UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 18
Voorwoord
Mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van kennis kunnen nemen van andere meningen
door bijvoorbeeld vrije media. Het staat deze maand weer onder druk. In ‘EU-land’ Polen door een
mogelijke aanpassing van de mediawet. In Turkije vanwege kritiek op de regering Erdogan. En wat te
denken van de media in Afghanistan..? Of Belarus? Is in Nederland alles OK..? Ongehoord
Nederland mag de NOS niet wegzetten als onbetrouwbaar. Velen geloven nog in fake news, denk
aan de wappies (complottheorie-denkers genoemd)…
In dit nummer onder andere:
 Nieuwe Poolse wetgeving mediawet, Nederlandse CvdM verstrekt licenties;
 Hoe zit dat toch met de verlening van licenties?
 FM/DAB-radio voor slechtzienden en blinden;
 CI+ 803 module voor TV Vlaanderen;
 Settings editor voor MAC.
Reacties zijn van welkom via: specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob. Met dank aan André en David.
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Agenda
De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode:













13 augustus. ProSiebenSat.1 UHD is gestart via o.a. Astra 19,2 oost, zie hierna;
17 augustus. Ziggo schakelde 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;
14 september. Ziggo schakelt analoge radio af in regio Amsterdam;
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;
14 december. Einde ARD radiozenders op 12226 H (DVB-S). Sinds 20 juli waren ze
al op transponders 39 en 61 te beluisteren (DVB-S2). Zie o.a. InfoSat;
4 tot 20 februari 2022. Olympische Winterspelen 2022, o.a. in 4K via UHD1.

Algemeen omroepnieuws
De Olympische Spelen zijn voorbij. Daarmee ook de uitzendingen van de extra kanalen van
Eurosport (3 t/m 9 en 4K). Mogelijk worden ze later deze maand weer actief als op 24
augustus de Paralympics Games Tokyo 2020 beginnen? Officiële site paralympics hier.
Op 31 augustus 1974, 47 jaar geleden, werd officieel het zwijgen opgelegd aan de
zeezenders voor de Nederlandse kust. Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal
hielden zich daar aan. Radio Caroline en Radio Mi Amigo gingen even door. De naam Radio
Noordzee Internationaal is nog bij velen in het hart…
Radio Noordzee Nationaal in de recente geschiedenis. Talpa Network is op 23 oktober 2002
eigenaar geworden van het merk dat daarvoor een deelneming was van Strengholt.
Toen het frequentiekavel waarop het onder de naam Noordzee FM uitzond aan Qmusic werd
verkocht op 31 augustus 2005, bleef Talpa Network eigenaar van het merk. Van 2007 tot
2009 was het merk als online zender te horen.
De uitzendlicentie van Talpa Network is zo te zien aan het register van het Commissariaat
voor de Media elke 5 jaar blijven verlengen. De huidige licentie is van 1 januari 2017 tot 1
januari 2022 en is nu weer vernieuwd voor 5 jaar. Wil op zich nog niet zeggen dat ze ermee
gaan uitzenden, maar het mag wel, hoeft niet; hebben ze afgelopen 5 jaar ook niet gedaan.
Bron: CvdM (licentieverlening) en achtergrondinformatie bij RadioVisie.

De Russische staatszender RT (voorheen bekend als Russia Today) had in Luxemburg een
licentie gevraagd voor een Duitstalige variant. Luxemburg heeft de aanvraag teruggewezen.
Reden: RT heeft een zetel in Duitsland. Dat land zou dan eerder een oordeel moeten geven.
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RT DE Productions GmbH is gevestigd in Berlijn en hoopt nog steeds dat de Duitstalige
uitzendingen eind dit jaar kunnen starten. De programma’s worden vanuit Moskou via de
satelliet gebracht. Bron: InfoSat (NL-vertaling).

