UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 16
Voorwoord
Actuele rampen. Covid cijfers stijgen met het terugdraaien van een aantal verruimende maatregelen.
Limburg zat klem tussen twee hogedrukgebieden en het bleef daar dagen regenen. De wateroverlast
in recordcijfers. L1 werd de calamiteitenzender voor deze provincie. Maar voor velen is de vakantie
begonnen… geniet er van en stuur je vakantiefoto met schotel in…
In dit nummer onder andere:
 Nieuwe CI+ module van Canal Digitaal, voor vele ontvangers ongeschikt!;
 ON en Omroep Zwart per 2022 aspirant-omroep;
 ESPN 4 per 1 augustus in Canal Digital TV-App;
 Cultuur van Piratenmuziek is erkend;
 Watersnoodramp en media;
 OpenATV 7.0 bèta.
Reacties zijn van welkom via: specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob. Met dank aan David.
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Agenda
De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode:













23 juli t/m 8 augustus. 32e Olympische Spelen 2020/2021 in Tokio (ook Tokyo is
goed…). Beelden van Eurosport 4K zijn o.a. te zien via de Astra 19,2 bij UHD1 van
HD+ en Ziggo (met een Mediabox Next). Of via de Eurosport app of… enzovoort;
31 juli, laatste uitzendingen op transponders van ‘Joyne’ (CD/TVV);
1 augustus. ESPN gaat van zes naar vier kanalen. Canal Digitaal voegt ESPN4 toe
aan haar TV-App;
3 augustus. Ziggo schakelt de analoge radio uit in Noord-Holland/Velsen en in de
regio Leiden-Amstelveen;
17 augustus. Ziggo schakelt de analoge radio uit in de regio Den Haag en in
Flevoland (met uitzondering van de Noordoostpolder en Urk);
22 augustus. Start BILD TV;
9 tot 11 oktober: Radiodays Europe, Lissabon;
1 november. BVN stopt met de doorgifte via Multichoice/DStv (in zuidelijk Afrika);
1 november t/m 6 januari is Kerstradio.nl weer actief. Daarbuiten Radio Unique;
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

Donderdag 8 juli: demissionair minister Slob (o.a. Media) heeft een voorlopige status
gegeven aan Omroep ZWART en Ongehoord Nederland. Ze mogen vanaf 1 januari 2022
voor zeker vijf jaar als publieke omroep gaan uitzenden.
Volgens het Commissariaat voor de Media voldoen ze twee aan de eisen van voldoende
leden voor de aspirant-status en zijn ze voldoende onderscheidend om een aanvulling te zijn
op de bestaande publieke omroepen.
Slob maakte wel een kanttekening. De omroepen hebben zich te houden aan de Mediawet
en aan de gedragscode van de NPO. Geen nepnieuws dus. De minister zal er scherp op
toezien.
Omroep Bersama, gericht op Indische Nederlanders, haalde te weinig leden.
Bron o.a.: Rijksoverheid, MediaMagazine, NOS en NU.nl.
Omroep Zwart had 8 juli haar website nog niet aangepast met dit nieuws, een paar dagen
later wel.
ON was er 8 juli wel meteen bij.
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Zie hier met een video-verklaring van Arnold Karskens. Hier een verklaring van het bestuur.

De NPO heeft de nieuwkomers welkom geheten (zie hier).

Er is nog een advies door het CvdM aan demissionair minister Slob gegeven. Drie aspirantomroepen voldoen niet aan de voorwaarden van samenwerking: HUMAX, PowNed en WNL.
Er kunnen maar zes erkenningen worden gegeven (Mediawet). De drie aspirant-omroepen
moeten zich daarom aansluiten bij een grotere omroep. Anders kunnen ze per 1 januari 2022
geen erkenning krijgen.
Een samenwerkingsorganisatie is een aparte rechtspersoon (stichting of vereniging). Deze is
de ‘erkenninghouder’ volgens de Mediawet. De samenwerkende omroepen houden hun
zelfstandigheid en werken samen aan de programmering of dragen hun media-aanbod
volledig aan deze rechtspersoon over.
23 juli 2021
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Het CvdM adviseerde de minister hier eerder over. Demissionair minister Slob heeft de
volgende omroepverenigingen in de gelegenheid gesteld als samenwerkingsomroep
gezamenlijk een nieuwe aanvraag in te dienen: VPRO en HUMAN, Omroep MAX en WNL,
AVROTROS en PowNed. Het CvdM heeft Slob geadviseerd voorwaarden te stellen aan de
samenwerkingsvormen en heeft deze in een brief vastgelegd. De minister moet voor 1
augustus een besluit genomen hebben. Vooralsnog is het plan dat HUMAN samen gaat
werken met de VPRO, WNL met Omroep MAX en PowNed met de AVROTROS.

Binnenkort komt er mogelijk nog een commerciële radio-omroep: Extra AM. Het CvdM heeft
hier 22 juni toestemming voor gegeven (zie hier).
Waarschijnlijk gaat het om Extra AM uit Amsterdam. Apart… vorig jaar was deze zender nog
in geldnood en werd er een crowdfunding voor opgezet. Kennelijk heeft deze veel
opgebracht. Zie Het Parool uit december 2020.

Net op de valreep van het uitbrengen van nummer 15 konden we het nieuws nog brengen
dat de Noorse NENT Group via haar Viaplay volgend jaar in Nederland ook de Premier
League gaat brengen. Naast al de F1, Duitse Bundesliga en darten.
Wat blijft er nog over in Nederland en wat blijft er nog? Breedbandweetjes heeft dit op een
rijtje gezet.
Op 3 augustus zal Viaplay in Polen beschikbaar zijn. De prijs: PLN 34 (= € 7,50) per maand.
Bron: Digital TV Europe.

Viaplay komt in Polen ook beschikbaar via kabelprovider Vectra. De NENT Group heeft daar
een overeenkomst mee gesloten.
Viaplay is alleen via apps bij Vectra beschikbaar maar ook voor menige smart-tv,
smartphone en playstation. Bron o.a. NENT Group en DigitalTV Europe.
Uit het NENT Group-persbericht van 21 juli 2021:
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In Tsjechië en Slowakije heeft Skylink de rechten van de Premier League 2022-2023
verworven. Bron: Bbtvnews.
BVN is 1 juli niet alleen gestopt met doorgeven van programma’s van de VRT maar ook met
het doorgeven van haar signaal via de Galaxy 19-satelliet. Dit heeft onder andere gevolgen
voor kijkers in o.a. Aruba, Bonaire en Curaçao. De switch naar de Eutelsat 113WA is nog
niet altijd door iedere provider, zoals Flow gemaakt. Bron: Flow en Totaal TV.

Mogelijk dat het probleem thans is opgelost, in de kanalenlijst van Flow staat BVN namelijk
wel. Net als overigens de zenders van de NPO.
FLOW geeft ook de NPO-zenders door. Er is een live-stream-verbinding. Voor de live
uitzendingen van de Olympische Spelen heeft de NPO alleen de rechten voor Nederland,
niet voor de BES-eilanden. De uitzendingen voor de spelen mogen dus niet worden
doorgegeven, meldt Spreekbuis. Terug kijken via NPO Start is dan een optie.
Met betrekking tot BVN op Curaçao: we hebben de contactpersoon van FLOW voor dit
eiland gemaild. Maar geen antwoord gekregen.

