UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 19
Voorwoord
Mensenrechten. Een item in het vorige nummer. Helaas geen reactie. Maar wellicht verandert dit met
dit nummer waarin we het thema koppelen aan radiotechniek van de kortegolf over Radio NUG.
Komkommertijd..? Wij merken er niets van… weer een vol nummer!
In dit nummer onder andere:
 Nieuwe versie van OpenPLi: stable release 8.1, eerste ervaringen;
 Radio NUG gaat via de kortegolf de strijd aan;
 Forse prijsverhogingen voor satellietschotels en bijbehorende zaken verwacht!;
 Inverto verwacht over enkele maanden Ultra PLL Lnb te brengen.
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:













24 augustus – 5 september. Paralympics Games;
31 augustus. Ziggo, einde analoge radio in de regio Arnhem, Amersfoort en
Gorinchem;
1 september. CNN International, einde fta via Astra 28 oost. Nog wel fta via Astra
19,2 oost (in SD);
2 t/m 7 september. Ziggo: “Van donderdag 2 tot en met dinsdagochtend 7 september
2021 zijn alle zes Ziggo Sport Totaal kanalen voor iedereen in Nederland tijdelijk te
zien. Zo kunnen huishoudens zonder een Ziggo abonnement het hele raceweekend
thuis op tv mee beleven.” Canal Digitaal ‘doet mee’;
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 radiostudio van Qmusic (Nederland) heeft een complete metamorfose ondergaan. Zie
hier. De jingles worden ook gebruikt door Qmusic België (RadioVisie).
Ook KINK heeft vernieuwingen doorgevoerd. Op maandag 30 augustus is een nieuwe
vormgeving gelanceerd. Met nieuwe uuropeners en nieuwsvormgeving een herkenbaar
nieuw geluid… Bron: BM.

Op 3 september krijgt de Duitse zender Sat.1 een nieuw logo.
Eurosport 3 t/m 9, speciaal voor de Olympische Spelen verdwenen overal weer.

In het voorwoord van het vorige nummer schreven we het al: aantasting van mensenrechten
zoals vrijheid van spreken (en ontvangen van gesprekken), vrijheid van media. Zenders gaan
de ban in. Polen, Rusland, Turkije, Afghanistan. In dit laatste land is de onafhankelijke tvzender Enikass moeten stoppen na een inval van de Taliban bij de hoofdredacteur. Eerder
waren al drie medewerkers bij gerichte aanslagen vermoord.
Bron: Villamedia.
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Behalve stoppen kan er ook (noodgedwongen!) gekozen worden voor overdracht van de
zender aan de Taliban. Dit gebeurde met Sharq-TV. Bron: Villamedia. Zie ook NOS met o.a.
een videobericht van de (voormalig) eigenaar, gevlucht naar Washington (USA).
De zender kon in 2011 met financiële steun van de USA apparatuur kopen en in stand
worden gehouden in het kader van de opbouw van een democratisch Afghanistan.

Op zwart? Via de stream Sqarq-TV (boeket Stream Afghanistan kwamen nog beelden
binnen. Maar let dus op: de productie is in handen van de Taliban!
Opmerkelijk: reclames worden nog gewoon uitgezonden. De vrouwen daarin: soms zonder
hoofddoek…

De BDXC-UK (The Bristish DX Club) heeft een Afghanistan DX Guide beschikbaar. Deze is
te downloaden via : http://www.bdxc.org.uk/afghan.pdf
Hierin zijn frequenties te vinden van radio stations uit Afghanistan en stations die
uitzendingen verrichten, gericht op Afghanistan.
In Nederland zijn op de middengolf in de herfst en winter twee stations te ontvangen die
uitzenden vanuit Kabul: 1107 kHz Radio Afghanistan en 1296 kHz Voice of America/ Radio
Ashna.
Radio Afghanistan is nu in handen van de Taliban en heet : Radio Sada-e- Sharia (Voice of
Sharia). VOA/Radio Ashna was onlangs nog in de lucht.
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In Rusland is tv-zender Doschd, ook bekend als TV Rain, door de overheid opgenomen in
het register van ‘buitenlandse agenten’. Dat gebeurt met media die geld uit het buitenland
ontvangen. De zender is kritisch over het beleid van het Kremlin. De hoofdredacteur van de
onafhankelijke omroep is verrast.
Bron: InfoSat.

Liefhebber van klassieke muziek? De Franstalige omroep RTBF viert het zestigjarig bestaan
van haar klassieke zender Musiq3.
Naast uitbreiding van het team en meer programma’s zijn er ook drie nieuwe themakanalen:
Musiq3 Baroque, Musiq3 Jazz en Musiq3 Romantique.
Bron: RTBF (NL-vertaling).
De streams zijn verwerkt in Kanalenlijst Hans van september 2021.

