UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 17
Voorwoord
De aankondiging van Canal Digitaal dat men komt met een nieuwe cam (CAM-803) heeft veel
(negatieve) stof doen opwaaien. Meer in dit nummer met een reactie van Canal Digitaal. En al
mogelijke softwarematige oplossingen.
Op vakantie..? Veel plezier. En stuur eens een foto bij een bijzondere schotel naar ons. Maar vooral:
kom veilig weer thuis! Zonder coronavirus…
In dit nummer onder andere:
 Nieuwe CI+-CAM van Canal Digitaal roept veel vragen op;
 ESPN begint met UHD (eigenlijk 1080p dus Full HD);
 VH1 is niet meer, thans MTV00s. Veertig jaar MTV;
 Uitzendingen voormalige Joyne op 9 oost nu echt gestaakt;
 Henk uit Assen stelt zich voor.
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:













1 augustus. ESPN is van zes naar vier kanalen gegaan. Canal Digitaal voegt ESPN4
toe aan haar TV-App. KPN, Ziggo e.a. brengen ook ESPN UHD;
3 augustus. Viaplay voor Polen is door de NENT Group gestart. In 2022 in
Nederland;
13 augustus. ProSiebenSat.1 UHD start via o.a. Astra 19,2 oost, zie hierna;
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 om 09.00 uur;
24 augustus – 5 september. Paralympics Games;
31 augustus. Ziggo, einde analoge radio in de regio Arnhem, Amersfoort en
Gorinchem;
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

Op 2 augustus zie je een ander logo bij de zenders Club MTV, MTV Live en MTV Hits van
MTV. Eigenaar ViacomCBS doet dat op het moment dat ook VH1 als zender verdwijnt
(behalve in Italië). Toevallig? Op 1 augustus bestaat MTV veertig jaar.
De logo's van MTV 80s (was VH1 Classic) en MTV 90s (was MTV Rocks) blijven
ongewijzigd.
Op 12 september krijgt de Nederlandse hoofdzender van MTV een nieuw logo. Dit nieuwe
MTV logo doet denken aan de stijl uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.
Bron: NederlandsMediaNieuws (David de Jong).

Meer over veertig jaar MTV zie bijvoorbeeld hier. Met veel muziekvideo’s.
Zondag 1 augustus was het nog VH1. Maandag 2 augustus: MTV 00s. Zie ook op YouTube
een stukje video: het doek valt voor VH1… paar seconden zwart… en de eerste clip van
MTV 00s begint. NB: VH1 Italia blijft wel bestaan.
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ViacomCBS heeft een overeenkomst met Sky gesloten. Paramount+ komt hierdoor volgend
jaar beschikbaar in Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Zie o.a. hier.

Het rommelde al lang bij de Limburgse regionale omroep L1. Een gespannen sfeer tussen
de OR en de directeur en Raad van Commissarisen. Drie van de vier leden van de RvC zijn
per 1 augustus opgestapt. Rest het lid van de OR. Men hoopt dat na het vertrek met een
frisse start gebouwd kan worden aan een betere toekomst. Bron: NOS.

Alles (…) over ESPN UHD…

ESPN heeft 29 juli op haar website bekend gemaakt te komen met ESPN UHD.

Er wordt een technische uitleg gegeven (HDR en beeldkwaliteit) om daarna te melden
wanneer deze zender actief is: “Met ingang van augustus wordt er in principe één
Eredivisiewedstrijd op zaterdag en één Eredivisiewedstrijd op zondag in Ultra HD
uitgezonden op ESPN UHD.”
Waar te zien? In ieder geval via KPN, SKV (Veendam) en Ziggo. Deze providers bepalen
ook de prijs voor het abonnement. Niet te zien bij T-Mobile (Totaal TV).
Noot: het is UHD maar geen 4K. Eerder 1080p, aldus Tweakers. Anders dan de naam doet
vermoeden wordt deze zender niet doorgegeven in een beeldverhouding van 3840 x 2160
pixels die je bij een echte Ultra HD-zender mag verwachten. ESPN heeft er voor gekozen
voor het HD-formaat van 1920 x 1080 pixels. Dus FHD!
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Noot 2: zaterdag 7 augustus wordt ESPN UHD ingezet voor de wedstrijd Ajax-PSV. Deze
strijden dan om de Johan Cruijff Schaal. Bron: BM.
Op 2 augustus verdwenen ESPN 5 en ESPN 6. Resteren dus ‘1 t/m 4’.
Bij Canal Digitaal leidt dat niet tot wijzigingen via de satelliet. Daar zat alleen ESPN, ESPN 2
en ESPN 4.
In de app van ESPN staat de mededeling “Vanaf 2 augustus zendt ESPN niet langer uit op
dit kanaal. Schakel naar een van de andere kanalen.”
Bij Ziggo verscheen op ESPN 5 en ESPN 6 deze mededeling met een verwijzing naar
ziggo.nl/espnupdate:

Overzicht (Breedbeeldweetjes, deze noemt UHD liever Full HD = FHD…):
Ziggo: ESPN Compleet met FHD kanaal: 17,95.
KPN: ESPN (hoofdkanaal) op 14 in basispakket; ESPN Compleet Hoofdkanaal + 3 = 12,99;
FHD op 694 in 4k-zenderpakket van 2,50. Alle 4 ESPN kanalen + FHD kanaal dus 15,49 bij
KPN. Bij beide providers is het FHD kanaal alleen mogelijk i.c.m. de 4k-ontvanger.
T-mobile: oude ESPN eredivisie met 3 kanalen voor wie dat heeft blijft doorlopen (7,50). Het
FHD kanaal is niet beschikbaar bij T-mobile. Zij hebben nog geen geschikte (4K) ontvanger.
ESPN Compleet voor diegenen die het pakket (op)nieuw nemen of al Compleet hadden, nu
4 kanalen voor 10,00 per maand.
Verder is het FHD kanaal ook bij SKV, Plinq, Breedband Helmond en Youfone beschikbaar.
SKV in Veendam gaat ESPN Compleet gratis doorgeven aan al zijn abonnees die minstens
een tv+internet-abonnement hebben. Daarnaast verhoogt de provider de bitrate waarmee de
ESPN-zender doorgegeven worden naar 25 Mbps, een stap die het bedrijf eerder ook al
aankondigde voor de Eurosport-zenders. Bron: SKV en Telecompaper.
Online meldt via Facebook en op haar site:

TV-kijken bij Online gaat met Canal Digitaal (kastje of TV App).
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
OE24.TV HD, Oostenrijk, na de codering wegens het EK voetbal weer fta te ontvangen.

Bild Live TV, nieuwe Duitse nieuwszender, test, start 22 augustus om 09.00 uur, fta. Zie ook
Digital fernsehen en SES.

1440x1080… HD te noemen…

More Than Sports TV is fta op transponder 12633 H gekomen. Maar… alleen te bekijken als
je software ook HbbTV ondersteunt! Dus…OpenPLi versie 7.3 wel en 8.0 niet.
Zie Digital fernsehen en InfoSat.
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M.Estrenos 2, SD en HD, Spanje, film, code.
ProSiebenSat.1 komt met een UHD kanaal op Astra 19,2 oost (10993 H). Gecodeerd en te
openen met het HD+ abonnement. De eerste uitzending zou een voetbalwedstrijd op 13
augustus zijn. De nieuwe UHD-zender brengt een mix van programma’s van andere UHDzenders, zie hierna. Bron: ProSiebenSat.1 en Bbtvnews en InfoSat.
“ProSiebenSat.1 UHD vereint die Sender ProSieben UHD, SAT.1 UHD, Kabel Eins UHD,
ProSieben Maxx UHD und Kabel Eins Doku UHD. Zu sehen sind Highlights aus Show,
Spielfilm, Serie, Sport und Dokumentationen in brillantem UHD.”
Er is nu al een testbeeld te zien.

Astra 3B op 23,5 oost
Film+ SK (film) en Minimax SK (jeugd), Slowakije?, code.
NPO1 4K is gestopt.

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

Sky UK gaat haar hoofdzender Sky One op 1 september hernoemen naar Sky Showcase. Er
komt ook een nieuwe lineaire zender bij: Sky Max.
Op Sky Showcase is voortaan het 'beste' van Sky Witness, Sky Documentaries, Sky Crime,
Sky Nature, Sky Arts, Sky Max, Sky Comedy, Sky History, Sky Kids, SyFy en E! te zien. Sky
Max zal blockbuster-entertainment uitzenden.
Sky Atlantic blijft bestaan en heeft veel HBO-programma's aangezien Sky UK en HBO een
overeenkomst hebben tot 2025.
Bronnen: Sky UK en AdvancedTV en DigitalTV Europe.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
Wijzingen, later dit jaar, bij de Poolse providers. Nieuwe namen, nieuwe logo’s.
Polsat en Plus krijgen nieuwe logo’s. Cryfrowy Polsat gaat een stap verder: het verandert
haar naam in Polsat Box. Uiteraard met een ander logo. IPLA en Cryfrowy Polsat GO gaan
verder als de Polsat GO Box service. Er komt een nieuwe website voor de programma’s van
Telewizja Polsat en Polsat GO.
Bron: Satkurier (NL-vertaling).
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Water Planet V1, Polen, code.
Adventure HD, Polen, documentaires, code.
Radio: Voice of Greece, fta.

Eutelsat 9B, 9 oost
Zoals ‘beloofd’ zouden de uitzendingen van het failliet verklaarde Joyne nog tot en met 31 juli
door Canal+ Luxembourg (ten behoeve van Canal Digitaal en TV Vlaanderen) worden
voortgezet. Helemaal middernacht 00.00 uur heeft men niet gehaald… in de loop van de
avond van 31 juli was het ‘einde oefening’ voor de zenders. Twee transponders waren
compleet leeg. Op 11727 V bleven enkele zendernamen nog staan, zonder beeld te geven.
Op 2 augustus waren deze zenders ook weg.
In Kanalenlijst Hans van 2 augustus vind je dus de boeketten van Joyne niet meer. Wel het
boeket 9 oost (als je voor de lijst met 9 oost kiest) want deze positie brengt ook andere
interessante zenders, vaak fta.
Was je abonnee? Vergeet niet de Joyne-CAM uit je ontvanger te halen…

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

In het vorige nummer schreven we over de provider FLOW. Deze provider kon BVN niet
meer in de BES-eilanden (Curaçao enzovoort) doorgeven door wijziging van de satelliet.
We kregen net na het uitbrengen van nummer 16 het antwoord dat het doorgeven weer
hersteld was: “We are pleased to informed that BVN has been restored a couple of days ago
on Flow TV. ”
Nieuwe tarieven Ziggo voor sport en film per 1 augustus:
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Ziggo meldt op 26 juli de rechten verworven te hebben van de Franse voetbalcompetitie
Ligue 1. Ook meldt Ziggo dat andere contracten zijn verlengd zoals de Italiaanse Serie A, de
Engelse Premier League en de Spaanse La Liga. Ook blijft de UEFA Champions League via
Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal te zien.
Eerder was al bekend: IndyCar series, Formule E, Six Nations rugby (ook voor vrouwen).
De Ziggo Mediabox Next beschikt al over de standaard YouTube-app. Daarnaast is er nu
ook een speciale app voor YouTube Kids toegevoegd. Bron: Mediamagazine.
De standaard YouTube-app heeft nu ook stembesturing, zie de site van Ziggo.
Het gezamenlijke radiostation van Leo Blokhuis en Rob Stenders, The Edge is gestopt. Op
de website van JUKE kun je het nog wel aanklikken…
Totaal TV meldt dat Ziggo in de toekomst ook IPTV gaat aanbieden (zie hier). We vroegen
aan VodafoneZiggo nadere informatie. Het antwoord blijkt iets anders dan Totaal TV doet
blijken. Men schrijft ons:

KPN houdt het hoofdkanaal van ESPN in het basispakket en biedt het sinds 2 augustus ook
aan in UHD. ESPN en KPN hebben daartoe de distributieovereenkomst verlengd.
Naast de vier ESPN-voetbalzenders die KPN-klanten kunnen kijken, blijven tv-kijkers ook
verzekerd van de andere kanalen die ESPN DISNEY biedt. Zo blijven 24Kitchen, National
Geographic en Fox in het basispakket. Daarnaast zijn BabyTV en Nat Geo Wild af te sluiten
in de extra zenderpakketten
Bron: persbericht KPN, 29 juli 2021.
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DELTA Fiber begint met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Volgens RTLZ gaat DELTA
Fiber hiermee de concurrentie met KPN en Ziggo aan. Voor de consument een goede zaak,
de prijs zou wel eens kunnen dalen.
DELTA Fiber leent hiervoor € 2 miljard. De aanleg van het DELTA-glasvezelnetwerk zou
voornamelijk gebeuren in gebieden waar KPN en T-Mobile weinig zin in hebben: dorpen en
kleinere steden in Nederland. Locaties zijn niet gegeven. Het zou gaan om een groei van
900.000 nu naar 2 miljoen aansluitingen. Men mikt in 2025 dan 25% van de markt te hebben.
Bron: DELTA en NOS en RTL Nieuws.

Op donderdag 5 augustus kwam het nieuws dat DELTA in sommige plaatsen met een nieuw
en extra snel internetabonnement komt: tot 8 Gb/s. Zie DELTA Fiber en NU.nl.
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Arrow Classic Rock is via DAB+ alleen nog op kanaal 7D van MTVNL te horen. De regionale
netwerken 7A en 6B zijn gestaakt. Bron: RadioNL. En Arrow.

Een overzicht van de Europese landen met DAB/DAB+ vind je hier. In België kan 95% van
de bevolking DAB+ ontvangen nadat DAB+ ook in Wallonië werd geëffectueerd. In
Luxemburg test men de DAB+ nog. Bij succes wordt het dit jaar nog ingevoerd. In Nederland
is de dekking van DAB+ 95%. Volgend jaar komt er een nieuwe private DAB+ mux. Eind
2020 waren er in Nederland 2,2 miljoen DAB+-radio’s verkocht. In 56% van de nieuwe auto’s
zit een DAB+-radio.

Radio Schlagerparadies is vanaf 1 september ook beschikbaar als tv-zender. De zender zal
zichtbaar worden via IPTV en de website. Bron: SatelliFax. Radiostream hier.

Na tien dagen schoonmaken en het wegpompen van 15.000 liter water zijn de mannen erin
geslaagd om alle drie de kortegolfzenders in de ondergrondse bunker van Sendezentrum
Kall-Krekel (Eifel, DE) weer online te krijgen. Radio Mi Amigo Internationaal kon weer
gebruik maken van haar kortegolffrequentie 6085 kHz.
Op de Facebookpagina van RMAI is te zien hoe de drie zenders weer geactiveerd werden.
Noot: men zegt wel continu maar de uitzending zijn eerder onregelmatig via de korte golf te
beluisteren. Als je geen kortegolfontvanger hebt dan is de site van de TU Twente een redelijk
alternatief.
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De NENT Group heeft een overeenkomst met kabelprovider UPC Polen gesloten. De UPC
klanten kunnen het aanbod van Viaplay als extra nemen op hun abonnement. Later zal ook
de Viaplay app in de UPC receivers geïntegreerd worden. Zie NENT Group.
Eerder meldde de NENT Group al een overeenkomst met de Poolse kabelprovider Vectra.

Sky Deutschland is sinds 3 augustus ook via IPTV beschikbaar, Meer dan 80 zenders
waarvan zo’n 50 fta. Het basisabonnement kost € 12.50 per maand. De Sky-Q-IP-Box kan
via Wifi of bekabeld met internet worden verbonden. Minimaal is 6 Mbit/s nodig. Twee
minpuntjes: geen UHD en geen opnamemogelijkheid. Maar dat kan volgens Sky in de
toekomst nog veranderen. Bestaande klanten op Sky Q kunnen switchen naar het IPTVaanbod. Zie Digital fernsehen en InfoSat. En Sky: Sky für IPTV Kunden.

