UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 8
Voorwoord
We leven in een tijd van feiten. Feit is dat er voldoende downloads per nummer zijn, 500 à 600.
Maar feit is ook een miniem aantal reacties. Op het vorige nummer kwamen nul reacties op het item
over de C-band, nul reacties op mogelijk stoppen van Kanalenlijst Hans (vanwege kanker),
enzovoort. We vragen ons af of het blad wel echt gelezen wordt…
Het maken van dit blad kost veel tijd en energie. Dat is niet erg en we staan open voor verbeteringen.
Daarom: laat eens weten wat jouw mening is. Zonder reacties… einde oefening..?
In dit nummer onder andere:
 Einde oude Mediaguard (Seca)-codering bij Canal Digitaal in 2022..?;
 Joyne bv failliet, overname door Canal+ Luxembourg voor Canal Digitaal en TV Vlaanderen,
exclusief interview met een van de aandeelhouders;
 BVN, einde samenwerking NPO en VRT per 1 juli, gevolgen VRT Radio 1 en mogelijk 2;
 Kanalenlijsten plaatsen in een Enigma2-ontvanger, nieuwe special;
 Met MEV langere levensduur satellieten, MEV-2 met succes geplaatst bij Intelsat;
 Ziggo thans landelijk volledig digitaal en Ziggo verhoogt internetsnelheid.
Reacties zijn van welkom via specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob.
Inhoud

Agenda ...................................................................................................................................2
Algemeen omroepnieuws .......................................................................................................2
Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost ..........................................................................................4
Astra 3 (3B) op 23,5 oost ........................................................................................................5
Astra 2 (2E, 2F, 2G) op 28,2 oost ...........................................................................................5
Hotbird (13B, 13C en 13E) op 13,0 oost .................................................................................6
Eutelsat 9B, 9 oost .................................................................................................................7
Joyne bv failliet verklaard, Canal+ Luxembourg neemt klanten over voor CD/TVV .............7
Jur Bron: "faillissement Joyne was volkomen onverwacht" .................................................9
Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort) .......................10
Lokale omroepen BE en NL..................................................................................................14
Reacties en vragen van lezers .............................................................................................17
Wetenswaardigheden ...........................................................................................................18
Coronavirus en de media .....................................................................................................23
Hardwarenieuws...................................................................................................................23
Softwarenieuws ....................................................................................................................24
Einde in 2022 voor oude codering Canal Digitaal en TV Vlaanderen? ..............................24
Plaatsen van een kanalenlijst in een Enigma2-ontvanger, nieuwe special ........................25
Stel je eens voor… deze keer:… ..........................................................................................25
Zenderlijsten .........................................................................................................................26
De Transponder ...................................................................................................................26
Pagina ‘Links’ vernieuwd...................................................................................................26
Uitsmijter: de visdeurbel .......................................................................................................26

17 april 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 1/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 8

Agenda
De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode:









16 april. Canal Digitaal voegde aan haar VOD/OTT-dienst 129 films en series van
STARZPLAY toe (zie hier en hier);
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 Ziggo-kabel alleen
nog digitale radio te ontvangen, zie Ziggo;
1 mei. BVN stopt met de doorgifte via de SES 5 voor Afrika;
8 tot 10 juni. De ANGA beurs wordt digitaal gehouden;
1 juli. BVN brengt enkel nog NPO-programma’s en stopt met doorgifte via de AsiaSat
5 (Azië), de Optus D2 (in Oceanië) en de Galaxy 19 (in Canada, Verenigde Staten en
Midden-Amerika);
1 november. BVN stopt met de doorgifte via Multichoice/DStv (in zuidelijk Afrika).

Algemeen omroepnieuws

BVN gaat per 1 juli 2021 enkel nog programma’s van de Nederlandse publieke omroepen
brengen. De samenwerking met de VRT wordt de komende tijd afgebouwd en eindigt 1 juli.
Omdat de NPO dan alleen de kosten van de verspreiding moet dragen heeft dit gevolgen.
Per 1 mei stopt de doorgifte via de SES 5 (Afrika), op 1 juli de doorgifte via de AsiaSat 5
(Azië), de Optus D2 (in Oceanië) en de Galaxy 19 (in Canada, Verenigde Staten en MiddenAmerika). Per 1 november stopt de doorgifte via Multichoice/DStv (in zuidelijk Afrika).
De verspreiding via de Eutelsat 113WA (voor midden- en zuid-Amerika en een groot deel
van de USA) gaat door. Dit is onder andere nodig om de overzeese gebieden van het
Koninkrijk der Nederlanden van BVN te voorzien. Ook via Astra 19,2 blijft BVN beschikbaar.
De naam BVN wijzigt niet en staat dan voortaan voor ‘Beste Van NPO’.
Bron: BVN en de persberichten van de NPO en VRT. Zie ook BVN ontvangst.
BVN is buiten de satelliet ook via de site en via apps te bekijken. De VRT is via de app VRT
NU te bekijken. Hiervoor is wel registratie nodig met een adres in België. Zie hier.

Nieuws voor onze lezers in den verre… VRT Radio 1 zal per 1 mei 2021 niet meer via de
SES-5 satelliet (Afrika) te ontvangen zijn. Idem de OptusD2 (Australië/Nieuw Zeeland), de
Asiasat 5 (Azië), de Intelsat 20 (Zuid Afrika) en de Galaxy 19 (Noord-Amerika).
“Per 1 juli 2021 stopt overal in de wereld de doorgifte van het VRT Radio 1 signaal via
satelliet.” deelt de VRT mee. Vlamingen (en andere mensen) in het buitenland kunnen het
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VRT-aanbod bekijken en beluisteren via VRT NU, VRT NWS en de VRT radio-apps.
Bron: VRT.
Naschrift: VRT Radio 1 en 2 zitten thans fta behalve op Astra 19,20 oost op de transponders
11778 V met BVN ook 12515 H. Deze laatste wordt gebracht via de M7 Group.
Een goed alternatief is (was) Joyne via de Eutelsat 9B op 9 oost. Daar zijn de Vlaamse
radiozenders thans fta te beluisteren. Net als alle andere radiozenders. Maar zie elders in dit
nummer: Joyne bv is failliet. Dus voor hoe lang de radiozenders nog te beluisteren zijn is
maar afwachten.

