UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 12
Voorwoord
Vroeger kwam de UP/DOWNLINK eens per maand uit. Door het vele nieuws dat ons bereikt en het nieuws dat
we zelf maken hebben we de frequentie opgeschroefd. Zo kwamen er zelfs drie nummers uit in mei. Teveel? We
moeten een afweging maken: wachten tot er genoeg nieuws is (met de kans dat het oud nieuws voor velen is) of
eerder uitkomen (nieuws = nieuws!). Wat vinden jullie? In de rubriek reacties van lezers staat er al een…
In dit nummer onder andere:

Alles over NPO1 4K;

‘Joyne-transponders’ 9 oost nog tot eind juli ‘in de lucht’;

Vervolg internet en satelliet aan de Costa Blanca en slot van de reis door de Bahama’s;

Starlink nu ook in België te bestellen;

Niet alleen de F1, ook darten (en meer) in 2022 naar Viaplay van NENT.
Reacties 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:

















tot 13 juni. Het ‘Roland Garros French Open’ (tennis) is in 4K te zien bij UHD1. HD+
neemt de uitzending van Eurosport 4K over (InfoSat) Zie ook Totaal TV;
31 mei, laatste uitzendingen ‘Joyne’ (CD/TVV) via 9 oost?;
31 mei, mogelijke start van GB News;
8 tot 10 juni. De ANGA beurs wordt digitaal gehouden. Het programma is bekend;
10 en 11 juni. Start van NPO 1 4K. Bij KPN (10 juni, kanaal 690, zie Totaal TV),
Ziggo (11 juni) en mogelijk andere providers;
13 juni. Start van GB News, een nieuwe UK-nieuwszender, fta via Astra 28 oost;
22 juni, 10.00 uur, internetveiling Agentschap Telecom voor vierde DAB+ mux;
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). Zie ook hier: VRT-aanbod per 1 juli volledig digitaal;
1 juli. Einde TF-signaal (= toonfrequent signaal) in Nederland, zie o.a. Enexis;
6 juli. Ziggo schakelt (na tv) ook de analoge radio uit en de regio Rotterdam. Eind
2021 zou in het hele land de analoge radio van Ziggo beëindigd moeten zijn;
23 juli t/m 8 augustus. Olympische Spelen 2020/2021 in Tokio (ook Tokyo is goed…).
Beelden van Eurosport 4K te zien via de Astra 19,2 bij UHD1 van HD+;
1 augustus. ESPN gaat van zes naar vier kanalen;
1 november. BVN stopt met de doorgifte via Multichoice/DStv (in zuidelijk Afrika);
3-6 december, IBC2021 in de RAI te Amsterdam;
4 tot 20 februari 2022. Olympische Winterspelen 2022, o.a. in 4K via UHD1.

Algemeen omroepnieuws
NPO1 4K in juni van start… maar niet voor iedere kijker!

Zoals we op de valreep in het vorige nummer nog hebben kunnen vermelden: er komt een
tijdelijke NPO1 4K. In ieder geval voor het EK voetbal. Dit wordt gehouden van 11 juni t/m 11
juli. Maar niet iedere provider brengt deze en niet voor iedere klant. We hebben onderzoek
gedaan. In ieder geval: KPN en Ziggo (beperkt deel klanten) maar zeker niet via de apps van
de NPO of DVB-T2.
KPN brengt de zender vanaf 10 juni. Eerst stelde KPN: voor alle abonnees. Maar dit klopt
niet helemaal. Alleen klanten met een bepaalde ontvanger (Arris VIP5202 of ZTE ZXV8001)
men een minimale download van 100 Mbits/s kunnen ‘NPO 4K HDR’ ontvangen (zie hierna).
Dus als je bij KPN met een andere ontvanger verbonden bent of niet op glasvezel zit maar
met een ADSL of VDSL die geen 100 Mbits/s haalt (check hier) heb je pech.
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Op het forum van KPN werd 24 mei gemeld dat de zender op kanaal 690 komt met als naam
NPO 4K HDR.

Ziggo brengt NPO1 4K vanaf 11 juni. Bron: VodafoneZiggo. Zie ook hier: Ziggo in 4K met het
speelschema van het EK voetbal.
Ziggo is wel duidelijk: je hebt de Mediabox Next nodig. Deze wordt enkel bij de duurdere
abonnementen Max en Giga geleverd. De Ziggo GO-app is niet geschikt (op het Ziggo
Community werd deze vraag gesteld).
De andere uitzendingen van NPO1 op dit kanaal worden van HD naar 4K ge-upgrade.
Zie voor meer achtergrondinformatie ook het artikel in Nederlands Medianieuws.

Na een scan van Ziggo zagen we 24 mei: UHD DVB en UHD2 DVB. Maar nog zwart. Deze
zenders nemen wel bandbreedte in. Reden voor Ziggo om RTV7 (Antillen), Secret Circle
(erotiek) en de radiozender NPO 2 Soul & Jazz naar een andere frequentie te verplaatsen.
Zie ook Totaal TV.
In de Mediabox Next-kanalenlijst komt de NPO 1 4K-zender op plaats 1 te staan.
‘Tussen’ HD 1080i en UHD (3840x2160 pixels) is er nog ‘full HD’ met 1080p. KPN Digitenne
brengt de NPO-tv-zenders in 1080p. Ook de EK-voetbal zal bij KPN-tv in full HD te zien zijn.
Ziggo ziet de noodzaak hier echter niet van in. Zie Totaal TV.
Caiway. Een van onze lezers, Paul, is klant bij Caiway. Hij heeft de vraag of NPO1 4K ook
door Caiway wordt gebracht via de chat voorgelegd. Het antwoord van Florin was wat vaag:

En verder:

Kortom… Florin weet het niet en sluit af met een dooddoener dat het met collega’s
besproken wordt. Ga er maar van uit dat Caiway geen NPO1 4K zal aanbieden, dan valt het
niet tegen als ze het toch doen… maar op deze antwoorden afgaande zijn er geen plannen
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bekend bij de klantenservice. Caiway is een onderdeel van Delta Fiber Nederland. Daar
hebben we 25 mei de vraag officieel gesteld.
Delta. Op de site van Zeelandnet is de vraag ook gesteld. Delta geeft daar als antwoord:

NLziet geeft aan David de Jong als negatief antwoord: “Wat betreft 4K hebben we gekeken
of we dat live kunnen aanbieden. We hebben het onderzocht maar uiteindelijk besloten dat
het voor ons nu te kort dag is om dit te realiseren. We gaan wel verder met alle technische
onderzoeken om te bepalen of we dit voor een volgend event wel zouden kunnen doen. Het
live 4K OTT streamen heeft echter technisch wat meer om handen (dan bijv VOD streamen)
en daarom hebben we nu besloten er van af te zien.”
Canal Digitaal. De woordvoerder deelde 31 mei mee: “NPO1 4k zijn we nog aan het
bekijken.” We wachten af en houden goede hoop!
Hetzelfde zal gelden voor TV Vlaanderen. Ook deze geeft NPO1 immers door. Het is dan
een kleine moeite de 4K-versie ook voor abonnees vrij te geven.