Radio NUG, met een stuk radiotechniek voor de kortegolf

Ook in Myanmar (Burma) is het alles behalve vrede. Militairen pleegden een coupe. Sinds 20
augustus gebruikt een schaduwregering onder de naam Radio NUG (National Unity
Government) op de kortegolf een zender met nieuws over onder andere nieuws over
vermeende militaire wreedheden en brieven van aanhangers van de democratie. Vooralsnog
twee keer per dag gedurende 30 minuten.
Let op: Radio NUG gebruikt 17,71 MHz. 1 MHz = 1000 kHz = 1000000 Hz. De door NUG
gebruikte frequentie is dus 17710 kHz, in te vullen via de site van de TU Twente of een eigen
kortegolfradio.
Bron: Channel News Asia, De Morgen en RadioVisie. Op YouTube staat een promo voor
Radio NUG. Steun op straat (demonstraties) is er ook.

Zie ook The Irrawaddy: twee keer per dag om 8am en 8pm. Omdat het regiem in april
satellietschotels verbood zijn nu radio’s met de optie voor kortegolf erg in trek. Dus wat is de
volgende stap van het militaire regiem? Juist… beslag op deze radio’s leggen.
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Hoe is Radio NUG hier te ontvangen?
We hebben een van onze lezers, Ron uit Budel, een kortegolf-hobbyist, gevraagd de
ontvangst te testen. Zijn eerste bevindingen (24 augustus): “helaas, hier geen teken van
NUG. Op 17,71 MHz tettert nu Radio China International vanuit Beijing binnen.
Als ik het goed gelezen heb, staat de zender in Thailand en is het doelgebied Birma. Die 2
liggen dicht bij elkaar, er zal dus met niet al te veel vermogen worden uitgezonden.
Bovendien neem ik aan dat NUG niet 24/7 uitzendt. Als 'ie dus hier te ontvangen is, is dat
puur toeval.”
Ron gebruikt een draaibare MFJ-1886 loop antenne. Gekoppeld aan een RSPdx. De
bediening gebeurt met SDRUno of HDSDR. “Voor sommige zaken is het ene programma
handiger, voor andere het andere.”
Ook lezer Max uit Hoenderloo, radiohobbyist, meldt 24 augustus: “Ik heb even opgezocht
hoe de bezetting op dit moment op 17.710 is: 0300-0800 UTC China Radio International en
0840-0930 UTC All India Radio.
Dus om 1330 UTC is de frequentie vrij van grote stations en zou er dus geen storing moeten
zijn. Het gaat dus nu om de MUF, Maximum Usable Frequency, (die niet al te hoog is
vandaag), maar ook speelt de geomagnetische activiteit van de aarde en donker-licht
overgang een rol. Ik ga er van uit dat de luisteraar in Budel op een ochtend heeft geluisterd
met voldoende hoge MUF. In ieder geval was de frequentie vanmiddag om 1330UTC
helemaal leeg.
De zonnevlekkenactiviteit zal toenemen, waardoor de MUF hoger gaat worden en ook de
reflectiepunten tegen de ionosfeer komen tussen Myammar/Thailand en NL steeds meer in
het donker te liggen in de herfst en winter. Dus theoretisch neemt de kans op ontvangst na
verloop van tijd toe. Maar zoals gezegd, er zijn meer parameters die bepalen of de ontvangst
mogelijk is.”
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Max gebruikt “Perseus SDR, met KAZ antennes: 30, 50, 70, 160, 250, 290 en 340 graden
waarmee ik voornamelijk op de middengolf luister maar ze werken ook goed op de
tropenbanden en kortegolf. Airspy Mini SDR en RTL-SDR, voornamelijk voor FM ontvangst
met horizontale 8 elements en 7 elements verticale antenne (draaibaar).”
Max zag nog wel een geslaagde ontvangst op 28 augustus uit Bonn (Duitsland).
Zaterdag 28.8 is Radio NUG gehoord in Duitsland :
1230 UTC 17.71 MHz ( is dus een afwijkende tijd)
1330 UTC 15.53 MHz = blijkbaar een nieuwe frequentie