Op 22 juli heeft het Nederlandse Commissariaat voor de Media (CvdM) een licentie gegeven
voor de zender ‘H&C Premium Belgium (Flanders)’.
We vroegen ons af waarom de zender niet in België een licentie had gevraagd.
Het blijkt te gaan om de zender Horse & Country. De aanvrager is ‘H&C TV bv’. De zender
heeft haar hoofdzetel in het VK, maar de Nederlandse bv zit in Amsterdam… op een adres
waar meerdere brievenbusmaatschappijen zitten.
We hebben het CvdM om opheldering gevraagd. Het antwoord: “Een mediadienst kan in
beginsel alleen een aanvraag voor een licentie indienen bij de toezichthouder in de lidstaat
waar de mediadienst is gevestigd en waar de redactionele beslissingen worden genomen.
H&C TV B.V. is een Nederlandse B.V. Waarom zij daarvoor hebben gekozen, kunnen zij zelf
het beste beantwoorden.”
We hebben de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) dezelfde vraag gesteld.
Het antwoord: “Concreet vraagt u ons waarom bv Horse & Country TV een licentie heeft
verkregen bij het Nederlands Commissariaat voor de Media en zich niet tot ons heeft gericht,
aangezien de omroep zich zal richten op een Vlaams publiek.
De VRM heeft tot op heden geen enkel contact gehad met de bv Horse & Country TV en is
ons verder geheel onbekend. Wij kennen dan ook niet de beweegredenen die de bv Horse &
Country TV er toe hebben aangezet om zich tot het Nederlands Commissariaat voor de
Media te wenden.”
Commentaar: een zender gebracht voor een Vlaams publiek door Vlaamse providers is bij
de VRM dus geheel onbekend. Uiteraard hebben we de licentiehouder zelf benaderd… geen
antwoord.

Volgend jaar wordt de zender SkyShowtime door Comcast en ViacomCBS in twintig
Europese landen, waaronder Nederland, gebracht. Als SVoD-dienst.
Welke providers deze zender naar de consument gaan brengen, en op welk moment, is
thans nog niet bekend.
Zie voor meer details het artikel van David de Jong in Nederlands Media Nieuws of het
originele persbericht.
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
ARD radiozenders. Zoals eerder geschreven: vanaf 20 juli zijn de landelijke en regionale
radiozenders van de ARD op twee DVB-S2-transponders te beluisteren. In de nieuwe
techniek AAC-LC. Efficiënter, dus kostenbesparend… de huur van de oude transponder
(12226 H) kan worden opgezegd.
Simultaan zijn de ARD zenders nog tot 14 december op de oude DVB-S-transponder te
beluisteren. De ARD bereid haar luisteraars er op voor.
In Kanalenlijst Hans, radio, boeket Duitsland, staan vooraan de ARD zenders via de nieuwe
transponders en daarachter nog de zenders via de oude transponder.
Zie ook de speciale site van de ARD, met uitleg via een video.

Transponder 10719 H met regionale Duitse zenders (alt) is thans leeg. De zenders hebben
al lang elders een transponder gekregen.

Zoals eerder geschreven start Sky Deutschland met twee nieuwe zenders: Sky Nature HD
en Sky Documentaries HD. De startdatum is nu bekend: 9 september. Zie InfoSat.
De transponders ook: Sky Documentaries op 11917,5 H en Sky Nature op 11758,5 H.
Noot: Sky Documentaries en Sky Nature worden al door Sky UK en Sky Italia gebracht. Sky
lijkt zo haar aanbod in Europa te uniformeren.
ProSiebenSat1 UHD is 13 augustus officieel begonnen. Zie site.
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Op 12032 H verscheen Prime Video Sportsbar. Dit kanaal blijkt volgens InfoSat een
samenwerking te zijn tussen Sky Deutschland en Amazone Prime Video voor de overdracht
van UEFA Champions League wedstrijden. Gecodeerd nemen we aan…

Astra 3B op 23,5 oost
Geen wijzigingen te melden.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost
Op transponder 11307 H verschenen 14 augustus zenders van ITV. Mogelijk zijn deze
zenders tijdelijk op deze transponder gezet na de brand in de zendmast in Bilsdale, zie
hierna.
De uitzending is in DVB-S met fec 2/3. Dat maakt ontvangst voor meerdere ontvangers
(oude zonder DVB-S2) mogelijk. Bron: Parabola (NL-vertaling).
In Bilsdale (North Yorkshire, VK) is 10 augustus brand ontstaan in een zendmast. Gevolg:
zowel radio- (FM en DAB+) als tv-zenders (Freeview) off-air. Bron: Radio Today.
Het wegvallen van de tv-zenders van ITV werd door ITV Tyne Tees opgevangen door
transponder 11307 H in gebruik te nemen.