MediaMagazine meldt dat NPO1 4K ook bij kleinere kabelproviders te zien zal zijn. Men
noemt: TriNed, Youfone, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabeltex, Breedband Helmond, Open
Fiber en Jonaz. Bron is overigens NLconnect, de vereniging van kabelaars.
Op de site Totaal TV speculeert Jarco Kriek er vrolijk op los. Ziggo Sport verliest niet alleen
de F1 maar verloor al eerder de USA-NBA basketbal. Mogelijk volgt de Italiaanse voetbal
Serie A. De contracten zouden aflopen.
Bij ESPN verdween de Duitse Bundesliga naar Viaplay. Wie krijgt straks de Serie A..? In de
loop van het jaar zal er nog flink onderhandeld en geschoven worden. Gevolg is onder
andere dat ESPN 1 augustus van zes naar vier kanalen gaat.
Zie Breedbeeldweetjes en Totaal TV.
In een ander bericht meldt Totaal TV dat de NPO alleen het EK-voetbal in UHD zal brengen.
Dus niet de Tour de France of de Olympische spelen. Een woordvoerder van de NPO
bevestigt dit en voegt op onze vragen nog toe: “Het experiment is niet van toepassing op
NPO Start, NPO Plus en DVB-T2. Mogelijk wel een volgende keer.”
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Overig algemeen omroepnieuws

Verjonging, vernieuwing, budget nodig door de groei van bestaande kleine omroepen en de
mogelijke komst van nieuwe omroepen. Allemaal redenen om programma’s te schrappen in
2022 of minder te brengen.
Opgelicht?! verdwijnt volgend jaar. Binnenkort verdwijnen ook Blauw Bloed en Typisch.
Het historisch programma Andere Tijden gaat na protesten terug van 18 naar 10
maandelijkse (langere) uitzendingen. Bronnen: AD + NU.nl. AD met video met een interview
met Angela de Jong (tv-columnist).

Uit het Nationaal Luisteronderzoek maart-april blijkt dat NPO Radio 2 nog steeds marktleider
is. Opmerkelijk is de blijvende stijging van NPO Radio 5 ondanks dat deze zender niet via
FM te ontvangen is. Bron o.a. Adformatie. Alle cijfers via de site NLO/Gfk.

Het belang van de FM is afgenomen. Internet is toegenomen en de doorbraak van DAB+
blijft achter. Een van de redenen: meer thuiswerk (minder onderweg). Zie Adformatie.
Nog voor de liefhebbers van de F1 en tevens hobbyisten: het is ook mogelijk via de eigen
site van de F1 een abonnement te nemen. Het tarief verschilt per land. Als je via Portugal
een abonnement neemt dan kost het het minste: € 49,99 per jaar. Zie hier).
Maar je zult waarschijnlijk wel met een VPN-account moeten kijken. Vanuit Nederland een
NL-abonnement boeken, zie hier, kost € 64,99 per jaar.

Door het verlies van o.a. Bundesliga 1 en 2 gaat ESPN twee lineaire kanalen minder aanbieden:
ESPN 5 en 6 komen te vervallen. Vanaf 1 augustus 2021 gaan ze verder met vier kanalen. Lees
meer op Breedbeeldweetjes.
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Meestal gaat het sportnieuws over de F1 of EK of OS. Maar er is meer. Goed nieuws voor de
liefhebbers van rugby: de Six Nations blijft fta bij de BBC en ITV.
Bronnen: Advanced TV en Digital TV Europe.
Straks Kabouter Plop en K3 via een nationale zender in België? Studio100 blijkt achter de
schermen te werken aan een eigen radiozender. Bron o.a. TVvisie.
Misschien komt er begin 2022 een nieuwszender voor Egypte. Zie Advanced TV.

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

Sky Sport News, thans nog fta maar eind juli weer gecodeerd. Bron: InfoSat.
Op het kanaal van UHD1 brengt HD+ de tenniswedstrijden van Ronald Garros (t/m de finale
op 13 juni) in UHD door de doorgifte van Eurosport 4K.
Vrij te zien (fta) op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur. In het weekeind is er
codering tussen 14.00 en 08.00 uur. Maar veel mensen hebben een HD+ abonnement, te
koop bij veel Nederlandse satellietdealers, aldus Totaal TV.

RTL UHD gaat diverse EK-voetbalwedstrijden brengen. Zelf testwedstrijden. Code.
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Eurosport heeft ook een eigen app waarmee VOD gekeken kan worden. Helaas niet in 4K.
Een jaarabonnement kost € 39,99.
Bibel TV heeft het contract met SES verlengd. De SD-zender is fta te zien. Bron: Bbtvnews
en SES.

RTL PLUS gaat, op termijn, voortaan TOGGO heten. In het logo staan thans beide namen.
De zender is fta te ontvangen. Er is ook TOGGO plus, ook fta. Beide zijn fta te ontvangen.
De zender TOGGO maakt al jaren programma’s voor kinderen. Met tv en een radiozender.
Zie ook Digital Fernsehen.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost
GB News is begonnen met testuitzendingen op 11306 V, fta. De startdatum is 13 juni. Dit
werd door GB News op 26 mei gepubliceerd. En op 28 mei nog eens herhaald.

De zenders van Sony hebben een nieuwe naam gegeven. Nodig na de overdracht aan een
ander bedrijf.
‘Sony’ werd vervangen door ‘GREAT!’ (in hoofdletters met een uitroepteken), gevolgd door
de zendernaam (in kleine letters, soms afgekort voor de epg). Dus:
 Sony Channel en Sony Channel+1 heten nu GREAT! tv en GREAT! tv+1;
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Sony Action en Sony Action+1 heten nu GREAT! action en GREAT!action+1;
Sony Classic en Sony Classic+1 heten nu GREAT! classic en GREAT! class+1;
Sony Movies en Sony Movies+1 heten nu GREAT! movies en GREAT! movies+1.

Alles is verwerkt in Kanalenlijst Hans van 1 juni 2021. Op dezelfde frequentie (11306 V) zit
ook de nieuwe nieuwszender GB News. Zie hiervoor.

ITV reorganiseert nog steeds haar zenders. Zowel de landelijke als de regionale. Wisseling
van transponder, samenvoegen van lokale zenders, maar alles is wel fta. Wil je dus ITVzenders zien: update je kanalenlijst! De laatst uitgegeven Kanalenlijst Hans is van 1 juni.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
NTN (voluit: Nuova TV Nazionale) is gestart. Dit is een bijzondere Italiaanse zender. Het
bijzondere zit in het aanleveren van de programma’s door vele, meer dan 2.000, freelance
verslaggevers vanuit virtuele studio’s, augmented reality. Zie ook InfoSat. De zender is fta.
De site van de zender vind je hier. Daar is ook een live stream. Deze stream komt in
Kanalenlijst Hans van juni.