1 augustus 2011, tien jaar geleden dus, begon in Duitsland de eerste DAB+-uitzending. De
evaluatie is positief. Bron: Infosat.
Starlink heeft volgens de Britse krant The Telegraph goedkeuring gevraagd om een
grondstation op Isle of Man te bouwen voor zijn dienst voor satellietinternet. Daarmee zou
het bedrijf volledige dekking in Groot-Brittannië kunnen bieden.
In Nederland kan men een pre-order plaatsen. Verwacht wordt dat eind 2021 de eerste
klanten aangesloten kunnen worden. Na een investering van € 499,- voor de hardware, € 60
voor shipping en handling en maandelijks € 90,- voor het abonnement, zie Skylink waar je je
adres kunt invullen.
Bron: Tweakers en The Telegraph (lock).
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Nog een jubileum: Das Insel Radio Mallorca bestaat 25 jaar. Zie de site. Hoewel gevestigd in
Spanje is de taal Duits en de stream opgenomen in Stream Duitsland.
Begonnen in een kelder en thans in een moderne studio in het hart van Palma de Mallorca.
Bron: Das Insel Radio Mallorca, Radiowoche en InfoSat.
Klanten van Ziggo willen meer zenders in HD. Zo valt te lezen op Ziggo Community, het
forum van Ziggo. Zie bijvoorbeeld hier. De gestelde vraag levert veel reacties op. Zoals:
waarom de ruimte door het vervallen van ESPN 5 en ESPN 6 en de SD-versie van BBC One
en BBC Two niet inzetten voor het omzetten van zenders naar HD? Iemand plaatst een lijstje
van 32 zenders die bij Ziggo in SD zijn en bij KPN in HD.
Community moderator ‘jamyla’ gaf een (zwakke) reactie.

Lokale omroepen BE en NL
RTV Rheden vertoont een testbeeld. Reden voor Rheden: een samenwerking met RTV
Arnhem. Hierdoor gaan de tv-uitzendingen vervallen.
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RTVA, de lokale omroep in de gemeente Amstelveen, stopte 3 augustus met het maken van
radio. De omroep gaat zich in plaats daarvan richten op televisie en sociale media.
De reden zou gelegen zijn in het stoppen van Ziggo van de analoge doorgifte van de radio.
Ziggo zet alleen nog maar digitale radiosignalen door. Het omzetten van analoog naar
digitaal kost RTVA te veel geld. Bron: RTVA.
Maar klopt dit wel. Is men echt gestopt met radio..? Op de website van RTVA is nog steeds
een live stream aan te klikken. Met gewoon gepresenteerde programma’s.

Uit betrouwbare lokale bron begrijpen we dat het op de FM-frequentie thans stil is maar niet
op de digitale kabel van Ziggo, KPN en T-Mobile.
Financiën… uit het jaarverslag van RTVA blijkt dat men fors minder geld van de gemeente
heeft ontvangen. In de jaarstukken 2020, pagina 17. gaat het nog om € 116.139,- voor 2020
(2019 was het nog € 145.641.-). Voor dit jaar moet RTVA conform een besluit van B&W de
subsidie delen met omroep ‘AAN!’ en krijgt men slechts € 60.444,-.
Kortom: in drie jaar € 85.197,- minder subsidie. Vang dat maar eens op…

Omroep AAN! heeft geen licentie gekregen en wil niet samenwerken met RTVA, zo blijkt uit
dit blog. Toch heeft men subsidie ontvangen, ten koste dus van RTVA.

Radio Mi Amigo International (België) brengt van 8 t/m 15 augustus de offshore days. Vanaf
een unieke locatie aan de Belgische kust: de zeedijk in Zeebrugge. De uitzendingen zijn ook
in Nederland te beluisteren via DAB+ op kanaal 7D (MTVNL). Bron: RadioVisie.
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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
Bas uit Leopoldsburg (België) reageerde op het vergelijken van prijzen voor internet, het feit
dat België duurder is. Hij schrijft (met tips): “Je hebt helemaal gelijk met je artikel dat het
internet in Belgie veel duurder is. Dat komt doordat er maar twee systemen zijn die beheerd
worden door monopolisten. Je kan kiezen tussen cholera of de pest, kabel of vdsl en beiden
beheerd
door private spelers. Dat is wel niet de enige reden dat ze zo duur zijn, je kan namelijk geen
kant op als je ook digitale-TV wil.
Bovendien zijn ze in België ook nog eens niet onbeperkt, want eens je boven een download
limiet komt dan verlaagt je snelheid tot het eind van de maand of je moet bijbetalen.
Je kan echter wel degelijk goedkoop en snel alsook limietloos internet hebben in België bij
EDP net. Die is er ook voor Nederland. Spotgoedkoop en echt unlimited, maar helaas niet
gekend bij het grote publiek. Zelf al jaren klant bij die mannen en zeer tevreden. Bas ON5HB”
Dennis steekt ons een hart onder de riem: “Hierbij een email van iemand die telkens weer op
jullie nieuwsbrief zit te wachten. Ben geen lezer vanaf het begin, maar toen ik jullie
nieuwsbrief ooit vond via het internet sindsdien een trouwe lezer. Ik hoop dat jullie er mee
door zullen gaan. Graag wil ik jullie bedanken voor al dit werk.”
Derk reageert op de nieuwe CI+ module van Canal Digitaal: “Het is toch wel heel zuur als je
begin dit jaar een nieuwe Vu+ duo SE hebt gekocht en dan nu te horen krijgt dat binnenkort
het apparaat onbruikbaar wordt voor Canal Digitaal ontvangst. Kunnen wij nog iets doen om
CD op andere gedachten te brengen?”
Reageer maar via specials@detransponder.nl als je een goed idee hebt.
Hans heeft problemen met Ziggo internet. Regelmatig wordt hij geblokkeerd. Reden: hij zou
spam verstuurd hebben. Dat is niet het geval. Het gebeurt vaak een half uurtje na het
verzenden van een link/website met interessante info naar iemand. Dit wordt door de
klantenservice van Ziggo ook bevestigd. Het spamfilter van Ziggo staat erg strak afgesteld!
Wie herkent dit probleem? Laat het eens weten via specials@detransponder.nl dan kunnen
we daar in een volgend nummer melding van maken. En wie weet leest Ziggo mee…
Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden
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Maandag 26 juli: ‘Grote fusie in sporttelevisie’ meldt De Telegraaf. Banijay Benelux heeft een
meerderheid verworven in concurrent Southfields.
Voor de gewone consument zeggen deze namen wellicht niets. Maar Banijay is onder
andere eigenaar van EndemolShine Nederland . En dat bedrijf heeft ESPN als belangrijke
klant. Voor de productie van de uitzendingen (wedstrijden en talkshows).

