UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 7
Voorwoord
Pasen… drie dagen wat minder zonnig weer en we zitten nog in een soort van lockdown. Dus tijd
deze bomvolle UP/DOWNLINK eens rustig te lezen. Veel plezier!
In dit nummer onder andere:

‘Alles’ over de C-band door Henk;

RTL België en mogelijk ook RTL Nederland in de verkoop, idem T-Mobile NL;

Android Auto sinds 30 maart ook in België en Nederland beschikbaar.

AX Multibox en Maxytec Multibox vergeleken;

Inverto stopt wellicht met Ultra Black LNB, nieuw type op komst?
 Starlink gaat van start, ook voor de gewone consument;
 Ambilight nu ook via usb voor een monitor;
 Inmarsat begint rechtszaak tegen de Staat.
Reacties op dit blad zijn van 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:








29 maart. Studio100 vierde haar 25e verjaardag (zie o.a. RadioVisie);
1 april. Sky Deutschland is gestart met Sky Crime en Sky Comedy;
1 april, Joyne zou de nieuwe samenstelling van haar pakketten BE en NL afgerond
moeten hebben… niet dus;
1 april. ClipMyHorse.TV begonnen bij Sky Deutschland en HD+ (zie hier);
2 april. Play7 is gestart. 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;
29 april. Ziggo schakelt analoge radio in de regio's Alphen aan den Rijn en
Sneek/Terschelling/Vlieland vanaf 29 april af. Vanaf dan is via de kabel alleen nog
digitale radio te ontvangen, zie Ziggo.

Algemeen omroepnieuws

Nederland telt vanaf 2022 waarschijnlijk elf publieke omroepen. Naast de huidige negen
worden Omroep Ongehoord en Omroep ZWART toegevoegd. PowNed blijkt dus ook de
grens van minimaal 50.000 leden te hebben gehaald.
Dit heeft het Commissariaat voor de Media op 30 maart bekend gemaakt.
Definitief is het nog niet. Het CvdM heeft alleen gekeken naar voldoende geldige leden. Er
zijn meer wettelijke gronden. Er moet nog een advies aan de minister worden gegeven door
de NPO en de Raad voor Cultuur. Voor 1 augustus besluit de minister.
Arnold Karskens, voorzitter van Ongehoord Nederland, toonde zich verheugd. Net als
Dominique Weesie van PowNed.

NPO 2 Extra zal bij menig provider langer in het basispakket blijven. De reden: de coronacrisis houdt maar aan. NPO 2 Extra wordt als ‘cultuurzender’ gezien.
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Op maandag 22 maart is via alle (commerciële en publieke) radiozenders een promotie
gestart voor DAB+. De naam: ‘FM wordt DAB+ Ben jij al om?’. Zie Digital Rado Nederland
en Spreekbuis.
De videopromo is te zien op YouTube. DAB+ is logisch volgens de video… de vergelijking
wordt gemaakt met het losse kaartje voor openbaar vervoer naar de OV-chipkaart, de
videotheek werd VOD, kaartlezen werd navigatie, dus FM wordt DAB+.

Mogelijk komen de zenders van voetbalkanaal ESPN Nederland ook in UHD/4K ter
beschikking. Dit werd tegenover Totaal TV meegedeeld. Waar en wanneer is onbekend.
Play7 begon 2 april. Eerder was er op kanaal 21 van Telenet al een aankondiging te zien.
Met dank aan Ronald voor het insturen van een foto van het testbeeld.

Wat is er te verwachten? Zie hier.

Dat de BBC moet bezuinigen is bekend. Een van de zenders die daar de dupe van wordt:
BBC Four. Deze zender mag geen nieuwe programma’s meer produceren maar enkel oude
heruitzenden. Een soort ‘archiefzender’. Bron: Advanced TV en Villamedia.
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
ClipMyHorse.TV, Sky DE en HD+, paardensport, code, ging 1 april van start op 11656 V.
Zie hier en hier.

Niederbayern TV HD gaat verhuizen van 10714 H naar 11553 H. Op de nieuwe plaats is al
een testbeeld te zien. Aan de zendernaam is ‘neu’ toegevoegd. De wijziging gaat 14 juni
2021 officieel in.

Ook TVA Ostbayern HD gaat, met OTV, van 10714 naar 11553 H op 14 juni 2021. Fta. |
De uitzendingen via 10.714 H zullen t.z.t. worden gestaakt, aldus InfoSat.
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Op 1 april begonnen Sky Comedy HD (11.759 H) en Sky Crime HD (11.914 H), code, via
Sky DE. De aankondiging was al enkele dagen daarvoor te zien.

De drie erotische kanalen van Sky Blue Movie zijn niet meer via de satelliet op te vragen.
Maar volgens Digital Fernsehen zijn er andere manieren om te kijken: via de app ‘Blue Movie
18+’ in de Sky Q ontvanger op te roepen. IPTV dus. Beate Use TV blijft voorlopig wel via de
satelliet uitzenden.
Movistar+, Spanje, wijzigde diverse zenders, code.

Astra 3 (3B) op 23,5 oost
Play7 is 2 april begonnen. We hebben TV Vlaanderen herhaaldelijk gevraagd of deze zender
aan hun aanbod zal worden toegevoegd. Op woensdag 31 maart kregen we een negatief
antwoord.

Op donderdag 1 april werd op transponder 12129 V iets toegevoegd… Play7.