Ennahah TV, Algerije, fta. En FataFeat, Arabische kookzender, ook fta.
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In het Poolse pakket is MTV Music 24 vervangen door Nick Music Euro. Zie Satkurier. Ook
elders in Europa verdween MTV Music 24, een besluit van ViacomCBS.
Discovery verscheen op 11747 H fta met een versie voor het Midden-Oosten en Afrika. Er is
een Arabische ondertiteling mogelijk. Hoe lang de zender fta blijft is niet bekend.

Eutelsat 9B, 9 oost: uitzendingen Joyne-transponders verlengd t/m 31 juli
Het einde van de uitzendingen op de transponders van Joyne was gegarandeerd tot en met
31 mei 2021. Maar deze termijn wordt met twee maanden verlengd tot en met 31 juli 2021.
Als reden geeft een woordvoerder van Canal Digitaal ons op 31 mei: “Doorgifte Joyne
signaal. We zullen doorgaan tot 31 juli met de doorgifte van het Joyne signaal. De reden is
dat wij inmiddels de CAM701 niet meer kunnen leveren. De laatste voorraad is door het
grote aantal aanmeldingen nu op.”
Er is 31 mei ook een e-mail gestuurd naar ‘ex-Joyne-klanten’. Daarin staat ook als reden
voor de verlenging dat de CAM 701 thans niet leverbaar is. Men kan zich aanmelden (lees:
bestellen!) via de speciale Joyne-site van Canal Digitaal en krijgt dan bericht zodra de CAM
weer leverbaar is.
Het speciale aanbod (bij een éénjarig abonnement krijgt een gratis CAM 701 of MZ-102
ontvanger) wordt verlengd tot 31 juli 2021. Een persoonlijke vouchercode blijft tot 31 mei
geldig.
Noot: dit speciale aanbod heeft tot wrevel geleid bij dealers. Het geldt alleen als men direct
bij Canal Digitaal ingaat op het aanbod, niet via de dealer. Zeker speciaal te noemen dus…
Op 1 juni ontvingen ex-Joyne-BE-klanten een e-mail van TV Vlaanderen. Ook daarin de
verlenging tot en met 31 juli. Kennelijk heeft TV Vlaanderen geen leveringsproblemen meer
met de CAM-701 module. Noot: deze is iets anders dan die van Canal Digitaal.

Het ‘speciale aanbod’ van TV Vlaanderen wijkt ook af van dat van Canal Digitaal. Geen
gratis ontvanger of CAM bij een eenjarig abonnement maar: “de activatie is volledig gratis”.
Mits men voor 30 juni een abonnement afsluit.
De erotische zender Dusk is ook op transponder 11977 V gezet door de M7 Group (bij de
zenders van Kabelkiosk voor kabelproviders en IPTV-aanbieders). Mogelijk heeft deze
handeling al te maken met het verlaten van de drie ‘Joyne-transponders’.
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Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort)

In een interview met Digital TV Europe (NL-vertaling) maakt John Stankey, ceo bij AT&T de
plannen met Discovery duidelijker. Samengevat: het nieuwe bedrijf (naam nog onbekend) zal
meerdere merken huisvesten. Denk aan HBO, CNN, Warner Bros., HGTV en TLC.
AT&T gaat dit nieuwe bedrijf niet runnen maar wordt voor 71% aandeelhouder. De overige 29%
zijn voor Discovery. De Raad van Bestuur bestaat uit zeven leden van AT&T en zes van
Discovery. Wordt vervolgd!

De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten besliste 7 mei dat VodafoneZiggo
uiterlijk eind mei haar klanten de vrijheid van keuze voor een modem moest geven.
VodafoneZiggo gaat nu dit bindend advies toch bij de rechter aanvechten.
Volgens VodafoneZiggo zou de ACM een uitspraak moeten doen.
Zie NU.nl, Tweakers en Telecompaper.

26 mei. Geheel volgens berichtgeving wijzigde Ziggo de zender MTV Music 24 in MTV 90s.
Alleen wijzigde die dag de epg nog niet mee… zelfs op 1 juni stond de juiste naam er nog niet.

Heb je een Mediabox XL of Mediabox Next (met de laatste software)? Dan kun je twee
nieuwe VOD-diensten via hun app aanroepen: hayu en Cinetree. Cinetree biedt een
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gevarieerd en kwalitatief aanbod van inspirerende films. Wekelijks worden samen met
makers, liefhebbers en experts nieuwe titels geselecteerd en toegevoegd. Hayu biedt meer
dan 300 reality tv shows. Zie VodafoneZiggo. Ziggo biedt meer apps, zie hier.
1 juni update Ziggo de radiozenders van XITE. Zie de site van Ziggo voor de nieuwe namen.
Verwerkt in Kanalenlijst Hans van 1 juni 2021, radio, boeket Ziggo volledig.

Volgens Radio.nl komt er voor DAB+ in Nederland een nieuwe regio-indeling voor regionale
zenders (publiek en commercieel).
Het omzetten van de huidige kanalen naar de nieuwe zal volgend jaar (2022 dus) tussen 1
juni en 1 september plaatsvinden.
Dan zijn er zeven allotments die landelijk samen dekking hebben. Zie afbeelding.

De geluidskwaliteit gaat omhoog. Een aanbieder krijgt straks 1/12 in plaats van 1/18 deel. De
bandbreedte gaat dan van 64 naar 96 kbps.

Voor onze lezers die Tsjechisch verstaan: recent is Radiožurnál Sport begonnen. Met radio
via DAB+ en tv via DVB-T2. En online via de site. De radiostream zit in Kanalenlijst Hans.

2 juni 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 11/30

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 12

Op 29 mei om 18.00 uur is in Duitsland ‘Sportradio Deutschland’ gestart. Te beluisteren via
DAB+ in heel Duitsland en online via de site in de hele wereld. Meer info: InfoSat. Stream
hier (of in Kanalenlijst Hans van 1 juni 2021).

Op 12 juni start in Northampton (Engeland, UK) de zender Revolution Radio. Een stream is
al op de site aanwezig en zit in Kanalenlijst Hans van 1 juni (radio, Stream UK-Engeland).

Lokale omroepen BE en NL

Dancezender Amsterdams Most Wanted (AMW) is via DAB+ in de regio Haarlem/Zandvoort te
beluisteren. AMW is een voormalige FM-piraat uit Amsterdam. Op kanaal 6A was in allotment 34
nog wat ruimte (bandbreedte) over.
Bron: RTV Nederland. Meer informatie bij Totaal TV. En bij AMW zelf.

