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Voorwoord  
Zie de maan schijnt door de bomen… Kortom: de blaadjes vallen. De satellietsignalen kunnen ook 
‘door’ de bomen komen. Voor sommige hobbyisten (met een draaibare schotel) vaak fijn om net die 
exotische zender op die verre satelliet te zien. Maar het betekent ook een koudere periode, helder 
weer met vaak lage luchtvochtigheid. Het gevolg kan zijn dat de signaalopbrengst (in dB) toeneemt. 
Redacteur Hans zag NPO1 in de zomer met  ongeveer 12,2 dB. Nu: overdag ongeveer 13,4 dB en in 
de avond zo’n 13,8 dB. Op 11 november (helder en koud) net na middernacht zelfs even 14,2 dB 
(Wavefrontier T55).  
Wie heeft dat ook geconstateerd? Laat eens weten: specials@detransponder.nl is ons e-mailadres. 
 
In dit nummer onder andere: 

 Ziggo geeft nu alle regionale omroepen in HD door, lokale volgen later (uitleg: aanleveren); 

 DAB+ ontvangen met aparte software, betere ontvangst en volgen op een pc; 

 RadioCorp begonnen met Sunlite Radio. En veel meer zendernieuws; 

 Toe aan een nieuwe afstandsbediening voor een Mutant? 
 
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: 

 1 november t/m 6 januari is Kerstradio.nl weer actief. Daarbuiten Radio Unique; 

 4 november. RTL’s TV Now is RTL+ gaan heten (Duitsland); 

 16 november. Ziggo schakelt analoge radio uit in de regio’s Breda en Tilburg; 

 17 november. Amazon begint Fire TV sticks voor de NL-markt te leveren; 

 30 november. Ziggo schakelt de analoge radio uit in de regio’s Roermond en 

Schoonbron (zuid Limburg); 

 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; 

 14 december. Ziggo stopt met analoge radio in de regio’s Mill, Hilversum en Emmen; 

 Januari 2022: BBC THREE komt lineair terug (in SD en HD), stelt de BBC. 

Mediaregulator Ofcom heeft geen bezwaren (zie hier); 

 4 tot 20 februari 2022. Olympische Winterspelen 2022, o.a. in 4K via UHD1; 

 10-12 mei 2022. ANGA, beurs voor breedband en media, in Keulen; 

 15-17 mei 2022, Radiodays Europe in Malmö (Zweden), zie hier. 

Algemeen omroepnieuws 

 

GP Fans meldt 2 november dat er in 2022 zes wedstrijden van het F1 via Ziggo te zien 

zullen zijn. Dit zouden de Nordic Entertainment Group en Ziggo overeengekomen zijn. 

 

 NRC 

ON 

Taco Dankers treedt per direct terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van de nieuwe 

omroep Ongehoord Nederland (ON).  

Het NRC had bericht dat Dankers zich antisemitisch en racistisch had uitgelaten. De NPO 

gaat in gesprek met ON.  

Zie ON en NOS. Zie ook het commentaar in de column van Özkan Akyol (o.a. AD). 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.kerstradio.nl/playlist/
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-regios-tilburg-en-breda-stappen-over-op-digitale-radio/
https://tweakers.net/nieuws/188724/amazon-nederland-brengt-fire-tv-stick-4k-max-en-fire-tv-stick-op-17-november-uit.html
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-regios-schoonbron-en-roermond-stappen-over-op-digitale-radio/
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-regios-schoonbron-en-roermond-stappen-over-op-digitale-radio/
https://show.ibc.org/
https://www.infosat.de/radio/ard-h-rfunksender-auf-satellit-umgezogen-das-m-ssen-sie-jetzt-beachten?
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-regios-mill-hilversum-en-emmen-stappen-over-op-digitale-radio/
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2021/bbc-three-broadcast-channel
https://advanced-television.com/2021/09/16/provisional-ok-for-bbc-three-linear-relaunch/
https://angacom.de/startseite
https://www.radiodayseurope.com/
https://www.radiodayseurope.com/news/radiodays-europe-announces-malm%C3%B6-sweden-host-city-2022
https://www.gpfans.com/nl/f1-nieuws/71582/viaplay-heeft-deal-gesloten-met-ziggo-voor-zes-races-op-open-kanaal/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/02/bij-taco-dankers-van-omroep-on-hebben-de-joden-het-vaak-gedaan-a4064078
https://www.ongehoordnederland.nl/voorzitter-raad-van-toezicht-taco-dankers-van-omroep-on-treedt-terug/
https://nos.nl/artikel/2404212-toezichthouder-omroep-on-per-direct-weg-na-ophef-over-antisemitische-uitingen
https://www.ad.nl/binnenland/iemand-met-boerenverstand-kon-zien-dat-on-uit-radicalen-bestaat~a2c536e9/
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Tijdens het terugtreden van Taco Dankers kwam Gert Jan Mulder zich melden. Volgens het 