Southfields heeft onder andere Ziggo Sport als klant waar het de Formule 1 voor produceert.
En SBS6 voor de Champions League.
De nieuwe naam van het fusiebedrijf is Southfields. Op 11 augustus trekt het huidige
Southfields in bij Banijay in het kantoor aan de MediArena (bij de Johan Cruijff Arena,
Amsterdam).
Zie ook het nieuwsbericht bij Banijay en Southfields.

Op 27 juli heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ‘Beleidsregel Handhaving Besluit
Eindapparaten’ gepubliceerd. Kern: iedereen (consument of bedrijf) mag zelf kiezen welk
modem en/of router wordt aangesloten op de verbinding met de internetprovider.
De mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen is al eerder vastgelegd in (Europese) regels. De
ACM is aangewezen als toezichthouder op deze regels. Met de beleidsregel Handhaving
Besluit Eindapparaten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft de ACM
duidelijkheid over haar uitleg van de regels. Zo maakt de ACM duidelijk aan
telecomaanbieders en consumenten welk deel van het netwerk eigendom is van de
telecomaanbieder en welk deel vrije keuze van de consument is. Ook geeft de ACM aan
welke informatie de netwerkeigenaar moet publiceren zodat geschikte eindapparaten op de
markt kunnen worden gebracht en consumenten deze daadwerkelijk in gebruik kunnen
nemen.
Bron: ACM en hier voor de beleidsregels en de nota van bevindingen.
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Noot: de beleidsregel van de ACM stelt dus een vrije keuze voor van het modem/router.
Maar het laat onverlet dat de provider achter deze modem een bepaalde ontvanger of een
CI/CI+-CAM of kaart verplicht stelt. Dus helemaal vrij… nee.

In totaal beschikken eind eerste kwartaal 2021 ongeveer 3,9 miljoen van de 8 miljoen
huishoudens in Nederland over een glasvezelaansluiting. Dat constateert de Autoriteit
Consument & Markt (ACM) in de ACM Telecommonitor Q1 2021.
Er zijn in totaal 7,5 miljoen breedbandaansluitingen in Nederland. Het aantal huishoudens
dat kiest voor een glasvezelabonnement stijgt met 7% naar in totaal 1,7 miljoen.
3,5 miljoen huishoudens heeft een internetabonnement via de kabel. Dat aantal blijft stabiel.

In Tsjechië worden de zenders van MTV, Nickelodeon, ComedyCentral en Paramount nu
officieel gebracht onder de naam ‘ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.’.
Geregistreerd in Praag, zo valt te lezen op de site.
De licentie voor MTV 00s is aangevraagd (Satkurier, vertaling). Daarmee kan ViacomCBS de
zender VH1 rebranden en per 2 augustus MTV 00s in heel Europa onder de nieuwe naam
brengen. VH1 Classics heet al MTV 80s en VH1 Rocks thans MTV 90s.
Bron: Parabola (NL-vertaling).

In Polen gaat Canal+ Polska* de strijd aan met onder andere de goedkoopste concurrent,
Cyfrowy Polsat. Canal+ is gestart met Entry+. Een tv-pakket voor in het begin PLN 9,99 (= €
2,19 volgens Wisselkoersen) per maand met 70 kanalen via satelliet en 26 online
streamingkanalen.
De prijs is hoger als men er film- of sportpakketten bij neemt. Een 4K-ontvanger is gratis bij
een tweejarig contract. Een contract voor onbepaalde tijd gaat PLN 14,99 (€ 3,29) per
maand kosten. Ter vergelijking: dat van Cyfrowy Polsat kost PLN 20 (€ 4,39) per maand met
minder zenders.
Noot: wat een prijzen… schijntjes wat men in België en Nederland betaalt aan CD en TVV!
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*Canal+ Polska is voor 51% eigendom van Groupe Canal+ (Vivendi). De overige aandelen
zijn van TVN Media (Discovery Inc.): 32% en Liberty Global Ventures Holding (17%).

Bron: Satkurier (NL-vertaling). Site Entry+ via Canal+ Polen (NL-vertaling).

De ESA meldt 27 juli dat de Eutelsat Quantum satelliet klaar is om via de Ariane 5 op 30 juli
te worden gelanceerd vanuit Kourou (Guyana). NL-vertaling. Zie ook het ESA bericht van 2
augustus 2021. Details over het Quantum-project van ESA vind je hier.
We schreven eerder over de Quantum satelliet. Deze is bijzonder omdat hij zich kan
aanpassen aan de wensen van de klanten door o.a. gerichte beams. De plaats van de
Quantum zal 48 graden oost worden. Lanceringen zijn te zien via de ESA live tv webpagina.

De succesvolle lancering van de Quantum satelliet vond 30 juli plaats. Zie ook de video op
YouTube. En het bericht bij Eutelsat en bij ESA.
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De Stichting BREIN heeft haar jaarverslag 2020 uitgebracht. Zie hier.

Het AVROTROS-programma ‘Opgelicht?!’ waarschuwt voor telefoontjes waarin een Engels
sprekende stem zich voordoet als een medewerker van de helpdesk van Ziggo. Doel is het
verkrijgen van wachtwoorden om zo de besturing van de pc over te nemen. Wat je moet
doen? Heel simpel: ophangen! Bron: Opgelicht?!.