Vrijdag 2 april werd de epg-balk gevuld met het eerste programma. In een nieuwsbrief en op
Facebook deelde TV Vlaanderen mee vanaf 6 april de zender te gaan brengen. Jammer, zo
missen de abonnees de start terwijl de zender al lang van tevoren was aangekondigd.
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Astra 2 (2E, 2F, 2G) op 28,2 oost
ViacomCBS stopt 8 april met de zender BET (Black Entertainment TV). De zender wordt
overgezet naar een IPTV-stream bij My5 en Pluto TV. Bron: TBI.
Hetzelfde zal het geval zijn met de zender Viceland van Vice Media. Bron: TBI.
Pitaara, India, fta.

Hotbird (13B, 13C en 13E) op 13,0 oost
Het testbeeld van Vatican Channel = CTV, de omroep van het Vaticaan, is in het begin van
de ‘Goede Week’ vervangen door een live beeld van het Sint-Pietersplein. Fta.
De zenders uit Vaticaanstad staan in Kanalenlijst Hans vanaf april in een apart boeket
‘Vaticaanstad’. Het is immers een staat.

United States of Africa, fta, met zeer slecht geluid, 12558 V.
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Abu Dabi Sport 3 en 4 HD, code.
De Zwitserse provider Kabelio brengt momenteel 38 tv-zenders. Een uitbreiding met vijf
zenders: Swiss 1, blue Zoom D en France 3, 4 en 5.
Zie InfoDigital. De zenders zijn gecodeerd in panaccess. Zie hier de complete zenderlijst.

Eutelsat 9B, 9 oost

Discovery Channel HD was als naam nog even bij Joyne te zien. In de EPG stond nog het
programma van de voorgaande zender Penthouse Quickies… Op 23 maart is de zender
verwijderd.
We wachten nog op andere veranderingen, zoals het toevoegen van het pluspakket bij het
NL-basispakket en het toevoegen van Discovery-zenders (ook bij België). Beloofd was dit
het eerste kwartaal 2021 te voltooien. Het bleef echter stil op 1 april… helaas geen grap.
Joyne heeft meegedeeld de nieuwe Vlaamse zender Play7 vooralsnog niet te gaan brengen.
Op de ‘Joyne-transponder’ 11727 V verdween Finest TV Music Channel bij A1 Broadcasting.
Deze provider heeft daar nog drie tv-zenders en een radiozender.

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

De omzet van RTL Nederland was vorig jaar € 476 miljoen. Een deeltje daarvan kwam van
Videoland. Deze VOD-dienst telde eind 2020 zo’n 903.000 abonnees. Eind 2019 waren dat
er 630.000. Een forse groei dus. Bron: Spreekbuis.

Vanaf dinsdag 30 maart 2021, 17.30 uur, is Android Auto officieel ook in België en Nederland
beschikbaar. Een van de zenders die vanaf dit eerste moment te beluisteren is: KINK (en alle
KINK-subversies). Bron o.a.: Het Laatste Nieuws en Spreekbuis.
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Hoe werkt Android Auto? Op Tweakers staat een goede uitleg. Samengevat: als je
smartphone draait onder Android 10: geen probleem. Heb je Android 6 t/m 9: even via de
Google Play Store eerst de app installeren. De smarphone legt dan via usb of draadloos
verbinding met je autoradio… mits deze ook daar geschikt voor is (zie hier). Volgens Google
zijn inmiddels 50 automerken met meer dan 500 types al geschikt.
Duitsland, Ierland en Frankrijk gingen België en Nederland voor. Dus ervaring met Android
Auto is er genoeg. Zie ook het AD en Android Planet (en hier). YouTube-video van Android
Planet vind je hier met een uitgebreide uitleg over het installeren en de werking van diverse
apps. Ook Google bracht een video op YouTube met uitleg.

Alles over het bekijken van de Formule 1 bij Ziggo vind je hier. En hier.
Wil je als klant bij KPN naar de Formule 1 kijken dan is daar een abonnement op Ziggo Sport
Totaal voor nodig. KPN maakt hiervoor eigen klanten warm, zie Totaal TV.

Schlager Radio wordt de nieuwe naam van Schlager Radio B2. B2 wordt dus geschrapt.
Zie InfoDigital. De stream vind je in Kanalenlijst Hans, zowel in het radioboeket Duitsland als
Duitse schlagers, onder Radio B2. Ook de stream van de variant Schlager Radio Mixx.
Nog meer schlagernieuws: de NDR gaat binnenkort haar zender NDR Plus vervangen door
NDR Schlager. De domeinnaam voor de website voor NDR Schlasaellietenger is al geclaimd.

Ziggo levert geen EPG bij de radiozenders. Volgens Totaal TV is dat een eigen keuze van
Ziggo want menig radiozender levert het wel direct of indirect aan.

Wijzigingen in zuid Limburg op het DAB+-netwerk van MTVNL. De zender in Maastricht is
niet meer actief. In plaats daarvan is een zender in Eys in gebruik genomen. Deze is 109
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meter hoog ( de top staat 190 meter boven zeeniveau) en bereikt met 2,0 kW een groot deel
buiten Nederland. Op kanaal 7D worden momenteel enkel de BBC World Service en
classic.nl uitgezonden. Bron: RadioVisie.

De Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek) brengt nu maandelijks ook de luistercijfers
van radio die met streaming wordt beluisterd. In januari werd in Nederland 29,6 miljoen uur
per week online geluisterd. Gemiddeld waren er 176.443 streams tegelijk actief. Bron: NLO.
Zie hier voor het meten van ‘radio via IP’.
Via de site van de NLO kan ook via een tool per doelgroep berekend worden wie waar
luistert. Zie hier. Bijvoorbeeld in de auto ‘wint ‘ Radio 538. Thuis wordt het meest naar NPO
Radio 2 geluisterd. En op het werk of op school naar Qmusic.