NRC is ook deze persoon niet zonder smet. The soap goes on… ON… 

Nog meer nieuws over ON: 

 

En 10 november: 

 

 

Aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) is naar eigen zeggen 'mogelijk op zijn vroegst 

eind februari op televisie wegens moeizame onderhandelingen met de NPO'. Dat heeft 

voorzitter Arnold Karskens bekendgemaakt. Zie ON!. 

Bron: Gooi en Eemlander en Spreekbuis. 

 

 

Mediaminister Arie Slob bezocht 8 november Omroep Gelderland. Deze omroep liet de 

minister zien wat er aan reacties binnenkomen: vaak haat. De persvrijheid komt dan in het 

gedrang. Journalisten zijn immers ook mensen met gevoel.  

Zie Omroep Gelderland (idem hier). 

 

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

 

NDR Schlager is, zoals aangekondigd, op 1 november van start gegaan. Deze zender is in 

de plaats gekomen van NDR Plus. Fta. Ook online te beluisteren via de site (stream). 

  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/05/ongehoord-heeft-opnieuw-omstreden-toezichthouder-a4064515
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/05/ongehoord-heeft-opnieuw-omstreden-toezichthouder-a4064515
https://www.ongehoordnederland.nl/verklaring-bestuur-over-onderhandelingen-met-npo/
https://www.spreekbuis.nl/ongehoord-nederland-start-wellicht-zonder-programmas/
https://www.spreekbuis.nl/ongehoord-nederland-start-wellicht-zonder-programmas/
https://www.gld.nl/nieuws/7439821/haatberichten-dagelijkse-kost-minister-schrikt-ervan-tijdens-bezoek-aan-omroep-gelderland
https://www.gld.nl/nieuws/7439676/minister-slob-bezoekt-omroep-gelderland-na-rellen-nec-vitesse
https://www.ndr.de/ndrschlager/live/stationndrplus106-radioplayer.html
https://f141.rndfnk.com/ard/ndr/ndrplus/live/mp3/128/stream.mp3?sid=20JJcbolvxyMGIhHMsj3uJC8lpW&token=52d0d7UPn5qp6Ij1ucZM-E-3ZEmxjtEvkKu7Pb2RH4Q&tvf=3WceYtJzsxZmMTQxLnJuZGZuay5jb20
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Wir24 TV begint binnenkort. Via kabel, IPTV en Astra 19,2 oost. DE, fta. Het is enkel HbbTV. 

Zie InfoSat. De site is ook nog in opbouw. 

Je hebt dus een HbbTV-geschikte ontvanger en image nodig dat HbbTV aankan. 

Bijvoorbeeld OpenPLi 7.3 nog wel met de app qthbtv maar de versies 8.0 en 8.1 niet.  

De app qthbbtv vind je bij OpenPLi 7.3 via Applicaties, downloaden, extensions. 

  

Astra 3B op 23,5 oost 

Geen bijzondere mutaties. Het even fta te ontvangen pakket uit Macedonië (MRT enzovoort) 

is thans gecodeerd. 

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

TJC (The Jewellery Channel) Beauty, fta. Teleshopping.  

 

Muziekzender The Box is tijdelijk kerstzender BoXmas, fta. 

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

The Map Report TV, Italië. Gericht op innovatie, ecologie, economie. Fta. Zie InfoSat. Deze 

was even te zien… dan weg, dan terug… gewoon dus even kijken op 11642 H. 

 

La C Sat, test (coming soon), Italië, fta. De vraag is voor hoe lang. Op transponder 11642 H 

wordt veel gewisseld. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.infosat.de/digital-tv/astra-192-ost-neuer-tv-sender-wir24-tv-hd-den-startl-chern
https://www.wir24.tv/
https://www.tjc.co.uk/
https://www.themapreport.com/2021/07/12/the-map-report-tv-al-via-le-prime-trasmissioni/
https://www.infosat.de/digital-tv/map-report-tv-neu-auf-satellit-hot-bird-13-ost
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De Franse zenders op transponder 12437 H zijn allemaal verplaatst naar 11681 H. Het gaat 

om ‘hoofd-TV-zenders’ (zoals TF1, France 2, ARTE) aangeboden door providers als Bis, 

Platforma Canal+ en TéléSat.  