Het blijft in beweging in Apeldoorn en omgeving! RTV Apeldoorn moest haar licentie als
lokale omroep afgeven aan de Valouwe Media Stichting maar ging online door. De opvolger
is 21 mei begonnen met testuitzendingen onder de naam Samen1Radio. Op 1 juni was de
officiële start voorzien, maar de beoogde site en stream waren nog niet actief.
Samen1Radio begint als lokale omroep voor Apeldoorn maar wil doorgroeien naar een
streekomroep voor de ‘Stedendriehoek’.
“In Apeldoorn zijn we te horen op 107.1 FM, in Hoenderloo op 105.5 FM en in Uddel op
106.3 FM.’’ zegt voorzitter Christiaan Gijtenbeek van Valouwe Media Stichting.
Bron: eigen waarnemingen redactie U/D en De Stentor.
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Eerder hebben we bericht over RTV Apeldoorn. Deze verloor haar licentie als lokale omroep
aan de Valouwe Media Stichting. RTV Apeldoorn wil doorgaan. Via de site en DAB+. Helaas
is het stil geworden op DAB+. Kanaal 5A wordt nu bezet door:

Optimaal FM is straks als naam niet meer te horen. De zender gaat zich 21 september ook
Regio8 noemen. Ook want Regio8 bestaat al. Maar twee namen voor één omroep is
verwarrend, zegt de directeur in De Gelderlander. Hiermee drukt men ook uit meer een
nieuwszender te zijn dan enkel een zender waar men plaatjes draait.

In de Randstad en Flevoland is BEAT FM op DAB+ vervangen door GirlPower.
Bron: BM en MediaMagazine. Girlpower heeft ook een eigen site met een stream.
Opmerking: in Kanalenlijst Hans van 1 juni 2021 is GirlPower Radio verwerkt bij radio,
Nationaal en bij Regionaal (Flevoland en Zuid-Holland). Bij deze laatsten was het geluid te
horen via de oude stream van BEAT FM.
BEAT FM staat nog wel onder Noord-Holland. BEAT FM is de naam van de lokale omroep
voor Heiloo.
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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
De VOI/SIP-provider Nomado blijft de gemoederen bezig houden. Bas reageerde met een
nog andere: Cheapconnect. Hij schrijft: “Cheapconnect is goedkoper als je niet regelmatig
belt, want bij Nomado zitten in die 5 euro wel 100 minuten bellen inbegrepen naar vast of
mobiel. Zo betaal je bij Cheapconnect in België 11 cent per minuut, bij Nomado niks tot je
100 minuten op zijn en dan slechts 6 cent per minuut.
Vaste lijnen bellen bij Nomado is even duur eens je 100 minuten op zijn. Bij Cheapconnect
betaal je weliswaar € 8,95 per jaar, maar daar krijg je geen uitbellen bij inbegrepen.
Sorry maar als je regelmatig belt is Nomado wel degelijk veel goedkoper. Enkel als je nooit
uitbelt is Cheapconnect goedkoper, maar als je veel uitbelt is Nomado beduidend goedkoper.
Ik doe inbound via EDPnet omdat dat gratis is bij je Internet-abbo, en Nomado enkel
outbound met nummerweergave, die geven ze mee als je kan bewijzen dat het nummer van
jou is. Daarmee kan ik gewoon 112 bellen via EDPnet, enkel even een uitbel-regel zetten in
de Fritzbox en dat is opgelost.”
In het vorige nummer hebben we geschreven over de nieuwe VOD-dienst die een nieuwe
onderneming van AT&T en Discovery/WarnerMedia gaan oprichten. Abusievelijk is in het
artikel Discovery+ eens verward met Disney+ (een VOD-dienst van de Walt Disney
Company). Excuses. Een naam voor de nieuwe dienst is overigens nog niet bekend. Met
dank aan David als opmerkzame lezer.
Henk wees ons op de site ‘5G antennes – Hoe werken ze?’. Interessante site volgens hem
“Vooral als later de hogere frequenties in gebruik worden genomen wordt getwijfeld over de
veiligheid.“ Dank voor je tip!
Derk Vegter: “Met genoegen lees ik altijd de UP/DOWNLINK. Dat wil niet zeggen dat alles
altijd mijn interesse heeft. Ook zijn er duplicaten van Totaal TV die ik meestal al gelezen heb.
Als je mij vraagt hoe verder dan is mijn mening dat de nieuwsbrief duidelijk in een behoefte
voorziet maar dat het wat mij betreft wel iets minder vaak mag.
Wat betreft de Hans settings: Deze zijn grandioos. Als dat zou komen te vervallen zou een
groot gemis zijn. Het lijkt mij dat deze toekomst bestendig gemaakt moeten worden.
Als een persoon dit niet meer kan dan misschien een groep.”
Reactie redactie: dank. Soms komt het blad vaker uit, zeker als het te vol dreigt te worden (te
veel pagina’s lezen mensen niet) of het nieuws te oud. We proberen zoveel mogelijk eigen
nieuws te maken maar soms ontkom je er niet aan het nieuws van elders, met (netjes!)
bronvermelding, te gebruiken. Bij Totaal TV zijn we voorzichtig als het om opvattingen van
de journalist zelf gaat. We hebben ondertussen veel e-mailadressen van woordvoerders van
grote providers en gebruiken die zeker ook. Kortom: voor ieder wat wils.
Wat betreft Kanalenlijst Hans: afwachten. Het hangt van zijn gezondheid af.
Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.
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Nederlandse tv in tweede woning in Spanje, vervolg
In het laatste nummer van 2020 werd aandacht geschonken aan Anton. Hij heeft een tweede
woning (casa) in Moraira (Costa Blanca, Spanje). Een schotel met duo LNB (Astra 19,2 en
Astra 23,5 oost) en zwak internet. Een abonnement bij Canal Digitaal. Wat kan hij nog doen?
Toevallig woont lezer Peter ook in Moraira. In het eerste nummer van 2021 konden we dit
melden. Met een uitvoerige beschrijving van zijn schotel-installatie. Zelfs de Astra 28 oost is
daar nog te ontvangen! Peter bood zijn hulp aan Anton aan.
Ondertussen is Anton weer in Moraira geweest en heeft hij contact met Peter gehad. De
conclusie: de schotel is goed afgesteld, niets aan doen. Maar wel eens kijken naar het
abonnement als je maar weinig in Spanje bent. Canal Digitaal heeft namelijk de mogelijkheid
van variabele pakketten: Vakantie Basis (21 maart t/m 21 september voor € 15,95 per
maand), Vakantie Flex 3 (drie maanden kijken voor € 25,- per maand) en Vakantie Flex 6
(zes maanden kijken voor € 20,- per maand). Zie hier.
Anton over Flex 3: “Het nadeel van Flex dat ik heb ondervonden is dat je steeds één maand
moet nemen ook al maak je bijvoorbeeld maar 2 of 3 weken er gebruik van. Je kunt dus 3 x 1
maand kiezen en ben voor elke keer € 25,00 kwijt. Zo heb ik in mijn geval met zes weken
verblijf twee maanden verbruikt en heb ik nog maar één maand over. Als je meerdere keren
verspreid over het jaar in Spanje bent is een Flex 6 abonnement wellicht nog wel het
voordeligst. Stel dat je er vijf keer bent met respectievelijk 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4 of 1 x 5 (of 6, 7,
maximaal 8) weken dan kom je met je Flex 6 goed uit.
Mijn ervaring is echter dat, mede met het gebruik van de kinderen/familie, er wel acht tot tien
keer van de casa gebruik wordt gemaakt. In dat geval zouden er twee Flex 6 abonnementen
moeten worden afgesloten hetgeen € 240,- zou gaan kosten. In dat geval komt dat zowat
gelijk te staan met een basisabonnement van 12 x € 19,50 = € 234,-. Je hebt dan geen
zorgen meer of je je verbinding actief hebt gemaakt.”
Redactie: je rekensom klopt met de huidige tarieven. Per 1 juni was Riant nog € 19,95 per
maand. Per 1 juli komt er € 2,- per maand bij, dus € 21,95 per maand. Zie voor de
prijsverhogingen door Canal Digitaal het vorige nummer, pagina 14 onderaan.
Voor 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 betaal je dan voor Riant 12 x € 21,95 = € 263,40. Voor twee
keer Flex 6 betaal je 12 x € 20,- = € 240,- (zie hier alle vakantiepakketten).
We hebben bij Canal Digitaal de prijzen gevraagd voor de drie vakantiepakketten per 1 juli
2021. Op 31 mei kregen we als altijd dat de prijzen voor de drie vakantiepakketten niet
veranderen.
Met Flex 6 krijg je 68 tv-zenders, waarvan 23 in HD. Ook ‘de zender ESPN’ is bij Flex 3 en 6
inbegrepen valt te lezen. Bij het pakket Riant niet. Wel bij Rijk en Royaal. Ook zit bij Flex de
app. Dit staat niet op de site van Canal Digitaal maar werd ons door de woordvoerder
bericht. Hij deelde ons ook mee dat alle kaarten van Canal Digitaal gebruikt kunnen worden.
Heractiveren van een kaart gaat primair door af te stemmen op NPO1 en dan te wachten.
Als dit wachten te lang duurt ga dan over op activatie via de site (zie hier). Daarna weer
afstemmen op NPO1 en wachten.
De berekening klopt, aldus de woordvoerder. Het enige verschil, volgens de woordvoerder,
tussen Flex 6 en Riant is dus het gemak. Flex 6 moet je activeren en Riant loopt gewoon
door. Wij zien het prijsverschil en de extra zender (ESPN). Aan de klant de keuze..!
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TV Vlaanderen biedt ook een vakantiepakket aan onder de naam ‘Vakantie TV’. Dit pakket
kost € 29,95 per dertig dagen. Je hebt dan 56 zenders: 41- tv en 15 radiozenders.
Je kiest bij TV Vlaanderen een datum. Vanaf die datum kijk je 30 dagen. Eigenlijk veel
eerlijker dan bij Canal Digitaal: dat werkt het per kalendermaand of een deel daarvan. Dan
heb je voor 30 dagen soms twee maanden nodig.
Dan was er nog een wens van Anton: goed internet. Op dit moment betrekt Anton het van
Telitec via een straalverbinding. Vaak met amper 1 Mbit/s. Peter adviseerde hem over te
stappen naar SAT4U. Een Nederlands team aan de Costa Blanca.
Recent is in de straat van de casa van Anton ook glasvezel aangelegd. Provider Closeness
biedt voor € 19,- per maand een downloadsnelheid van 100 Mbit/s aan. Ofwel: voor € 228,per jaar altijd stabiel internet.
Anton gaat later dit jaar weer naar zijn casa in Moraira. Dan gaat hij alles goed regelen. Zijn
er nog alternatieven? Wij denken van wel. Anton is namelijk in Nederland klant bij Ziggo. Hij
zou de Ziggo GO-app kunnen installeren op zijn smartphone of tablet en dan streamen naar
zijn tv. Indien de tv te oud is: Google Chromecast-dongle via een hdmi-poort aansluiten.
Indien het een moderne smart-tv is: de Ziggo GO-app installeren.
Let op: de apps voor phone/tablet en tv verschillen!
We hebben ook nog contact opgenomen met Peter. Hij heeft nog steeds zijn twee oude
schotels staan (zie 2021, nr. 1, pagina 12 en volgende). Op een Tagra-schotel ontvangt hij
de Hotbird en Astra 19,2 oost. Op de andere schotel (merk onbekend) ontvangt hij Astra 23,5
en Astra 28 oost. Deze schotel is 1,20 meter groot. Zie de (gecorrigeerde) foto.