In de auto luistert bijna 1/5 e via DAB+ en 66% via FM (Radio.NL).

TV Vlaanderen beidt ook tv via internet, IPTV dus. Er zijn drie pakketten beschikbaar: Light,
Basic en Plus. Alleen te bestellen op een adres in België. Bij het Basic- en Plus-pakket is
Canal+ Series inbegrepen.

Het schijnt dat veel mensen na opzeggen van een account bij Ziggo nog steeds de fta tv- en
radiozenders kunnen ontvangen. Op Breedbeeldweetjes staat een bericht dat Ziggo thans dit
aan het opschonen (uitschakelen) is. Idem Totaal TV.
Los van de ongebruikte aansluitingen is er nog een probleempje: het delen van de inloggegevens van de app Ziggo GO. Dit bleek onder andere bij de uitzendingen van de Formule
1 wedstrijden. Normaal 150.000 kijkers, zondag 28 maart 100.000 meer. Gelukkig zonder
storing. Zie Totaal TV. Lineair keken ook velen, top 2 in de kijkcijfers van 28 maart.
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RAI 1 (voorheen RAI UNO) wordt vanaf 3 april door KPN in HD weergegeven.
In een persbericht van Local Insert/PRatensis Media* is KPN daarmee de eerste distributeur
in Europa die RAI 1 in HD gaat doorgeven. Volgens onze informatie is dat niet juist, in
Zwitserland geeft UPC deze zender al in HD door.
*verantwoordelijk voor de Nederlandse zenderdistributie van RAI Com. RAI Com is een
dochter in de RAI Group, verantwoordelijk voor de verspreiding van de RAI-zenders buiten
Italië.
T-Mobile heeft NPO 2 Extra van SD naar HD gebracht.

Lokale omroepen BE en NL

Enschede heeft sinds 21 maart een nieuwe online radiozender: Ster van Enschede. Via de
stream ook ver buiten Enschede te beluisteren.
De stream zit ook in Kanalenlijst Hans van 2 april 2021, radio, boeket Stream NL regionaal &
lokaal, uiteraard bij Overijssel.

De gemeenten Amersfoort en Leusden gaan in het komende najaar een beslissing nemen
over de concessie voor de lokale omroep in hun beide gemeenten.
De initiatiefnemers van Nieuwsplein33 onderbouwen op deze website hun aanvraag voor
deze concessie en beschrijven wat Amersfoort en Leusden kunnen verwachten als het
Commissariaat van de Media de aanvraag honoreert.
RTV Utrecht, BDUmedia, De Stadsbron en de Bibliotheek Eemland slaan de handen ineen
om Amersfoort en Leusden aan een lokaal mediaplatform te helpen. Zie hier verder.
Bij Broadcast Magazine staat een interview met Gerard Schuiteman, zakelijk directeur bij
RTV Utrecht. Hij heeft het over de lokale omroep 3.0.
Schalkhaar AM is begonnen met uitzendingen. Te ontvangen via 685 KHz middengolf of via
een stream (Kanalenlijst Hans. Radio, Stream regionaal en lokaal, Overijssel).
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Twintig lokale publieke en streekomroepen zijn vorig jaar gestart met de pilot van het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor de versterking van de lokale journalistiek. Zo
ook OPEN Rotterdam. Zie hier een video over hun werk. De stream zit in Kanalenlijst Hans.
Naast een tv-livestream van OPEN Rotterdam biedt men op de website ook een livestream
van Rotterdam Podium. Hier kunnen allerlei doelgroepen gebruik van maken. Meer info hier.
Radio Podenco mag als commerciële radio-omroep gaan uitzenden. Dit heeft het CvdM
besloten. Men is op AM 1485 kHz vanuit Warffum te beluisteren . Een site hebben we niet
gevonden.
Ook Downtown Radio AM krijgt een vergunning van het CvdM.
Radio Europa Transmission radio mag direct van start. Alle besluiten zijn 22 februari
genomen en voor vijf jaar geldig.
Citrus AM mag op 5 juli 2021 voor vijf jaar beginnen.
Het Agentschap Telecom heeft de dertig jaar oude zender van Radio Hoeksche Waard
(Zuid-Beijerland) het zwijgen opgelegd. Deze stoorde het vliegverkeer in een verre
omgeving. Zelfs tot in Zaventem (100 km verder). Bron: RadioNL.

In Belgisch Limburg is recent Radio Bocholt online gestart. Men zoekt nog
presentatoren, zie RadioVisie. De stream zit in Kanalenlijst Hans van 2 april.

De VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) heeft de erkenning voor BV BNL Radio
ingetrokken. De uitzendingen moeten dan direct worden gestaakt. Bron: RadioVisie.
Het besluit van de VRM valt hier na te lezen. Hieruit blijkt dat BNL haar verplichting
tot het landelijk uitzenden niet nagekomen is. Op acht FM-zenders bleef het stil.
De reden is volgens BNL de coronacrisis. Tot 31 januari 2021 gaf de VRM nog een
kans. Die tijd is nu voorbij. Gevolg is dat ‘frequentiepakket 2’ hierdoor opnieuw vrij
komt voor andere gegadigden, waaronder de klagers bij de VRM: FamilyRadio en
Ment Media.
Via de site was online luisteren naar BNL Radio op 24 maart nog steeds mogelijk.
Berichtgeving over het besluit van de VRM is er niet te vinden. Idem Facebook.
3 april 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 11/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 7

Een toelichting door de VRM op het besluit rond BNL kun je lezen bij RadioVisie.
Meer recent nieuws over licenties van Vlaamse radiozenders vind je hier.
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
Ali uit Delft schreef: “Hallo, ik wil als het eerst jullie bedanken voor het werk wat jullie doen, ik
gebruik jullie lijsten al jaren. Alleen twee opmerkingen, eerst is dat ik weet dat veel van mijn
landgenoten lijsten gebruiken maar zit geen lijst van zenders uit Iran, zit veel onder
Arabische zenders maar Iran is geen Arabische land!!! Sinds kort zit er wel een streamlijst
met Iraanse zenders maar laatste weken zijn veel weer verdwenen.”
Commentaar Hans: de Islamitische Rubriek Iran is officieel geen Arabisch land maar WestAziatisch. Perzisch als taal, zie Wikipedia. Ik heb de zenders uit het boeket Arabisch
verplaatst naar het boeket Azië. Ook de streams van Iran zijn nagekeken (dank aan Bernie).
Streams blijven muteren, blijf dus foutjes doorgeven. Of liever: meteen de verbeteringen!
De mutaties van Iran kun je zien in Kanalenlijst Hans van april.

Henk van Hunen vond op internet een kanalenlijst van ‘ciefp’. Te downloaden met tien
soorten via GitHub. De satellietposities wijken af van die van Hans. Henk vroeg Hans of dit
iets voor zijn ‘Kanalenlijst Hans’ is. Antwoord Hans: nee. In de ciefp-lijst staan veel zenders
die al (beter) in Kanalenlijst Hans staan (naar thema en markers, deze ontbreken bij ciefp).
Verder heeft ciefp veel illegale IPTV-boeketten staan en streams van YouTube. Aan illegale
IPTV doet Hans niets. De YouTube-streams gaan in OpenPLi niet open, tenzij je allerlei
bestanden installeert.

Nawoord: in OpenPLi zijn diverse kanalenlijsten te downloaden (Menu, Applicaties,
Downloaden, Settings). Waaronder de zeven van Hans. Maar ook zeer veel combinaties
gemaakt door ‘Morpheus883’. Ingedeeld naar thema (en in dat thema per satelliet) of per
provider.
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Waar gaat jullie voorkeur naar uit? De eerlijkheid gebied te melden dat de gezondheid van
Hans door Kahler (een vorm van botkanker) en recent geconstateerde staar aan beide ogen
er niet op vooruit gaat… wellicht is een opvolger voor deze kanalenlijst binnenkort dus nodig.
Wie wil..? Als je het goed wil doen ben je er wel dagelijks mee bezig (satelliet, kabel,
streams). Melden via specials@detransponder.nl.

Er komen veel vragen binnen over de webcams van de vogelnestjes bij Beleef de Lente van
de Vogelbescherming. Goed te zien via de website maar niet meer in Kanalenlijst Hans.
De Vogelbescherming heeft een tijdcode (session) in de stream url gezet. Hierdoor is het
aanbieden van een stabiele, vaste, stream url niet meer mogelijk. Ook in VLC plaatsen in
een zelf gebouwde bibliotheek heeft dan geen nut.
We hebben de Vogelbescherming om de reden van coderen gevraagd. Deze werd 30 maart
gegeven: “We hebben de stream helaas moeten beveiligen omdat de streams zonder
toestemming over heel de wereld werden gebruik door teveel andere sites. De kosten waren
voor ons. Daarom is de stream niet compatible met het programma VLC en voeren we ook
geen aanpassing door.”
Gerard zag op YouTube een uitleg over de ontwikkeling van cassettebandjes. Dit naar
aanleiding van het overlijden van Lou Ottens, uitvinder bij Philips (zie het vorige nummer). In
de 25 minuten durende YouTube-video wordt niet alleen op Philips ingegaan. Diverse
soorten cassettes zijn ooit gemaakt maar hebben het niet wereldwijd gemaakt. Leuk te zien.

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

ABP en KPN gaan met een investering van ruim € 1 miljard de aanleg van glasvezel in bijna
duizend dorpen en kleine woonkernen jaren eerder mogelijk maken.
KPN wil de komende vijf jaar 2,5 miljoen huishoudens in grotere gemeenten van snel internet
via glasvezel voorzien. Door de samenwerking met ABP kan de uitrol nu in andere gebieden
worden versneld.
Volgens ABP-bestuurslid Menno Snel is deze investering goed voor deelnemers in het ABP.
Het levert een goed rendement op. Daarnaast belegt het ABP graag in Nederland om hier de
economische groei en werkgelegenheid te steunen. Bron: ABP en KPN.

De rechtbank Rotterdam heeft 22 maart het eerste vonnis uitgesproken tegen een
zendmastbrandstichter: verdachte Luc T. (32) uit Roggel (L) krijgt een celstraf van een
halfjaar (waarvan het gros voorwaardelijk) en 240 uur taakstraf voor de brandstichting in een
zendmast bij Maasbree langs de A67. Een impulsieve daad, waarvoor geen ideologische
verklaring is gevonden. Hij moet ook € 2.439 betalen aan KPN en T-Mobile.
Bronnen: AD en NOS en Telegraaf.

L.T. (32) is de eerste die voor het in brand steken van een zendmast is veroordeeld.