Bij de meeste ontvangers worden na een update (scan van 11681 H) de zenders direct juist 

op de nieuwe transponder gezet. Bis maakte de volgende mededeling. 

 

Wijzigingen in het gecodeerd pakket van TivùSat (Italië). TV8 nu enkel in HD. Italia 1 ook 

enkel in HD. Teletekst van Mediaset verdwenen van Canale 5.  

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

 

 

Ziggo heeft op maandag 1 november een deel van de regionale omroepen van SD naar HD 

gebracht. Dat is eerder dan verwacht. Acht van de veertien.  

(Nog) niet: L1, Omroep Brabant, TV Drenthe, TV Gelderland, TV Noord en TV Oost. Deze 

volgden later (9 november).  

Zie Omroep Flevoland. En Totaal TV. En TV Oost (melding 9 november). 

Van VodafoneZiggo ontvingen we 4 november het volgende bericht: “Op 1 november 

hebben we inderdaad al acht van de veertien regionale zenders naar HD omgezet. De 

overige zes zenders volgen op 9 november.   

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/259012/uitzendingen-vanaf-maandag-ook-bij-ziggo-in-hd
https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-breidt-op-korte-termijn-hdaanbod-verder-uit/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2024407/TV-Oost-eindelijk-in-HD-beschikbaar-voor-Ziggo-klanten
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Tussen 1 en 15 november zouden we stoppen met de doorgifte van aan aantal zenders 

in MPEG-2 formaat. Deze technische omzetting verliep heel soepel, waardoor de regionale 

zenders eerder konden worden omgezet naar HD. Dit komt mooi uit voor onze klanten! Zij 

genieten daardoor eerder van hun favoriete content in HD-beeldkwaliteit.   

Wij doen geen uitspraken over toekomstig aanbod. Zodra lokale zenders worden 

omgezet naar HD zullen we onze klanten hierover informeren.” 

Aanvulling ontvangen op 4 november van Studio040-directeur Michiel Bosgra: “We leveren 

ons signaal rechtstreeks aan bij Ziggo, en van daaruit wordt het doorgeleverd naar de NLPO 

Mediahub. Binnenkort (in principe deze maand maar de datum is nog niet bekend) vervangt 

Ziggo de encoder, en vanaf dat moment zijn we in HD beschikbaar - zowel bij Ziggo als bij 

de andere providers. 

Een aantal providers kiest daarbij voor een HD-light variant op basis van 720p50, omdat je 

dan minder last hebt van de wat zwaardere compressie. In die kwaliteit zullen we dus bij alle 

providers ons signaal aanleveren. 

Het is met name KPN dat 720p wil, maar ook Tele2. Het zou ook kunnen dat ze lokale 

omroepen in progressive willen omdat zovele omroepen een kabelkrant draaien, en dat soort 

beeld er veel rustiger uitziet in progressive. 

Ons productieproces is volledig in 1080p50, dus daar kunnen we eigenlijk nog alles van 

maken.” 

Met ‘we’ bedoelt Bosgra de individuele omroep: “Per provider moeten we het aanleveren in 

het formaat zoals zij het doorgeven aan hun klanten. 

Onze playout heeft dus bestanden in 1080p50. Bij het uitspelen kunnen we zorgen dat het er 

in een andere smaak uit komt, maar de encoder die Ziggo neerzet kan ook converteren. 

Vanaf die schakel gaat het rechtstreeks naar alle providers.” 

Op 9 november volgden inderdaad de overige regionale omroepen. Thans zijn dus alle 

regionale omroepen in HD te zien.  

Bij de meeste (Linux)ontvangers gaat het automatisch maar we hebben gemerkt dat je 

sommige even moet herstarten. Of je zet er Kanalenlijst Hans van 9 november in.  

 

 

Sky Radio is begonnen met ‘Hits van de Sint’. De stream hier.  

 

In Kanalenlijst Hans van 9 november vind je in het boeket ‘Stream Kerstmuziek’ behalve vele 

kerstzenders achteraan ook Sint FM en Sinterklaasradio.  

