponder 17 (11526 H) op 9 maart verhuisd naar transponder 123 (10971 H).  

Het gaat om drie tv-zenders (SRG Info, fta en RSI LA 1 HD en RSI LA 2 HD, code) alsmede 

26 radiozenders. Zie voor alle details van de zenders hier. 

De oude zenders worden met de toevoeging ‘OLD’ nog tot 25 mei nog doorgegeven.  

De Zwitserse provider Kabelio heeft de zender blue Zoom HD geplaatst, code. Zie InfoSat. 

Alaan TV HD, Arabisch fta. 

De staat Vaticaanstad heeft onder de naam Telepace HD al jaren een zender op de Hotbird. 

Recent is er op transponder 11334 H een testbeeld vanuit het Vaticaanstad bij gekomen. De 

naam: Vatican Channel. Blijvertje..?  

Telepace en Vatican Channel zijn in Kanalenlijst Hans te vinden in het boeket Religie. 
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Pop Economy, Italië, fta. Hoewel Pop doet denken aan muziek gaat het hier om een 

nieuwszender, een wetenschapszender. Zie ook InfoSat. 

 

Eutelsat 9B, 9 oost 

Discovery Channel HD nam de plaats in van Penthouse Quickies, Joyne, code.  

Dit kan het begin zijn van de lang aangekondigde wijzigingen door Joyne NL (en BE). Zoals 

het toevoegen van het pluspakket bij Joyne NL aan het basispakket.  

Er zouden ook zenders van Discovery bij Joyne komen. Of daar nog ruimte is op de drie 

volle transponders… Op 11727 V wellicht, deze transponder biedt zelfs onderdak aan vijf tv-

zenders van A1 Broadcasting. Op de andere twee transponders zagen we nog geen 

beweging. 

Joyne stelde ons eerder dat alles zeker in het eerste kwartaal 2021 gerealiseerd zou zijn. 

Wel… dat is dus voor 1 april… we hopen dat het geen grap is… 

 

De zender Discovery HD is weliswaar toegevoegd maar geeft nog geen beeld. 

 

Play7 wordt vooralsnog niet door Joyne BE gebracht. Zie ook hiervoor. 
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Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort) 

     

Volgens Totaal TV wil T-Mobile met een nieuwe reclamespot klanten weglokken bij Ziggo en 

KPN. In de nieuwe spot wordt het aanbod van T-Mobile Thuis gepromoot. Ziggo is hier de 

grootste aanbieder in gevolgd door KPN en dan T-Mobile. Het verschil tussen Ziggo en T-

Mobile is zo’n drie miljoen klanten. Deze zijn volgens een ander bericht van Totaal TV niet 

snel naar glasvezel te bewegen. De DSL-klanten bij KPN wel, aldus een onderzoek van 

Telecompaper.    

 

 

Een Nederlander die zich als Belg voordeed door op 2dehands.be illegale IPTV aan te 

bieden heeft aan de Stichting BREIN een compensatie betaald voor de gemaakte kosten. 

Ook heeft hij een onthoudingsverklaring getekend waarin staat dat bij herhaling een boete 

betaald moet worden. Bron: BREIN en Emerce.   

 

   

  

In Spanje is de organisatie van Modbro opgerold. Modbro is (was..!) een app waarmee 

illegaal naar tv kon worden gekeken. Er waren meer dan 100 miljoen gebruikers. Er zijn door 

de Spaanse politie en Europol in drie panden invallen gedaan. Daarbij zijn 20 sites met 

servers gesloten. Een server in Portugal is stopgezet. Een server in Tsjechië is onderwerp 

van nader onderzoek. Er zijn vier personen gearresteerd (drie in Spanje, een in Andorra). Op 

bankrekeningen is beslag gelegd. Bronnen: Digital TV Europe en Europol. 
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https://www.digitaltveurope.com/2021/03/12/modbro-the-worlds-largest-pirate-streaming-app-has-been-shut-down-by-police-with-four-arrests-made/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/illegal-mobile-application-more-100-million-users-taken-down-in-spain


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 6                   
 

20 maart 2021     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pag: 7/21 
  

 

In Rennes (Frankrijk) heeft de rechter een boete van € 7 miljoen opgelegd aan een groep  

die illegaal via 20 sites IPTV streams van de sportzenders van Canal+, beIN Sports en RMC 

Sport aanbood. De exploitatie vond plaats van 2014 tot 2017. Bron: Digital TV Europe. 