NEO News, Pakistan, fta.
Channel S, Pakistan, nieuwe frequentie, fta.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
Op de plaats van de zender Telepace HD (hoofdvestiging: Cerno, Verona, Italië) is 16
augustus Vatican Media Europe gekomen. Fta. Meestal met een camera gericht op de Sint
Pieter. Met vier audiosporen.
De camera was al langer te zien op de zender Vatican Channel. Daar is het beeld nu zwart.
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Noot: Telepace is een aparte zender met een eigen site. Meer informatie valt hier te lezen en
op Facebook bij TivùSat.
Telepace is via DVB-T nog te zien in Rome en omgeving, Verona, regio Veneto, regio
Lombardije (inclusief Milaan), Emilia Romagna (inclusief Bologna) en de regio Trentino Alto
Adige.

Politics Punjab TV, fta.

Music Box Polska, muziek, Polen, fta.

Tip: al enkele dagen zijn drie UHD-zenders fta te zien. Voor hoe lang is niet bekend. Het
gaat om 4K Universe, Museum 4K en Travel XP 4K.
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Eutelsat 9B, 9 oost
Geen voor ons werelddeel belangrijke zenderwijzigingen te melden.
Joyne, bijna laatste nieuws…
Op 31 juli ging het signaal op 9 oost van de tv- en radiozenders van voormalig Joyne weg.
Zoals bekend werd Joyne op 9 april 2021 failliet verklaard.
Eerder hebben we een verslag van de curator vermeld. Hierop is nog een vervolg gekomen,
maar het biedt weinig nieuw nieuws.
Zie het openbaar verslag van 5 augustus van de rechter commissaris en curator. En het
financieel verslag. Hierin staat nogmaals de reden van het faillissement: de vordering van
Eutelsat, groot € 5,5 miljoen. Samen met de andere (veelal achtergestelde) leningen had
Joyne een schuldenlast van € 7 miljoen. Het viel niet te verwachten dat dit ooit met een
normale bedrijfsvoering zou worden weggepoetst. Door Canal Digitaal (Canal+ Luxembourg)
is € 80.000,- aan ‘goodwill’ betaald.
Op 4 november 2021 zal een volgend verslag worden ingediend. Als alles is afgewikkeld zal
dit het laatste zijn.

Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz.

Momenteel heeft Starlink (SpaceX, van Elon Musk) ongeveer 90.000 klanten voor haar
internet via mini-satellietjes. De snelheid blijkt tussen het eerste en tweede kwartaal 2021
flink te zijn verbeterd. In de USA van 65 naar 97 Mbps. Een volgende technische generatie
van satellieten komt er aan. Bron: CNBC en Mashable Benelux.
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Een nieuwe glasvezelprovider: Open Dutch Fiber. Op de website valt te lezen dat het streven
is 1 miljoen huishoudens aan te sluiten op een ‘open glasvezelverbinding’. Hier kunnen dan
verschillende providers hun diensten aanbieden.
In september starten Open Dutch Fiber en T-Mobile (“eerste grote huurder van ons netwerk”)
met de aanleg in Haarlem. Eind dit jaar moet de aanleg in Zoetermeer-Noord voltooid zijn.
Het graven is in juli begonnen.
Volgens Telecompaper speelt Open Dutch Fiber een spelletje blufpoker met KPN en Ziggo.
Op het forum van Zeelandnet geeft Koeba commentaar en komt tot de conclusie dat hoe dan
ook Open Dutch Fiber de Nederlandse breedbandmarkt gaat opschudden als derde digitale
infrastructuur.
Telecompaper meldt 18 augustus:

Ziggo is nog aan het kijken wat het gaat doen met de vrijkomende capaciteit zodra de
analoge radio van de kabel af is gehaald, aldus Telecompaper.
Luister naar het interview met Gerjan van der Laan (Vodafone/Ziggo) op NPO Radio 1,
Blok&Toine. Van der Laan stelt dat de ruimte van de analoge radio voor een hogere internetsnelheid zal worden ingezet. Maar men kijkt nog wat het beste is.

Arrow Classic Rock is terug op DAB+. De vraag is voor hoe lang… en welk kanaal.
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Jan van Veen is bekend van zijn (thans online te beluisteren) Candlelight Radio.
Met ingang van zondag 17 oktober is er op die zender Candlelight Kids. Een uurtje met
gedichten van en voor kinderen. Zie de site.