Ook brengt de VRT nieuws over de samenwerking met de NPO in BVN. Deze eindigt op 1
juli. BVN zit op Astra 19,2 oost, transponder 11778 V. Hier zit ook VRT Radio 1. Deze zal
zeker stoppen. Maar… de VRT zaait verwarring door op internet te schrijven:

Je zou de conclusie kunnen trekken dat VRT Radio 1 en 2 vanaf 1 juli niet meer via de
satelliet te beluisteren zijn, nergens meer. In dit bericht staat iets verderop echter dat de
doorgifte via TV Vlaanderen gewoon blijft doorgaan.

We hebben ter verduidelijking de VRT op 6 april vragen gesteld en kregen 8 april het
antwoord van de VRT Klantendienst:

Dus maar weer aanvullende vragen gesteld: geldt dit ook voor de M7 Group waar VRT Radio
1 en 2 thans fta te ontvangen zijn (Astra 19,2 oost, 12515 H)? En blijft de fta-ontvangst?
Nu zit VRT Radio 1 en 2 niet alleen in de pakketten van TV Vlaanderen. In de officiële
zenderlijst van Canal Digitaal staan de zenders ook (730 en 731). Thans zijn de zenders fta.
Of dit zo blijft na 1 juli is de vraag. Een alternatief had Joyne geweest waar alle radiozenders
fta zijn (zie hier). Nog eventjes. Zie elders in dit nummer over het faillissement van Joyne bv!
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In het Canvas-programma De Ideale Wereld (DIW) werd aandacht gegeven aan het einde
van de VRT in BVN. Met de nodige humor... Zie Radiovisie en YouTube.

MNM R&Beats is sinds 21 maart de nieuwe naam voor MNM Juice. De VRT heeft de naam
moeten aanpassen na een klacht van RadioCorp die meende dat sprake was van inbreuk op
het merkenrecht. Bron: Nederlands Media Nieuws.
RadioCorp zit in Nederland en is het bedrijf achter 100% NL en SLAM!. RadioCorp vond
MNM Juice te veel lijken op het door hun al geregistreerde Juize.
De VRT radiozenders zijn te beluisteren op RadioPlus.be of in Kanalenlijst Hans.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
MTV Music 24, verdwijnt op 29 april uit het pakket van Canal Digitaal. Zie Sat4All. Er stond
geen bron bij. We hebben dit daarom gecheckt bij Canal Digitaal en kregen een bevestiging.

MTV/Viacom moet tegenwoordig zijn: ViacomCBS. Nederland valt onder ViacomCBS
Benelux. Zie hier voor een toelichting. ViacomCBS brengt behalve de zenders van MTV ook
Comedy Channel, Nickelodeon en Spike (zie hier).
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De vraag is of alleen Canal Digitaal de zender MTV Music 24 niet meer door gaat geven. De
zender zit ook in het pakket van TV Vlaanderen en TéleSAT. Het kan zijn dat deze zender
door ViacomCBS gestopt wordt. Daarom hebben we aanvullende vragen gesteld.

BILD TV zal binnenkort via de kabel, satelliet en IPTV te zien zijn. De tv-zender hoort bij het
Duitse nieuwsblad BILD. Reden: de landelijke verkiezingen in september 2021.
Bron: Bbtvnews.
De Franse nieuwszender CNEWS zond al uit op 12207 V en 12402 V. De zender verscheen
nog op een derde transponder op de Astra 19,2 oost: 11895 V. Alle zenders zijn fta.
Franken Plus HD, Duitsland, testplaatje, start 14 juni, fta.

Astra 3 (3B) op 23,5 oost
Play7 is 2 april officieel gestart. De zender was bij TV Vlaanderen vanaf 31 maart met enkel
de naam zichtbaar op de transponder. Op dinsdag 6 april was er ook beeld.

Astra 2 (2E, 2F, 2G) op 28,2 oost
BET verdween (Black Entertainment TV). Enkel nog online (VOD) via My5 en Pluto TV.
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Sky UK wisselde namen van film- en sport-themazenders.
Diverse regionale varianten van ITV en UTV zijn gestopt.

Hotbird (13B, 13C en 13E) op 13,0 oost
ACI Sports TV, Italië, fta.

MBC, gevestigd in Saudi-Arabië is met zes fta te ontvangen tv-zenders gekomen. Het gaat
om de zenders MBC, MBC 3, MBC Drama, MBC Masr, MTV Lebanon en Rotana Cinema.
Taal: Arabisch. Geen ondertiteling. Zie ook InfoSat.

AWRAAS TV is vervangen door Al Magharibia TV, Arabisch, fta.

Iran International is weg van 12322 H. Nu te zien via 11137 H, fta.
Fashion 4K is gestopt.
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Polsat Film 2, Polsat Reality en Polsat X, Polen, code.