 

  

Netflix weet natuurlijk goed dat accounts worden gedeeld. Blokkeren wordt nog niet gedaan. 

Maar wel wil Netflix een waarschuwing geven aan de ‘sub-gebruikers’. Deze waarschuwing 

wordt momenteel getest. Men krijgt dan een tekst te zien met het verzoek zelf een 

abonnement te nemen. Bron: Tweakers en BBC. 

 

 

Wel eens iets gekocht bij Amazon? Bij de bestelling krijg je een keuze te zien bij de 

bezorgoptie 'gratis levering binnen een dag', met daarachter de link naar Amazon 

Prime. “Wie voor deze bezorgoptie kiest, wordt automatisch lid van Amazon Prime. Na 

een maand wordt dat een jaarlijks verlengd Prime-abonnement. Bij het bestellen noch 

het betalen wordt je op extra kosten gewezen” zo klaagt een blogger. “Velen komen hier 

pas maanden later achter.”  

Men kan simpelweg contact opnemen met Amazon om het geld terug te vragen. 

Beëindig wel eerst het lidmaatschap via je Amazonaccount. Zie RADAR. En hier. 

 

De Prime Video app is ook beschikbaar voor de Ziggo Mediabox Next, zie hier. 

 

 

 

De BBC meldt op haar website dat de stream van de BBC radiozenders zijn gewijzigd. Met 

name gebruikers van TuneIn (Sonos) krijgen een melding. De datum 22 maart zou hierbij 

cruciaal zijn. De BBC-radiozenders zijn onderdeel van BBC Sounds. 
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In Kanalenlijst Hans van april staan de nieuwe stream url’s van alle BBC radiozenders. Met 

dank aan Henk voor het aanleveren. 

 

 

Na acht jaar is bij Washington DC (USA) een middengolfzender uitgezet. Deze zond nog 

non-stop een verkeerbericht uit in verband met de inauguratie van president Obama… 

2013… Bron: RadioNL. 

 

 

De nieuwe vrouwenzender van de Poolse provider TVP, Kobieta, is 8 maart gestart maar zal 

vooralsnog alleen via aardse zenders te ontvangen zijn (DVB-T2). En via sommige Poolse 

kabelproviders. Zie hier. 

 

 

HBO MAX zal eind dit jaar in 60 landen buiten de USA, waaronder 21 Europese landen, 

beschikbaar komen. Bron: DigitalTV Europe. 

 

 

Ziggo’s GigaNet is nu ook in Eindhoven beschikbaar. Zo’n 110.000 huishoudens kunnen 

deze thans bestellen om tot 1 gigabit per seconde te kunnen downloaden.  

Bron: VofafoneZiggo. Huis-aan-huis heeft Ziggo folders over GigaNet verspreid.  

Ook Rijswijk (Zuid-Holland) is klaar voor Ziggo’s GigaNet. Hier gaat het om 28.000 

huishoudens. Idem Zutphen met 22.000 huishoudens. Meer over GigaNet hier. 

Meer over Formule 1 in 4K bij Ziggo vind je hier. En hier. Technische details via Totaal TV. 

Zie ook hierna bij Reacties en vragen van lezers. Alternatieven hier. 

   

NLZIET meldt een nieuw platform en de toevoeging van AT5 en Insight TV aan haar pakket. 

Daarmee zijn er nu 36 zenders te zien. Ook de app is vernieuwd. NLZIET noemt zich 

daarmee ‘compleet vernieuwd’. De verbeteringen zijn samengevat in deze YouTube-video. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.hendrikjansen.nl/henk/streaming.html
http://www.radio.nl/822845/vs-vergeten-am-zender-herhaalt-verkeersinfo-uit-2013
https://kobieta.tvp.pl/
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Lokale omroepen: mutaties DAB+ en nieuws 

 

Radio Monique heeft problemen met de (spoel)antenne voor de middengolf. Daarom was er 

sinds begin maart geen signaal op 918 AM. Wel via DAB+. Daar werd zelfs uitgebreid. Men 

is via DAB+ in Noord-Holland te horen op kanaal 6A en 8B. En wereldwijd via de stream.  