Radio Holiday in is Duitsland online gestart. De stream komt in Kanalenlijst Hans van
september.

Radio Caroline (VK) heeft afgelopen jaar haar zendmast voor de AM verhoogd van 48 naar
106 meter. Ze liep daarop vooruit op een besluit van de Ofcom om het vermogen ook te
verhogen. Dat is nu gegeven. Het huidige vermogen is 1 Kw en zou naar 3 Kw gaan.
Wellicht is in het westen van BE en NL nu op 648 kHz AM goed te beluisteren… Lezer Ron
uit Budel (Noord-Brabant) schreef dat de ontvangst met een buitenantenne goed is.
Op de site zijn de drie varianten van Radio Caroline ook wereldwijd te beluisteren. En in
Kanalenlijst Hans.

De Ofcom is akkoord gegaan omdat met het huidig vermogen in die regio de zender last
heeft van storingen en niet overal goed doorkomt. In het besluit staat niet met hoeveel het
vermogen verhoogd mag worden.
De zender staat in Orford, ooit gebrukt voor de BBC, en moet ook een groter gebied
bereiken. Er werken veel vrijwilligers voor Radio Caroline. Voor Ofcom ook een reden voor
de goedkeuring: “The power increase will therefore improve signal in the extended coverage
area, where some of the station’s volunteers live and work.”
Noot: via de site van de TU Twente is 648 AM redelijk te beluisteren, toch een stukje verder.
De 20 meter hoge mast staat op een gebouw van de TU Twente.
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De langegolfzender van het Ierse RTÉ op 252 kHz is sinds 16 augustus terug in de lucht.
De zender uit het Ierse Clarkstown ging op 15 juni voor twee maanden uit de ether voor
‘essentieel onderhoud’. Geen kortegolfontvanger? Luister via de TU/Twente. Speel wat met
de instellingen (AMsync, noise reduction) en je houdt een aardig resultaat over.

Op zaterdag 21 augustus is de officiële start van 1866 Sport, het eigen radiostation van de
voetbalclub Chesterfield FC (VK). De stream was al eerder in de lucht. Bron: RadioToday.

De Zwitserse variant van Energy heeft sinds 16 augustus voor de stad Luzern een eigen
editie. Bron: Energy CH. Voor Basel, Bern en Zürich waren er al aparte edities.
De stream kun je hier beluisteren (of in Kanalenlijst Hans van september).

De Britse media-autoriteit Ofcom gaat in 25 regio’s licenties uitgeven voor lokale DAB+.
Hiervoor neemt men vier jaar de tijd. Dit gebeurt in meerdere rondes (batches). De bedoeling
is: meer ‘community radio’. Software-gestuurd tegen lage kosten.
Ronde 1 is al van start gegaan voor de regio’s Cambridge, Glasgow, Birmingham, Bristol en
Norwich. Ronde 2 concentreert zich op noordwest Engeland en noordoost Wales.
Bron: Radio Today. Het Ofcom-document is hier te lezen.
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(pagina 47 van het document)

Lokale omroepen BE en NL

Studio Alphen, RTV Hollands Midden en Studio Kaag en Braassem hebben een
samenwerkingsovereenkomst getekend om een streekomroep te vormen. Doel is het
verbeteren van de journalistieke kwaliteit en meer financiële armslag.
Bron: Villamedia en Studio Alphen.

Samen1 uit Apeldoorn bouwt nog steeds aan haar website. Sinds 17 augustus heeft men wel
een kabelkrant in de lucht. Radio luisteren kan ook al (o.a. via de site).
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Vrijdag de 13e augustus werd door een vriendengroep uit Tilligte een mast opgetrokken van
maar liefst 106 meter. Van verre te zien… ook door het Agentschap Telecom. Echter het
weerhield de vrienden niet piratenmuziek te brengen. Aan de pret kwam een einde toen
zaterdag door de harde wind te top knakte. In november volgt een nieuwe poging.
Zie De Gelderlander met video.

Columbia AM heeft 21 juli van het CvdM een licentie gekregen om per 20 december 2021
voor vijf jaar een commerciële radio-omroepdienst te verzorgen. De zender is al via haar
website te beluisteren, de stream zit in Kanalenlijst Hans (NL regionaal, Noord-Brabant) en
via 1395 AM.