Volgens Peter moet het goed mogelijk zijn een grotere schotel te plaatsen met een rail met
daarop drie LNB’s voor de drie Astra’s. Losse LNB’s, dus niet een combinatie die gemaakt is
voor een schotel van 60 of 80 cm. Op die manier heb je ook de BBC en ITV. Om in de
woorden van Peter te sluiten: “Keep it simple! (je heb wel eens gehoord “met de Franse
slag”? Hier is het met de Spaanse slag, en het werkt! - en is goedkoper ook!).”
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Wetenswaardigheden
In het vorige nummer hebben we de prijsverhoging van Canal Digitaal per 1 juli 2021
vermeld. Er komt € 2,- per maand bij. Echter: dit geldt niet voor de drie ‘vakantiepakketten’
(Vakantie Basis, Flex 3 en Flex 6). Een woordvoerder van Canal Digitaal deelde 31 mei mee
dat deze prijzen op 1 juli ongewijzigd blijven.

HLN (HetLaatsteNieuws) bericht 22 mei dat Starlink ook in België beschikbaar is. Althans:
net als in Nederland kunnen pre-orders geplaatst worden en kan worden gecheckt of er
verbinding is. In Gent (west-BE) is al signaal gemeten. In Brussel (centrum) en Charleroi
(oost-BE) nog niet. Dat komt later dit jaar.
In het artikel staan ook de ervaringen beschreven van de eerste Nederlandse klanten (Den
Haag en ’s-Hertogenbosch). In één woord: wisselend. Soms een hoge downloadsnelheid
(160 Mbit/s) en een dag later een lage (5,9 Mbit/s).

Het is bekend dat Elon Musk’s bedrijf nog hard werkt aan upgraden van de software en
lanceren van extra (mini)satellieten. Zie ook het vorige nummer van de UP/DOWNLINK
waarin we uitgebreid op Starlink zijn ingegaan.
Nieuwe lanceringen Skylink: 26 mei gaan er 60 de lucht in. En 27 mei nog eens 36 via
Arianespace vanaf het Russische Vostochny Cosmodrome.
Bron: Advanced TV. Zie ook SpaceX voor alle lanceringen die geweest zijn (rewatch) of komen.