De 32e Olympische Spelen (23 juli t/m 8 augustus) worden door veel media verslagen. In
Duitsland door ARD en ZDF. Naast zo’n 1.500 uur live verslag zal ook veel nadien nog te
bekijken zijn in de ARD Mediathek. Ook de Paralympics (24 augustus t/m 5 september)
krijgen daar een plaats. Bron: Digitalfernsehen.
In UHD kijken kan via Eurosport 4K. Onder andere via UHD1 (HD+), zie hier.

Watersnoodramp

Vanwege hevige regenval in met name Zuid-Limburg is L1 Radio vanaf 15 juli officieel de
calamiteitenzender voor de provincie Limburg. De Veiligheidsregio komt dan ieder kwartier
met een update van de situatie. Bron: L1. L1 Radio brengt een ander programma dan L1 TV.
Maar ook daar is het hoofdthema natuurlijk de wateroverlast.
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Ook lokale omroepen hebben last van de waterstand… TV Valkenburg bijvoorbeeld
(afbeelding 16 juli 2021).

Ook Radio Mi Amigo International had last van de watersnood. De kortegolfzender staat
namelijk in Duitsland, in de Eiffel, in een bunker. RadioVisie meldt: “De ondergrondse
bunkers in het Duitse Eiffelgebergte, waar het zendercentrum van Kall Krekel gevestigd is,
zijn deels ondergelopen. Er is waterschade aan de verschillende radio en tv-zenders die er
zijn ondergebracht en ook alle stroom in het centrum is uitgevallen. De zenders van Mi
Amigo bleven gelukkig gespaard van het water. Deze staan op een hoger niveau in het
ondergrondse bunkercomplex. Hoe lang de zenders uit de lucht zijn is nog niet bekend.
Volgens de eigenaar kan het enkele weken duren alvorens alles hersteld is. De programma’s
gaan wel online gewoon door.” Zie ook de site van Radio Mi Amigo International.
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Vodafone en Ziggo komen de inwoners van het getroffen gebied tegemoet. Vodafone geeft
extra mobiele data en Ziggo stuurt monteurs, mits de plaats bereikbaar is.
Bron: VodafoneZiggo.
Ook in België is er steun vanuit de media. De VRT, DPG Media en Telenet (SBS) werken
samen en brengen een spot waarin wordt opgeroepen geld te storten op de rekening van het
Rode Kruis België. Zie hier.
Telenet maakt haar mobiele product BASE voor de periode 17-31 juli voor alle klanten gratis
met betrekking tot mobiel dataverkeer. Zie hier. Ook Orange doet mee, zie hier. Idem
Proximus, zie hier.
De Franstalige RTBF doet uiteraard ook mee, net als haar commerciële collega’s van RTL.
In Duitsland brengt vooral de WDR het nieuws over de watersnoodramp.

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

Sky Deutschland brengt, tegen bijbetaling, de sportzenders DAZN 1 en 2 (in HD), code. Zie
ook Digital fernsehen: de kabel moet wachten.
Sky Deutschland start 9 september met twee nieuwe zenders: Sky Nature en Sky
Documentairies. Bron: Bbtvnews.
CNBC HD is 5 juli plots (zonder aankondiging of overgangsperiode) van transponder
gewisseld. Thans is deze Amerikaanse zakenzender fta op 12070 H te ontvangen.
Zie Satkurier.
Jukebox, DE muziek, naar andere transponder, fta.
ULM-Allgäu verdween. De plaats werd ingenomen door atv.HD (die er al zat), fta.
OTVA HD, DE, fta. In plaats van TVA-OTV HD.

De Duitse publieke radiozenders begonnen 20 juli officieel op hun nieuwe transponders (39
ofwel 11053 H en 61 ofwel 10891 H). De oude transponder blijft nog tot 14 december in de
lucht.
23 juli 2021
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Verschil is dat de audio-standaard AAC-LC is. De transponders zijn S2. Een moderne
ontvanger is dan ook nodig. Zie ARD/Transponderwechsel.
In Kanalenlijst Hans vind je zowel de zenders nieuw als oud terug (boeket Duits).
Sky Sport News HD, is sinds 21 juli gecodeerd door Sky DE. De SD-versie is verdwenen van
Astra 19,2 oost. Zie Digitalfernsehen.

CNEWS (HD), Frankrijk, enkel op 12207 V. Oude transponder plots verlaten. Fta.
CNBC HD ging naar 12070 H, fta. Dit is het programma van CNBC Europe.
Radio: TSR Turkce weg. Ook ERF Plus en ERF Pop (DE, religie) verdwenen.
Op 22 augustus is de officiële start van de Duitse nieuwszender BILD-TV. De transponder is
al bekend: 10964 H. BILD-TV zal fta uitzenden. Bron: InfoSat.
Op het moment van uitbrengen van deze UP/DOWNLINK was er nog geen testbeeld te zien.
Eurosport 3 HD en Eurosport 3 t/m 9, Movistar+, code.

Astra 3B op 23,5 oost
NPO1 4K eindigde 12 juli. Volgens Totaal TV 11 juli vlak voor middernacht.
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Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost

Het gaat niet goed met de kijkcijfers voor de nieuwe Britse nieuwszender GB News. Soms
zijn ze niet meetbaar (nul..?). Op hetzelfde moment trekken BBC News en Sky News meer
dan 50.000 kijkers. Bron: DigitalTV Europe.
GB News gaat wel verbeteringen aanbrengen. In een nieuwsbrief van 21 juli staat onder
andere:

De terugkeer van BBC Three is weer een heel kleine stapje verder. De Britse mediaautoriteit Ofcom gaat nu conclusies trekken (zie hier).
Eurosport 3 t/m 9 HD, Sky UK, code.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
FTV (Fashion TV) UHD is fta terug. Idem een SD- en HD-versie.

Op 11258 H verscheen Eurosport 4K en Eurosport 3 t/m 9 HD. Gecodeerd in Conax.
Bestemd voor de Poolse markt.
Noot: deze zenders zijn/komen ook beschikbaar voor andere markten. Movistar+ brengt ze
voor de Spaanse markt. En Sky UK via de Astra 28 oost voor de Britse markt. Het Noorse
Allente via de Thor-satelliet voor de Skandinavische landen. Eurosport zelf via de Eutelsat
9B.
23 juli 2021
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Roma Channel en Torina Channel verdwenen. Maar Napoli International staat klaar om in
september te beginnen.

RTP International, Portugal, fta. Ook enkele radiozenders: Antena 1 en RDP Int, fta.

TG Norba 24, Italië, verscheen ook op een andere transponder, fta.
Eurosport 4K en Eurosport 3 t/m 9 HD, code in Conax voor Polen. De provider is de TVN
Group Discovery. De codering is naar het schijnt in eerste instantie bedoeld voor de
kabelnetproviders. Maar er verscheen een update voor Eurosport 3 t/m 9 HD:
“Update 20/07/2021:
Nagra MA (0x1803, 0x1861, 0x186C, 0x1870) en Irdeto (0x06ED) coderingssystemen zijn
inbegrepen bij Eurosport 3-9 HD voor Cyfrowy Polsat .”