Nostalgie, editie Vlaanderen, is op 16 augustus begonnen met: Nostalgie Extra Vlaams. Zie
Nostalgie BE.
De stream kun je hier beluisteren (en in Kanalenlijst Hans van september).
Noot: Extra Vlaams neemt de plaats in van Extra Nederlandstalig, zelfde stream.
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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
Anthony stuurde een foto van de schotels bij zijn vakantiewoning in Valencia. Aan de
schoorsteen hangt een schotel van 80 cm voor Astra 19,2 oost. Op de voorgrond een prime
focus schotel 1.8 voor Astra 28 oost. Helemaal bovenaan zie je nog een point to point
antenne (5 GHz) voor internet.

Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

Volgens een nieuwe Duitse studie (JS Consult Research) zullen 9 miljoen Duitse
huishoudens voor 2030 het kijken via satelliet, kabel of T2 opzeggen en overstappen naar
IPTV. Ook wel Cord Cutters genoemd.
“Insgesamt werden die 3 klassischen DVB Übertragungswege (Satellit, Kabel und Terrestrik)
bei einer moderaten Entwicklung bis 2030 ca. 9 Millionen Haushalte verlieren.”
Bron: Digital fernsehen.
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In Vlaanderen is het vanaf september niet meer mogelijk alle reclame bij opnames door te
spoelen. Om te beginnen bij provider Telenet maar ook andere providers, zoals Orange en
Proximus, zullen volgen. Eerst bij de commerciële zenders, later zullen ook de RTBF en VRT
worden toegevoegd.
De reden is duidelijk: men kijkt steeds meer uitgesteld (35%) en de meerderheid spoelt dan
de reclames door. Dit kost opbrengsten uit reclame, nodig om goede programma’s te maken,
stellen de omroepen. Zie HLN met uitleg in een video. En het persbericht van SBS Belgium,
VRT NWS en Telenet. Of Nederlands Medianieuws.
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Telenet begint in september met de Telenet TV box en volgend jaar met de andere boxen.
Het niet kunnen doorspoelen van reclame gaat ook niet gelden voor de Telenet TV App.
Noot: dit kan alleen gedaan worden na een software update van de ontvanger verstrekt door
de provider. Dus niet bij een satellietontvanger met eigen harddisk en TV Vlaanderen-kaart..!

De VRT zoekt testers voor haar nieuwe VRT NU app. Het gaat om een verbetering van de
app die gebruikt kan worden op smart tv’s uitgerust met Android 8.0. Zie hier en meld je aan.
De huidige VRT Nu app werkt alleen op smartphones en tablets.

Voor het Museum Beeld en Geluid bestaat de tv in Nederland 70 jaar. Er waren al eerder
uitzendingen, zelfs voor WO II, door Philips in Eindhoven… maar die tellen zeker niet mee.
Maar goed, het museum heeft een programma over 70 jaar Nederlandse tv samengesteld,
zie hier. Het programma start 2 oktober.

De Indiase miljardair Mukesh Ambani, de rijkste man van Azië, overweegt met zijn
conglomeraat Reliance een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland. Dit meldt persbureau
Bloomberg op basis van ingewijden.
Eerder werd al bekend dat moederbedrijf Deutsche Telekom zijn Nederlandse activiteiten in
de etalage had gezet. Volgens bronnen heeft Reliance een adviseur ingeschakeld om een
mogelijk bod te onderzoeken. DT zou streven ongeveer € 5 miljard ($ 5,9 miljard) op te
strijken met de verkoop.
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Ruimtevaartbedrijf SpaceX neemt de satellietstartup Swarm Technologies over.
Bron: Business Insider Nederland.

Woensdag 11 augustus. Mensenrechten en Polen… de toestand verslechtert steeds. Het
Poolse lagerhuis heeft de mediawet aangepast. Niet-Europese bedrijven mogen geen
meerderheidsbelang meer hebben in Poolse media. De wetsaanpassing zou het einde
kunnen betekenen van de laatst overgebleven kritische tv-zender TVN. Die zender is voor
een 100% in handen van het Amerikaanse Discovery. De vrijheid van meningsuiting wordt zo
aangetast.
De wetswijziging moet nog wel in de Poolse Senaat worden goedgekeurd. Daar heeft de
regeringspartij PiS geen meerderheid. Het zal dan afhankelijk zijn van de gezamenlijke
oppositiepartijen.
Bron: Digital TV Europe en NOS.