Volgens een video op YouTube ontvangt iemand Radio NUG op 15300 kHz. De zender zou
wellicht in Uzbekistan kunnen staan. Op Facebook meldt Radio NUG wéér een wijziging.
Zucht… het blijft dus een kwestie van proberen. De reden van dit wisselen? Ron: “Wellicht
zet de tegenpartij stoorzenders in en moeten ze daarom telkens wisselen.”
Ontvang je iets? Meld ons je resultaten..!
Het tijdsverschil Myanmar met Nederland: in Myanmar is het nu 4,5 uur later. Myanmar 8am
is dus 3.30 uur Nederlandse tijd. En 8pm is 15.30 uur CET, Central European Time. UTC =
+2 uur tellen op CET. Let wel… winter… Myanmar kent geen zomertijden.
Volgens de Duitse omroep RBB wordt er gebruik gemaakt van een zendstation in
Madagaskar dat eens in gebruik was bij de Nederlandse wereldomroep (RNW). Zie hier.
Vroeger zond RNW uit via het relay-zendstation ‘Talata-Volonondry’ op Madagaskar.
Het station is nog steeds actief : https://www.mglob.mg/
Dit soort zenders verhuren zendtijd aan allerlei organisaties , dus blijkbaar nu ook aan NUG.
De zenders hebben vaak een groot vermogen, denk aan honderden kW, dus met goede
propagatie omstandigheden moet ontvangst hier wel mogelijk zijn.
Een eerste (proef)uitzending kun je hier beluisteren in goede kwaliteit.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
BILD HD, de tv-zender van het blad BILD, is 22 augustus begonnen. In de aankondiging was
het 09.00 uur maar toen was nog een uitzending van DW (Deutsche Welle) te zien. Later op
de dag kwamen de eigen producties. Het belangrijkste programma van die dag: de aftrap
van de verkiezingen voor de nieuwe bondskanselier. Maar soms ook live voetbal.
Hoe is BILD te ontvangen? Zie hier. Apps voor iOS, Android en Windows zijn er ook, zie hier.
Voor smart-tv’s zijn er apps gebaseerd op Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV en
Samsung Tizen.
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De Chinese zender CGTN is op transponder 12522 V gekomen met CGTN Documentary,
CGTN Francais en CGTN News. Alle drie in HD en fta.
Documentary en News zijn in het Engels. Francais uiteraard in het Frans.
Noot: de SD-versie van deze drie zat al op Astra 19,2 oost (11538 V). Hoe lang deze naast
de nieuwe HD-versie blijft is onbekend.
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Astra 3B op 23,5 oost
Geen belangrijke wijzigingen te melden.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost
GB News was 22 augustus tien weken in de lucht. De kijkcijfers waren in het begin slecht.
Maar 22 augutus meldt de nieuwe nieuwszender records te hebben gebroken: meer kijkers
dan Sky News (peak audience), men kijkt langer naar GB News dan naar BBC News of Sky
News, en 4,5 miljoen Britten bereikt.

CNN International is vanaf 1 september niet langer ongecodeerd te zien via Astra 28,2 oost
(11671 H de HD-versie en op 11082 H de SD-versie).
Dit heeft te maken met het beleid van CNN. Men wil kijkers overhalen een abonnement te
nemen op de service CNN Live (£1.99 per maand of £19.90 per jaar) of naar de website te
gaan (met advertenties).
De zender blijft wel op Astra 28,2 oost maar dan in het gecodeerde Sky UK aanbod.
Bron: Bbtvnews en MediaMole.
CNN maakt gebruik van meerdere satellieten. Bijvoorbeeld Astra 19,2 oost. Daar is de
zender, in SD, nog steeds ongecodeerd te ontvangen (11626 V).
Noot: op het moment van uitbrengen van dit nummer waren de zenders nog fta.

PCNE HD, Chinese staatsomroep, is fta gestart op 11641 H (2x).
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De BBC Red Button-kanalen verdwenen na de Olympische Spelen. Voor de Special
Olympics worden ze dus niet ingezet.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
In het vorige nummer maakten we vermelding van de komst van ‘Vatican Media Europe’ op
de plaats van Telepace HD. We vroegen de persafdeling van het Vaticaan om een uitleg.
Deze uitleg kregen we 23 augustus:
“Regarding your question we can inform you, that due to the discontinuance of the satellite
channel by the broadcaster Telepace, which in past years provided for the transmission of
the Papal production of this Dicastery, it has been decided to continue to offer the production
of events regarding the activity of the Holy Father and the Church produced by Vatican
media through the same satellite slot previously used by the aforementioned broadcaster.”
Ofwel: Telepace HD gebruikt het kanaal niet meer. Voor de uitzendingen evenementen rond
de Heilige Vader en de Kerk, geproduceerd door de Vaticaanse media is nu een oplossing
gevonden door het kanaal van Telepace HD te gebruiken onder de naam ‘Vatican Media
Europe’.
Op transponder 11344 H zit nog steeds ‘Vatican Channel’. Zonder beeld. We hebben
daarom nogmaals gevraagd wat er met deze zender gaat gebeuren. Geen antwoord.
Radio Radio TV, Italië, fta, op andere transponder.
Yes TV, Italië, fta. Soms.

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

Canal Digitaal maakt o.a. op social media flink reclame voor de TV App. Troef hierbij is dat
de vier zenders van ESPN zijn inbegrepen. Zie hier.
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Ook Online.nl, dat tv brengt via Canal Digitaal, biedt de vier ESPN-zenders ‘gratis’ in haar
pakket ‘Internet & TV’ aan. Zie hier.

FilmBox is nu ook beschikbaar via Canal Digitaal IPTV en als afgeleide via Online.nl., Tweak
en Freedom Internet. Bron o.a. Digital TV Europe.
Vanaf 30 augustus 2021 biedt Ziggo het nieuwe combinatiepakket Sport Compleet aan op de
Ziggo website, Mijn Ziggo, via de Ziggo klantenservice en de winkels. Er zijn dan drie
pakketten mogelijk. Het gaat om de abonnementsvormen Sport Compleet waarin ESPN
Compleet en Ziggo Sport Totaal samenkomen. Ook is een sport- en filmabonnement
verkrijgbaar met ESPN Compleet, Ziggo Sport Totaal en Film1. Zie ook Totaal TV.

Begin augustus heeft Sky Germany een ‘streaming only’-ontvanger (dus enkel IPTV)
gebracht (zie hier). Nu is er een dergelijke ontvanger ook voor de UK-markt gebracht door
Sky UK (zie hier).