 

Op 13 november heeft Omroep Ongehoord ‘Het Zwartepieten Journaal 2021’ op YouTube 

gezet. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://studio040.nl/nieuws
https://www.skyradio.nl/
https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SRGSTR28.mp3
http://stream.sintfm.nl:8000/sinterklaasradiohigh.mp3
https://stream06.dotpoint.nl:8004/stream
http://192.99.34.205:8368/stream
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Joe België is 5 november voor twee maanden begonnen met Joe Christmas. Zie Joe en 

RadioVisie. De stream is opgenomen in Kanalenlijst Hans van november. 

 

   

RadioCorp, exploitant van onder andere 100%NL en SLAM!, brengt sinds dinsdag 9 

november een nieuwe radiozender: Sunlite.  

Te ontvangen via DAB+ (landelijk, kanaal 7D, MTVNL), de eigen site of via deze stream. Ook 

via TuneIn.  

Het Commissariaat voor de Media gaf op 5 juli 2021 toestemming om met ‘Sunlite Radio’ te 

beginnen (zie hier). 

Zie ook een uitvoerig artikel over deze zender bij Nederlands MediaNieuws (door David de 

Jong). 

Op 9 november verscheen er een persbericht van RadioCorp. Hierin staat als toelichting: 

“RadioCorp is het mediabedrijf achter 100% NL en SLAM! en breidt met Sunlite haar audio 

portfolio uit met een onderscheidend geluid op de Nederlandse radio. Sunlite brengt een 

muziekmix die op dit moment nog niet te horen is op de landelijke radio: relaxte soft & easy 

pop, love songs en ballads. Vanaf nu is het bij Sunlite altijd raak als je houdt van de soft & 

easy songs van o.a. Ed Sheeran, Adele, George Michael maar ook John Mayer en Elton 

John. Sunlite brengt 24 uur per dag non stop relaxte muziek alleen onderbroken door nieuws 

en weer, zodat de luisteraar tot rust kan komen in het drukke ritme van de dag.” 

Zie voor een overzicht van de zenders van MTVNL op kanaal 7D (met hun zendvermogen) 

hier. Mogelijk verhuist Sunlite rond mei 2022 naar kanaal 9C en is de ontvangst overal beter, 

aldus bevestigde ons directeur Herbert Visser van RadioCorp.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://joe.be/nieuws/bart-de-wever-lanceert-de-digitale-zender-joe-christmas
https://tvvisie.be/nieuws/radio/joe-lanceert-digitale-kerstzender-joe-christmas_111315/
https://22713.live.streamtheworld.com/JOE_CHRISTMAS.mp3
https://nl.linkedin.com/company/radio-station-100-nl
https://www.sunlite.nl/
https://23603.live.streamtheworld.com/SUNLITE_MP3_SC
https://tunein.com/radio/Sunlite-s310069/
https://cvdm.nl/sites/default/files/files/Toestemming%20radio-omroepdienst%20Sunlite%20Radio.pdf
https://nederlandsmedianieuws.nl/radio/radio-nieuws/RadioCorp-start-spoedig-met-uitzendingen-van-Sunlite/
https://radio-tv-nederland.nl/dab/overzicht-mtvnl.html
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Radio Mi Amigo. Even duidelijker: er zijn twee Nederlandstalige* Radio Mi Amigo’s namelijk: 

Radio Mi Amigo Internationaal (korte golf en internet) en Radio Mi Amigo, de échte (internet, 

vanuit Spanje). ‘De échte’ test op dit moment nog (de officiële start was vorige maand 

uitgesteld). Wanneer wel? Het kan wel eens januari 2022 worden (zie hier). 

*er zijn meer Radio Mi Amigo’s in andere talen 

Radio Mi Amigo Internationaal meldt dat ze al vijf jaar bestaan: “Deze maand gaan we ons 

6e jaar in op 6085 kHz kortegolf, een mooi moment om even stil te staan bij wat we hebben 

bereikt en om alvast naar de toekomst te kijken. 

 

Afgelopen weekend was het precies 5 jaar geleden dat onze eigen kortegolfzender in de 49 

meter Europa band in gebruik werd genomen. Sindsdien is die elke dag van 09:00 - 19:00 

uur onafgebroken in de lucht geweest. Een geweldige prestatie, waarvoor we onze 

fantastische provider ShortwaveService in Kall, Duitsland bedanken, maar natuurlijk 

bedanken wij vooral ook onze trouwe internationale luisteraars, voor het support in de 

afgelopen 5 jaar.” 