De NOS heeft een persbericht gestuurd waarin de omroep melding maakt dat haar website
niet meer benaderd kan worden met de oude browser Internet Explorer van Microsoft.
Als alternatieven worden genoemd: Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Wij
voegen daar Brave aan toe. Zie NOS.

Coronavirus en de media
Corona. Hier een greep uit wat ons opviel in het nieuws in relatie tot media.
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In Kent (UK) is 2 augustus een nieuwe radiozender begonnen: Made in Kent. Onder andere
online te beluisteren. Opgezet om het zakenleven in Kent te promoten, nodig na de
coronacrisis. Geen reclamespots maar een bedrijf mag zich voorstellen aan de luisteraars.
Zie voor nadere details de website of Radio Today.

Diverse bedrijven verlangen, of zelfs eisen, een vaccinatie tegen covid van hun werknemers.
Bijvoorbeeld Facebook, Google, The Washington Post en nu ook CNN. Zie NU.nl en
Villamedia. En de bron: een document dat The New York Times in handen kreeg.

Hardwarenieuws
M7 CDS CAM-803 CI+ Module + Smartcard CanalDigitaal, vervolg

In het vorige nummer konden we op de valreep het nieuws melden dat Canal Digitaal
voortaan de CAM-803 verkoopt in plaats van de CAM-701. Verschil: De 701 werkt met
Viaccess, de 803 met Nagra (CAK8).
Bekend is immers dat ergens volgend jaar Canal Digitaal begint met een strakkere codering.
Niet alle zenders tegelijk, maar toch.
Om de CASM-803 te kunnen gebruiken is een CI+ slot (dus geen CI enkel maar CI+) nodig
van het type 1.3 of 1.4. Zie de site van importeur Bombeeck. Dit slot zit vaak niet in onze
Linux Enigma-2-ontvangers. Het bericht heeft dan ook geleid tot menig reactie, ophef. Er zijn
op 26 juli vragen ter verduidelijking gesteld aan Canal Digitaal.

Andere beperkingen: slechts twee kanalen tegelijk.
6 augustus 2021 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 19/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 17

Te koop bij Canal Digitaal voor € 99,- of bij menig ‘satwinkel’.
We hebben aan Canal Digitaal op 26 juli vragen gesteld. Zoals: is de 701 uit de verkoop? En
wat als je nu een ontvanger hebt met enkel een CI-slot (dus geen CI+-slot)? Hoe lang
kunnen abonnees nog blijven kijken met hun huidige apparatuur/cam/kaart? Waarom een
beperking tot twee kanalen (dual stream)? Volgen TV Vlaanderen en TéléSat? Is er een lijst
van geschikte tv’s te publiceren?
We kregen dezelfde dag al enkele antwoorden van de woordvoerder. Hier integraal:
“We hebben de CAM803 inderdaad zo snel mogelijk geïntroduceerd. Zoals je weet hadden
we al enige tijd leveringsproblemen voor wat betreft onze CAM-701 waardoor klanten langer
moesten wachten op hun hardware.
De CAM-701 is op en komt ook niet meer op voorraad. We zullen vanaf nu alleen nog maar
de CAM803 leveren (behalve dan de losse CAM 3.5 die in onze webshop of bij dealers
besteld kan worden). Als een klant geen CI+ slot heeft dan kan hij/zij geen gebruik maken
van de CAM803. De CAM-701 was overigens ook een CI+-module, maar werkte ook zonder
CI+ beveiliging. De overstap naar volledig CI+ is om op een lijn te zitten met de Canal+
beveiliging. Voor klanten die echt geen CI+ hardware kunnen gebruiken wilden we
oorspronkelijk een voorraad CAM-701’s achterhouden, helaas is dat niet gelukt met de
voorraad problemen. We onderzoeken of we hier nog iets in kunnen doen.
De nieuwe CAM heeft geen invloed op de (oudere) hardware of op de losse smartcards,
daarvoor geldt gewoon dat ze blijven werken en dat we nog onderzoeken hoe we omgaan
met de alleroudste coderingen (CAK).
De CAM803 zal M7-breed uitgerold worden en ook op korte termijn geïntroduceerd worden
bij TV-VLAANDEREN en TELESAT.
Je vraag over een overzicht van geschikte hardware zal ik onderzoeken, wel een
goede/logische suggestie.”
Ondertussen is er ook al CI+ 2.0. Deze zal ook 1.3 en 1.4 ondersteunen. Zie hier voor een
usb.