Eutelsat 9B, 9 oost
De drie transponders die Joyne gebruikte blijven nog t/m 31 juli in de lucht. Canal Digitaal
bevestigde ons 8 juli: “De datum van 31 juli is inderdaad de einddatum voor de doorgifte van het
Joyne signaal.”

Tot 28 juli is er een promo:
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In Kanalenlijst Hans van augustus zullen dus de pakketten van Joyne NL en Joyne BE niet
meer voorkomen. De variant zenderlijst mét 9 oost blijft wél bestaan want op deze positie zijn
nog meer interessante zenders te vinden!
Transponder 11881 V is eerst leeg gemaakt. De zenders zijn verhuisd naar 11900 H (4 x
Better, sport, soms fta) en naar 12034 H (Zwitserse zenders 6terSuisse, M6 Suisse, W9
Suisse, allen fta).
Op 21 juli werd 11881 V weer gevuld met kanalen van Eurosport 3 t/m 7 HD. Op 11919 V
verschenen Eurosport 8 en 9 HD en Eurosport 4K.
TFM Senegal, fta. En RFM Senegal radio, fta.

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

Staatssecretaris mr. drs. M.C.G. (Mona) Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer bij brief
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen DAB+ en de
verlenging van commerciële radiovergunningen. Kern: de definitieve uitgifte van DAB+vergunningen voor laag 6 (lokale zenders, via 22 allotments) wordt met twee jaar verlengd,
dus tot september 2024. Reden: internationale coördinatie.
Sommige lokale zenders zullen voor 1 juni 2022 wel van kanaal moeten veranderen omdat
het huidige kanaal bestemd is voor een regionale omroep.
Ook kijkt de staatssecretaris met tevredenheid terug naar de digitale veiling. Deze heeft voor
de Staat € 3,1 miljoen opgebracht (12 vergunningen à € 258.800).
De Gedragslijn FM is gereed. Hiermee zal eind dit jaar gekeken worden welke analoge FMnetwerken verbeterd kunnen worden. Kleine commerciële partijen die nog niet over een FMvergunning beschikken komen dan in beeld.
Zie Rijksoverheid waar de brief te downloaden is.
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Het ‘ESPN Compleet-pakket’ wordt per 1 augustus voor abonnees van de TV App uitgebreid
met ESPN4.
Naast TV App-abonnees zullen ook klanten die interactieve televisie afnemen van Canal
Digitaal (Online.nl, Freedom Internet, Fiber, Glasnet, Onvi, Tweak, Fibernow) vanaf 1
augustus gratis ESPN4 in het pakket krijgen.
Canal Digitaal meldt in haar persbericht: “Zo kan er gekeken worden naar alle
Eredivisiewedstrijden en is er veel live aandacht voor de Keuken Kampioen Divisie, het
TOTO KNVB Bekertoernooi en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Ook internationale
sportwedstrijden komen aan bod, waaronder tophonkbal uit de Major League Baseball,
ijshockey uit de NHL en American Football uit de NFL. Ook zie je de beste
voetbalprogramma’s en worden kijkers dagelijks op de hoogte gehouden van het
belangrijkste sportnieuws via ESPN Vandaag.”
Een abonnement op de Canal Digitaal TV-App kost € 14,95 per maand, zie hier.
Zie ook Emerce.
Noot: ben je al satelliet-klant? Dan is de Canal Digitaal Smart-TV App in je abonnement
begrepen, gratis dus. Maar… dit is een andere dan de TV-App, dat is een apart product. De
Canal Digitaal Smart TV App kent grofweg de zenders die je via je abonnement voor de
satelliet ook hebt, en enkele meer. Maar voor ESPN moet je extra betalen. Bij de TV-App
zitten thans ESPN, 2 en 3 inbegrepen en komt 4 er 1 augustus bij.

Satellietabonnees kunnen wel bij hun abonnement het ESPN Compleet pakket bestellen.

Ook Ziggo gaat op 1 augustus het pakket ESPN aanpassen. Het ESPN International-pakket
(€ 12,95 per maand) verdwijnt. Het ESPN Compleet-pakket is dan het enige dat wordt
aangeboden. De prijs voor de vier ESPN-zenders blijft gelijk (€ 17,95 per maand).
Daarnaast is er het pakket Sport Compleet met alle zenders van ESPN Compleet en Ziggo
Sport Totaal. Dit gaat € 22,95 per maand kosten. En… er komt een pakket Sport Compleet
met Film1. Zie ook Totaal TV.
ESPN Ultra HD wordt door Ziggo enkel via de Mediabox Next aangeboden. Zie Totaal TV.
Net als tijdelijk Eurosport 4K, per 21 juli begonnen bij Ziggo op kanaal 999.
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Radio Mi Amigo. Ooit een ‘zeezender’ vanaf het schip de Ross Revenge met live
uitzendingen en opnames gemaakt in Spanje in het plaatsje Playa de Aro.
De herinneringen herleven een beetje via de lokale radio ‘Ràdio Platja d’Aro’ waar drie
Belgische enthousiastelingen (Eric Hofman, Marc Jacobs en Maurice Bokkebroek) in de
zomer iedere zaterdag (14-16.00 uur) een programma presenteren. Bron: Radiovisie.
De uitzendingen zijn lokaal op 102.7 FM te beluisteren en wereldwijd via de site online. Hier
de stream. Deze komt ook in Kanalenlijst Hans van augustus.
Ziggo zou 12 juli stoppen met de doorgifte van BBC One en BBC Two in SD. Daartoe was
een looptekst gemaakt. BBC One en Two HD zijn van gecodeerd al lang naar fta gegaan. Op
16 juli was er nog niets veranderd.

TV Vlaanderen brengt de zender ‘Horse and Country’. Voorlopig alleen via APP TV en de
app van TV Vlaanderen voor smart-tv. Zo maken we op uit een bericht van Equnews België.
TV Vlaanderen bevestigt ons 8 juli: “Horse & Country is beschikbaar via APP TV en de TV
VLAANDEREN app. Onze satelliet-klanten kunnen deze zender bekijken als hun ontvanger verbonden
is via internet.”

Nieuw bij Qmusic België: vier themakanalen, te weten Q-Nederlandstalig, Q-80s, Q-Summer
en Q-Top 1000. Al was Q-Summer er vorig jaar ook al. Bron: Radiovisie. Qmusic Running,
Qmusic Workalicious zijn verdwenen. Q-Top 1000 is in de plaats gekomen van Top 500 van
00s.
In Nederland heeft Qmusic het themakanaal ‘Nederlandstalig’ toegevoegd. Zie ook hier.
Tomorrowland OWR is toegevoegd op het DAB+-netwerk van MTVNL (kanaal 7D).
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Het Duitse Klassik Radio heeft haar themakanaal Movies op DAB+ vervangen door Beats.
Via DAB+ is Klassik Radio Beats in heel Duitsland te ontvangen. En natuurlijk online via
deze stream. Movie blijft online te beluisteren (stream).