Donderdag 12 augustus. De Europese Commissie heeft Polen ondertussen gewaarschuwd.
Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken liet weten dat vrije en onafhankelijke
media een democratie sterker maken. De Verenigde Staten zouden vergelding overwegen.
Bron: Elsevier.
Vrijdag 13 augustus. Het gaat nog een stapje verder. Discovery vindt de wetsaanpassing in
strijd met het investeringsverdrag tussen de USA en Polen en wil juridisch actie
ondernemen. Bron: Digital TV Europe.
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Maandag 16 augustus. Discovery (Communications Benelux bv) heeft voor haar
nieuwszender TVN24 een Nederlandse licentie gekregen. Zo kan men toch in EU-land Polen
blijven uitzenden.
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft het besluit op 29 juli 2021 genomen. Het
gaat in op 27 september 2021 voor de duur van vijf jaar.
Uit het besluit is duidelijk geworden dat de door de Poolse autoriteit KRRiT gegeven licentie
op 26 september afloopt en dat door de KRRiT geen nieuwe licentie is toegekend. Voor het
CvdM is er naar de regels van de Nederlandse Mediawet geen beletsel een licentie toe te
kennen (zie punt 10 van het besluit). Mocht de KRRiT, of een andere EU-autoriteit, een
licentie verlenen dan vervalt de Nederlandse licentie (punt 13, II van het besluit).
TVN Polen stelt dat de Nederlandse licentie de situatie niet oplost: “The future of TVN and
freedom of press in Poland is still at risk.”
De vraag is nog wel: wat gebeurt er met de andere zenders van TVN Polen? Veel zenders
van Discovery Communications Benelux bv hebben een Nederlandse licentie. Daar zitten
ook een aantal Poolse zenders bij, zoals Animal Planet, Discovery Channel, Discovery
Historia, Discovery Science, Discovery Turbo Xtra, Food Network, ID Investigation
Discovery, TLC en Travel Channel. De licentie voor deze zenders verloopt pas op 30 maart
2024. Zie het register van vergunningen verleend door het CvdM hier.

Bronnen o.a.: CvdM, Adformatie, NOS, TVN24, Bbtvnews, Notes from Poland en Reuters.
Zie ook het besluit CvdM. Site TVN Polen hier.
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Ook in Turkije is sprake van censuur. Bij de bestrijding van de bosbranden is er kritiek op de
overheid. President Recep Tayyip Erdogan krijgt steeds meer kritiek over zijn aanpak van de
branden. De president noemt die kritiek "terrorisme door leugens".
De zenders FOX TV, KRT, TELE 1, Halk TV en Haber Turk kregen een boete voor het
verspreiden van "misleidende informatie" over de bosbranden, "ondanks alle
waarschuwingen", aldus het hoofd van RTUK Ebubekir Sahin op Twitter.
Bron: HLN.

De streamingdienst Disney+ is harder gegroeid dan (beurs)analisten hadden verwacht. In
2021-Q2 kwamen er 12,4 miljoen abonnees bij. Disney+ had daarmee 116 miljoen
abonnees, een verdubbeling in een jaar tijd. Het doel is 206 miljoen te halen in 2024.
De groei van Netflix is er duidelijk uit. Netflix telt 209 miljoen abonnees.
Bron: RTL Nieuws en The Walt Disney Company.

KPN blijft tot en met seizoen 2024/2025 hoofdsponsor van de Eredivisie. In het seizoen 2021/2022
bestaat de Eredivisie bestaat 65 jaar. Bij KPN is het hoofdkanaal van ESPN waarop Eredivisiewedstrijden live te zien zijn, in het basispakket opgenomen.
Bron: KPN pers en Nederlands Medianieuws.
Zie ook hier: KPN houdt het hoofdkanaal van ESPN in het basispakket. En biedt het aan in UHD
(maar geen 4K..!).
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Op vrijdag 13 augustus is Radio.NL overgenomen door radioportal Nederland.FM en gaat
verder onder de naam RadioWereld.NL.
Site van Radio.NL zal worden aangepast en er zullen dan veel Nederlandse radiozenders te
beluisteren zijn.
Bron: Radio.nl of eigenlijk RadioWereld.NL…