In Duitsland is de Hochrhein-Radio gestart. Een zender voor Baden-Württemberg en verre
omgeving. Te beluisteren lokaal via DAB+ of via een stream. Bron: Radio Woche.
We hoorden veel ‘esoterische’ rustgevende muziek zonder gesproken woord of reclame. En
soms wat wilder. Maar een Schaf is een schaap… rustgevend bedoeld?
Zie de site van Hochrhein en de programmering.
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Radio Schlager Paradies begint 1 september ook met een TV-zender. Deze is vooralsnog
alleen via IPTV-netwerken en via de website te bekijken. Nog niet via een satelliet.
Zie voor meer informatie Radio Woche.

In het VK is internetradio Diamond Radio UK met Diamond Life gestart. Binnenkort volgen
nog Diamond Groove en Diamond Jazz. Zie hier.

Het uitschakelen van de FM-zenders in Zwitserland is verschoven naar 31 december 2024.
Eerst was het de bedoeling in augustus 2022 de publieke zenders van de SRG uit te zetten
en in januari 2023 de private zenders. Maar er was teveel protest. Onder andere een petitie
met 60.000 ondertekenaars. Voornamelijk door autobezitters met een autoradio zonder
DAB+. Het gevolg is wel dat het dubbel uitzenden (FM en DAB+) miljoenen extra kost.
Bron: Radiowoche en persbericht SRG.

Viaplay zal het Italiaanse vrouwenvoetbal o.a. in Nederland brengen. Zeker t/m het seizoen
2022/2023.
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Het Antennebureau van de overheid meldt dat er in juli 2021 15.719 antennes in Nederland
stonden. Dat zijn er 20 minder dan in juni. 5G is eind juli actief op 62% van de locaties.

HD+ (DE) heeft een aparte app uitgebracht: HD+ToGo. Om de app te mogen gebruiken
moet men € 5,- per maand betalen (eerste maand gratis). Vanaf 29 september beschikbaar.
Men kan dan 50 HD-zenders streamen. Bron: HD+.
VTM Go meldt dat het voortaan als native app beschikbaar is op de smart tv’s van Samsung
en LG.
Sinds de lancering van VTM GO was VTM GO al beschikbaar voor alle iOS- en Androidtoestellen en te bekijken via Apple TV, Android TV, Google Chromecast, Apple AirPlay
en via de browser. Bron: MM.

Lokale omroepen BE en NL
Deventer Radio is toegevoegd op DAB+ lokaal Stedendriehoek, zender Apeldoorn.

Grand Prix Radio is t/m 6 september te beluisteren. Zowel online als via DAB+ in Zandvoort
en omgeving (kanaal 5A). Tijdelijke stream hier. Er is ook een app beschikbaar.
Alle ontvangstmogelijkheden vind je hier.

Zie voor het laatste DAB+-nieuws uit Nederland ook de site van Radio-TV-Nederland.
Een overzicht van erkende Vlaamse lokale radiozenders met een link naar hun stream vind
je bij RadioVisie.

Reacties en vragen van lezers
Frenske, voorzitter van OpenPLi, reageerde op het item over het plaatsen van kanalenlijsten
en de problemen met de bouwservers.
“Dat Tech (on)regelmatig een IPK bestand plaatst heeft in mijn optiek een iets te negatieve
klank. Het plaatsen van IPK’s is normaliter niet nodig maar dat is puur gedaan voor
noodsituaties. Dat Tech dit tijdens zijn vakantie niet kan doen is dan ook niet meer dan
logisch. Direct na thuiskomst heeft hij dit klusje alsnog geklaard. BTW. Als er geen images
gebouwd worden dan zijn er in principe ook geen upgrades van picons, zenderlijsten etc.
beschikbaar. Los daarvan ben ik van mening dat gebruikers best een tijdje ‘hun eigen broek
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kunnen ophouden’. De lijsten zijn gepost en Dreamset beschikbaar. Ik geloof niet dat er
gebruikers overspannen zijn geworden a.g.v. een niet geactualiseerde zenderlijst.
Dan nog even over de (te) lange uitval van onze infra. No offence naar de beheerder want
die heeft, a.g.v. al het geneuzel een kwaaie maand achter de rug. Het gaat hier overigens
niet over één eenvoudige bouwserver, maar over een drie of viertal servers. En tijdens het
wisselen van hardware bleek achteraf dat er een aantal SSD schijven brak waren. Dit,
gecombineerd met de door Corona beperkte toegang in het datacentre, heeft ervoor gezorgd
dat alles tweemaal ingericht moest worden en helaas een aantal zaken onherstelbaar
beschadigd bleken wat weer gevolg heeft voor de oudere builds. Of dit ooit nog hersteld kan
worden is de vraag. Overigens is dit door Wanwizard al meerdere malen uitgebreid
geventileerd.
Als voorzitter van OpenPLi wilde ik dit toch nog even aanstippen. Wij zijn nog steeds een
hobbyclub, weliswaar met professionele aspiraties, maar gebruikers moeten het toch echt
maar doen met de hobbels die wij hebben ervaren. En zo heel vaak gebeurt er niet zoiets.
Dus laten wij fijn vooruit kijken in afwachting van de volgende Release 8.1.”
Noot redactie: en Release 8.1 is er ondertussen al, zie verderop in dit nummer.
In het verlengde hiervan: WanWizard ging op onderzoek uit en erkende dat er problemen
waren. Maar hij ging verder: een fix! En niet alleen voor de laatste versies van OpenPLi maar
meteen ook voor de oudere versies (4 en 6.x). Ook daar moet het nu dus mogelijk zijn de
belangrijkste bestanden als kanalenlijsten en picons actueel binnen te halen. Dank!!!