CNN komt met CNN+. Een betaalde streamversie van de nieuwszender. De start is beoogd
in het eerste kwartaal 2022.
Bron: Bbtvnews en Marketingtribune.

Wereldwijd groeit Netflix minder hard. Redenen: versoepeling coronaregels en meer
concurrentie. In de strijd daartegen gaat Netflix ook games aanbieden.
Tussen april en juni 2021 kwamen er 1,5 miljoen abonnees bij. Netflix heeft nu 209 klanten.
De extra game-optie zal gratis zijn. Wanneer deze optie komt is nog niet bekend gemaakt.
Bron o.a. BM.

Sunlite Radio zal binnenkort via DAB+ te horen zijn. Zie voor meer details Radio.nl.
De toestemming van het CvdM is van 5 juli en is hier te lezen.
Wanneer Terrestial bv/RadioCorp (zetel Hilversum) de zender actief maakt is onbekend.
In juli 2017 is als bestuurder RadioCorp Holding bv toegetreden. Exploitant van onder andere
100%NL en SLAM! radio en tv (LinkedIn).
We hebben RadioCorp naar een datum gevraagd en kregen deze reactie: “Het klopt
inderdaad dat ook RadioCorp een nieuw radiostation gaat starten op DAB+. Op dit moment
zijn we hier nog mee bezig en doen we hier nog geen mededelingen over. De naam klopt
inderdaad, maar informatie over het station, het format en andere zaken volgen later.”

De Franse jeugdzender Radio Pitchoun heeft via DAB+ een groter bereik gekregen. Men wil
uiteindelijk van nu in 15 in 40 departementen te beluisteren zijn (“Aujourd’hui en cours de
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déploiement sur 40 agglomérations, Pitchoun Médias mise sur une diffusion uniquement en
DAB+ et sur le web.”).
Online is de zender ook te beluisteren. De stream is opgenomen in Kanalenlijst Hans voor
augustus. Er is ook een tv-versie maar hier moet je een abonnement op nemen.

Lokale omroepen BE en NL

De MediaHub 2.0 wordt 1 september in gebruik genomen. Lokale omroepen krijgen meer
mogelijkheden. Ook de kwaliteit van streams wordt verbeterd.
De nieuwe software zorgt ook voor ‘compliance recording’: het veertien dagen bewaren van
alle uitzendingen. Een van de verplichtingen van een lokale omroep.
Er zijn twee versies van de MediaHub 2.0: standaard en light. Omdat versie 1.0 op 1
september stopt moeten lokale omroepen hun keuze tijdig bekend maken.
Bron: NLPO. Zie ook NLPO/MediaHub.

De ‘Werkgroep Lokaal Digitaal’ inventariseert onder radiozenders (FM of web only) de
interesse voor een lokale DAB+-mux in Vlaanderen. Dit doen ze met een enquête.
Bron: Radiovisie. Sinds 21 juli is er ook een eigen website. De werkgroep heeft ook een
Facebookpagina.

De Stichting OHM zal waarschijnlijk de licentie krijgen voor de gemeenten Oisterwijk,
Moergestel en Haaren. Na een gemeentelijke herindeling was de lokale omroep voor
Haaren, LOHA, opgeheven. OHM gaat nu ook voor dit gebied nieuws brengen. B&W van
Oisterwijk hebben een positief advies aan het CvdM gegeven.
Bron: Oisterwijksnieuws.
Amor FM is door Ziggo in het digitale pakket van Den Haag en regio geplaatst. Deze zender
kan ook lokaal via DAB+ en internationaal online beluisterd worden. De zender richt zich op
Suriname/Nederland. Bron: Breedbeeldweetjes.
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Costa FM is gestart met uitzendingen voor de Belgische westkust. Enkel muziek, maar
binnenkort ook lokale informatie (zie Facebook). Doelgroep: 20 tot 55 jarigen. Stream hier.
Website hier. Standplaats: Koksijde.
Nieuws uit Apeldoorn. De voormalige licentiehouder RTV Apeldoorn weet van geen
opgeven. Men heeft nu een commerciële DAB+-licentie en brengt op de mux Stedendriehoek
(kanaal 5A) een programma.
Ondertussen bouwt de opvolger, Samen1, verder aan haar netwerk. Op FM 107,1 (Apeldoorn)
is de zender geüpgraded, net zoals op de 105.3 (Hoenderloo).
Volgende week is de zender in Uddel (106,3) aan de beurt. De website en app gaan eind
augustus live.
Momenteel bouwt men ook aan de TV Studio. Rond september starten ook de tv-uitzendingen.

Polderpop Radio heeft haar programmering uitgebreid. Meer lokale dj’s (Eindhoven en regio)
zijn te horen. Het station is via DAB+ op kanaal 7B (allotment 76, Eindhoven) en online te
beluisteren. Site hier. Zie ook MediaMagazine met een stukje historie.
De mast staat op het dak van de ‘Stadhuistoren’. Hier staan meer masten, onder andere
voor de FM-uitzendingen van GLOW FM en Studio040.

GirlPower Radio is de hoofdsponsor geworden van ADO Den Haag, vrouwenteam.
Bron: Mediamagazine en ADO Den Haag Vrouwen.
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DTV, de streekomroep voor Oss en Bernheze en regio, heeft 21 juli het ‘Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen’ gekregen. De omroep voldoet aan alle eisen. Zie Spreekbuis.

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
Ondanks een vol nummer en aan de downloads te zien veel lezers (6 à 700) enkel wat
reacties van dank. Maar geen echte inhoudelijke om hier te melden. Doet ons wel eens een
beetje pijn… Dus heb je het blad gelezen en wil je inhoudelijk op een item iets opmerken
zoals een aanvulling, stuur eens een e-mail naar specials@detransponder.nl .
Je mag ook melden wat je overbodig vindt in de UP/DOWNLINK of wat je tekort komt. We
zijn ooit begonnen als blad voor satelliethobbyisten en langzaam uitgebreid. Zit iedereen
daar op te wachten..?
Reageer op deze UP/DOWNLINK via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden
In nummer 15 brachten we het bericht dat abonnees van Vodafone in de UK zes maanden
gratis naar de VOD Disney+ kunnen kijken. We hebben Vodafone Nederland gevraagd of
een dergelijke actie ook hier komt. Het antwoord: “Helaas is deze actie in Nederland niet”.

De prijs voor ‘internet only’ ligt in Nederland en België hoger dan in de rest van Europa. Dit
concluderen onderzoekers van de Consumentenbond (NL) en Test Aankoop (BE).
Uitgangspunt is een minimale download van 100 Mbps en een looptijd van minimaal twee
jaar. Gemiddeld betaal je in Nederland € 41,-. In België € 48,-. Maar in Frankrijk € 27,- en in
Spanje nog lager: € 24,-. De reden zou te weinig concurrentie zijn.
Bron: RADAR.

Het is Freedom Internet gelukt € 4 miljoen via crowdfunding bijeen te krijgen. Zie hier.