T-Mobile Nederland heeft cijfers gepubliceerd over het tweede kwartaal 2021. Zie hier. Men
toont zich tevreden met de groei van 70.000 nieuwe mobiele postpaid klanten. Het mobiele
netwerk telt nu bijna 6,9 miljoen klanten.
Het aantal klanten op het vaste netwerk groeide met maar 14.000. Volgens CEO Abildgaard
zijn beide groeicijfers beter dan die van de concurrenten. Maar… er wordt ook een sneer
gegeven naar KPN. Deze vraagt teveel voor de toegang tot het glasvezelnetwerk. T-Mobile
huurt hier ruimte via Open Dutch Fiber. T-Mobile is daarom blij met het onderzoek dat de
ACM gaat houden in het kader van marktregulering.
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De Poolse provider Cyfrowy Polsat gaat haar klanten een nieuwe 4K-ontvanger bieden.
Deze ontvanger kan duo genoemd worden: zowel internet/IPTV als satelliet kan verwerkt
worden. De ontvanger heeft Wifi en de afstandsbediening gaat via Bluetooth.
In september gaat Cyfrowy Polsat haar naam wijzigen in Polsat Box. De nieuwe merknaam
staat al op de ontvanger.
Bron o.a. Digital TV Europe.

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

Een groepje demonstranten tegen het vaccinatiebeleid in de VK heeft voor een gebouw
gedemonsteerd dat al tien jaar door de BBC is verlaten. Incidenteel nog in gebruik voor ITV
maar dat wisten de wappies niet… Bron: The Guardian.

Hardwarenieuws
Anadol Multibox Twin 4K getest door Totaal TV
Totaal TV heeft de Anadol Multibox Twin 4K getest (zie hier). Een goedkope Linux-ontvanger
(made in Azië: mindere kwaliteit van onderdelen) die weliswaar een mooi beeld geeft maar
toch wat steken loslaat. Geen CI-slot of kaartlezer dus enkel voor fta-zenders. Of je moet
handig zijn met programmeren… Er is geen image van OpenPLi beschikbaar.
We zagen via Google deze ontvanger aangeboden voor onder de € 100,- maar wat ons
betreft… laat maar staan.
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CI+ 803 module voor TV Vlaanderen

Na Canal Digitaal heeft nu ook TV Vlaanderen een CI+ 803-module op de markt gebracht.
De prijs: € 79,-. Canal Digitaal vraagt € 99,-. Maar pas op: de modules zijn niet uitwisselbaar.
Zie voor meer informatie de site van importeur Bombeeck.

Royal National Institute of Blind People komt met een eigen FM/DAB+-radio
In het VK heeft het instituut voor blinden en slechtzienden (RNIB) een eigen radio op de
markt gebracht. Natuurlijk zijn de teksten goed leesbaar. Bijzonder is ook dat iedere toets die
aangeraakt wordt met een gesproken tekst wordt bevestigd. Niet alleen in het Engels maar
ook in het Duits, Frans, Nederlands en Noors.
De toetsen zijn er niet alleen voor het radiogedeelte. Men kan onder een toets ook een
boodschap opslaan. Bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen of afspraken.
Vreemd genoeg is de optie van een gesproken zendernaam technisch niet mogelijk.
Met een usb-aansluiting kan ook een gesproken boek beluisterd worden. De usb onthoudt
ook de laatst gebruikte instelling zodat deze niet meer gezocht hoeft te worden.
Twee 3 Watt speakers of hoofdtelefoonaansluiting. Adapter of batterijen.
Zie ook Radio Today.
Let op! Te koop in de webwinkel van de RNIB voor £119.99, inclusief Britse VAT. Zonder
VAT £99.99. Dit zal de prijs moeten zijn van export naar België of Nederland. Immers: het
VK is geen EU-land meer. Als je koopt van een ondernemer buiten de EU betaal je de eigen
btw (BE of NL) wegens invoer. Dus 21% bij de douane. Geef dit aan bij je bestelling. Anders
betaal je nog 21% btw over £119.99 (€ 235,64 x 1,21 = € 285,12). En daar komen nog
PostNL-inklaringkosten bij. Dat maakt deze radio wel erg duur...
We hebben contact opgenomen met de RNIB. Deze stelde dat direct kopen mogelijk is na
het invullen van formulieren (douane, btw) en vooruitbetaling. Maar men had een beter
alternatief: koop bij Worldwide Vision, een Nederlandse webshop. Zie voor de radio hier.
Deze kost € 199,-, inclusief btw en verzendkosten.