Bron: Radio Monique. Op 15 maart kregen we het bericht dat de middengolfzender weer aan 

staat.  

 

 

Brugse Radio is de nieuwe naam voor Radio Brugs Ommeland. Bij de contactgegevens staat 

nog wel de oude (officiële?) naam.  

 

Schalkhaar AM kondigt op haar site aan op 19 maart te beginnen met testuitzendingen. De 

AM staat voor middengolf: 675 KHz. Er zal ook een online stream zijn.  

Schalkhaar is een dorp in de gemeente Deventer (Overijssel). 

 

De staatssecretaris EZK heeft een besluit gepubliceerd met daarin FM-frequenties die via een 

veiling beschikbaar zijn. Het gaat om frequenties bedoeld voor zeer lokaal gerichte niet-

commerciële zenders. Via de site van het ministerie is een bijlage te downloaden met alle details 

van de kavels B39 tot en met B54. 

 

Tukker FM is sinds 19 maart in vrijwel de hele provincie Overijssel via FM te beluisteren. Voor de 

regio Zwolle is 97,2 MHz in gebruik benomen. Bron: Tukker FM. 

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. 
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Reacties en vragen van lezers 

Plepkeshenkie schreef ons dat hij een 180 cm draaibare schotel heeft. Hij gebruikt 

Kanalenlijst Hans, versie rotating (draaibaar). Veel zenders kan hij echter niet ontvangen. 

Hoe zit dat? Wel… de draaibare kanalenlijst wordt gemaakt door de ‘vaste’ lijst (9, 13, 19, 23 

en 28 oost) te combineren met de posities 75 oost t/m 61 west van KingOfSat. Zie hier.  

Dit gaat met het satedit-programma Dreamset. Daarbij is gekeken naar satellietposities die 

normaal gesproken in Europa te ontvangen zijn.  

Satellieten met enkel de C-band worden door Hans niet in de draaibare lijst opgenomen. Als 

je de C-band toch wilt hebben dan moet je deze zelf even downloaden en het vinkje in 

Dreamset bij C-band weglaten.  

Heeft iemand van onze lezers een ontvanger met C-band? Meld je eens..! 

 

Plepkeshenkie schreef als voorbeeld de positie 26 oost. Hier hangen momenteel vijf 

satellieten. De eerste zenders in de kanalenlijst zijn wellicht niet te ontvangen maar vele 

andere wel. Neem bijvoorbeeld transponder 12683 V (Badr 4). Deze komt in Eindhoven met 

een Triax 1 meter schotel met 10,6 dB ongeveer binnen. Beam: zie KingOfSat, voldoende 

voor België en Nederland. 

 

 

Tip: als je je stoort aan alle zenders die je niet kunt ontvangen, voer dan een ‘handmatig 

zoeken’ uit. In OpenPLi te vinden via Menu, Instellingen, Tuners en zenders zoeken, 

Handmatig zoeken. Stel in op zoeken naar één satelliet en voor het zoeken alle zenders 

wissen (groen = aan). Kies of je alle zenders wil of alleen de vrij te ontvangen.  

 

Vervolgens scannen. Dit leverde nog 288 zenders (tv en radio) op.  
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Het is echter onmogelijk om transponders te gaan wissen bij het maken van de draaibare 

lijst. En daarbij… Hans weet niet waar de gebruiker zijn schotel heeft staan en hoe groot 

deze is. Reacties op de rotatinglijst zijn echter altijd welkom: specials@detransponder.nl . 

In de UP/DOWNLINK van 27 januari 2021 (pagina 20) is de Quantis QE317 genoemd, of de 

gelijksoortige ontvanger die Ziggo zelf voor 50 euro aanbiedt, als oplossing voor digitale 

radio na de afschakeling van de analoge radio. Deze digitale radio-ontvanger kan doorlussen 

maar aangeraden wordt een coax splitter te kopen. Reden: het digitale radiosignaal komt niet 

uit de radiopoort op de wandcontactdoos maar uit de tv-poort. Je kan doorlussen maar… dan 

werkt het retoursignaal voor de tv niet.  

Dit merkte ook lezer Eugen op. Hij schrijft ons: “De handleiding van deze Quantis QE-317 

meldt dat je de RF-out moet gebruiken om signaal door te lussen naar de TV c.q. Mediabox. 