5G heb je in twee verschillende soorten: Sub-6 en mmWave. Maar wat is het verschil tussen
beide verbindingen? Welk is het beste? Liefhebbers: zie dit bericht met uitleg bij WANT.

Het is Rusland maandag 22 maart gelukt een raket te lanceren met 38 satellieten. De
satellieten zijn van achttien landen, waaronder Duitsland en Nederland.Vaak gaat het om
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satellieten die de aarde verkennen.Een Japanse satelliet bevat een apparaat dat
ruimteschroot gaat verzamelen. Bron: InfoDigital (NL-vertaling).

Eutelsat heeft bij Airbus een nieuwe satelliet besteld. Het moet uiteindelijk de Eutelsat 36D
worden voor tv-beelden. Zoals de naam het zegt: 36 oost zal de positie worden. De geplande
lanceerdatum ligt in 2024. Bron: Eutelsat.

Barbara Natzijl van vtwonen is van mening dat de tv niet zo’n prominente plaats in de
woonkamer moet hebben. Camoufleren is volgens haar beter. Zie het AD. Ze adviseert een
witte muur zwart te schilderen of behangen. Of een tv aan de muur omhangen met allerlei
fotolijstjes. Dan gaat echter het effect van Ambilight verloren.
Ben je het met Barbara Natzijl eens? Zitten in een rotanstoeltje en kijken naar een klein
formaat tv als de deurtjes open mogen..? Ieder zijn smaak… ;-)
Het zelf maken (DIY) van een tv-wandkast met deurtjes staat beschreven bij vtwonen. In het
schap voor de tv (ongeveer 70 x 100 cm) past een 55 inch-tv niet. En laat dat nu net door
vtwonen de geadviseerde kijkafstand zijn (2,4x het schermdiagonaal)…

Het aantal kijkers via de SES-satellieten is gedaald van 367 miljoen in 2019 naar 361 miljoen
eind 2020. Mede door kabeltelevisie. Er is ook een daling te zien in het aantal UHD/4Kzenders. In Europa van 32 (2019) naar 25 (2020).
Bron: Advanced TV op basis van het jaarverslag van SES.
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Volgens InfoSat blijkt uit de SES Astra 2020 Monitor (een van de SES monitors) dat in
Duitsland 17,2 miljoen huishoudens via de satelliet naar tv kijken. Daarmee is satelliet in
Duitsland met een marktaandeel van 45,4% leider. Aan de kabel hangen 15,85 miljoen
huishoudens (42,0%). Gevolgd door IPTV met 3,24 miljoen huishoudens (8,6%) en aards
(DVB-T2) met 1,54 miljoen (4,1%).
Van alle huishoudens is 88% in staat programma’s in HD te bekijken. Hiervan kijkt 15,34
miljoen huishouden via de satelliet (van de 17,12 miljoen dus). Gevolg: de uitzendingen in
SD zullen nog niet direct gestaakt kunnen worden.
In Oostenrijk is het marktaandeel van satelliet zelfs 54%. Zie Digital Fernsehen.

De Luxemburgse RTL Group wil RTL Belgium verkopen. Eerder was al bekend dat de RTL
Group zich meer richt op het Franse M6-dossier waar men van af wil. RTL Belgium zou
daarin meeliften maar wordt nu kennelijk apart in verkoop gezet. Mogelijke kopers: SBS
Belgium (eigendom van Telenet), DPG Media (bekend van o.a. VTM) en Rossel.
Bron: De Tijd.
Zie ook: slechte cijfers door corona trekken RTL Belgium onderuit. Bron: De Tijd.

En het blijft niet bij RTL Belgium. Mogelijk wordt ook RTL Nederland in de verkoop gezet.
Gegadigden zouden de DPG Mediagroep en Vodafone/Ziggo zijn.
Bron: De Tijd. Zie ook Villamedia.

De Tele2 Groep wil zijn belang in T-Mobile Nederland verkopen. Dat blijkt uit het Jaarverslag
2020 van de Tele2 Groep, dat in week 12 verscheen. De boekwaarde van het belang
bedraagt momenteel EUR 690 miljoen en de door Telecompaper geraamde opbrengst ligt op
(minimaal) EUR 750 miljoen. De fusievoorwaarden bepalen dat Tele2 vanaf 2 januari 2022
kan uitstappen. Bron: Telecompaper.
De nieuwsstudio van de VRT krijgt een grote opknapbeurt. Vanaf 5 april zal het resultaat te
zien zijn. Bron: TVvisie.
3 april 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 16/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 7

In Vlaanderen luistert 58% wel eens naar radio via een digitaal platform (16% doet dat zelfs
exclusief), wat neerkomt op een stijging van 14% in digitaal radioluisteren t.o.v. 2019. Vooral
DAB+ (26%) breekt door als vervanger van FM. Bron: VAR.

XS4ALL stopt per 1 oktober met de hostingactiviteiten, het huisvesten van websites.
Moederbedrijf KPN heeft de eerste van duizenden klanten die het betreft daarover
geïnformeerd. Volgens KPN was hosting een kleine activiteit van XS4ALL en is om die reden
besloten om ermee te stoppen. Bron: AD.
Uit onvrede over het opheffen van het zelfstandig zijn van XS4ALL is Freedom opgericht.
Deze organisatie bericht 31 maart in haar nieuwsbrief vóór september webhosting te gaan
aanbieden. Men kan zich vast inschrijven. “Freedom gaat pakketten aanbieden vanaf 10,euro per maand. Kom je van XS4ALL, dan heb je al voldoende aan het basispakket en
helpen we je uiteraard met de overstap naar Freedom.”