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

pag: 21/25

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 18

Softwarenieuws
DemonEditor 1.0.10 bèta voor MAC
Jarenlang was er geen sateditor meer voor gebruikers van een MAC. Sinds 8 augustus is
DemonEditor versie 1.0.10 bèta verschenen. Zie hier. Te downloaden via GitHub.
We kwamen op deze software door een opmerking op Sat4All.
Een eerste ervaring met deze editor komt van een van onze redactieleden. Hij heeft
DemonEditor even op zijn MacBook getest en is in de eerste instantie positief, het werkt.
Het leuke is dat voordat de aanpassingen verstuurd worden, Enigma even in standby gezet
wordt in plaats van de reload die normaliter via wget gedaan wordt. Na het versturen start
Enigma2 weer en zijn de lijsten actueel.
“Je kunt de kanalenlijsten ook via telnet op de box reloaden, dat gaat met een wget
commando wat er als volgt uitziet:

De {mode} is dan een waarde,
0, reload de lamedb en Userbouquets
1, reload alleen de lamedb
2, reload alleen de Userbouquets
Ik gebruik altijd mode=0 (alles dus herladen):
wget –q0 - http://127.0.0.1/web/servicelistreload?mode=0

Dat doet een normale kanalenlijst-editor ook, die zorgt er dan voor dat de lijsten welke in het
geheugen staan, ook ververst worden, de lijsten worden namelijk vanuit het geheugen
gebruikt, als je dan op de flash de lijsten aanpast, zonder die in het geheugen te verversen,
kom je na een herstart van Enigma2 weer terug in de oude lijsten.”

Updaten Kanalenlijst Hans
Kanalenlijst Hans is er in zeven soorten. Je kunt deze in je ontvanger krijgen op
verschillende manieren: wachten tot OpenPLi een software update geeft of zelf met een
sateditor plaatsen. Ook in OpenATV kun je een deel van de zeven lijsten vinden.
Ook wordt in OpenPLi (on)regelmatig door Tech een ipk-bestand geplaatst. Dit kun je
downloaden, op een usb-stick zetten en deze in je ontvanger steken. Zie bijvoorbeeld hier.
Recentelijk kregen we veel meldingen dat OpenPLi de lijsten niet actueel heeft. Gebruikers
voerden een software update uit maar… weer geen nieuwe kanalenlijst. Half augustus was
de laatste lijst die van 2 juni..! De lijsten van 2 juli en 2 augustus waren niet meegekomen.
Uit navraag bij het OpenPLi-team bleek dat er sprake was van problemen met de
bouwserver. En drukte door het werk van het vrijwilligersteam aan een nieuwe versie….en
vakantie tijd… enzovoort.
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Daarom: het beste is nog een kanalenlijst te downloaden van onze site of van het forum van
OpenPLi en deze dan zelf van je pc naar je ontvanger te sturen.
In april 2021 hebben we hier nog een special over gemaakt (zie hier).
Noot: bij het gebruik van DreamSet worden voor het plaatsen van de nieuwe boeketten eerst
alle oude boeketten verwijderd. Het resultaat is dat je enkel de nieuwe lijst te zien krijgt. Als
je de software update van OpenPLi uitvoert dan blijven oude niet meer in gebruik zijnde
boeketten bovenaan staan. NPO 1 begint dan niet meer op plaats 1… Het verdient dan ook
onze voorkeur een kanalenlijst zelf te downloaden naar je pc en met DreamSet (of andere
editor) over te sturen. Hiermee voorkom je dat het op termijn een rommeltje wordt met
‘spookboeketten’.

Stel je eens voor… deze keer:
Helaas niemand… volgende keer beter..?

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.
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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.

Uitsmijters
Space Olympics
400 km boven de aarde is in het ISS (International Space Station) door alle astronauten een
eerste Space Olympics gehouden. Zie hier bij ESA en klik de video aan..!

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!
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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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