Helaas (naar eigen ervaring) blokkeert deze setup het retourkanaal van Ziggo. In deze setup 

werkt VOD en 'Uitzending Gemist' niet meer. Er komt een foutmelding 'Sorry, er kan geen 

verbinding gemaakt worden'. Gemeld aan Ziggo. Oplossing: gebruik een TV/TV-splitter óf 

een eigen uitgang van de eventueel aanwezige Tratech versterker. 

Overigens wordt dit door Ziggo gratis nageleverd. Dus sowieso positief... Heb Ziggo wel 

verzocht dit in latere handleidingen aan te passen.” 

Op de site van Ziggo staat het nu ook: “Doorlussen naar de Mediabox XL of Cisco mediabox 

kan helaas niet”. Niet geheel volledig. Als men geen mediabox gebruikt maar rechtstreeks de 

coaxkabel op de (smart)-tv aansluit geldt immers hetzelfde. 

    

 

Onder het plaatsen van de vorige UP/DOWNLINK in het forum van OpenPLi ontstond een 

bijdrage hoe men het beste de Formule 1-uitzendingen kon zien. Dit kan via een 

jaarabonnement bij F1 TV Pro, de schotel (o.a. bij Canal Digitaal), via Ziggo of zelfs via een 

app van MBC. Zie Totaal TV. Later dit jaar mogelijk in een nóg betere kwaliteit (Totaal TV) 

De website om een abonnement te nemen op F1 vind je hier. 

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

 

Alle BMW’s die vanaf 2022 van de band rollen zullen Radioplayer als app hebben.  Bron o.a. 

Radionews.de, RadioToday en RadioVisie. 

Commentaar: Radioplayer is een organisatie die voor een twaalftal landen een app gemaakt 

heeft die gebruikt kan worden door autofabrikanten. Zo is er een app voor België, Duitsland 

en Nederland. Naar we verwachten zal voor de Nederlandse markt alleen de NL-app door 

BMW geïnstalleerd worden. Of je de app voor BE en DE kan installeren is ons niet bekend. 

Radioplayer maakt ook techniek voor de smartphone en voor thuissituaties zoals voor de 

smart-speaker en smart-tv. Voor NL is er nog geen Radioplayer app in de Google Playstore. 

 

En weer was het raak, volgens ons de tweede keer dit jaar. Een regelkast van een zendmast 

in Albasserdam werd door een man in brand gestoken. Bron: Nieuwsopbeeld. 

 

Waarom steekt iemand een zendmast in brand? De eerste verdachten voor de rechter weten 

het vaak niet. Ze opereren ook niet in een groep, het is ‘los zand’. Ze stellen niets tegen 5G 

te hebben. Hoe dom kun je dan zijn… het is aan de rechter dit te beoordelen en een straf uit 

te spreken. Bron: AD. 

 

Verzamelaars heb je in alle soorten. In het VTM-programma ‘Alloo’ kwam 10 maart Jacques 

(73) aan bod in het programma ‘Alloo Bij…’ van Luk Alloo.  

Jacques leeft al 40 jaar tussen stapels elektronica. Hij is lid van drie radioverenigingen en 

repareert nog volop (“niet gratis” zegt hij vaak). Dus zijn hobby is zijn (levens)werk. 

Bron: VTM. Terug te zien via VTM GO.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://radioplayer.org/
https://www.radionews.de/radioplayer-gewinnt-bmw-als-automotive-partner/
https://radiotoday.co.uk/2021/03/bmw-cars-to-benefit-from-new-radioplayer-partnership/
https://radiovisie.eu/blad-750-radioplayer-cd-baby-delmare-video/
https://radioplayer.org/the-netherlands
https://radioplayer.org/our-mission
https://play.google.com/store/search?q=radioplayer%20app&gl=NL
https://nieuwsopbeeld.nl/2021/03/08/brand-in-zendmast-hooftmanlaan-alblasserdam/
https://www.ad.nl/binnenland/echt-geen-idee-waarom-ik-die-zendmast-in-brand-stak~a6c7a4ab/
https://vtm.be/jacques-leeft-al-40-jaar-tussen-bergen-elektronica~vaf29c73e-824b-4a93-8be6-9251972d5812?