23 juli 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 17/34

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 16

Freedom Internet gaat ook in delen van Eindhoven internet via glasvezel aanbieden. Als men
de postcode-check doet dan blijkt het te gaan om 1 Gbps van… T-Mobile. Tot nu toe biedt TMobile alleen eigen internet aan, zonder derde partijen dus. Freedom Internet biedt het als
pre-order aan, dus nog niet direct leverbaar. Wanneer wel staat er niet bij. Apart.
Naast internet biedt Freedom Internet ook tv van Canal Digitaal (> 80 zenders en Canal
Series) en vast bellen. Een drie-in-een-abonnement met drie ontvangers (een bij het
abonnement begrepen, twee ontvangers bij te huren) kost dan Є 83,95.
Noot: een van onze redactieleden woont in Eindhoven, Strijp. Op 7 juli belde een KPNcolporteur aan. Deze wilde polsen of er interesse was in KPN glasvezel. Terwijl er dus eind
vorig jaar T-Mobile glasvezel is gelegd. Mogelijk krijgt dit deel van Eindhoven dus ook te
maken met toestanden zoals in Den Haag en Zoetermeer…

ITV (UK) gaat via haar zender ITV2 bij het programma Love Island reclamespots aanbieden
aan mensen met een LG tv. Shoppable TV brengt dan voor producten die in het programma
te zien zijn de mogelijkheid ze direct te bestellen. Bron: Digital TV Europe.

De internationale organisatie DVB sleutelt aan een volgende generatie van de codecs zodat
geavanceerde 4K en 8K in de toekomst efficiënt (27%-30% minder dataverkeer) mogelijk
blijft. ‘Kandidaat-codecs’ zijn de AV1, AVS3 en VVC. Bron: DVB.

In het Dudok Architectuur Centrum is tijdelijk een tentoonstelling te zien over de NSF.
NSF staat voor Nederlandse Seintoestellen Fabriek. Deze begon 100 jaar geleden op een
stuk heide in oost Hilversum. Met experimentele radio om verbeteringen door te voeren en
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zelfs het produceren van radio’s voor diverse merken, waaronder Philips. Doel is: voor
iedereen een radio.
Tot eind 2021 te zien bij ‘Tante Jans’, Schapenkamp 2, 1211 PA Hilversum.
Bron: Dudok Architectuur Centrum en BM.
Zie voor de geschiedenis van de NSF de Wiki van Beeld en Geluid. En Wiki-NL.

Belgische onderzoekers van de KU Leuven hebben toegang verkregen tot de firmware van
de Starlink schotelantenne door de ingebouwde eMMC-geheugenmodule uit te lezen. Ze
kwamen erachter dat de antenne over een quadcore-soc beschikt en 4GB flashgeheugen.
Zie voor de details Tweakers en de bron van de onderzoekers van de KUL.

Facebook had drie jaar geleden het plan een eigen satelliet te lanceren om internet aan te
bieden. Daar is het nooit van gekomen. Recent is bekend geworden dat Facebook een team
van twaalf deskundigen in april voor een onbekend bedrag heeft overgedragen aan Amazon.
Het gaat om natuurkundigen, hardware- en softwareontwikkelaars en experts op het gebied
van optica, mechanica en prototypes.
Ook Amazon had in 2019 al plannen om met > 3.000 mini-satellieten internet te gaan
brengen (Project Kuiper).
Facebook zegt te blijven werken met bedrijven als Eutelsat aan internettoegang. Maar
Facebook wil niet langer een eigen internetsatellietnetwerk optuigen. Met de verkoop aan
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Amazon kan het team blijven werken aan internetsatellieten, aldus Facebook.
Bron: Tweakers en The Information.

Digital UK (landzenders) en Freesat (satellietzenders) zijn gefuseerd. De aandeelhouders,
BBC, ITV en Channel 4, hebben dit besluit, na goedkeuring van de autoriteiten, genomen. In
feite is Freesat opgegaan in Digital UK. Hiermee beoogt men te waarborgen dat er voor de
kijkers een hoge kwaliteit vrij te ontvangen zenders blijft. Bron: Digital TV Europe.
Ook de beoogde fusie tussen de TF1 Group en de M6 Group (Frankrijk) is een stap verder.
De beide ondernemingsraden hebben ingestemd. Beoogde afronding: eind 2022.
Bron: Digital TV Europe.

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft een onderzoek gehouden naar de prijskwaliteit-verhouding van internet, tv, vaste telefonie en data.
De ACM heeft ook gekeken naar de tarieven die KPN vraagt in relatie tot haar concurrenten.
Conclusie: KPN stelt dermate voorwaarden dat concurrenten moeilijker tot de markt kunnen
toetreden.
De ACM wil deze markt mogelijk gaan reguleren. Ze heeft een ontwerpbesluit gemaakt
waarop telecomaanbieders kunnen reageren. Daarna beslist de ACM over invoering.
Na een uitspraak in 2020 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is het niet
verplicht derden op een landelijk netwerk toe te laten. VodafoneZiggo weigert derden, KPN
stelt strikte voorwaarden.
Bron: ACM en Techzine.

Ericsson en Vodafone hebben als eerste in Nederland een 5G-test uitgevoerd met de 26
GHz frequentie in een commercieel telecom-netwerk. Deze frequentie maakt het mogelijk
grote hoeveelheden data tegelijk te verwerken.
In de 5G Hub in Eindhoven werken Ericsson en Vodafone met andere organisaties samen
aan innovatieve toepassingen die grote capaciteit vragen.
Bron: VodafoneZiggo, 8 juli 2021.
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Er komt een studie naar de optie om satellieten in te zetten tegen asteroïden die de aarde
benaderen. De satellieten zouden deze aanvallers in een andere baan kunnen brengen,
afbuigen dus. Opdrachtgever voor de studie is ESA. De proef is met huidige in gebruik zijnde
grote televisiesatellieten. Later kan bij de bouw van nieuwe satellieten geleerd worden van
het onderzoek. Bron: Digitalfernsehen (NL-vertaling).

Naast Eurosport 1 en 2 en 4K zou Eurosport tijdens de Olympische Spelen ook Eurosport 3
t/m 9 lanceren, zeven extra kanalen dus. Er is nog weinig van te merken. De vraag is ook
welke provider deze extra zenders gaat doorgeven. Via de app van Eurosport zoude de
kanalen zeker te zien zijn.
Bron: Satkurier (NL-vertaling) en InsideWalesSport (als deze nog werkt).

Eind juli (gepland is 27 juli) zal vanuit Kourou de Quantum-satelliet worden gelanceerd. In
oktober zal deze dan op 48 graden oost dienst gaan doen.
Het bijzondere aan deze commerciële satelliet: het is een samenwerking tussen ESA
(European Space Agency) en een aantal Europese bedrijven (1) maar vooral: de satelliet is
te programmeren op de vragen van de klant (2). Denk aan het aanpassen van de
signaalsterkte, dekking, frequentiebereik en bandbreedte.
Vanuit de Ku-band worden acht beams gebruikt. Met één druk op de kop te herconfigureren
zodat meer data of communicatie of entertainment kan worden verstuurd.
Kosten van de Quantum: € 300 miljoen. ESA draagt hier € 90 miljoen in bij.
Bron: Het Nieuwsblad. Meer over het Quantum-project bij ESA.
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De ‘Cultuur van de Piratenmuziek’ is, met zes andere culturele uitingen, op 14 juli erkend als
immaterieel erfgoed van Nederland. “Deze inventaris omvat levend en dynamisch erfgoed
dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en nooit in strijd is met de Nederlandse
wet of mensenrechten.” Of we de uitzendingen van piraten ‘nooit in strijd met de
Nederlandse wet’ mogen beschouwen… het is vaak een kat-en-muisspel tussen het
Agentschap Telecom en de piraat geweest (en nog..!). Daarom staat in de toelichting ook:
met uitzondering van illegaal uitzenden.