 

 

RadioNED, een verzamelsite met naar eigen zegge meer dan 800 radiozenders uit 

Nederland en Vlaanderen. Beschikbaar als app voor diverse formaten. 

 

     

Q-DOWNTOWN is 25 oktober in België gestart. Een radiozender van DPG Media met 

hiphop- en r&b-muziek. Zie persbericht. Te beluisteren via DAB+, de app en via de site. De 

stream staat in Kanalenlijst Hans van november (radio, BE nationaal). 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.radiomiamigo.international/nederlands/news.html
https://miamigoradio.es/
https://www.internetbode.nl/regio/tholen/348985/dj-frans-van-der-drift-terug-bij-mi-amigo
https://radioned.nl/
https://www.dpgmedia.be/nl/nieuws/maandag-start-q-downtown-het-eerste-radiostation-op-dab-met-focus-op-hiphop-en-rb
https://www.q-downtown.be/
https://22713.live.streamtheworld.com/QDOWNTOWN.mp3
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De Duitse provider HD+ gaat in december beginnen met een IP-dienst onder de naam HD+ 

IP. Alle 38 miljoen huishoudens in Duitsland kunnen dan via internet kennis maken met het 

aanbod. Zoals meer dan 50 TV-zenders in HD.  

Recent is HD+ al met de app HD+ ToGo voor smartphones en tablets gestart. 

Bron: InfoSat. Ook SES heeft hier een rol in: SES is eigenaar van HD+ (zie persbericht).  

 

 

 

Ook de Duitse glasvezelprovider Deutsche Giganetz gaat onder de naam MyTV beginnen 

met IPTV. Zie InfoSat.  

 

   

De Duitse muziekzender NOXX, recent gestart via DAB+ voor Nordrhein-Westfalen, heeft nu 

ook een app (Google Playstore en Apple App Store). Bron: NOXX. 

 

 

Pluto TV heeft een variant voor Italië actief gemaakt. De zenders zijn ook te vinden in 

Kanalenlijst Hans van 9 november, Stream Pluto TV Italië.  

Noot: mogelijk komt er in 2022 ook een Nederlandse variant van Pluto TV.  

Lokale omroepen 

   

Radio Lelystad is even niet via FM te ontvangen. De zender/mast moet verplaatst worden. 

Dit kost geld. Daarom is een kleine 10.000 euro subsidie aan de gemeente gevraagd. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.hd-plus.de/
https://www.infosat.de/digital-tv/hd-k-ndigt-streaming-angebot-hd-ip?
https://www.ses.com/press-release/ses-launches-new-hd-ip-streaming-service-germany
https://www.infosat.de/digital-tv/deutsche-giganetz-launcht-iptv-angebot-mytv
https://www.noxx.de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nra.noxx
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id375380948
https://www.noxx.de/artikel/noxx-jetzt-auch-ueber-die-app-hoeren-1127671.html
https://www.eu-landing.corp.pluto.tv/
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“Radio Lelystad is tijdelijk niet via de FM-frequentie te beluisteren, omdat de stroom van het 

gebouw waar de FM-zender op stond eind september plotseling en zonder enige 

aankondiging werd afgesloten. De zender stond op het voormalige politiebureau aan het 

Zuiderwagenplein 1.” 

Bron: Radio Lelystad. Radio Lelystad is thans ook via DAB+ Flevoland te beluisteren. 

SRC Rivierenland is toegevoegd aan DAB+ 4 Brainport (Eindhoven en regio). Apart voor een 

zender met als centrum Culemborg…  

 

Radio Vrij Zwolle heeft een nieuwe website. Ook de online stream is veranderd. 

 

   

TOPradio (BE) heeft een nieuw themakanaal: TOPschaamteloos. Te beluisteren via de 

website, de nieuwe TOPradio-app of met deze stream. 

 

 

  

Radio Lede (BE) krijgt op 21 november een zusterkanaal: Lee Twee. Al naar gelang het jaar 

zal dit met themamuziek worden ingevuld. 

Zie RadioVisie. 

Radio Victoria Halle heeft haar carnavalszender, Victoria Carnaval Continu, weer ‘aangezet’. 

De zender is tot eind maart 2022 te beluisteren. De stream is opgenomen in Kanalenlijst 

Hans, radio, BE regionaal.  

    

Radio Saffier voor Essen en Wuustwezel (BE) kwam ‘plots’ op. Stream op de site en hier. 

Zie ook het bericht bij 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 

In het vorige nummer zijn we uitvoerig ingegaan op de nieuwe Duitse DAB+ mux voor NRW. 