Wim reageerde op Caroline 648 AM: “Leuk bericht. Caroline ontvang ik hier via de autoradio
met actieve dakantenne en is nog redelijk te beluisteren. Ook in huis is op de oude Grundig
Satellit 2000 nog ontvangst van de 1 kW zender via de ingebouwde ferriet antenne.”
Ton gebruikt Kanalenlijst Hans en wil deze ook in zijn tv gebruiken. Hij schrijft: “Mijn
satellietontvanger zit in mijn 4K Hitachi TV ingebouwd en kan alleen overweg met *.SDX
files. Waarschijnlijk moet ik dus zelf handmatig mijn lijstje maken, of zijn er andere
mogelijkheden?”
De kanalenlijsten Hans zijn voor Enigma2-ontvangers die draaien op Linux. Wij kennen zo
geen conversieprogramma naar .sdx. Iemand wel..?
Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

Een fusie tussen SES en Eutelsat? Het zou zo maar kunnen. De nieuwkomers op de markt
voor internet via mini-satellieten (zoals Starlink) trekken veel geld uit de markt. En de groei
van glasvezel maakt ook investeren in satelliet minder. Zie voor meer informatie het item bij
RTL Nieuws.
Volgens Elon Musk heeft zijn Starlink al 100.000 klanten (NU.nl).
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Virgin Orbit wil een eigen satellietnetwerk met mini-satellietjes lanceren. Doel: Internet of
Things (IoT) en aardobservatie. De eerste raket zou 2023 de lucht in moeten gaan.
Bron: Advanced TV.

Op YouTube staat een video hoe men satellite-tv en kabel-tv kan zichtbaar maken. Een
hacker uit Canada spreekt zich uit. Je moet even gaan zitten… het verhaal duurt een uur.

OneWeb, een in Londen gevestigde telecomonderneming, heeft zondag 24 augustus (CET)
nog eens 31 satellietjes laten lanceren. Men heeft er nu 288. Eind 2022 moet het netwerk
voltooid zijn met 655 satellieten voor de overdracht van internet. OneWeb is in handen van
de Britse regering en het Indiase Bharti-imperium. Bron: OneWeb en Nieuwsblad.

VRT Radio 2 blijft met 29% de populairste zender in Vlaanderen. Qmusic België komt met
13,68% op de tweede plaats. Willy groeit (1,19%) en NRJ heeft het moeilijk (0,34%).
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Er loopt momenteel een procedure om de landelijke frequenties van Q-Music, Joe en
Nostalgie opnieuw toe te wijzen vanaf 1 januari 2023. Die drie zenders hopen dat hun
erkenning wordt verlengd, maar er zijn kapers op de kust. Studio 100 heeft al bevestigd dat
het wil meedingen naar een van de drie frequentiepakketten.
Bron: Focus Knack.

NU
De ACM besloot 22 juli 2021 dat een grondeigenaar verplicht is te gedogen dat door KPN
ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk glasvezel(s) worden
ingeblazen in een lege HDPE buis. Hiermee versterkt KPN haar interlokale netwerk.
Bron: ACM. Besluit hier.
De zendmast in Goes is door Broadcast Partners vernieuwd. De FM-antennes zijn
vervangen door nieuwe en er zijn extra DAB+-antennes geplaatst. Meer informatie over deze
zendmast vind je hier.
BP heeft een video gemaakt.

TP Vision introduceert twee nieuwe oled-tv's in het hoogste segment met geïntegreerde
soundbar van Bowers & Wilkins. Het topmodel is de OLED+986, die alleen in het 65"formaat verschijnt. De OLED+936 komt er in uitvoeringen van 48, 55 en 65".
De tv's draaien op Android TV en ondersteunen alle gangbare hdr-formaten. Naast HLG,
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HDR10, HDR10+ en Dolby Vision, is ondersteuning voor HDR10+ Adaptive toegevoegd.
De 986 komt alleen beschikbaar als 65"-uitvoering en is vanaf oktober verkrijgbaar voor een
adviesprijs van 4449 euro. De Philips OLED+936 komt in september uit in de maten 48", 55"
en 65", voor adviesprijzen van respectievelijk € 1999,-, € 2499,- en € 3499,-.
Meer informatie bij Tweakers.

Coronavirus en de media
Corona. Hier een greep uit wat ons opviel in het nieuws in relatie tot media.
Forse prijsverhogingen satellietschotels en -apparatuur
Heb je nog een schotel of switch of LNB of een ontvanger nodig? Sla dan NU je slag want
binnenkort kan het veel duurder worden. We werden getriggerd door een bericht van Digital
Fernsehen. We hebben ook bevestiging gevraagd bij Bombeeck Digital.