“Het omvat zowel het draaien, het via internet uitzenden, het maken en zingen als het
beluisteren van piratenmuziek. ” En vaak op dorpsfeesten in Noord en Oost Nederland is
piratenmuziek te beluisteren.
Bron: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Zie ook NOS.
Noot: in Kanalenlijst Hans is bij radio een apart boeket gemaakt: NL Piratenmuziek.

De Measat 3 satelliet uit Maleisië is op drift geslagen. Een zombie-satelliet geworden. Van
haar plaats 91,5 graden oost weggedreven naar… 86,4 oost op 10 juli met een snelheid van
zo’n 0,3 graden per dag. De satelliet kan een gevaar vormen voor andere satellieten.
De Measat 3 is gelanceerd in 2006 en zou volgend jaar worden opgevolgd door de 3D.
Bron: Advanced TV.
De Measat 3 is van het bedrijf Measat. Naast de 3 is er ook nog de 3A en 3B op 91,5 graden
oost. Zie Lyngsat. Op de site van Measat staat de 3 nog als actief gepresenteerd.

In een persbericht van 27 juni van Measat wordt gesteld dat de service aan de satelliet nog
iets meer tijd nodig heeft om ‘het complexe satelliet- en signaalstabilisatieproces volledig te
voltooien’.
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De Hongaarse provider Direct One is 12 juli met een eigen tv-zender begonnen. De naam:
Direct One TV. De zender is o.a. te ontvangen via de Thor 6 (0,8 west) op 11958 V, code.
Bron: Bbtvnews. Direct One is een onderdeel van Canal+ Luxembourg. Net als Focussat
voor Roemenië. Ook deze heeft een aparte zender gelanceerd: Focus Sat TV.

Het is niet de eerste zender die Canal+ Luxembourg lanceert. In februari 2019 startte
Skylink7 voor Tsjechië en Slowakije.

Het was bekend: de Duitse Bundesliga gaat naar NENT (app Viaplay). Hoe vangt Sky
Duitsland dit verlies op? Er komt een andere programmering. Meer uren in UHD voor
bezitters van de Sky Q-ontvanger. Engelse wedstrijden zijn via DAZN te zien, tegen een
extra prijsje. Zie Digitalfernsehen voor de details (NL-vertaling).
DAZN 1 HD zit op 11171 H en DAZN 2 HD op 11798 H (Astra 19,2 oost). Opgenomen in
Kanalenlijst Hans (boeket Duitsland en boeket Sport) en met het juiste abonnement te zien.
De M7 Group heeft twee eigen tv-kanalen gelanceerd onder de naam TV Brick. Dit nieuws
werd 15 juli op Linkedin geplaatst met een link naar de website. Het is B2B-gerelateerd.
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De Brick TV zenders zijn Direct One TV en Focus Sat TV. Ze zijn niet B2B, maar Canal+
Luxembourg biedt wel voor partners de mogelijkheid om zo zenders te bouwen.
Philips (TPV) gaat op de Duitse markt in haar nieuwe tv-toestellen met Android standaard
HD+ ondersteunen. Bron: Digitalfernsehen.

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

Een cadeau voor iedereen die zich in Rusland laat vaccineren tegen covid: gratis kijken naar
de tv-zenders, films en series bij provider Tricolor. Het aanbod (aanmelden) geldt tussen 9
juli en 15 augustus. Duur actie tot 30 augustus. Bron: Bbtvnews. En Tricolor (NL-vertaling).

Hardwarenieuws
CAM-803 door Canal Digitaal uitgebracht, pas op: enkel geschikt voor CI+ slot!
Canal Digitaal heeft een nieuwe CAM uitgebracht: CAM-803. Deze CI+-module is geschikt
voor tv’s en ontvangers. Het is de opvolger van de CAM-7-1. Verschil: opschroeven van de
codering. In de CAM-803 zit Nagra CAK8. En… deze module is enkel geschikt als je
apparaat (een tv of satellietontvanger) beschikt over een CI+ slot. De meeste ontvangers
hebben een CI slot en zijn dus ongeschikt! Hier een eerste toelichting. In een volgend
nummer komen we terug op deze nieuwe CAM-803 want er zijn vandaag nog vragen aan
Canal Digitaal gesteld. Antwoorden nog niet ontvangen.
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De CI+ CAM-803 heeft een geïntegreerde kaart (dus geen losse smardcard). Bij gebruik in
een televisie moet deze tv een satelliettuner hebben en een cam-slot dat CI+ 1.3 of CI+ 1.4
ondersteunt. TV's of ontvangers met alleen een CI slot worden niet ondersteund! Zo valt te
lezen op de site van importeur Bombeeck en op de site van Canal Digitaal (idem hier).
De CAM803 ondersteunt maximaal twee kanalen tegelijkertijd.
Voor TV Vlaanderen en andere providers vallend onder Canal+ Luxembourg zullen
ongetwijfeld ook nieuwe CAM-modules-803 komen.
Commentaar redactie UP/DOWNLINK. Kijk goed uit voor je de CAM-803 aanschaft of je tv of
ontvanger een CI+ slot 1.3 of 1.4 heeft. Anders heb je niets aan deze CI+ module.
Voor de meeste Linux ontvangers is dit product niet geschikt. Waarom brengt Canal+
Luxembourg deze dan toch uit? Het lijkt er op dat de Canal+ group voor iedere dochter een
aparte ontvanger of CI-module wil maken. Een beleidswijziging van Canal+ Luxembourg.
Kijken wordt beperkt tot een tweetal zenders. Opnemen kan niet meer (geen harddisk).
De codering wordt opgeschroefd en aangepast naar ‘dochter’.
Naar onze mening zal de satellietmarkt hier eerder door krimpen dan groeien. Want als men
in een gebied woont waar snel, goed, internet is zal worden overgestapt naar een aanbieder
van IPTV. We hebben Canal Digitaal c.q. Canal+ Luxembourg om een reactie gevraagd.
Zodra er antwoord komt kun je dat in een volgend nummer lezen.
Van David de Jong kregen we op de valreep nog deze bijdrage, waarvoor dank.
“Canal Digitaal gaat over op CI+
Canal Digitaal heeft een CI+ module geïntroduceerd als opvolger van de CAM701 die het
bedrijf tot voor kort aanbod. De nieuwe module heet CAM803 en igebruikt de Nagra CAK8codering. CAM701 gebruikt Viaccessorca. De losse CAM-modules worden aangeboden voor
klanten die niet met de operator gebonden satellietontvangers van Canal Digitaal willen
werken. Een gevolg van het overgaan op CI+ is dat nieuwe klanten veel beperkter gebruik
kunnen maken van onafhankelijke ontvangers. De meeste moderne televisietoestellen
werken met CI+, maar hebben geen uitgebreide opties tot ontvangst (meestal alleen
Diseqc1.0). Er zijn bovendien relatief weinig satellietontvangers die CI+ aankunnen: het
bekendst zijn de ontvangers van Technisat en Denson. Dit zijn in de praktijk alleen
ontvangers die de satellietzenders kunnen weergeven en verder weinig andere opties
bieden.
Het grote scala aan satellietontvangers die meer opties bieden waaronder het vrij kunnen
opnemen met een externe harddisk, het kunnen gebruiken van vrije IP-zenders en meer
mogelijkheden, kunnen niet overweg met de CI+ modules. De CI+ certificering wordt beperkt
afgegeven om allerlei redenen. De beleidswijziging bij Canal Digitaal eigenaar Canal+
Luxembourg is per direct ingegaan waardoor nieuwe klanten en de satellietvakhandel direct
met deze beslissing te maken hebben. De verwachting is dat ook TV Vlaanderen en het
Franstalige TéléSat binnenkort ook hiermee te maken krijgen.
Hoelang de modules met losse smartcards alsmede de Viaccessorca-modules blijven
werken is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat in februari 2022 naar verwachting het gebruik van
losse smartcards in emulatiesoftware onmogelijk zal worden gemaakt en alleen met de
meest recente CI-modules van Nagravision ('witte' voorkant met tekst CI Module
Manufactures under Nagra licence) gewerkt kan worden. Of Viaccessorca-only zenders als
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Love Nature 4K, Dorcel TV en Penthouse Black ook met de CAM803 ontvangen kan
worden, is niet duidelijk. Canal Digitaal biedt zelf hybride satellietontvangers aan die internet
en satellietontvangst combineren. Ddaarbij gaat het om een operator geboden ontvanger
(M7 MZ-102). Canal+ Luxembourg is om een reactie gevraagd.”