Canal Digitaal is niet de enige provider die een CAM voor smart tv’s levert. Ook Ziggo doet
dit. De CAM voor Ziggo is versie 1.3. Op de site van Ziggo kan men controleren of de tv met
deze CAM overweg kan. Met een stappenplan per merk. Idee voor Canal Digitaal..?
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Ingezonden door David de Jong.
“Canal Digitaal gaat over op CI+
Canal Digitaal heeft een CI+ module geintroduceerd als opvolger van de CAM701 die het
bedrijf tot voor kort aanbod. De nieuwe module heet CAM803 en gebruikt 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. Ook TV Vlaanderen en het Franstalige TeleSat zullen
waarschijnlijk over enkele dagen hiermee te maken krijgen.
Christiaan Puper, VP Country Manager Benelux voor Canal+ Luxembourg geeft
desgevraagd aan dat is overgestapt naar de CI+-module "om de beveiliging in lijn te brengen
met de standaarden van Canal+." De Viaccessorca CAM701 is ook een CI+-CAM, alleen de
CI+-functionaltieit was daarbij niet aangezet.
Christiaan Puper wijst er op dat de oudere hardware waaronder de Viaccessorca-modules
en de Mediaguard/Nagravision smartcards blijven werken. De executive vice-president geeft
aan dat Canal+ Luxembourg geen plannen heeft op dit moment om de de Viaccessorca en
Mediaguard/Nagravision-codering uit te zetten. 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 (versie 3.5 met 'witte'
voorkant met tekst CI Module Manufactures under Nagra licence) gewerkt kan worden.
Bestaande klanten kunnen bij contractsverlenging kosteloos de CAM803 verkrijgen.
Met de CAM803 geven ook zenders als Love Nature 4K, Dorcel TV en Penthouse Black
beeld geven. Deze waren tot nu toe alleen met de Viaccessorca-module te zien. Canal
Digitaal biedt zelf hybride satellietontvangers aan die internet en satellietontvangst
combineren; daarbij gaat het om een operator geboden ontvanger (M7 MZ-102).
De beslissing om nu te starten met de CAM803 is gedaan omdat het bedrijf al enige tijd met
hardware tekorten kampte. Hierdoor is er voor gekozen om de module zo snel
mogelijk/zodra beschikbaar in de markt te zetten om de hardware zo snel mogelijk te kunnen
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leveren aan consumenten en dealers. In november kondigde Canal+ Luxembourg met
Kudslki aan voor de Nagra-technologie te gaan waarbij gesproken werd van zowel
cardbased als cardless content bescherming.”
Ook op het forum van Sat4All ontstond een discussie over de CAM 803, zie hier. ‘fenzo’
heeft de nieuwe CAM 803 getest in zijn ontvanger en komt tot de conclusie dat deze niet
werkt (met als image OpenPLi 8.0).
Ook op het forum van OpenPLi is een item over de CAM 803 geopend, zie hier. WanWizard
stelt dat er gewerkt wordt aan het werkend krijgen van de CAM 803 onder OpenPLi. Zie ook
hier: in OpenPLi versie 9.0 zou CI+ softwarematig verwerkt moeten zijn.

Mogelijk een ander image of met CIplushelper? Op een DM920UHD zou de CAM 803 wel
werken.
Mimisiku geeft een heldere uitleg op het forum van OpenPLi. Technisat levert ontvangers
met CI+ maar dit is gesloten software. Ontvangers met open software krijgen geen CI+
licentie. Echter van CI is CI+ te maken. Maar de software is ontvanger-afhankelijk.
De discussie over CI+ is niet nieuw, zie hier.