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 6                   
 

20 maart 2021     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pag: 13/21 
  

 

Weerradars detecteren niet alleen neerslag, maar ook vogels in de lucht. Aan de hand van 

deze data kunnen onderzoekers hun migratie bestuderen. Dit is vooral handig voor het 

bestuderen van zangvogels, die 's nachts migreren.  

Meer informatie en grafieken van tien aanklikbare radars uit de Benelux vind je op de site 

meteo.be/vogeldetectie. Vogels blijken vooral ’s nachts over te trekken.  

 

 

De Franse M6-Groupe wordt wellicht overgenomen. De grootste eigenaar met 48% is thans 

de RTL Group. Deze onderhandelt over de prijs van de aandelen.  

M6-Groupe brengt zenders als M6 en 6ter en de kinder- en muziektelevisie Gulli, Canal J, 

W9, MCM, RFM TV. En de radiostations RTL, RTL2 en Fun Radio.  

Bron: Parabola (NL-vertaling). 

 

 

De ORF TVthek is nu ook in Oostenrijk verkrijgbaar via Sky-Austria. Klanten van zowel Sky 

Q (kabel en satelliet) als Sky X (internetstreaming) kunnen vervolgens de ORF TVthek-app 

gebruiken en zo toegang krijgen tot het populairste livestream- en video-on-demandaanbod 

van Oostenrijk. Op de live-uitzendingen zit vaak een geoblocking (VPN nodig) maar op de 

‘Sendung verpasst’ lukt terugkijken vaak wel.  
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Coronavirus en de media 

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

 

Meer abonnementen op de digitale versie van een krant en meer abonnementen op VOD-

diensten. De oorzaak: de coronacrisis. Zie verder bij Spreekbuis. 

HLN (Het Laatste Nieuws) bracht van vrijdag 12 maart 18.00 uur tot zaterdag 13 maart 18.00 

uur live het programma ’24 UUR LIVE’. Eén jaar na de eerste lockdown in België.  

Een non-stop optreden van 119 (Vlaamse) artiesten. Onder begeleiding van de band van 

Miguel Wiels. De presentatie was in handen van Niels Destadsbader. Een topprestatie.  

Zie ook HLN. 

    

 Hardwarenieuws 

 

Totaal TV heeft de Nokia Streaming Box 8000 getest. Het installeren ging heel eenvoudig. De 

afstandsbediening is wel echt nodig. Onder andere voor de spraakbediening. De ab biedt ook 

directe knoppen tot Amazon Prima Video, de Google Playstore, Netflix en YouTube. Via de 

Google Playstore zijn de apps van andere VOD-aanbieders te downloaden, zoals Disney+ en 

Videoland. En de GO-apps van providers als Canal Digitaal en Ziggo.  

 

De Nokia Streamingbox 8000 gebruikt thans Android 10. Zie voor de totale test hier. 
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Ziggo geeft haar klanten hardware in bruikleen. Bij wijziging of beëindiging van het contract moet 

dit in beginsel terug. In beginsel, want als het verouderd is mag je het houden. Op de site van 

Ziggo staat een overzicht van apparatuur. Maar niet helder is wat terug moet of naar de 

milieustraat... Ziggo zal het dus zelf zeggen. 

Softwarenieuws 

Algemeen 

 

Ziggo heeft de Amazon Prime Video-app beschikbaar gemaakt op de Mediabox Next.  

De app is beschikbaar onder het menu 'Apps' en wordt ook opgestart via de spraakopdracht 

'Prime Video'. Bron: Telecompaper en het Ziggo Community. 

 

 

 

De Seca-Mediaguard-codering heeft zijn langste tijd gehad. Canal+ is in Polen begonnen 

met het langzaam afschakelen van dit ‘lekke systeem’. Voortaan is Nagra MA daar dan de 

standaard. Langzaam worden zenders afgeschakeld van SM zodat kijkers wel naar de 

nieuwe codering moeten overstappen. Welk land volgt..? Bron: Satkurier (NL-vertaling). 

 

 

 

Het Duitstalige forum Dreamworld heeft onder de naam ‘Dreamworld 2.0’ op 14 maart een 

herstart gemaakt. De site is https://www.dreamworld.bz  
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De VRT geeft tips over een optimale wifi in huis en tuin, zie hier. 