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

Radio NL meldt dat demissionair staatssecretaris Mona Keijzer geen coronacompensatie
geeft voor laagvermogen middengolfzenders. Zie ook de Rijksoverheid waar de brief van de
beantwoording van de kamervragen te downloaden is. De brief gaat ook in op FMexploitanten. Deze houden gewoon hun vergunning tot 1 september 2024 (noodbesluiit).

Hierin valt te lezen dat de exploitanten geen bijzondere coronacompensatie krijgen maar wel
een beroep kunnen doen op de standaard regelingen voor alle ondernemers: “De
vergunninghouders van LM kunnen dus van hun vergunningen gebruik blijven maken.
Daarnaast kunnen alle radiopartijen -waaronder de vergunninghouders van LM - gebruik
maken van het bestaande pakket aan steunmaatregelen. Het steun- en herstelpakket voor
economie en arbeidsmarkt is op 21 januari 2021 verder verruimd om bedrijven zoveel
mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Ik zie dan ook geen redenen om deze
categorie vergunninghouders op een afzonderlijke wijze te compenseren.”
3 april 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 17/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 7

De meeste van onze lezers zullen bij de Spoetnik denken aan de Russische raketten met
een satelliet aan boord. Vanaf 1957 zijn er tien gelanceerd. De V bij Spoetnik V slaat echter
niet op het Romeinse cijfer vijf maar op de v van vaccin.
Spoetnik betekent in het Russisch reisgenoot. Een passende naam voor een vaccin tegen
corona. Nog een reden: haal de S en de K eens weg… poetni = poetin…
Bron: EW (rubriek Taal in het blad 2021-11).

Satellietstation Burum, Inmarsat wil niet weg
In de Friese plaats Burum staat al sinds jaren een enorm schotelpark. Eerst was het van de
PTT. In 1973 geopend door koningin Juliana. Thans is het gedeeld eigendom van Defensie
en KPN (als opvolger van de PTT). KPN heeft een deel verhuurd aan het bedrijf Inmarsat.
En Inmarsat heeft hiervan een deel onderverhuurd aan Castor Networks.
Volgens een bericht uit de Leeuwarder Courant zouden er zo’n 40 schotels staan. Hiervan
zijn er 15 à 20 van Defensie, acht van Inmarsat en veertien van Castor Networks.
Door de komst van 5G zou het schotelpark door Defensie niet meer gebruikt kunnen worden
als de 3,5 Ghz-band wordt ingezet. Defensie wil verhuizen. Maar Inmarsat niet.

Inmarsat is opgericht in 1979 door de Britse International Maritime Organization. Doel was
om schepen constant in verbinding te laten staan met de kustwacht. Inmiddels levert het
bedrijf ook communicatiediensten in rampgebieden aan instanties als Artsen zonder
Grenzen. Inmarsat heeft veertien satellieten en diverse grondstations in gebruik.

Volgens Inmarsat kan door roaming (= efficiënt gebruik maken van elkaars netwerk) de 3,5
GHz-band worden vrijgehouden in de omgeving van Burum. De satellietcommunicatie door
Inmarsat kan dan in stand blijven.
De veiling van de 3,5 GHz-frequentie voor 5G is gepland voor medio 2022.
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Inmarsat begint nu een rechtszaak tegen de Staat. Volgens enkele media zou het gaat om
een kort geding. Wij hebben twijfels bij het slagen. Een kort geding kan alleen gestart worden
als er een spoedeisend belang is. Deze zaak loopt al jaren.
Zie Leeuwarder Courant 20 december 2018, Friesch Dagblad 5 september 2020,
Leeuwarder Courant 17 december 2020, Inmarsat 29 maart 2021 en Tweakers 29 maart
2021 en NU.nl van 30 maart 2021.

Hardwarenieuws
AX Multibox Combo door Totaal TV getest. Maxytec Multibox SE is zusje
Totaal TV heeft de AX Multibox Combo getest. De test is te lezen in nummer 7 of op de site.
Samengevat: een kleine ontvanger uit China (een ‘plakmerk’). Geschikt voor satelliet, kabel
en T2. Linux/Enigma2. Al wel OpenATV maar nog geen OpenPLi beschikbaar. Geen
‘snelheidsmonster’. Conclusie: deze ontvanger is het ‘net niet’. Maar ja… nog geen 100 euro.

De AX Multibox Combo lijkt als twee druppels water op de Maxytec Multibox SE. Ook een
mini-ontvanger met S2 en C/T2. Onder de 100 euro (zie bijvoorbeeld hier, hier, hier of hier).
Voor deze ontvanger is OpenPLi bezig een image te bouwen. Met multiboot kan ook naar
een ander image geswitcht worden. Zelfs Android, maar dit schijnt nog niet uitontwikkeld te
zijn (bugs zijn gemeld). Een SD-kaartlezer is voor een geheugenkaartje.