Toch is niet iedereen blij met het project van Starlink. In Florida heeft satellietexploitant Fyasat
de Federal Communications Commission gevraagd te voorkomen dat SpaceX nog meer
Starlink-satellieten lanceert. Fyasat gaat ook naar de rechtbank om een uitgebreide
milieuanalyse van de snelgroeiende megaplaneet af te dwingen. Bron: LONRADIO.

Volgens Advanced TV heeft Starlink thans zo’n 1.600 werkende satellietjes.
2 juni 2021
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Tip van de ABNAMRO: knip door chip.

In het Verenigd Koninkrijk (UK) wordt gewerkt aan een nieuw type satelliet. De officiële
naam: beam-hopping satellite. Bijnaam: Joey-Sat. Onderdeel van het project: OneWeb.
Het bijzondere aan deze satelliet is dat deze heel snel een beam te richten op een deel van
de wereld waar dat op dat moment acuut nodig is. Dat kan naar aanleiding van een
commercieel verzoek zijn maar ook bij een (natuur)ramp een verzoek van een overheid.
Bron: Advanced TV (NL-vertaling) of de site Joint-Forces.com. Idem SpaceNews.

Ook de publieke omroep van Zwitserland, SRG SSR, gaat beginnen met UHD. Voorlopig
alleen in aan bedrijven in een B2B-WVP-lijn. Voor iedereen: niet voor 2024.
Bron: Digital Fernsehen en het factsheet SRG SSR.
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In het vorige nummer schreven we dat het Noorse bedrijf NENT per 2022 de rechten krijgt
voor de Formule 1. De F1 wordt samen met de Duitse Bundesliga gebracht via de app
Viaplay die in Nederland in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar zal zijn.
Op 25 mei maakte de NENT Group bekend dat ook het darten via Viaplay beschikbaar zal
zijn.
Bron: NENT Group en o.a. NOS. Het darten verdwijnt dus bij RTL7. Bron: RTL Nieuws.
Volgens Totaal TV zal ook snooker (Champion of Champions en Championship Leagueevenementen) worden toegevoegd.
Ryanair moest verplicht landen in Minsk (Belarus, ook wel Wit-Rusland genoemd) na een
(valse?) bommelding. Eenmaal geland werd een journalist gearresteerd. Opzet? De EU en
USA protesteren met sancties tegen het land waar de (zogenaamd democratisch gekozen)
president Aleksandr Loekasjenko de scepter zwaait. Hij heeft al vrijheidsbeperkingen
opgelegd door radio- en tv-zenders te sluiten.
In Kanalenlijst Hans kun je het boeket ‘Stream Belarus/Wit-Rusland (BY)’ vinden. Bernie en
Hans doen hun best dit actueel te houden, zeker in deze tijd. Maar ben niet verbaasd als een
stream op zwart blijft door een besluit van de president…

Zie ook Villamedia: weer journalisten opgepakt.

De Raad van Bestuur van de EBU (European Broadcasting Union) heeft besloten de zender
BTRC als lid te schorsen.
De reden: de EBU staat voor journalistieke vrijheid. De EBU heeft uitzendingen van BTRC
gevolgd en is tot de conclusie gekomen dat bij interviews dwang is gebruikt.
BTRC krijgt twee weken de tijd om te reageren op het voorstel tot schorsing.
Bron: EBU en Bbtvnews (NL-vertaling).

Mogelijk wordt er gesneden in het budget van de omroep van Vaticaanstad. Door minder
toeristen (coronapandemie) is er nog minder geld in het laadje van deze staat. De paus
bezocht Radio Vaticaan om te vragen wie nu eigenlijk luistert en kijkt. Bron: RTL Nieuws.
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Bewoners van de Winterbleeck in Waalre maken bezwaar tegen een nieuwe zendmast. De
huidige is 35 meter hoog en de nieuwe, geschikt voor 5G, is vijf meter hoger. Dat zien
bewoners niet zitten, bericht Studio040 (met videoverslag). Men wil wel vooruit met 5G
maar… typisch een geval van NIMBY (not in my back yard).
Sony repareert een bug in bepaalde tv’s die in 2016 t/m 2019 zijn uitgebracht. Met de
reparatie werkt hdmi-cec weer. Zie Tweakers. Met hdmi-cec kun je de tv met een extern
apparaat in- en uitschakelen (stand by). Deze functie zit ook in o.a. OpenPLi.

Coronavirus en de media
Corona. Hier een greep uit wat ons opviel in het nieuws in relatie tot media.
1 juni. Het kabinet beslist later deze maand of er grote schermen mogen worden geplaatst
om het EK-voetbal te kunnen zien. Bronnen: diverse media.
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Vorig jaar is in Frankrijk de zender Culturebox begonnen. Net als in andere landen wilde
Frankrijk de cultuur in de coronatijd ondersteunen. In Nederland kregen we NPO 2 Extra. In
Vlaams-België werd het Podium 19 tot eind mei 2021 te zien via de app en site.
Aan alle goede dingen komt een einde… zo ook aan Culturebox. De zender is nog tot eind
augustus te zien via France 4 (20.10 tot 05.00 uur).
In het kader van de bezuinigingen zou France 4 stoppen per augustus 2021. Maar daar is nu
door grote politieke druk van af gezien. De zender richt zich overdag op kinderen. Thema’s:
educatie, animatie, oriëntatie en cultuur. Bron: France Info en Le Figaro.

24 mei. De Vlaamse viroloog prof. Marc van Ranst zit met vrouw en zoon ondergedoken in
verband met bedreigingen door de voortvluchtige militair Jürgen Conings.
Reden voor bedreigers, een extreemrechtse groep uit Nederland, om bij DPG Media in
Antwerpen het schuiladres te eisen. Een knokploeg zou onderweg zijn. Het gebouw werd
ontruimd en later weer in gebruik genomen. Bron: HLN en De Tijd.

Na de ontruiming rond 17.30 uur moest in allerijl een noodstudio op de oude locatie in
Vilvoorde worden gemaakt voor het VTM Nieuws van 19.00 uur. Zie HLN.
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Van 30 juli tot 11 september wil de BBC voor de 150e keer de Proms brengen. Met publiek.
Zie Advanced TV. The BBC says that this year’s Proms heralds “a summer of live music on a
scale not seen since before the pandemic”. Laten we het hopen!

Zie voor alle informatie over de Proms 2021 de speciale site van de BBC.
Amazon heeft de MGM filmstudio voor ruim $ 8 miljard overgenomen. Zie Spreekbuis.