 

 

In nummer 2021-3 schreven  we over de software update van de Ziggo Mediabox Next naar 

versie 4.29 (eind januari effectief). Thans voert Ziggo versie 4.30 door. Zie hier wat er 

verbeterd is.  

Als je live tv wilt kijken van de NPO app zit er een addertje onder het gras. Als je zonder 

abonnement een van de live zenders kiest schakelt de ontvanger naar de bewuste tv-zender 

op de ontvanger. Dus een echte zelfstandige app is het niet.  

OpenPLi voor dummies 

Op het forum van OpenPLi is door ene John een item geopend met als naam ‘OpenPLi for 

dummies’. Kennelijk is hij zoekende en heeft hij ook wel het een en ander gevonden. Zijn 

bevindingen heeft hij namelijk beschreven in een soort handleiding voor beginners, zie hier 

de versie van 7 maart (scroll verder voor mogelijk een latere versie). 

Complimenten aan John. Wat ons als commentaar opvalt: erg gericht op de ontvanger die hij 

gekocht heeft (een VU+) en enkele leuke elementen ontbreken (picons, zenderlijst).  

OpenPLi en andere images: volume regelen 

Pearl2000 stelde op het forum van OpenPLi een probleem: het geluid (volume) van zijn 

Mutant HD51 is te laag als eerder bijvoorbeeld Netflix of YouTube is gebruikt. De tv staat 

voor de VOD-smart-tv-diensten op bijvoorbeeld stand 20 maar voor de satreceiver is dit te 

laag. Dan zou stand 40 nodig zijn. Wat hier aan te doen? 

Een oplossing is volgens Sagitarius het uitschakelen van de HDMI-CEC, vervolgens het 

volume 100% zetten, bevestigen (groene knop) en vervolgens HDEMI-CEC weer aan. 

Een andere oplossing geeft Loui. In het menu van de A/V Instellingen het ‘automatisch 

volume’ inschakelen. Sagitarius ziet deze oplossing niet zitten. Er zou vervorming optreden. 

Vooral in passages met zacht geluid. Tech reageert door te stellen dat het probleem zich 

vroeger voordeed toch reclames veel harder werden uitgezonden. Dit is nu niet meer het 

geval, alles staat op 0 dB afgesteld. 

 
 

Ons advies: probeer eerst de eerste oplossing. En later eventueel de tweede en luister goed. 

Picons 

Ingezonden door Rudy, waarvoor hartelijk dank! 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://radio2.be/de-inspecteur/laat-je-wifi-het-soms-afweten-probeer-deze-tips-eens-uit?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Alles-over-de-software-update-van-de-Mediabox-Next/ba-p/681198
https://forums.openpli.org/topic/82371-openpli-for-dummies/#entry1326775
https://forums.openpli.org/topic/82383-geluid-mutnt-hd51-openpli-73/#entry1326867
https://forums.openpli.org/topic/82383-geluid-mutnt-hd51-openpli-73/#entry1326959
https://forums.openpli.org/topic/82383-geluid-mutnt-hd51-openpli-73/#entry1327195
https://forums.openpli.org/topic/82383-geluid-mutnt-hd51-openpli-73/#entry1327383


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 6                   
 

20 maart 2021     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pag: 17/21 
  

Wat zijn picons? 

Picons zijn kanaallogo's die aan een of meer tv- of radiokanalen zijn gekoppeld met behulp 

van een servicereferentie of een vereenvoudigde versie van de kanaalnaam. De logo’s 

worden getoond in de ‘informatiebalk’ zodra je naar een ander kanaal zapt, of in de EPG en 

op het lcd-scherm van sommige boxen.  

Picons kunnen worden geïnstalleerd op de populaire Enigma2-satellietontvangers, maar ook 

sommige tv-backends voor Kodi ondersteunen picons. 

Welke versie moet ik gebruiken? 

Er zijn meerdere versies en resoluties beschikbaar voor onder andere satelliet of kabel. 

Welke versie je nodig hebt, hangt af van persoonlijke voorkeur, gebruikte skin of gebruikt 

systeem/backend. In hoofdlijnen kun je de beschikbare picons opdelen in 2 versies: SRP en 

SNP. 