Beide ontvangers hebben geen optie voor een kaart of cammodule. Ze zijn dus niet geschikt
voor Canal Digitaal, TV Vlaanderen of Joyne. Voor de gecodeerde zenders zal je dus een
andere oplossing moeten bedenken in de minder legale sfeer… of legale interne share met
een ‘moederontvanger’.
‘Ambilight’ via usb voor monitor en Atmolight , Karatelight en de Philips Hue Bridge
Iedereen kent de door Philips (TPV) geoctrooide Ambilight wel. Een samenvoeging van de
Engelse woorden Ambient Lighting. In 2002 door Philips ontwikkeld om de belevering van
het tv-beeld te vergroten. Een neveneffect: het is voor je ogen beter omgevingslicht bij een tv
te hebben. Zie ook Wikipedia.
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Vanwege het octrooi gingen andere fabrikanten alternatieven ontwikkelen. De meest
bekende zijn de led-strips die via de hdmi-poort worden aangestuurd. Een van onze
redactieleden vond op internet bij AliExpress een toepassing voor een monitor via de usbpoort. Zonder reclame te willen maken, zie hier (met demovideo).

Het is een diy-kit (do it yourself): je plakt de strip op de rand van de monitor en knipt het
laatste stukje af. Dan koppel je de kabel aan een kastje met voeding en usb. De usb gaat in
de pc. Daar installeer je de software op. En dan zou het moeten werken.
De led-strips zijn er in lengtes van 1, 2, 3, 4 en 5 meter, dus voor schermen tot 60-80 inch.
Voor apparaten met een hdmi-poort zie bijvoorbeeld hier. Er kan gekozen worden uit een
strip met 30 of 60 leds per meter.

In februari 2011 bracht Rob van der Does voor de UP/DOWNLINK een special uit over
Atmolight en Karatelight (zie hier). Deze op Ambilight-lijkende achtergrondverlichting kun je
zelf in elkaar zetten. Rob: “een fluitje van een cent”.
OpenPLi heeft er een plugin voor. Toen al (OpenPLi versie 2.0) en nu nog. Te vinden via
Menu, Applicaties, downloaden, Extensions. Helaas is de webshop ondertussen gesloten.
Maar de hobby van Carsten kan thans commercieel worden afgenomen, zie bijvoorbeeld op
Amazon de set ‘Light Box – Dream Color’.

Ook Philips heeft een set uitgebracht waarmee iedere tv voorzien kan worden met Ambilight,
zie hier. Dit door middel van de Philips Hue Play HDMI sync box. We hebben er eerder over
geschreven (UP/DOWNLINK 2019, nummer 11, pagina 19). De tv wordt via de hdmi-poort
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gekoppeld met de Hue-verlichting. Te koop voor ongeveer € 165,- (zie bijvoorbeeld hier met
de Hue Bridge). Als je alleen (extra) led-strips wil kan dat ook (zie bijvoorbeeld hier).
Hierboven hebben we alleen maar voorbeelden gegeven. Als je even zoekt op internet vind
je er ongetwijfeld meer (tegen andere prijzen). Wie heeft ervaring en wil dit delen? E-mail!
Inverto, nieuw type LNB op komst?
Op de site van Inverto.tv staat een bijzondere mededeling: “The dawn of a new ulta …
Coming soon.” Wat wil dit zeggen? Reden voor speculatie. Een van de deskundigen die zich
daar aan waagt is Sprietje op Sat4All. Hij spreekt de verwachting uit dat Inverto stopt met de
Inverto Black Ultra en met een nog betere LNB komt. Hij spreekt de hoop uit dat de nieuwe
LNB’s een “kopdiameter hebben van 59,5mm en niet van 69mm “. Past beter op een rail. We
hopen dat Inverto dit leest en zo slim is dit advies ter harte te nemen.

Starlink biedt al internet via de minisatellietjes

Internet via de satelliet is niet nieuw. Maar door recente ontwikkelingen met mini-satellietjes
die massaal gelanceerd worden komt het nu ook voor de gewone consument in een
afgelegen gebied in beeld.
In de UP/DOWNLINK 2021 nummer 3 schreven we over het project van Eutelsat:
KONNECT. Het internetverkeer komt daar van een satelliet op 7 graden oost. Concurrent
Elon Musk, beter zijn bedrijf Starlink, werkt echter niet met één vaste satelliet maar met een
vloot kleintjes. Op de site staat sinds kort dat Starlink voor een beperkte groep al
beschikbaar is. Als het ware de eerste proefkonijnen. Wie zich het eerst aanmeldt heeft de
meeste kans op een aansluiting. Men moet niet meteen 100% verwachten. Starlink schrijft:
“During beta, users can expect to see data speeds vary from 50Mb/s to 150Mb/s and latency
from 20ms to 40ms in most locations over the next several months as we enhance the
Starlink system. There will also be brief periods of no connectivity at all. As we launch more
satellites, install more ground stations and improve our networking software, data speed,
latency and uptime will improve dramatically.”
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Op YouTube is 22 maart een video geplaatst van een Duits koppel (Iris en Uwe) voor een
camper. Ze hebben een doos bij zich met daarin een set om internet te ontvangen van
Starlink. Het opzetten was een fluitje van een cent. De 60 cm schotel richt zich in een paar
minuten op een Starlink-satelliet. Via de app op de smartphone kon een snelle Wifi-internetverbinding worden opgezet.

Nieuws van Eutelsat’s KONNECT: de verkoop is ook in Duitsland gestart.
Zie Digital fernsehen, InfoDigital en natuurlijk KONNECT/DE. Voor € 30/30Mbps, €
45/50Mbps of € 70/100Mbps.

Softwarenieuws

Ziggo zoekt testers voor de nieuwe software van de Mediabox XL. Deze ontvanger heeft
recent al diverse software updates gehad maar Ziggo wil nog verder gaan met
verbeteringen. Gebruikers kunnen zich opgeven. Zie het Ziggo Community.
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Ziggo zit ondertussen niet stil en blijft de komende weken softwareverbeteringen voor de
Mediabox doorvoeren. Versie 4.30 vanaf 30 maart 2021. Zie Totaal TV.