Eutelsat 9B, 9 oost
Joyne bv failliet verklaard, Canal+ Luxembourg neemt klanten over voor CD/TVV
Een chronologisch verslag van 12 t/m 16 april 2021.
12 april 2021

Op 9 april 2021 is Joyne bv failliet verklaard door de Rechtbank Noord-Nederland. Dit bericht
werd 12 april gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister van de overheidssite
Rechtspraak.nl. Zoals gebruikelijk is er een curator aangesteld.
Gevolgen zijn er niet alleen voor de aandeelhouders en het personeel maar ook voor de
dealers in België en Nederland. Deze hebben vaak nog Joyne CI-modules op voorraad.
Deze zijn bij een groothandel ingekocht en nu niets meer waard (tenzij een doorstart volgt).
Voor de klanten (consumenten en zakelijke) die abonnementsgeld vooruit betaald hebben:
pech.
Het is thans echter niet bekend wanneer het beeld op zwart gaat. Mogelijk volgt er een
doorstart, we weten het bij het uitbrengen van dit nummer niet. Zie vooral ook het exclusief
interview met een van de aanhouders verderop.
In MediaMagazine stond 12 april al een goede analyse. Terecht wordt hier geschreven dat
de curator thans primair aan zet is.
Op de site van Joyne NL en Joyne BE staat niets over het uitgesproken faillissement. Hier
valt ook voorlopig geen nieuws te verwachten want door het faillissement zijn in feite de
bedrijfsactiviteiten tot nader order stopgezet.
13 april 2021
Van een dealer van Canal Digitaal kregen we door dat Canal Digitaal er van uit gaat dat
Joyne stopt. Om de getroffen Joyne-abonnees op te vangen wil Canal Digitaal komen met
een korting van 50% op een cammodule bij een eenjarig abonnement.
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Dealers worden gewezen op de pagina waar Canal Digitaal met Joyne vergeleken wordt.
Canal Digitaal gaat er voorts vanuit dat dealers de getroffen Joyne-klanten behulpzaam
zullen zijn met het opnieuw afregelen van de schotel.
Uiteraard werd er ook volop in de satellietforums over het faillissement van Joyne
geschreven, zoals bij OpenPLi en Sat4All.

Alle opties staan open… maar Totaal TV meldt dinsdag 13 april dat Eutelsat het faillissement
heeft aangevraagd en dat een doorstart waarschijnlijk is. De curator zou dit aan Totaal TV
hebben meegedeeld. Eutelsat laat de zenders nog even in de lucht om de curator de tijd te
geven te onderzoeken of een doorstart op korte termijn mogelijk is. Een marktpartij met de
nodige kennis zou zich bij de curator hebben gemeld. Namen worden niet genoemd.
14 april 2021

De site Kampeerzaken plaatste het nieuws over het faillissement van Joyne neutraal: geen
paniek, de uitzendingen gaan voorlopig door.
15 april
Totaal TV meldt dat de curator nog volop bezig is en dat deze week nog geen uitsluitsel
verwacht kan worden over de toekomst van Joyne. Eutelsat zal het onderzoek afwachten en
het beeld nog niet op zwart zetten.
16 april
De curator is druk met onderhandelen en wil de pers niet te woord staan. Maar dan blijkt eind
van de dag toch een deal bereikt te zijn met Canal+ Luxembourg. In het kort: de klanten van
Joyne bv worden overgenomen. De uitzendingen zullen nog even worden voortgezet.
Klanten worden gevraagd een abonnement bij Canal Digitaal c.q. TV Vlaanderen te nemen.
De websites van Joyne NL en Joyne BE hebben al een nieuw plaatje, dat van Canal Digitaal
respectievelijk TV Vlaanderen. Met daarop de melding dat overstappen mogelijk is.
Bron o.a.: BM, MediaMagazine en Totaal TV.
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Uit de tekst hiervoor blijkt duidelijk dat het gaat om een tijdelijke situatie. De komende weken
zal meer duidelijk worden gegeven door de curator.
Naar verwachting zullen de uitzendingen via de Eutelsat 9B, 9 oost, op termijn gestaakt
worden. BM en Totaal TV berichten over ‘enkele maanden’. Kijkers moeten de schotel dan
richten op de Astra 23,5 oost en hebben andere hardware nodig.
Van David de Jong, mediajournalist, kregen we 14 april een interview met Jur Bron, een van
de vijf aanhouders van Joyne bv. Waarvoor dank.
Jur Bron: "faillissement Joyne was volkomen onverwacht"
Voor de activiteiten van Joyne dat op 9 april door de rechtbank in Noord-Nederland failliet is
verklaard, heerst nog onzekerheid. Naar verluid zou Canal+ Luxembourg, eigenaar van
onder meer Canal Digitaal en TV Vlaanderen interesse hebben om de klanten over te
nemen. Begin deze week stuurde het de Canal Digitaal-dealer via een nieuwsbrief direct een
aanbod hoe overstappende klanten tegemoet te treden.
Joyne zendt ondertussen nog uit op de Eutelsat met instemming van Eutelsat die het
faillissement heeft aangevraagd. Jur Bron een van de vijf aandeelhouders zegt desgevraagd
dat de faillissementsaanvraag vanuit Eutelsat volkomen onverwacht kwam.
Jur Bron: "Uit onvrede met dealers hoe het toenmalige M7 Group (nu Canal+ Luxembourg)
met ze omgingen hebben een aantal spelers in de markt het initiatief genomen een
concurrent op te zetten om het monopolie te doorbreken. Ze hebben mij erbij gevraagd en ik
ben aandeelhouder geworden en heb me ook bezig gehouden met het regelen van
contractuele zaken met zenders. Het is pijnlijk wat er nu gebeurd is. Het had niet gehoeven.
Als we nog een jaar door hadden mogen gaan, was het punt van break even bereikt.
Doordat Joyne zich op de recreatieve markt richtte, had dat ook bij Joyne bij de uitbraak van
de coronacrisis zijn weerslag.
Het abonneebestand groeide echter weer de afgelopen tijd. We werkten met een kleine
organisatie en konden daarmee de kosten beperkt houden."
Joyne telt circa 30.000 betalende Nederlandse abonnees waarvan circa 12.000
consumenten waren, en circa 18.000 zakelijke klanten zijn. Daarnaast zijn er enkele
duizenden Vlaamse abonnees. De consumentenklanten bevinden zich voornamelijk buiten
Nederland. Joyne introduceerde het idee van prepaid-televisie.
Jur Bron: "We wisten met de aanpak een net iets andere focus te leggen. Het ging niet altijd
makkelijk in een niet lastige markt, maar we waren aardig bezig. We waren al langer bezig
met het lanceren van een IPTV-product, maar de focus zou satelliet blijven. Eutelsat was de
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grootste crediteur die ook het faillissement heeft aangevraagd. We waren nog met ze in
gesprek toen de faillissementsaanvraag werd gedaan. Ik heb tot het laatste moment getracht
en ervoor gepleit om Joyne te redden. Ik heb nog tegen de rechter betoogd om een
afkoelingsperiode in te lassen. Dat is niet gelukt. Daar ging de rechter niet in mee. Het is
even niet anders. You win something, you lose something. Het is erg jammer. Dit had niet
gehoeven, ook mijn geld zie ik niet meer terug. Als we een jaar de tijd hadden gekregen,
hadden we kunnen beginnen met de opgelopen schulden af te lossen."
Het is voor Jur Bron zijn eerste faillissement in zijn leven. Jur Bron is mede-oprichter van
zenders als TV Oranje, Schlager TV, Nashville, Brava HDTV (verkocht aan Stingray) en
Djazz TV (aan Stingray verkocht). Volgens Jur Bron proberen de andere Joyneaandeelhouders (Peter van der Meer, Hans Schellingerhout, Rolf Edens en Hans Brunas)
geen doorstart te maken en/of de boedel van Joyne over te nemen. Of Canal+ Luxembourg
of een andere partij de activiteiten van Joyne zullen overnemen is onduidelijk. Canal+
Luxembourg kan daar desgevraagd bij monde van vice-president Country Manager
Christiaan Puper geen commentaar over geven. Mogelijk komt de curator die vooruitlopend
daarop geen reactie wilde geven, eind deze week met nieuws over de situatie. Als geen
partij gevonden wordt voor een voortzetting (en financiering) van activiteiten, zullen de
uitzendingen op satelliet worden beëindigd.
Uit de laatst gedeponeerde cijfers bij de jaarrekening van 2019 bleek dat het bedrijf een
negatief eigen vermogen van 3,8 miljoen euro had; waarbij het verlies in 2019 circa 1,5
miljoen bedroeg, een lichte verbetering ten opzichte van 2018 toen 1,54 miljoen euro verlies
werd gerapporteerd.
Als de curator zijn verslag opmaakt zal meer duidelijk worden over de financiële positie van
Joyne. Dit verslag zal openbaar worden gedeponeerd.