Door de coronapandemie zijn wereldwijd grondstoffen schaarser geworden. Denk niet alleen
aan de chips die in auto’s moeten maar ook aan het ijzer waar satellietschotels van worden
gemaakt. De voorspelling is dat deze daardoor 50% duurder kunnen worden.
Niet alleen de schotels maar ook LNB’s, switches en ontvangers zullen duurder worden. Dit
blijkt al uit de prijslijsten die in augustus verschenen.
Bron: Digital Fernsehen.
Bombeeck Digital is importeur voor veel Nederlandse dealers. Sales manager Michiel van
Leeuwen gaf op onze vraag of alles duurder wordt een positief antwoord.
Hij schrijft ons op 23 augustus: “We zijn inderdaad al bijna een jaar dagelijks
prijsverhogingen aan het doorvoeren. Van sommige fabrikanten krijg ik bijna maandelijks wel
een nieuwe prijslijst.
Enerzijds door tekort aan chips en componenten, de vraag is groter dan het aanbod met
hogere prijzen tot gevolg . Anderzijds door gestegen grondstofprijzen.
Dit beide in combinatie met gestegen transportkosten kan soms wel voor 50% of zelfs meer
stijging zorgen.”
Michiel noemt nog apart de prijsverhoging van een p/s (per stuk) verpakte schotel die uit het
buitenland moet komen: “Een p/s verpakte schotelantenne welke uit het buitenland moet
komen is inderdaad een goed voorbeeld, de metaalprijzen zijn enorm gestegen, tel daarbij
op dat je met een single packed schotelantenne meer lucht dan schotelantenne aan het
vervoeren bent, waarover je nu dus gestegen transportkosten betaalt, dan snap je wel dat
consumentenprijzen fors kunnen stijgen of reeds verhoogd zijn.”

Voorbeeld voor de gestegen prijs van aluminium in een jaar tijd:
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Hetzelfde zie je bij koper of metaal. Maar het zijn dus niet alleen de materiaalprijzen, ook de
kosten van transponder (bijvoorbeeld uit Azië) zijn fors hoger geworden. Volgens een artikel
in AD zal het bij de Action niet zo goedkoop kunnen blijven..! Idem de regionale omroep
Rijnmond: een vertienvoudiging. Ook riet voor op het dak wordt duurder (zie NOS).
De enorme prijsstijging van Triax schotels is het gevolg van de sterk gestegen staalprijzen
op de wereld handelsmarkt. Waar voorheen een Triax TDS 80 (nieuwe versie) verkocht werd
tussen de € 39.- en € 47.-, afhankelijk van de leverancier, wordt deze nu verkocht voor een
prijs van rond de € 69.-.
Zo bevestigde ons een dealer uit Wijchen. Hij kon nog net een beperkt aantal voor de oude
prijs inslaan. De bekende CD Duo lnb twin is niet meer leverbaar. De Duo lnb quad
daarentegen nog wel voor een marginaal verschil t.o.v de Duo lnb twin.
Dus… mocht je nog wat nodig hebben, sla je slag, wacht niet te lang als iets nog voor de
oude prijs te koop is.
Justitie pakt fake news verspreiders aan, Red Pill Journal en anderen weg
De NOS meldt op TT:
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Een samenvatting van deze berichten: Joost K. (zie hier), Micha K. (zie hier), voor opruiing
en bedreiging. Een strafbaar feit. In juni veroordeelde rechter hier al Wouter R. voor met
negen maanden cel (zie hier).
Niet alleen de overheid gaat de strijd aan met de fake news verspreiders van de
complotdenkers. Ook de private ondernemers zoals banken en betaaldiensten. Zeker de
Rabobank en de Triodosbank (zie NRC), mogelijk meer banken weren deze wappies.
Willem Engel kan geen bankrekening meer openen (NOS).
Zeker acht invloedrijke internetkanalen is de voorbije maanden de wacht aangezegd, of zijn
reeds afgesloten van hun bankrekening of betaaldienst. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.
De banken beroepen zich op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme.
Bekend is dat Facebook account van fake news-verspreiders heeft verwijderd of de
gebruikers de wacht aangezegd: geen fake berichten meer of je gaat er af.
Is dit een beperking van de vrijheid van meningsuiting? Hierover kan gediscussieerd worden
maar het in gevaar brengen van de volksgezondheid door onjuiste informatie te brengen is
strafbaar. En de wetten hiervoor zijn in een democratisch systeem van kracht geworden.

Reclamemarkt tv trekt goed aan

De bestedingen aan tv-reclame zijn in het eerste halfjaar naar 406 miljoen euro gestegen.
Dat is een recordgroei van 32 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar
toen daalde de markt hard door de coronacrisis. De bestedingen aan tv-reclame zijn in het
eerste halfjaar naar 406 miljoen euro gestegen. Dat is een recordgroei van 32 procent ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar toen daalde de markt hard door de
coronacrisis. Bron: Adformatie. En NOS.