Hardwarenieuws
In de cloud, hoe red je opnames? Met een hdmi-converter! Uit de cloud naar de pc!
Veel providers bieden de optie opnemen aan. Dit opnemen gaat dan ‘in de cloud’. Niet meer
op de harddisk in je eigen ontvanger maar ergens op een server van de provider. Makkelijk
en efficiënt voor de provider: een programma hoeft maar één keer te worden opgeslagen en
kan door vele klanten worden opgeroepen. Maar niet voor eeuwig… vaak is er een tijdslimiet
aan verbonden. Bijvoorbeeld 365 dagen. Kun je deze opnames out de cloud halen? Ja!
Vanaf 20 april is Ziggo bezig met de software update van de Mediabox Next. Versie 4.31. Er
zijn allerlei verbeteringen doorgevoerd, zoals het vervallen van de foutmelding bij de 4Kversie van Love Nature. Maar… je maakt voortaan opnames in de cloud in plaats van op de
harddisk. Gevolg van de software update is wel dat oude opnames verloren gaan. Had je die
kunnen redden? Ja!
Tijdens de Zoom-sessie van De Transponder op 22 mei is er gesproken over de opnames
die in de cloud worden geplaatst. Je kunt ze veilig stellen door ze naar je pc over te zetten.
Dit kan met een hdmi-converter.
Een van onze leden, Sjaco, kocht bij Amazon zo’n hdmi-converter. Dit apparaatje zou
geschikt zijn voor: live streaming, opnames van video-vergaderingen, gaming en overleg met
een arts (telemedicine). Als de opnames eenmaal op je pc staan kun je er verdere
bewerkingen mee uitvoeren. Hier de eerste ervaringen van Sjaco.
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Sjaco heeft de hdmi-kabel van een ontvanger (bijvoorbeeld een satellietontvanger of Ziggomediabox) verbonden met ‘hdmi-in’ van de converter. De poort ‘type-c’ is een usb-poort. Je
maakt hiermee verbinding met je computer.
Vervolgens open je op je computer het programma VLC. Activeer daar bij de tab Media de
optie ‘Afspeellijst naar bestand opslaan’. Zie afbeelding links.
Als het goed is zie je dan het beeld dat via de hdmi-kabel door de ontvanger via de converter
naar de pc wordt gestuurd. Door dan op het opnemen icoontje te klikken (zie afbeelding
rechts) neemt die op in de map Video’s op de computer. Het bestand is dan in H264 mp4,
dus op een stickje rechtstreeks op een smart-tv af te spelen. Of je laat je smart-tv verbinding
leggen met de map Video’s op je pc (iets voorgevorderden).

In de webshop van Microsoft kun je voor € 5,99 de bij het apparaat behorende software
downloaden. Deze heeft de naam BOS.
Het beeld van een satellietontvanger overzetten, zowel tv of stream, werkt goed. Een KPNontvanger gaf een slecht geluid door (fluittoon). Bij Ziggo was de sync (audio/video) niet
helemaal goed. Sjaco gaat verder met testen met andere software. Wordt vervolgd.
Noot: als je met een CAM-module in je tv kijkt dan kun je wel in de cloud opnemen, maar je
tv heeft geen ‘hdmi-out’ (uitgang). De hdmi-poorten van een tv zijn voor zover wij ze kennen
enkel ‘hdmi-in’ (ingang).
Oproep. Wij zijn benieuwd naar ervaringen van onze lezers met een hdmi-converter. Heb je
dus zo’n converter laat ons eens iets weten (specials@detransponder.nl). Dan wordt dit
artikel in een volgend nummer aangevuld met jou informatie.

Softwarenieuws
Algemeen
Het Ziggo Community meldt:
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Zie voor meer informatie hier.
Hypnotix … een half jaar later …
“In nummer 22 van jaargang 2020 heeft een klein artikel gestaan over een IPTV-player
‘Hypnotix’ voor Linux. Inmiddels zijn we een half jaar verder en de ontwikkelingen hebben
niet stil gestaan.
Zowel de IPTV-player is verbeterd en, minstens zo belangrijk, ook de kanalenlijst is
verbeterd. Op GitHub staat al langer een pagina met bestanden met de streams van deze tvzenders. IPTV dus. Het heet: freetv332.

Deze bestanden zijn recent vernieuwd en worden beter bijgehouden. De zenders zijn op land
ingedeeld. Klik je op een bepaald land dan krijg je vaak weer een onderverdeling naar
nationaal of streek.
Bij de omroepen staat in de kolom ‘Link’ of een > of een x. Bij het teken > kun je klikken en
de stream met bijvoorbeeld VLC openen. Als dat niet werkt; dan kun je het beste met je muis
op een > teken gaan staan en rechtermuisknop klikken; kies dan ‘Copy Link’. In VLC kies je
Bestand – Netwerk openen … en ‘plak’ je de link in het URL-veld.
Staat er achter de naam van de zender een cirkeltje met de letter G dan betekent dit dat er
een geo-beperking is (geo-blocking). Een x betekent: stream werkt niet (meer).
Zie als voorbeeld Nederland: NPO 1, 2 en 3 kunnen alleen hier bekeken worden. RTLzenders kunnen niet bekeken worden i.v.m. beschermde betaalde content. De regionale
omroepen kennen geen geo-blocking.

Er wordt nog gewerkt aan verdere verbetering. Het openen van VLC werkt ook nog niet bij
alle zenders. Soms krijg je ook een mededeling ‘forbidden’.
De gehele M3U8-lijst van alle landen kun je in z’n geheel hier downloaden en direct
gebruiken in je VLC player. Hypnotix gebruikt deze lijst ook als bronbestand.
Peter van der Laan.“
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Stel je eens voor… deze keer: Claire vanuit de Bahama’s, slot
In het vorige nummer beschreef lezeres Claire haar avonturen op een zeilboot en op de
eilanden van de Bahama’s. Na het uitkomen van nummer 11 ging de reis nog even door.
Hier het slotverslag van haar reis.
21 mei. Bitter Guana Cay (zie Google Maps),met in het noordelijk deel de beschermde rots
‘Rock Iguanas’. Een natuurgebied waar je de iguana kan tegenkomen. Een beschermde
hagedissensoort (zie Wikipedia en de foto links van het bord). Er zijn geen hekken om het
gebied gezet, je kunt er zo naar toe.
Op de rechter foto zie je hoe tam deze zijn. Op de achtergrond ligt de dinghy, de
opblaasbare boot waarmee we vaak aan land komen.