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

Sinds dinsdag 13 april is Ziggo voor tv landelijk volledig digitaal. Alle analoge doorgifte is dus
beëindigd. Bron: VodafoneZiggo.

Het ED (Eindhovens Dagblad) heeft een enquête gehouden onder mensen in de gemeente
Deurne die recent zijn overgestapt naar glasvezel via E-Fiber. Zie hier. Men kan kiezen uit
de providers Glasnet, Multifiber, KPN, TriNed en Tweak.
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Ruim de helft van de huishoudens kan thans kiezen. Van de overstappers is 44% niet
tevreden. Iemand zegt: “Ik ga zo snel als het kan weer terug naar Ziggo.”
Met name de tv-ontvangst stelt teleur. Klanten die internet afnemen via Tweak of Glasnet
hebben tv via Canal Digitaal en dit stemt velen van hen wanhopig. Klanten van TriNed
kunnen nog geen Netflix of Videoland aanroepen. De snelheid van internet is volgens veel
ondervraagden ook niet echt verbeterd.
Zie ook Totaal TV waar Canal Digitaal stelt dat het technisch complex is, er aan wordt
gewerkt enzovoort…

Ziggo heeft 12 april om 12.00 uur de internetsnelheid van praktisch alle abonnementen
verhoogd, zowel die van consumenten als de zakelijke. Zonder prijsverhoging. In totaal gaat
het om 3,3 miljoen klanten. Soms is het nodig het router even te herstarten.
Bron: VodafoneZiggo en Tweakers. Een speedtest kan hier worden gedaan.
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Volgens Totaal TV is een prijsverhoging door Ziggo te verwachten.
Welke downloadsnelheid heb je eigenlijk nodig? RADAR (AVROTROS) geeft advies.
Nog een verbetering: SmartWifi als je een Connectbox als router hebt. De app maakt het
mogelijk om meer uit de wifi-verbinding te halen en controle te krijgen over alle apparaten die
met wifi in verbinding staan. Zo worden de witte wifiboosters (modellen vanaf 2015)
geoptimaliseerd en kan de klant met een scan de wifi-kwaliteit per kamer of kantoor testen.
Nodig is eenmalig in te loggen in de app Mijn Ziggo. Bron: VodafoneZiggo. Zie voor meer
informatie over de SmartWifi-app hier.

De Waalse zender RTL heeft haar radiozender Bel RTL voorzien van zes themazenders.
Enkel online te beluisteren via de site of de app van Bel RTL.
De streams zitten ook in ‘Kanalenlijst Hans’ die in mei uitkomt.

Op Astra 19,2 oost zit op transponder 12633 H (drie keer) Schlager Radio. De zender heeft
voortaan ook HbbTV. Radio mit Bildern, visual radio als het ware. (DigitalFernsehen en
InfoSat). Schlager Radio heeft diverse versies en is ook online te beluisteren.
Noot: voor het kunnen oproepen van HbbTV is een geschikte ontvanger en een geschikt
image voor nodig. Met OpenPLi kan het nog in versie 7.3. Versie 8.0 is (nog) niet geschikt.

plaatje HbbTV
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BRAVIA CORE, een nieuwe VOD-dienst, is 9 april door Sony gelanceerd in de Benelux.
De VOD-dienst is exclusief gelanceerd voor de nieuwe BRAVIA XR-tv’s. Bron: Spreekbuis.