Symfonisk Schilderijlijst van IKEA en Sonos

Na de boekenplankspeaker en de tafellampspeaker hebben IKEA en Sonos een nieuw
product ontwikkeld: de Symfonisk Schilderijlijst. Een soort van kunstwerk dat geluid geeft via
de Sonos-app. Te gebruiken in combinatie met andere producten, via Wifi. Stereo kan ook
maar dan enkel via twee dezelfde producten, dus geen tafellamp en schilderij maar wel twee
schilderijen. Anders krijg je een raar geluid.
Bright heeft een test uitgevoerd, zie hier en oordeel zelf of de speaker € 179,- waard is.
Te verkrijgen in wit of zwart, zie IKEA. Later dit jaar komen nog een aantal andere frontjes.

Softwarenieuws
OpenATV 7.0 bèta versie is uit

Satkurier meldt (NL-vertaling) dat OpenATV een nieuwe versie heeft uitgebracht: 7.0. Het is
nog een testversie. Het bevat bibliotheekupdates en nieuwe versies van populaire
applicaties. OpenATV 7.0 werkt voornamelijk de OpenSSL-bibliotheek bij naar 1.1.1k, die
TLS 1.3 ondersteunt, wat belangrijk is voor OTT / IPTV-services en VPN-toepassingen.
Een even belangrijke verandering is de optimalisatie van het beeldformaat, dat nu
minder ruimte in beslag neemt.
Meer over de versie 7.0 bèta bij OpenATV, ontwikkeling.

Zie ook Parabola (NL-vertaling). Je vindt de 7.0 bèta in het flash menu.
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OpenPLi builds, afwachten
In het vorige nummer hebben we bericht dat de problemen met de build-server van OpenPLi
waren opgelost. Helaas meldt Frenske op 7 juli dat de melding te vroeg was. Reden: een
defecte SSD heeft al het werk van WanWizard ‘door de gootsteen gespoeld’. Frenske:
“Totdat dit gefixt is zullen er opnieuw geen builds zijn. Bijzonder spijtig maar het is zoals het
is.” Ook WanWizard gaf een toelichting. We hopen dat de ellende rap voorbij is.
Ook voor versie 8.0 moet alles weer werken. WanWizard: nog niet voor alle ontvangers.

VTi met nieuwe software voor VU+ 4K-ontvangers

Het image VTi kent sind 29 juni met versie 15 een nieuwe versie voor VU+ 4K-ontvangers.
De software kan rechtstreeks vanuit het menu worden bijgewerkt naar de nieuwste versie
van VTi 15 (blauwe knop - Systeeminformatie - Update - groene knop Update).
Bron: Satkurier (NL-vertaling).

Ziggo, Mediabox Next, versie 4.33

Ziggo blijft sleutelen aan de software van de Mediabox Next. Versie 4.33 is ondertussen
(begonnen 6 juli in Brabant en Limburg, tot 13 juli de rest van NL) uitgerold. Zie hier voor alle
verbeteringen en tips.
Ook KPN zit niet stil. Een software update voor Interactieve TV wordt doorgevoerd. Uiterlijk
22 juli zou iedereen hiervan voorzien moeten zijn. Zie hier.

Stel je eens voor… deze keer: vervolg Wim Hoek
In het vorige nummer beschreef Wim Hoek hoe hij zijn buitenmast reviseerde. Maar Wim
heeft binnen ook antennes staan. Hier een vervolg van zijn activiteiten. Reageer gerust!
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“Beste medeamateurs,
Vandaag, 19 juli 2021, onder het dak, het ontvangstsysteem voor Free to Air DVB-T2 tv
ontvangst (drie keer NPO en zes keer regionaal) met behulp van drie verticaal
gepolariseerde richtantennes in gebruik genomen.
Vanaf eind 2006 werd ontvangen met een Microscan 600 rondom ontvangende 0 dB
antenne en kon ik daarmee de tv-zenders Hoogersmilde, Zwolle, Leeuwarden en Lelystad
ontvangen. Door de komst van DVB-T2 konden de zenders Leeuwarden en Lelystad niet
meer ontvangen worden omdat DVB-T2 ontvangst een hogere signaalsterkte vereist.
Wil ik die zenders toch ontvangen dan moet ik gebruik maken van de draaibare richtantenne
in de mast. Omdat op het draaibare gedeelte van de mast ook antennes met een ander doel
gemonteerd zijn, wil ik alsnog proberen om zonder gebruik van de antennemast de
genoemde zenders te kunnen ontvangen. Dat is met behulp van antennes richting
Leeuwarden, Hoogersmilde en Lelystad gelukt. Bovendien is er voor ontvangst van de NPO
programma’s meer keuze en dat kan bij storingen door temperatuurinversies van pas komen.
Door de betere richtwerking is de kans op storingen echter kleiner geworden.
Omdat via Zwolle en Hoogersmilde dezelfde programma’s uitgezonden worden, is een
antenne richting Zwolle niet nodig. De antennes worden eerst samen gekoppeld alvorens de
signalen de antenneversterker in gaan. Daarom is het nodig dat met name de antennes voor
ontvangst van Leeuwarden en Lelystad voldoende versterking leveren.
Voor de antenne richting Leeuwarden is de montage gemakkelijk omdat die gewoon onder
de nok van het dak op de balken gelegd kan worden en slechts een kleine hoek t.o.v. de
naald van het dak moet maken.

richting Leeuwarden, Yagi met 16 elementen

De beide andere antennes moeten voor de goede richting bijna haaks t.o.v. de naald van het
dak gemonteerd worden. Die twee kunnen daarom alleen onder de balken opgehangen
worden.
Bovendien is het van belang dat de antenne richting Hoogersmilde zo min mogelijk signalen
van de zender in Groningen ontvangt omdat die signalen op dezelfde frequentie als vanuit
Leeuwarden uitgezonden worden.