22 mei. “We zitten op Staniel Cay. Een klein eilandje (5 km2) met amper 120 inwoners. Veel
mensen komen hier om te duiken of voor de mooie stranden, met varkens… Zie Wikipedia.
De luchthaven neemt relatief veel ruimte van het eilandje in (zie foto links). Maar ja…
toeristen moeten kunnen komen.
De kapitein vindt het onverantwoord om nu door te varen, dus maar even een wandeling
over het eiland en wat eten (zie foto rechts). Een ‘Conch Fritter’. Friet met vis, een
schaaldier, haast enkel te vinden bij de Bahama’s. Zie ook National Geographic. De vis komt
uit een mooie schelp. Ik zag bergen van die schelpen op het strand liggen. Indrukwekkend.
Maar overbevissing dreigt volgens NatGeo.

kapitein Al met crew members Claire en Cathy
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Tijdens de wandeling zag ik op een woning een schotel staan met daarop ‘dish HD.’ En een
kop met minstens twee LNB’s. Foto gemaakt, hierna de analyse.

Als ik zoek kom ik uit bij de provider DishNetwork uit de USA. Zie hier beschreven als
concurrent van het grotere DirecTV (eigendom AT&T, zie hier) die wel eerder op de
Bahama’s soms zagen.

Dish blijkt ‘de opvolger’ te zijn van het ons hobbyisten bekende merk Echostar. De Echostar
Communications Corporation (Colorado, USA) is nog steeds eigenaar (zie hier). Dish
Network zou een vloot hebben van zo’n twaalf actieve satellieten. Zie ook Wikipedia.
Op Lyngsat vonden we Dish USA op de EchoStar 16 op 61,5 west (zenders zie hier). En op
de EchoStar 10 en EchoStar 11, beide op 110 west. Het verschil is 48,5 graden, te groot
voor de houder met meer LNB’s (twee of meer). Dus dichterbij zoeken. Het gaat om de
Eutelsat 65 West A op 65 west..? En de Nimiq 5 op 72,7 west. Of de QuetzSat 1 op 77,0
west (Dish USA samen met Dish Mexico).
De spot van de beam van de Nimiq 5 gaat over Florida en de Bahama’s. Idem QuetzSat 1.

l
links: Nimiq 5
2 juni 2021

rechts: QuetzSat 1
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We vonden de Dish Network 1000.2 met drie LNB’s. Zie bijvoorbeeld ebay. Of Amazon.
In de Bahama’s kan men de schotel richten op het noorden (USA) of op zuid-Amerika. Of
natuurlijk op beide. Zie deze foto.

23 en 23 mei. De planning is te varen naar Eleuthera (zie Google Maps en Wikipedia en
hier). Maar de kapitein durfde het eerst niet aan. Te veel wind en te hoge golven. Om 06.00
uur nieuwe poging gedaan. We moesten door een ‘cut’ met veel stroming en erg hoge
golven. Op zee van de Exuma’s naar Eleuthera. Best een stuk varen. Ongeveer 24 uur, met
één tussenstop, zonder aan land te gaan.
24 mei. Aangekomen op Eleuthera. Vanwege visa-regels neem ik vanaf dit eiland later deze
week een vliegtuig naar Miami. Van daar uit naar Brussel. En dan naar huis… met alle mooie
herinneringen.
26 mei. De laatste dag hier. Ik kwam nog een huis tegen met een schotel aan de zijkant
apart gemonteerd. Met zo te zien Direct TV met duo LNB. Ook zag ik nog een berg afval
liggen aan het strand: de schelpen waar het visje voor de conch in zat. Ik zal maar geen
mooie schelpen meenemen want de douane in Europa zou het als import van verboden
exotische producten kunnen zien in plaats van zoals hier afval… ;-)

De vakantie zit er dus op. Dit reisverslag is dankzij internet (gmail en Whatsapp) samen met
redactielid Hans gemaakt. Ik vond het leuk te doen. Claire.“
Redactie: Claire, wij vonden het leuk te maken. Er zijn al positieve reacties op het eerste
deel gekomen.
Reacties op het hele reisverslag Bahama’s zijn welkom op specials@detransponder.nl Wij
sturen ze dan door naar Claire. De vraag: wie wil uit ‘verwegiestan’ verder? Meld je maar!
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De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 26 juni 2021 van 11.00 uur tot 16.00 uur
weer een fysieke clubdag gepland. Maar… alles is afhankelijk van de actuele
coronamaatregelen. De laatste maanden zijn leden uitgenodigd voor een sessie via Zoom.
Mogelijk dat de clubdagen voorlopig gecombineerd worden: fysiek en digitaal.
Experiment Zoom
Experiment met Zoom voor niet-leden. Het lijkt er op dat de fysieke clubdagen nog even op
zich laten wachten. Daarom is besloten de Zoom-sessies niet alleen voor leden maar voor
iedereen open te stellen.
Op de clubdag is de Zoom-sessie van 11.00 tot 12.00 uur enkel voor leden en daarna voor
iedereen die zich (op tijd) heeft aanmeldt. Hoe meldt een niet-lid zich tijdig aan? Op de
volgende manier:
1. Zorg dat je e-mailadres voorkomt op de lijst van de e-mailnotificatie van De
Transponder. Deze vind je op de site, rechts onder (zie ook hierna bij Volg De
Transponder);
2. Stuur daarna een e-mail naar secretaris@detransponder.nl met vermelding van de
naam waarop je op Zoom zichtbaar wil zijn;
3. De secretaris checkt of het opgegeven e-mailadres voorkomt in de lijst van de emailnotificaties.
4. Na acceptatie krijg je dan een link van de secretaris gemaild waarmee je vanaf 12.00
uur kan deelnemen aan de gezellige sessie.
Zie voor de actuele stand van de datums van de bijeenkomsten de website van De
Transponder. Men moet zich even aanmelden: secretaris@detransponder.nl.
Links. De subpagina Links op de site van De Transponder is weer goed aangevuld met
onder andere nieuws- en radiosites.

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 het blok
van e-mailnotificatie in. Het je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.
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Uitsmijters
Stokoude porno in 4K

Porno van 1896 tot 1940 is opnieuw gedigitaliseerd, ingekleurd (met kunstmatige AItechnologie) en geupgrade naar 4K. Daarna werden oneffenheden (artefarcten) weg gehaald
en het geluid hersteld.
Het is beschikbaar via Pornhub. Twintig films staan in de ‘Remastured Filmbibliotheek’ (NLvertaling).
De eerste van twintig films heet ‘The Kiss’. Thomas Edison maakte een filmpje van 30
seconden. Toen werd dat als schokkend en onfatsoenlijk beschouwd…

Bron: SatKurier (NL-vertaling).
Verkeerde duif…
Duidelijk een geval van de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt…
SBS bedoelde het goed: Pinksteren afbeelden met een duif. Maar dan moet je niet een duif
nemen met een takje in de bek. Dat is de duif die Noah vanuit zijn ark losliet om te kijken of
er ergens al land was. De duif kwam terug… met een takje.
Niet dat onze redactie zo bijbelvast is maar er zijn genoeg films over gemaakt. Zoals Noah
(2014). Zie ook Wikimedia.
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Voor geïnteresseerden: de enige echte Heilige Geest wordt vaak met gespreide vleugels
afgebeeld. Zie ook Wikipedia.

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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