‘GLXY home of rap’ is door MTVNL op 12 april toegevoegd aan het landelijk kanaal 7D
DAB+. Muziekgenre: HipHop, Rap en R&B.
De zender is ook te beluisteren via de website of de stream in Kanalenlijst Hans mei 2021.
Zie ook BM. Volgens MediaMagazine gaat de zender officieel 4 juli van start.
Radio TV Nederland meldt 13 april dat het Bulgaarse station BG Radio door MTVNL aan
kanaal 7D is toegevoegd. Het station brengt Bulgaarse popmuziek en mikt op de 41.000
inwoners van Bulgaarse afkomst in Nederland. Beide nieuwkomers zenden uit in 96 kbp/s.
Zie ook NederlandsMediaNieuws en Radio.NL.

Canal Digitaal voegde 16 april aan haar VOD/OTT-dienst 129 films en series van
STARZPLAY toe. Bij Canal Digitaal is het Starzplay-aanbod zonder meerprijs te zien voor
alle OTT-abonnees, IPTV-klanten en satelliet-klanten met het pakket Rijk en Royaal (zie hier
en hier). Anderen kunnen via de site van Starzplay Nederland een abonnement nemen.

Google gaat haar app Play Movies & TV terugtrekken van enkele grote platformen. Google
wil de gebruikers laten overstappen naar YouTube TV. Op termijn zal het Google TV worden.
Bron: Bbtvnews.
Amazon Prime heeft wereldwijd al 200 miljoen abonnees. Bron o.a. Advanced TV.

Unique is begonnen met een aantal online streams. En hier en daar via DAB+.
Wie is Unique? Volgens de website een initiatief van de Stichting Audiovisuele Faciliteiten.
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Opgericht medi0 1995 met als doel het werven van fondsen voor tal van organisaties
werkzaam op sociaal-cultureel terrein.
Thans vonden we de volgende streams via de website Unique.fm: Unique Gold en Unique
Offshore Radio Tribute. Binnenkort zal Unique Smooth nog wel volgen.

Lokale omroepen BE en NL

Alle 22 vergunde lokale DAB+-netwerken zijn nu operationeel. Als laatste werd in de
Achterhoek een netwerk op kanaal 6A in gebruik genomen. Allotment 33. Zie Radio.NL,
Radio-TV Nederland en Mediamagazine.
Omroepen: Gelre FM, Hotradio, Leuk.FM, Optimaal FM en DinxperFM.
Opmerking: in het officiële overzicht van het Agentschap Telecom komt kanaal 6A in de
Achterhoek nog niet voor.

De regionale Omroep Brabant gaat een ‘intensieve samenwerking’ aan met lokale omroepen
in de provincie. Een start is gemaakt met o.a. ZuidWestTV (Bergen op Zoom, Roosendaal en
Woensdrecht) en Studio040 (Eindhoven en omgeving).
De samenwerking bestaat uit het plaatsen van journalisten bij de lokale omroepen. Omroep
Brabant krijgt hierdoor lokaal nieuws. De lokale omroepen versterken hun positie.
Bron: Omroep Brabant.

Rararadio uit Eindhoven kan voorlopig geen programma’s brengen. De reden: een inbraak in
de ruimte van Plug-in-City op Strijp S (voormalig Philipscomplex). Er werd voor bijna 10.000
euro aan apparatuur gestolen. Rararadio bestaat al vier jaar en maakt met veel vrijwilligers
zo’n 80 uur radio per week.
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Bronnen: ED, Omroep Brabant en Studio040. Donaties welkom via de site van Rararadio.
De inbraak kreeg zelfs landelijk aandacht, er is veel steun (Indebuurt). Een hulpactie is
opgestart. Op 11 april was al € 10.000,- opgehaald. Rararadio kan door! (ED en ED).
Radio Impuls meldt een verhuizing uit Amersfoort naar Haulerwijk. AM 1485.

Het Agentschap Telecom heeft 5 april een illegale radiozender uit een veertig meter hoge
reclamemast in Winschoten gehaald. Bron: DvhN.
Het gaat om de zenders Firma Zon Nait-normoal, Zien oet noorden en Dippie FM. Op
Facebook: we gaan nog steeds door.

Het Commissariaat voor de Media heeft donderdag 15 april voor de gemeente Apeldoorn als
lokale omroep de Valouwe Media Stichting voor vijf jaar een goedkeuring gegeven.
17 april 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 15/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 8
RTV Apeldoorn, al vijftien jaar de lokale omroep, legt zich bij dit besluit niet neer.
Bron: De Stentor. Site Valouwe Media Stichting.

Omroep Rhenen is toegevoegd aan DAB+ in Wageningen. Op de website van deze nieuws
omroep is nog maar weinig te zien en ook nog geen live stream te vinden.
Op de Facebookpagina van Omroep Rhenen staat als jongste bericht, 28 september 2020,
dat men in 2021 hoopt te beginnen.

Vanuit Zevenaar (Gelderland) brengt VIB Radio programma’s via haar website. Zowel audio
als visual. De zender stelt er te zijn voor meer luxe in het leven.
VIB Radio zou binnen enkele weken ook via DAB+ in de Achterhoek te beluisteren zijn.