Op het forum van Tweak meldt een klant (jordanvanbergen) van Tweak dat deze
internetprovider de doorgifte van de Ziggo GO-app blokkeert (zie hier). Hij vindt dit een vorm
van censuur.
De schuldige zou eerder Tweak zijn: “Als je via je mobiel op 4G of 5G via KPN, T-mobile etc.
je internetverbinding hebt kun je gewoon naar Ziggo TV kijken. Helaas niet bij Tweak. Dus
het (b)lijkt dat Tweak een blokkade op de Ziggo TV app heeft doorgevoerd.”
Als toelichting/bewijs heeft Jordan een video op YouTube gezet.
Via een omweg lukt het overigens wel: “Dus de grote vraag is en blijft: waarom kan ik met
een Smartphone met Tweak internet wel TV kijken via Ziggo TV app door te casten naar de
Chromecast met Google TV terwijl rechtstreeks kijken via de Chromecast met Google TV en
de Ziggo TV app niet kan/mag?”
In OpenPLi versie 8.0 blijkt dat ServiceApp (met exteplayer3 om streams goed te bekijken)
in menig ontvanger niet werkt. In het OpenPLi-forum thans een hot item.

Stel je eens voor… deze keer:… Henk met een C-band-installatie
Deze keer stelt Henk zich voor. Hij heeft in Holten (Overijssel) een grote schotel staan en
ontvangt diverse zenders die gebruikmaken van de C-band. Hij heeft nog twee andere
‘standaard’ schotels.
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Henk schrijft: “Ik heb op dit moment de beschikking over een drietal schotels.
Om regulier tv te kijken gebruik ik een T90 met 10 LNB’s en heb ik een Canal Digitaal
abonnement.
Voor de hobby heb ik een C Master 180 cm staan die door middel van een Vbox een Jaeger
SMR 1224 motor aanstuurt. Het draaibereik van een Jaeger SMR 1224 is 170 graden en
veel nauwkeuriger als een actuator. Deze schotel ontvangt nu signalen van 76,5 oost tot 55
west.

De schotel is uitgerust met een LNB-wisselaar. Bij interesse kan ik wel laten weten wie deze
wisselaars kan maken.
Op dit moment zitten hier vier LNB’s op: twee keer C-band en een keer Ku-band en een LNB
voor de amateurband op 26 graden oost.

Ik stuur deze wisselaar aan door middel van een externe ontvanger. Om eventueel nog wat
aan te passen aan de elevatie heb ik er ook nog een 18 inch actuator aanzitten die ook door
een Vbox aangestuurd wordt.
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Verder staat er nu een Prime Focus schotel van 2 m voor de C-band. Hierin zit 1 LNB dus
moet ik voor Horizontaal/circulair de zaak handmatig wisselen. In plaats van het plaatje maak
ik gebruik van de zogenaamde ‘flespolarizer’. Ook hier weer een actuator erop voor bijsturen
van de elevatie indien nodig. Het bijsturen is maar zelden nodig.
Voorbeeld van de ontvangst van de C-band op 49 graden oost:

Als ontvangers maak ik gebruik van een Octagon SF8008 die de signalen verwerkt van de
twee meter schotel en de 180 cm C Master. De T90 zit aangesloten op een Edision Mio 4K.
Wat betreft gebruikers van de C-band: dat zijn er volgens mij maar heel weinig in Nederland
en België. In Duitsland wordt er wat dat betreft wel veel meer mee gedaan.
Ik ben al vanaf het begin van de satellietontvangst met deze hobby bezig. Ik kocht in 1988
mijn eerst 120 cm draaibare schotel met een Maspro ontvanger. Hiermee kon je toen vier
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satellieten ontvangen en kreeg ik veertien kanalen binnen. Deze schotel kostte toen 5200
gulden en Astra was er toen nog niet. Deze begon een jaar later met uitzenden en toen werd
mijn zenderlijst in een keer verdubbeld.
De C-band is voor mij meer bedoeld om te kijken wat de ontvangstmogelijkheden zijn. Dit
kan per dag per satelliet verschillen.”
Wil je zelf met de C-band aan de slag en/of reageren naar Henk? Stuur dan een e-mail via
specials@detransponder.nl. Hij wil dan kijken wat je wil en hoe dit te realiseren is.

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;
Kabelio (Zwitserland), Hotbird 13 oost, gecodeerd in Panaccess;
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: 2 april 2021.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 24 april 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.
3 april 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 26/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 7
De secretaris zorgt ook voor enkele digitale Zoom-uurtjes voor leden van De Transponder.
De leden worden dan hierover met de link gemaild.
Volg De Transponder
Wil je automatisch en gratis op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld
over het uitkomen van een nieuwe UP/DOWNLINK of ‘Kanalenlijst Hans’? Ga dan naar onze
contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in. Genoeg? Meld je daar dan
ook weer af.

Uitsmijter
Studio Waz Da helpt bij maken live streams

In Brainportstad Eindhoven zit Dynamo Jeugdwerk. Deze geeft jongeren tal van workshops..
Op dit moment is er een nieuwe cursus: het maken (opzetten) van een live stream.
De opgeleide jongeren gaan in de stad organisaties helpen met het opzetten van een live
stream. Goed werk! Zie de video bij Studio040. En Dynamo.

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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