Softwarenieuws
Het Weer
De bekende app ‘Het Weer’ heeft van maker Caught een update gekregen. Een
veertiendaagse weersverwachting is verwerkt.
De app kan via OpenPLi te zijner tijd worden gedownload. Zie de site van Luxsat.
Een ipk bestand is o.a. te downloaden van het OpenPLi-forum (dank aan Loui). Let op:
installatie op eigen risico! Eerst back up maken! Bij een van onze redactieleden liep de
Mutant HD51 vast, groen scherm, en was flashen de enige oplossing. Wellicht is het beter
eerst de oude app te verwijderen alvorens de nieuwe te installeren.
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Stel je eens voor… deze keer: Henk uit Assen
“Mijn naam is Henk en ik woon in Assen. Ik heb een vriendin die in Groningen woont. In
1980, toen was ik 14 jaar, kwam ik bij toeval in het bezit van een mini radiozender, een
zogenaamde babyfoon. Deze zond uit op de drie meter band (FM). Na wat muziek voor de
buurt gedraaid te hebben, (je moest muisstil zijn, omdat alles via de microfoon verliep) was
het tijd om met een aantal jongens naar Groningen te gaan om daar een stentor te kopen.
Deze stentor had een uitzendvermogen van 5 Watt. Uiteraard verliep de insturing via een
mengpaneel, cassettedeck en pickup. In mijn straat zaten al gauw een stuk of negen
radiozenders en in mijn woonplaats, Zuidlaren (Drenthe) een stuk of 80 radiozenders, zowel
FM als middengolf.
Het was dan ook groot feest in de ether. Doordat er in de buurt veel radiozenders actief
waren, was het televisie kijken vrijwel onmogelijk, doordat zenders niet goed waren afgesteld
of doordat zendantennes in dezelfde mast werden geplaatst waar ook de tv-antennes zaten.
In die tijd hadden we beschikking over Nederland 1 en 2, Duitsland 1, 2 en 3 (NDR). Later
kwam Nederland 3 erbij en was Duitsland 3 nog moeilijk te ontvangen . Kanaal 44 Nederland
3 en NDR kanaal 43. Nog later kwam TV Drenthe erbij kanaal 25 en TV Noord kanaal 36. Dit
laatste gaf problemen omdat kanaal 36 werd gebruikt als video kanaal. Het videokanaal
verschuiven was ook moeilijk omdat het druk was tussen kanaal 30 en 40.
Met goede condities kwamen er ook tv zenders binnen met 100 % uit Denemarken, kanaal
27. Ook regelmatig zenders ontvangen uit de DDR, Spanje, Engeland, België en nog wel
eens van wat verdere oorden. Zonder aan de antenne te draaien, kwam dit soort zenders
redelijk tot goed door. Uiteraard werden deze zenders vastgelegd als voorkeuze station,
zodat na Duitsland 3 even door gezapt kon worden, zodra er condities waren.
Ook waren er in die tijd televisie piraten actief, die in de nachtelijke uren de frequentie
overnamen, wanneer er een van de vijf zenders uit de lucht gingen. Er was altijd wel iets te
beleven in de ether. Ook voor de radio gold het laatste. De frequenties van de 100 MHz tot
104 MHz waren vrij tot er behoorlijk wat Duitse zenders erbij kwamen. Later werden er
ontvangers verkocht die tot de 108 MHz gingen. Ik had destijds een buizenzender met
transistor eindtrap die er 50 Watt uitgooide. Dat alles ging via een 5 elementsantenne
horizontaal en roteerbaar op gesteld op zo’n 15 meter hoogte de lucht in. Er werd muziek
programma’s gedraaid en ook DX was een leuke bezigheid. Zo kwam ik regelmatig binnen in
Voorthuizen bij de Draaiende Slijper of de Nova uit Breda. Ik heb destijds met vele collega
piraten verbindingen gelegd in driekwart van Nederland. Het ging heel mooi met klein
vermogen tot er in de jaren tachtig een razzia werd gehouden in de stad Groningen.
Op het zelfde moment, gelijktijdig werd er bij ongeveer een 150 tal piraten met grote
politiemacht en RCD de zenders en daarbij behorende apparatuur in beslag genomen. De
zenders waren van te voren al uitgepijld.
Vanaf ongeveer 1995 kwamen er lokale omroepen op de door ons gebruikte frequenties. Het
DX werd toen moeilijker en later onmogelijk. Het zendvermogen moest flink omhoog om nog
ergens door te kunnen komen.
Op dit moment zijn er nog een paar duizend piratenzenders actief op de FM en andere
banden. De boetes zijn flink opgeschroefd tot duizenden euro’s. Dit omdat het illegaal
zenden opeens een economisch vergrijp is, in plaats van een overtreding van de telecom
wet. Men meent dat commerciële zender reclame inkomsten mislopen doordat men staat
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afgestemd op een piratenzender. Het gevolg van deze hogere boetes is dat men nu als
onbemande zender gaat uitzenden via een hoge telefoon - en / of elektriciteit mast
bijvoorbeeld. De zender kan dan worden gepakt, maar een boete kan dan niet worden
uitgedeeld. Deze onbemande zenders worden aangestuurd via een stream uit een studio
elders in het land (via een mobiele telefoon / SIM kaart). De vermogens van de
piratenzenders liggen op dit moment rond één of meer kilowatt. Uit de jaren ‘80/’90-tijd heb
ik nog verschillende DX verbindingen opgenomen en later geplaatst op het internet, pagina
van etherpiraten.com (archief).
Ik ben regelmatig bij mijn vriendin in Groningen. Zij heeft een tv abonnement bij Tele2. Hier
ontbreken nogal wat Duitse zenders vond ik. Ik heb een kleine antenne geplaatst dat net
boven het dak uitsteekt. Een kleine antenne versterker gekocht bij een bouwmarkt. Dit alles
aangesloten op de TV (ingebouwde DVB-T2 ontvanger). Ik ontvang hier mee NPO 1, 2, 3, 2
extra, TV Noord, TV Friesland (30 DB) en een stuk of 20 Duitse tv zenders (16 DB), ARD,
ZDF, NDR, WDR, MDR, HESSEN, 3SAT, ONE, PHOENIX en vele meer. Uitstekende beeld
en geluidskwaliteit. De afstand tussen Groningen en Aurich, de Duitse zendmast is ongeveer
70 km.
In Assen heb ik geen TV abonnement. Ik heb hier een tv-antenne op zolder, NPO 1, 2, 3, TV
Drenthe en TV oost. Via de schotel met 7 LNB’s ontvang ik ook een heel pakket. Via de
stream ontvang ik o.a. diverse regionale zenders en wat de zenderlijst ‘Hans’ allemaal te
bieden heeft. Dit alles komt binnen op de VU + Ultimo ontvanger waarin ik een favorieten
lijstje heb van de voor ons belangrijke zenders. DVB-T2, satelliet en streams staan door
elkaar heen, en bij het zappen merk je nauwelijks waar het vandaan komt.
De LNB’s staan uitgericht op de 5 en 1 graden west, 5, 9, 13, 19 en 28 graden oost. Het
plaatsen van schotels is voor mij niet zo moeilijk, tegenwoordig met de laptop op het
thuisnetwerk in combinatie met een VU+-ontvanger is het er stukken gemakkelijker op
geworden in vergelijking met vroeger. Toen moest je er een satellietmeter tussen plaatsen
en met het los draaien van de kabels, was het ook weer een beetje ontregeld.
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Op de foto’s is te zien de antenne in Groningen plus de antenneversterker en de
schotelantenne in Assen. Mijn volledige naam houd ik liever voor mijzelf, i.v.m het illegaal
zenden dat ik nog een paar keer per jaar nog doe. Henk”.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 28 augustus 2021 van 11.00 uur tot 16.00
uur weer een fysieke clubdag gepland.
Mededeling bestuur De Transponder
We mogen weer! Omdat de meeste beperkingen zijn opgeheven zijn we ook weer begonnen
met fysieke clubdagen van De Transponder.
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.

6 augustus 2021 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 25/27

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 17

Uitsmijters

Waar denk je aan bij een land? Nederland: tulpen, kaas, klompen. België: friet, pralines en
trappist. Maar bij Oekraïne? De Zuid-Koreaanse tv-zenders MBC plaatste bij het binnen
komen van de vertegenwoordiging uit Oekraïne een foto van… de kernramp Tsjernobyl..!
Dat gaf meteen aanleiding tot een storm van protest. Bron: HLN.

En daar bleef het niet bij. Toen de atleten uit Haïtie binnen kwamen was er commentaar over
de rellen daar en de moord op de president. Voor Syrië de oorlog die al tien jaar duurt.
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De bosbranden in het zuiden van Turkije zijn met een satelliet goed te zien. De foto is
gemaakt door de Copernicus Sentinel-3. Zie ESA.

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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