Radio Limburg, 97FM bv is blij. De Rechtbank Rotterdam heeft namelijk bepaald dat de oude
frequentie van Fresh FM aan hun is toegewezen is plaats van aan Qmusic.
Thans is er Qmusic Non Stop te horen omdat Radio Limburg de kavel vorig jaar voor €
350.000,- verkregen had. De rechtszaak was aangespannen door TiDa. Deze meende dat er
een ongeoorloofde band bestond tussen Qmusic Nederland en Radio Limburg. De rechter
ging daar niet in mee. Zie Radiofreak voor meer details en linken.
De rechtbank heeft de uitspraak op 15 april 2021 gedaan. De volledige tekst vind je hier.
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X-Ray FM uit Torhout heeft een nieuwe website. Ook de stream is vernieuwd. De zender is
na acht maanden op 1 april ook terug in de ether gekomen. Het genre is van schlager naar
‘100% retro power’ gegaan. Zie ook de Facebookpagina en RadioVisie.

VlaamseArdennen1 heeft een nieuwe website én lanceert een eigen Android app.
Gebruikers van een iPhone worden verwezen naar een streamingplatform. Zie 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
Wortellica heeft meteen Android Auto geïnstalleerd en meldt het dat super werkt. Maar
Sagitarius heeft andere ervaringen.
Rob van der Does reageerde op het item over Ambilight. Hij vraagt zich dit af: “heeft iemand
zo'n systeem aan de praat onder OpenPLi? En zo ja, met welke plugin?”
Jordan reageerde op onze melding van zijn ergernis met de Ziggo GO app. Hij en zijn
buurman hebben een abonnement bij Ziggo voor enkel tv maar kunnen op de smart tv de
GO app niet gebruiken. Reden: deze is alleen voor Ziggo-klanten die ook internet van Ziggo
afnemen. Voor de Ziggo GO app voor smartphones/tablets geldt dit niet. Een keuze van
Ziggo, we hebben hier over geschreven. De achterliggende reden zal illegale sharing zijn.
Maar Jordan blijft het niet juist vinden. Zijn argumenten (quote Jordan):
“Samengevat:
1. Internet wil men niet via Ziggo.
2. Ze hebben 3 tv's en 1 mediabox en op de andere 2 willen ze kijken met de Ziggo GO
TV app op een Android TV
3. Dit wordt door Ziggo NIET toegestaan.
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Je moet keuzevrijheid hebben als consument en koppelverkoop moet naar onze bescheiden
mening tegengegaan worden en mag volgens mij niet. Voorbeeld buurman is duidelijk dat hij
alleen TV van Ziggo afneemt en geen Ziggo internet heeft of wil (om welke reden dan ook).
Dan is het wel heel raar dat Ziggo hem niet laat kijken op zijn Android TV naar Ziggo TV op
zijn betaalde TV abonnement.“
Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

In vijftien jaar is de kijktijd naar lineaire tv in de leeftijdsgroep van 13- tot 40-jarigen flink
gedaald. Dit blijkt uit cijfers van de SKO na aanvraag door Spreekbuis.nl. Deze leeftijdsgroep
kijkt nu meer naar digitale platforms. Zowel Nederlandse (met Nederlandse zenders) als
Amerikaanse (Amazon, Disney+, Netflix, YouTube). Ook speelt men meer games.

De Poolse website Sat Kurier heeft een artikel geplaats over de ABC-eilanden (Aruba,
Bonaire en Curaçao. In het artikel is met name aandacht voor de ontvangst van satelliet.
Daar zijn vaak erg grote schotels voor nodig. Zie hier in het Pools en hier in NL-Google.
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VodafoneZiggo heeft de cijfers over 2020 voor Nederland gepubliceerd, zie hier.
Wat valt op? Samengevat:
- een gestegen omzet (mede dankzij tariefsverhogingen);
- verlaagde programmakosten door corona;
- verlaagde verkoopkosten (door corona);
- enorme afwaardering (is elk jaar nu 1,6 miljard euro);
Mooie operationele winst van € 248,6 miljoen.
Maar dan komt het:
- € 440,5 miljoen aan rentelasten;
- € 84 miljoen aan rentelasten aan Vodafone Group en Liberty Global (de related parties);
- € 387,8 miljoen aan derivaatverliezen enzovoort;
- € 453 miljoen aan valutawinst;
- € 41,9 miljoen aan ‘leningwisselingen’;
- € 141 miljoen belastingen;
Netto-resultaat: € 393,1 miljoen euro verlies!
Waar VodafoneZiggo dus komt met excuses bij tariefsverhogingen over programmakosten
die stijgen en investeringen in hun netwerk is de werkelijkheid heel anders.
Een schuldenlast van € 11,1 miljard (!) (pagina 65) waarvan € 1,6 miljard bij Liberty Global
en Vodafone Group uitstaat. Liberty Global kreeg voor 'diensten' € 106,5 miljoen (pagina 76)
en Vodafone € 118,3 miljoen waarvan € 30 miljoen voor het merk Vodafone.
Op pagina 78 kun je lezen dat de Vodafone Group en Liberty Global gegarandeerde
dividenden kregen ter waarde van € 417 miljoen (2020) en € 295 miljoen (2019), 50/50
telkens naar de beide eigenaren.
Met dank aan David de Jong, mediajournalist, voor de analyse en samenvatting.

“T-Mobile gaat in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber
snel internet beschikbaar maken in overwegend stedelijke gebieden. In vijf jaar tijd krijgen
minimaal 1 miljoen huishoudens toegang tot supersnel glasvezel tegen een zeer
aantrekkelijk tarief.
Binnenkort start Open Dutch Fiber met de aanleg van het eerste deel van het
glasvezelnetwerk, waarvan T-Mobile de eerste huurder wordt. Het wordt een open netwerk
waarop ook andere providers de mogelijkheid krijgen om diensten aan te bieden. Met het
project is een investering gemoeid van tenminste 700 miljoen euro.”
Zie meer bij T-Mobile.
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De Türksat 5B zal naar planning in het vierde kwartaal 2021 gelanceerd worden. De Türksat
5A was in januari met succes gelanceerd en zal in mei op 31 oost in gebruik worden
genomen (Türksat).

bron: KvK

RTL Nederland brengt het onderdeel nieuws per 1 mei onder in een aparte bv, genaamd
RTL Nieuws bv. Er verandert voor de kijkers niets. De medewerkers zouden voor de cao
onder een andere tak (journalistiek) kunnen gaan vallen. Bron o.a. BM/Villamedia.
Theo van B. (32) uit Groningen moet zes maanden de cel in voor brandstichting bij een
zendmast in Groningen op 10 april. Daarnaast krijgt hij vier maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar.
Er zijn nu voor twee branden mensen veroordeeld. Er zijn nog vijf verdachten. Bron: AD en
RTV Noord.