SRP (Service Reference Picon) is de klassieke variant en werkt op alle systemen. De logo’s 

worden vernoemd naar de referentie van het kanaal. Voorbeeld: 

1_0_1_1B6C_C88_3_EB0000_0_0_0.png die verwijst naar het logo van RTL4. Maar dit 

systeem kent zijn beperkingen. Internetstreams krijgen bijvoorbeeld geen picon omdat een 

stream doorgaans geen unieke servicereferentie heeft. Daarnaast verandert een 

servicereferentie van een kanaal nogal eens zodra een kanaal naar een andere 

satelliettransponder is verhuisd. Iedere positiewisseling betekent dat de koppeling tussen 

Service Reference en logo handmatig moet worden gemuteerd. Erg omslachtig en hierom is 

een gebruiksvriendelijker alternatief bedacht. 

SNP (Service Name Picon) is de nieuwe standaard. Het idee achter SNP is dat een 

vereenvoudigde naam afgeleid van de kanaalnaam wordt gebruikt om een kanaallogo op te 

zoeken. Het idee en de code werd voor het eerst geïmplementeerd door OpenVIX voor de 

Enigma2-tuners. Maar ook andere imagebouwers hebben deze ondersteuning reeds 

ingebouwd. Gebruik maken van de SNP-versie betekent minder onderhoud en minder 

picons/links. Om een voorbeeld te geven: Er zijn verschillende services van Channel 4 op 

Astra 2 te vinden. Deze hebben allemaal een unieke servicereferentie nodig, maar één SNP-

link werkt voor ze allemaal. Bijkomend voordeel is dat internetstreams hiermee ook een 

picon kunnen krijgen. 

Vervolgens is er nog een onderverdeling in full, satellietpositie of kabelprovider, groottes, 

kleurstelling en achtergrond. Satelliet- of kabelprovider spreekt natuurlijk voor zich. Als je niet 

zeker bent kun je voor de full-versie kiezen. Hierin zitten alle beschikbare logo’s (op moment 

van schrijven ruim 11.000 stuks!), dus vrijwel zeker ook vele die je niet nodig zult hebben. 

Probeer dus wel zo specifiek mogelijk te gebruiken. Voor gevorderden is er nog de 

mogelijkheid om met je eigen kanalenlijst een op maat gemaakte piconset te bouwen. Lees 

verderop hoe dat gaat. 

Grootte is een persoonlijke voorkeur of afhankelijk van het gebruikte image of skin. Op een 

groot tv-scherm zou je voor een wat groter logo kunnen kiezen om meer details te krijgen, 

maar het moet natuurlijk ook in de skin passen. 220x132-190x102 betekent een logo van 

190x102 pixels op een achtergrond van 220x132 pixels. 

Kleurstelling is wederom heel persoonlijk en afhankelijk van het gebruikte image of skin. 

Gebruik je een donkere skin en wil je alleen logo’s zichtbaar? Kies dan voor een 
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light.on.transparent. In deze versie zijn donkere logo’s lichter gemaakt zodat ze goed 

leesbaar blijven. Hieronder vind je een paar voorbeelden hoe de picons eruitzien met de 

verschillende opties. 

 

Dit is slechts een voorbeeld met één logo. Ze zijn hier tegen een grijze achtergrond gezet 

zodat je de transparantie beter kunt zien. Zoals gezegd, de lichte versies zien er beter uit op 

een donkere skin. Donkere versies zijn beter voor een lichtere skin. 

Waar kan ik de picons vinden? 

Afhankelijk van welk systeem of image zijn ze op verschillende manieren te downloaden. 

Voor Enigma2-ontvangers die bijvoorbeeld OpenPLi gebruiken zijn ze te vinden onder 

Applicaties -> Downloaden -> picons.  Sla de picons bij voorkeur in het flashgeheugen op, 

tenzij je een SSD als harde schijf gebruikt. Dit om te voorkomen dat telkens je harde schijf 

opstart tijdens het wisselen van kanaal. 

Gebruik je een ander image die deze picons niet standaard in hun feed aanbiedt, dan kun je 

ze zelf downloaden van deze link: https://github.com/picons/picons/releases/latest 

Voor Enigma2-ontvangers die bijvoorbeeld OpenVIX gebruiken, is het het gemakkelijkst om 

de gewenste versie te downloaden met de extensie .ipk. Zet hem daarna op een USB-stick 

en steek de stick in je ontvanger. Navigeer vervolgens met de afstandsbediening naar een 

menuoptie genaamd ‘Installeer lokale extensie’, afhankelijk van gebruikte image of vertaling. 