Hardwarenieuws
Inverto Ultra PLL LNB, Q3 of Q4 2021
In ons nummer 13 van dit jaar beschreven we de nieuwe Inverto LNB: Ultra PLL. Deze zou
de opvolger worden van de Black Ultra LNB en een betere signaalopbrengst geven (zo’n 1,5
dB wordt genoemd) dan de Black Ultra.
We hebben navraag gedaan bij Inverto over de verwachte levertijd want we zijn ondertussen
wel benieuwd naar de Ultra PLL en willen deze graag testen.
Inverto meldt ons 24 augustus: “The new Ultra LNBs range should arrive to The Netherlands
end of Q3 / beginning of Q4 and will be available through Bombeeck.”
We hebben regelmatig contact met Bombeeck Digital en zullen dan ook wel eind september
of begin oktober een seintje krijgen. Even geduld dus nog.
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Softwarenieuws
Algemeen
HbbTV. De wereldwijde organisatie voor HbbTV heeft een nieuwe (open) versie
gepresenteerd voor tv’s en set-top-boxen: v2021-2. Zie hier.

KPN: update voor KPN Interactieve TV boxen, uitrol tot 21 september. Zie hier.

Ziggo: update voor Ziggo Mediabox XL, versie 4.34, vanaf 1 september. Zie hier.

Verder: de software update van de modems van Ziggo voor Smart Wifi, om een mesh wifinetwerk op te kunnen zetten, zou nu voltooid moeten zijn. Op 23 augustus is de uitrol van de
software officieel afgerond. Zie VodafoneZiggo.

Een van onze redactieleden heeft de software getest. Hij meldt: “sinds de nieuwe firmware
kun je met Safari geen toegang meer krijgen tot de modem. Ik heb het gemeld bij Ziggo maar
er is voor nu geen oplossing.”
Netflix gaat ook spelletjes (games) aanbieden. De eerste test vindt momenteel in Polen
plaats. Bron: Streaming Magazine.
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OpenPLi 8.1 stable release

Op vrijdag 20 augustus bracht het OpenPLi-team een stable release versie van 8.1 uit voor
menige ontvanger. De verschillen met 8.0 schijnen volgens de release notes maar gering te
zijn. Opnieuw flashen is echter wel noodzakelijk. De reden daarvoor is meerdere malen
helder verwoord door WanWizard: “Wij zijn de PR database die nodig is voor correcte
versiebeheer kwijtgeraakt tijdens een server crash. Daardoor werkt het updaten van een
eerdere versie naar 8.1 niet meer.”
Zie hier voor een volledig overzicht van de aanpassingen van 8.1. Het zijn er teveel om hier
allemaal te kopiëren. De woorden ‘a minor update’ moet je met een korreltje zout nemen…

Er is ook nieuwe hardware toegevoegd. Denk hierbij aan ontvangers van de Zgemma,
Maxytec en (AB-com) PULSe4K.

Met één aanpassing zijn we erg blij mee: Add support for Open Hbbtv Browser (Edision).
Alleen voor Edision-ontvangers? Laten we hopen in de toekomst voor meer boxen.

Een opmerkelijke verandering is deze: De tijd. “It will automatically retrieve the correct time
when the network interface becomes active, and syncs every 30 minutes aftwards to keep
the time up to date. If no network is available, it will still use transponder time, automatically.”
Eerst moest men hier een app voor installeren. Deze is nu standaard ingebouwd. Uiteraard
aanpasbaar. Zie WanWizard hier.
Uitleg nut: normaal haalt de ontvanger de tijd van de eerste zender. Maar bij IPTV wordt
vaak geen tijd meegestuurd. Deze app haalt de tijd dan elders vandaan, zoals een
transponder.
Menu, Instellingen, Systeem, Diverse instellingen, Tijd synchronisatie. Keuze uit: Auto,
Transpondertijd, Internet (ntp).
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In het forum van OpenPLi is een item gemaakt over versie 8.1 waarin iedereen ervaringen
kan plaatsen of vragen kan stellen.
In het item plaatst WanWizard enkele belangrijke opmerkingen, zoals:






Wij hopen dat deze voldoet aan de wensen van veel gebruikers hoewel er nog hiaten
in zullen zitten. Echter hopen wij dat de stabiliteit van onze image dit goed kan
maken;
Het team heeft zijn uiterste best gedaan om ook deze versie toch nog geschikt te
maken voor de meeste huidig ondersteunde modellen. Echter moet de gebruiker er
ook met deze versie rekening mee houden dat voor de oudere modellen van de
meeste ondersteunde merken er erg weinig ruimte beschikbaar is voor het plaatsen
van extra plugins behoudens een zenderlijst en een softcam;
Mogelijk zullen er in de toekomst een fors aantal oudere modellen niet meer
compatibel zijn. Om over te kunnen gaan naar deze versie is het noodzakelijk om te
flashen.