Uit een parlementair onderzoek in het Verenigd Koninkrijk (UK) blijkt dat de omroepen BBC,
Channel 4 en ITV geholpen moeten worden met nieuwe wetgeving voor streamingdiensten.
Thans ondervinden ze oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld Amazon en Netflix.
Producenten van smart-tv’s hebben vaak wel een knop op de afstandsbediening voor Netflix
maar niet voor BritBox. Dit vergt nieuwe wetgeving om sneller te kunnen reageren op
technische ontwikkelingen. Bron: Independent (NL-vertaling).
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Het gaat wat minder goed met Sky Italia. Een reductie van het personeelsbestand in vier jaar
tijd met 25% ligt in het verschiet. Bron: DigitalTV Europe.
ARTE France gaat HbbTV inzetten om als het ware een apart tv-kanaal te beginnen: arte.tv.
Bron: Advanced TV.
Om HbbTV op te roepen (via de rode toets) moet je ontvanger geschikt zijn en je image. Als
je OpenPLi gebruikt: versie 7.3 (met de app qthbbtv) is geschikt, versie 8.0 (nog) niet.

Intelsat meldt dat het gelukt is een MEV te koppelen aan haar satelliet Intelsat 10-02.
Toelichting: een satelliet gaat maar een beperkt aantal jaren mee. Vaak technisch bepaald.
Het is nu met een Mission Extension Vehicle gelukt hardware te koppelen aan een satelliet
zodat deze langer diensten kan verlenen. In het geval van de 10-02 gaat het om met name
internetverspreiding.
De MEV is gekoppeld door Northrop Grumman Corporation en SpaceLogistics LLC. Dit
gebeurde al een keer eerder. De koppeling aan de Intelsat is de tweede, daarom: MEV-2.
Bron: Intelsat (NL-vertaling).

17 april 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 21/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 8

Defensie is momenteel bezig op Saba om voor het KNMI een nieuw monitoringstation te
bouwen. Een hele klus: 2.000 kg aan apparatuur en bouwmateriaal is in het noorden van
Saba de berg (Mount Scenery, een vulkaan) op gesjouwd.
Het monitoringstation bestaat uit: een stevige fundering met daarop een bak waarin de
seismometer komt. Elektra komt van zonnepanelen. Via een schotel wordt een satellietverbinding gelegd.
Bron: Bonaire.nu.

In Noordwijk klaagt Jaap de Moor van Bruisend Noordwijk over zendmasten in die plaats. Ze
zouden tal van overlast veroorzaken, zoals trillingen, bromtonen en/of fluittonen. In Duitsland
zouden er volgens De Moor scherpere normen voor zendmasten zijn dan in Nederland.
Bron: BO (de lokale omroep voor de Bollenstreek).
Facilitair bedrijf NEP in Hilversum is momenteel op zoek naar maar liefst 150 nieuwe
collega’s. Zie BM.
Meer over NEP: NEP helpt Extreme E- de eerste elektrische off-road race series- om
aandacht te vragen voor de effecten van klimaatveranderingen (Spreekbuis).

Er is een hack geweest op de site van Allekabels.nl. De gegevens van zo’n 3,6 miljoen
mensen werd in januari op een hackersforum te koop aangeboden. Van de 3,6 miljoen zijn er
2,5 miljoen bestanden met zowel e-mail, namen, adressen en wachtwoorden van gebruikers.
Bron: RTL Nieuws en RADAR.
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Volgens het onderzoeksbureau ABI Research zal internet via lage satellieten een enorme
groei krijgen. Dit jaar verwacht men al 3,5 miljoen klanten. Groeiend in 2026 naar 5,2
miljoen. Bron: ABI Reserch.
LEO staat voor Low Earth Orbit. We schreven eerder over KONNEKT van Eutelsat en
Starlink van SpaceX. Maar er zijn meer bedrijven: OneWeb en Telesat bijvoorbeeld. Ook
Amazon wil een eigen satellietvloot de ruimte insturen onder de naam Kupier.

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

Ook dit jaar zal er vanwege de coronaregels geen gewone ANGA-beurs in Duitsland zijn. De
beurs zal daarom van 8 tot 10 juni volledig digitaal worden gehouden. Zie de ANGA-site voor
alle details en methoden aan te melden.

Radio 538 gaat samen met Fieldlabs voor maximaal 10.000 bezoekers zaterdag 24 april het
Koningsdagsfeest 2021 houden. Locatie: Chasséveld in Breda, van 12.00 tot 20.00 uur.
Bron o.a. Radio 538 en BM.
Er is veel kritiek op het houden van zo’n feest met zoveel bezoekers in deze coronatijd. De
horeca van Breda moppert ook, zij mogen niet open op die dag. Mocht je het willen zien en
niet tot de 10.000 uitverkorenen behoren: Radio 538 TV zendt het uit.
Ruim een miljoen aanmeldingen zijn er om dit feest bij te wonen (TVvisie).
Bert Habets, voormalig CEO van zowel RTL Group als RTL Nederland is op 1 januari 2021
toegetreden tot de Board of Directors van Canal+ Luxembourg. Zijn primaire rol is externe
toezichthouder maar ook met mede bepalen van de content: het zenderaanbod.
Bron: NMN. Alle leden van de board of directors van M7 kun je hier zien.
Mark Rutte maakt zich zorgen over het teruglopen van de kijkcijfers naar de speciale corona
persconferenties. Men zoekt een manier ze ‘op te krikken’. Bron: Mediacourant.