23 juli 2021
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richting Hoogersmilde, 47 elementen

Door looptijdverschillen, waardoor faseverschillen ontstaan, kan het signaal vanuit
Groningen dat vanuit Leeuwarden verstoren. Tussen de richtingen Groningen en
Hoogersmilde is bij mij een hoek van ongeveer 26 graden zodat gebruik van een antenne
met een kleine openingshoek nodig is. Een hoge versterking is niet vereist zodat met ca. 10
dB volstaan wordt. De hoek tussen de richtingen Zwolle en Lelystad is ongeveer 60 graden
zodat van de zender te Zwolle geen hinder verwacht wordt.
Signalen vanuit Lelystad zijn zwakker dan vanuit Leeuwarden. Daarom wordt de antenne die
de grootste signaalsterkte, ca. 15 dB, kan leveren op Lelystad gericht.

richting Lelystad, 91 elementen waarvan een set van 4 (= 2 x V) ontbreekt omdat de antenne anders niet onder
het dak past

Richting Leeuwarden wordt een Yagi antenne, versterking ca. 12 dB, gebruikt. Het koppelen
van de antennes levert per antenne 5,6 dB signaalverlies op zodat er, afhankelijk van de
antenne, ruim 4 tot 9 dB versterking over blijft. Ten opzichte van de rondom ontvangende
antenne een aanzienlijke winst. De antennes onder de balken zijn tussen de directoren met
niet geleidende materialen (nylonkoord) opgehangen zodat de antennediagrammen niet
verstoord worden. Voor het ophangen aan de hoekreflector is dit niet nodig en kunnen
gewoon stukjes installatiedraad gebruikt worden. Met deze overwegingen is het systeem
opgebouwd.
73 Wim”.
23 juli 2021
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De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 24 juli 2021 van 11.00 uur tot 16.00 uur weer
een fysieke clubdag gepland. En die gaat door! Zie hierna.
Mededeling bestuur De Transponder
We mogen weer! Omdat de meeste beperkingen zijn opgeheven willen we ook weer
beginnen met een clubdagen van De Transponder.
Extra clubdag: 24 juli. De secretaris meldt 22 juli: “Dankzij de 12 vooraanmeldingen hebben
we komende zaterdag een extra clubdag bij de BOV de Maten. Dit als compensatie voor de
dagen die we niet konden houden eerder dit jaar vanwege Covid-19. Jullie zijn allemaal van
harte welkom op 24 juli, vanaf 11.00 tot 16.00 uur. Dit betekent dat iedereen mag komen,
dus niet alleen de vooraanmelders, maar ieder lid van de Transponder mag komen.
We moeten ons nog wel aan de 1,5 regel (2 schoteldiameters) houden, daarom kunnen we
met maximaal 20 personen tegelijk binnen zijn (5 m2 per persoon). De regels zijn verder:







Je hoeft je niet van te voren aan te melden;
Bij binnenkomst moet je in de hal je handen reinigen met het daar aanwezige
ontsmettingsmiddel;
Daarna moet je bij binnenkomst in de zaal, je inschrijven op de presentielijst, inclusief
aankomsttijd;
In de zaal moet je zoveel mogelijk afstand houden, om zodoende de anderhalve
meter aan te houden;
De bar is half open: je kan drankjes en hapjes bestellen, maar niet alles is nog
aanwezig. Ook mag je niet aan de bar zelf zitten;
Bij vertrek, moet je eerst je vertrektijd op de presentielijst schrijven achter je eigen
naam.

Tot zaterdag! Met vriendelijke groeten, Dolf, secretaris de Transponder”
Zie voor de actuele stand van de datums van de bijeenkomsten de website van De
Transponder.

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: ruimtereizen

Zondag 11 juli 2021, rond 16.30 uur CET, Richard Branson (Virgin) schrijft geschiedenis. De
eerste test voor een ruimtevlucht met passagiers is een feit. Men vloog eerst naar 15 km
hoogte. Daarna werd de Unity los gelaten en deze vloog zelfstandig naar de rand van de
dampkring (ongeveer 80 km hoogte). Passagiers zijn daar dan een paar minuten
gewichtsloos. Daarna kwam de Unity in een glijvlucht weer terug naar de aarde. Om 17.40
uur was de landing.
Via de site van Virgin was een live stream te zien, idem YouTube.
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crew…
Ook HLN (BE) bracht het nieuws door de YouTube-stream over te nemen en te voorzien van
Nederlands commentaar..

23 juli 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 32/34

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 16
Meer informatie over de vlucht op de speciale website van Galactic.
Dinsdag 20 juli was het tijd voor een tweede commerciële ruimtevlucht (NL-tijd 15.10 uur).
Deze keer door Jeff Bezos (Amazon). Hij nam enkele particulieren mee als astronaut, zoals
Oliver Daemen, een 18-jarige uit het Brabantse Oisterwijk. Daarmee is hij de jongste
ruimtereiziger ooit. Hij ‘won’ de veiling… beter: zijn rijke vader…
De start was o.a. te zien op NPO1 en RTLZ. Deze laatste zender bleef verslag doen.

De hele ruimtevlucht met de New Shepard van Blue Origin duurde bijna elf minuten.

De passagiers maken de unieke rit in een volledig geautomatiseerde capsule, zonder piloot.
Aan boord zitten naast de tiener uit Oisterwijk ook: eigenaar en Amazon-oprichter Jeff
Bezos, zijn broer Mark Bezos, de 82-jarige Wally Funk.
Het wordt voor Blue Origin de allereerste vlucht met mensen aan boord. Er zijn vijftien
testvluchten met de New Shepard gemaakt.
Bronnen: RTL Nieuws, ED, en Omroep Brabant. Terugkijken kan via YouTube.
23 juli 2021

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 33/34

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 16
Het blijft bij wetenschappers de vraag waar de ruimte begint. Bij km 80 (net gehaald door
‘team Branson’) of hoger (‘team Bezos op 106 km)? De Internationale Astronautische
Federatie (IAF) houdt een hoogte van honderd kilometer aan als begin van de ruimte.
In 2012 verkocht de MediaMarkt ook ruimtereizen. Deze gingen toen niet door. Een
Helmonder (18 jaar toen) nam deel aan het bieden en was bijna zijn geld kwijt toen het
bedrijf failliet ging. Bron: ED.

Een zenderpark in Italië…
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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