Kodi-backends verschillen nogal van elkaar en je kunt hiervoor het beste de instructies van 

de backend raadplegen, in dit geval wil je waarschijnlijk geen .ipk downloaden. 

Ik kan niet kiezen uit de beschikbare piconsets? 

Dat kan gebeuren. Mocht je een specifieke wens hebben waardoor je een aangepaste versie 

moet maken, kijk dan op de projectpagina op GitHub. https://github.com/picons/picons. Hier 

staat een stap voor stap uitleg hoe je eigen picons te bouwen. 

Kan ik meehelpen? 

Zeker! Het maken en onderhouden van picons wordt gedaan voor en door hobbyisten. Je 

kunt desgewenst bijdragen door naar de projectpagina op GitHub te gaan: 
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https://github.com/picons/picons. Zorg ervoor dat je de regels leest en gebruik alleen Engels 

als taal. Je kunt ook een probleem openen als er picons ontbreken of iets anders met 

betrekking tot het project. 

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 

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 in de vorige kanalenlijst verwijderde 

boeketten blijven staan. Bij het overzetten vanuit de pc heb je dat probleem niet. 

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.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://github.com/picons/picons
https://m7cdn.io/canaldigitaal/downloads/zenderlijst.pdf
https://m7cdn.io/tvvlaanderen/pdfs/zenderlijsten/zenderlijst-tv-vlaanderen-satelliet.pdf
https://joyne.nl/Joyne/Basis/index.html
https://www.joyne.be/zenderoverzicht/
https://static.canal-plus.net/boutique/espace-client/pds/Num_CANAL_panorama_chaines_2021.pdf
https://m7cdn.io/directone/pdf/Frekvencialista-20210115-DirectOne.pdf
https://m7cdn.io/hdaustria/downloadbereich/handbuecher/HDAustria_Senderliste.pdf
https://m7cdn.io/focussat/pdf/focussat-frecvente-ian2021.pdf
https://nl.kingofsat.net/pack-focussat.php
https://m7cdn.io/freesatsk/pdf/zoznam-frekvencii-freesat.pdf
https://www.skylink.cz/doc/cms_library/fastscan-cz-31.pdf
https://m7cdn.io/telesat/pdf/2020/liste-des-chaines.pdf
https://www.detransponder.nl/downloads-2/kanalenlijsten/
https://forums.openpli.org/
http://www.dreamset-editor.com/index.php
https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-4-maart-2021/
https://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
mailto:secretaris@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/contact/
http://www.detransponder.nl/contact/
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Uitsmijter: de uitvinder van het cassettebandje is niet meer 

 

Louis Ottens, uitvinder bij Philips van het cassettebandje is zaterdag 6 maart 2021 op 94-

jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Duizel (onder Eindhoven).  

Ottens vond de oude manier van muziek afspelen via grote banden in een bandrecorder veel 

te omslachtig. Zestig jaar geleden ontwikkelde hij daarom een veel handzamere kleinere 

variant, de compactcassette. Op de IFA van 1963 werd de compactcassette gepresenteerd. 

Philips probeerde een licentie van twee cent per band maar dat lukte niet. De 

compactcassette werd wél de wereldnorm. In 1968 waren er al een miljard gemaakt en dat 

liep op tot 100 miljard. 

Zie Mensenlinq 

Zie voor meer achtergrondinformatie het artikel in het Eindhoven Dagblad (10 maart 2021). 

En bij Omroep Brabant (10 maart 2021).  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.ed.nl/brabant/brabantse-vondsten-lou-ottens-de-bescheiden-uitvinder-van-het-cassettebandje~accdfd9b/
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/lou-lodewijk-frederik-ottens-9044433/
https://www.ed.nl/eindhoven/lou-ottens-philips-uitvinder-cassettebandje-overleden-we-waren-als-kleine-jongens-die-leuk-aan-het-spelen-waren~af8a81cd/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3355135/de-uitvinder-is-dood-maar-het-cassettebandje-is-bezig-aan-een-comeback
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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. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/downloads-2/nieuwsbrieven/
mailto:specials@detransponder.nl