Hardwarenieuws
Totaal TV heeft de Soundmaster IR45SW getest. Zie hier. Dit is een hybride radio voor zowel
FM, DAB+ als internetradio. De komende tijd zal Totaal TV nog meer digitale radio’s testen.
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Skylink gaat binnenkort de eerste 4K-ontvangers aan haar klanten leveren. Deze ontvanger
bevat de nieuwe Nagra-MA-codering.
Het uitbrengen van deze ontvanger past ook in een plan om klanten van freeSAT (1 west)
over te halen de schotel te gaan richten op Astra 23,5 oost. Er worden binnenkort door
Skylink nog meer ontvangers met de nieuwe codering uitgebracht. Een hybride ontvanger en
een CAM komen in de zomer. De hybride ontvanger heeft Sky Link Live en Wifi.
Bron: Parabola (NL-vertaling).

Commentaar: Skylink is net als Canal Digitaal en TV Vlaanderen een onderdeel van Canal+
Luxembourg. Het valt niet uit te sluiten dat alle dochters op termijn de nieuwe codering als
standaard krijgen. Zie ook hierna over het einde van Mediaguard (Seca).

Softwarenieuws
Einde in 2022 voor oude codering Canal Digitaal en TV Vlaanderen?
Op donderdag 7 april plaatste Satelliet op het Sat4All-forum een bericht met als titel

Einde kijken via Oscam vanaf februari 2022?”

“

Als je verder leest blijkt dat hij deze conclusie trekt uit deze mededeling die aan dealers zou
zijn verstuurd:
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Dit zou betekenen dat ontvangers die werken met een oudere CI-module (t/m 2.0) of met
een kaart niet meer werken. Wel met de CI-module Mediaguard 3.0. Of de M7 Cam 701.
De witte CI Mediaguard/Nagravision modules blijven werken, net als de ViaccessOrca ci
modules. Maar de zwarte (met wereldbol) werken volgend jaar niet meer. Ook de Aston- en
PowerCam-modules werken dan niet meer.
Noot: Seca en Mediaguard zijn synoniem, zie Wikipedia.
Maar wat voor velen ‘erger’ is: de losse kaart, we bedoelen een kaart die in de kaartlezer
(gleuf) van de ontvanger gaat (dus niet via een aparte cammodule) en die enkel via een
softcam werkt in een Linux-ontvanger, zal naar verwacht geen beeld meer geven.
Tenzij deze kaart gestoken is in een door CD geleverde ontvanger (zoals in de tekst aan de
dealers staat).
Commentaar. Het gevolg kan zijn dat kijken via cardsharing stopt, zowel de extern
aangeleverde als de legale in-huis (interne share).
Canal Digitaal is onderdeel van Canal+ Luxembourg, net als bijvoorbeeld TV Vlaanderen en
TeléSat en Skylink. Of dealers van TVV cs. eenzelfde mededeling hebben ontvangen weten
we niet. We hebben wel bij Canal Digitaal om opheldering gevraagd.
In een eerdere UP/DOWNLINK (2011, nummer 1, pagina 6) hebben we al een soortgelijk
bericht geplaatst over testen door M7 op Astra 23,5 oost van het Nagra MA systeem).
Mogelijk voor Skylink en/of andere M7-group/Canal+-dochters…
Plaatsen van een kanalenlijst in een Enigma2-ontvanger, nieuwe special
Regelmatig komen er bij ons nog vragen binnen hoe je het best een kanalenlijst (setting) in
een ontvanger kunt plaatsen en bewerken.
Voor Enigma2-ontvangers, gebaseerd op Linux, is het doorgaans zelf heel goed mogelijk.
Op 16 april hebben we een special op onze site gezet, tab ‘Specials’, of rechtstreeks hier.
De verouderde specials uit 2010 zijn verwijderd.

Stel je eens voor… deze keer:…
Deze keer geen opgave dus niemand die zich voorstelt. We doen nog eens oproep. Heb je
een bijzondere installatie of woon je in het buitenland en wil je lezers delen hoe je daar via
satelliet kijkt en/of je internet werkt? Neem eens contact met onze redactie op. Doen!
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Zenderlijsten
Van menig provider is een officiële zenderlijst beschikbaar. Maar deze is vaak moeilijk op de
website te vinden. Op de site van De Transponder zijn onder ‘Links’ de zenderlijsten van veel
providers te vinden. Alsmede een verwijzing naar enkel hobbyisten.

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.
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.
Pagina ‘Links’ vernieuwd
Op de site van De Transponder is de pagina ‘Links’ aangevuld met tal van (inter)nationale
linken naar nieuwssites. Bronnen voor de UP/DOWNLINK en anderen.
Heb je nog een waardevolle site gevonden die er niet op staat, geef deze dan door!

Uitsmijter: de visdeurbel

‘De visdeurbel’ is een project in de gemeente Utrecht. Via de website kan via een
onderwater-webcam gekeken worden hoeveel vissen er voor een 400-jaar oude sluisdeur
van de Weerdsluis wachten om doorgelaten te worden. Men kan dan ‘digitaal bellen’.
De sluisdeur wordt overigens op gezette tijden voor de vissen geopend.
De vistrek is in de lente. Bij een succes zal het volgend jaar herhaald worden.
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Op 14 april bracht de NOS het bericht dat de visdeurbel al 32.000 keer digitaal was
ingedrukt. Maar de sluiswachter zegt de deur niet iedere keer te kunnen open doen…

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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