Nieuwe flash naar OpenPLI 8.1-release
Ook de redactie van de UP/DOWNLINK is aan het flashen gegaan met versie 8.1. Hier de
bevindingen van Emiel.
OpenPLi heeft de 8.1-release beschikbaar gemaakt, ik heb daarom ook mijn Gigablue Quad
4K ook voorzien van deze nieuwe versie.
Mijn GB draaide tot nu toe nog op OpenPLI 8.0-release 2021-14-7 kernel 4.1.20, dit ook
zonder echte problemen natuurlijk. Het enige wat niet perfect was is de weergave op het
front display van de GB, de resolutie was niet correct waardoor de hele weergave heel klein
links bovenin in de hoek van de display weergegeven werd.
Op het forum van OpenPLi was de onderstaande melding duidelijk aangegeven.
Helaas, mede a.g.v. het crashen van een van onze servers moet deze release worden geflasht.
Ook al is het mogelijk in het menu, gebruik de software update functie NIET!

Duidelijk genoeg, hierdoor blijven de online flash optie en de flash via usb of webif over. Ik
heb dan ook gekozen voor de online flash met backup.
Via het online flash menu heb ik de laatste online beschikbare versie 8.1 van 0821 gekozen.

Daarna gekozen voor de installatie in slot-1 met een backup restore.
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Nadat de installatie was afgerond, ook alle instellingen weer teruggezet.

Na een korte periode was ook dit afgerond en had ik weer beeld. Geen enkel probleem.
Bij deze nieuwe release was ook mijn front display weer volledig in gebruik :)

Bedankt team OpenPLi!
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Ook redactielid Hans heeft een ontvanger geflasht: Edision osmio 4K. Via het menu ging het
binnen vijf minuten! Gebruik: nog weinig verschil gemerkt. Het zappen gaat snel. De
applicaties zijn goed overgezet met de Auto backup-functie.
En Gerard heeft zijn VU+ Ultimo 4K geflasht via menu-flash (met backup én terug laten
plaatsen van instellingen). Kort even bekeken of de basisfuncties bij mij werken (inclusief
draaien). Geen opmerkingen dus tot zover oké.

Ziggo update Connect Box modem, mesh mogelijk met SmartWifi Pods

Ziggo heeft de Connect Box Wi-Fi-routers (het witte modem) voorzien van meshfunctionaliteit. De software-update is automatisch uitgerold naar de apparaten bij abonnees.
Ziggo levert ook losse SmartWifi Pods: extra access points die op een andere plek in huis of
kantoor komen te staan en een mesh netwerk vormen met de witte Connect Box. Deze
worden geplaatst in een stopcontact. Zie ook hier.

“De slimme software van SmartWifi is zelflerend.”, aldus Marcel de Groot, directeur
Consumentenmarkt. “Op basis van data wordt het wifi-netwerk bij klanten eenvoudig en
automatisch verbeterd. Binnen een tijdsbestek van ongeveer 24 uur is de configuratie
voltooid. Daarna blijft de software doorleren en indien noodzakelijk, kleine verbeteringen
doorvoeren.”
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De nieuwe SmartWifi Pods zijn te huren (leen) of te koop. Koop je er één: € 59,-. Bij twee is
de prijs € 99,- en bij drie stuks € 158,-.
Is het wel nodig extra Wifi-steunpunten te plaatsen? Met de SmartWifi app van Ziggo kun je
in huis op je smartphone zien of de snelheid ergens te laag is. Zie hier.
Bron: VodafoneZiggo.

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

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 25 september 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.
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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.

Uitsmijter
90 jaar televisieuitzendingen

Eerst moet een toestel ontwikkeld worden dat beeld en geluid kan ontvangen van een
zender. Een verziender, tele visie.
Volgens een artikel in Digital Fernsehen vieren we het 90-jarig bestaan van de moderne tv
(NL-vertaling).
Op de Berlijnse radiotentoonstelling op 21 augustus 1931 presenteerde uitvinder Manfred
von Ardenne het eerste volledig elektronische televisietoestel. Het was een apparaat in een
houten kist waarvan de beeldkwaliteit alles overschaduwde wat tot dan toe bekend was. Met
deze presentatie werd duidelijk dat “de toekomst behoort aan volledig elektronische
televisie", aldus halfgeleidertechnoloog en curator voor mediageschiedenis van het Museum
voor Communicatie Frankfurt, Tina Kubot. Duitsland werd in 1935 het eerste land met
regelmatige tv-uitzendingen. In Witzleben zond een zender drie dagen per week uit. De
nazi’s waren toen al aan de macht en zagen het belang van de inzet van de tv voor hun
propaganda. Een mix van live-programma’s kon bekeken worden in zogenaamde
televisiekamers, vooral in Berlijn. Maar… "Al in 1935 waren er plannen voor een Duitslandbreed zendernetwerk, verbonden door breedbandkabel", zei Kubot. Het uitbreken van WOII
verhinderde dit. Eind WOII waren er alleen in de USA nog maar tv-uitzendingen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd tv in Europa weer opgepakt. In Duitsland eind 1952. In
1953 konden veel Europeanen de kroning van Elisabeth II zien. Enzovoorts tot heden…
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Het scherm zal niet verdwijnen, wel de techniek daarachter en de manier waarop we kijken.
Minder via de providers van satelliet of kabel, meer streamingdiensten..?

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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