Bernie uit Venray (dicht bij de grens) had moeite de zenders te ontvangen in huis. In de auto 

op de A67 kon Hans de zender tot Veldhoven ontvangen. Maar het verste rapport kwam van 

Ron. Hij woont in Budel (Noord-Brabant) en meldt dat de zenders goed binnenkomen via de 

zender in Aken. Maar daar heeft hij dan ook geen standaard antenne en radio voor. Wat 

wel? Zie zijn bijzondere bijdrage hierna bij softwarenieuws! Reacties hierop welkom, we 

zullen ze Ron doorsturen. 

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

Wetenswaardigheden 

 

Het Commissariaat voor de Media heeft de Mediamonitor 2021 gepubliceerd. Hierin laat het 

CvdM weten dat het haar wens is dat RTL Nederland een Nederlandse licentie aanvraagt. 

Zo kan men de zenders volgens dezelfde normen beoordelen als die van de NPO en Talpa 

Network. RTL Nederland heeft thans een Luxemburgse licentie. Zie voor meer informatie het 

artikel bij Nederlands MediaNieuws door David de Jong.  

   

Het standpunt van het CvdM kun je lezen op pagina 9 van de Mediamonitor 2021, paragraaf 

2. En pagina 53 en 54. Het CvdM spreekt daar uit dat men bang is dat RTL Nederland na de 

(nog goed te keuren) fusie met Talpa Network alles onder de Luxemburgse licentie brengt. 

Volgens het CvdM is de vestigingsplaats van de redactie bepalend. Het CvdM wil een 

eerlijker speelveld voor alle in Nederland gevestigde omroepen. En meer transparantie over 

de eigendomsverhoudingen. 

 

  

De M7 Group heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met het Slowaakse Televízia 

OSEM voor de fta verspreiding van haar lifestylezender TV Osem HD.  

Dit werd 9 november in een persbericht meegedeeld. Vanaf 1 december (of ietsje eerder) zal 

de zender via de Astra 23,5  op de M7 Group-transponder 12109 H te zien zijn. Op dit 

moment zijn daar dertien tv-zenders gezet, maar nog geen TV Osem HD.   

Osem is een Slowaaks woord voor ‘acht’. TV8 zit al fta op Astra 23,5 oost op de Towercom- 
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transponder 12363 V met als logo… OSEM HD. Een teleshopkanaal gebracht door de 

Slowaakse provider Towercom.  

Sinds 2010 biedt TV8 kijkers in Slowakije en Tsjechië programma's op het gebied van 

gezondheid, lifestyle, muziek, folklore en esoterie. Het grootste deel van de zendtijd is 

interactief - kijkers kunnen deelnemen aan de live-uitzending door de tv-studio te bellen.  

De M7 Group neemt dus de zender over en zet deze op 12109 H. Dit is ons 11 november 

door de M7 Group woordvoerder (Bill Wijdeveld) nog eens bevestigd.  

Of de naam TV8 of OSEM TV HD wordt is nog afwachten. In de EPG-balk staat TV8, in het 

zenderlogo staat OSEM HD. In het huidige zenderoverzicht van Skylink: tv8 HD op plaats 66. 

  

Onder de M7 Group valt ook Skylink dat zich richt op kijkers in Slowakije en Tsjechië. Maar 

als de zender free-to-air blijft dan hebben ook andere kijkers er profijt van. Bij Canal Digitaal 

en TV Vlaanderen staat de zender als TV8 al in de zenderlijst. Canal Digitaal: zie CD-

zenderlijst, van 18 oktober, kanaal 241. TV Vlaanderen: zie TVV-zenderlijst van 18 oktober, 

kanaal 344.  

In Kanalenlijst Hans is TV8 te vinden in het boeket Oost Europa, Slowakije FTA. 

 

 

 

 

Na StarLink (Elon Musk) en Amazon is ook Boeing van plan een groot aantal (147) 

satellieten in een lage baan te lanceren voor breedbandinternet. Het wordt druk daar… 

De aanvraag is al in 2017 gedaan en de toestemming door de FCC (de Amerikaanse 

toezichthouder voor de telecomsector) is recent afgegeven.  

Zie De Tijd. 

 

 

Niet alleen Elon Musk (Starlink) maar ook Amazon is bezig met satellieten voor breedband-

internet. Eind volgend jaar stuurt Amazon daartoe twee satellieten de ruimte in. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
file:///C:/Users/HANSR~1/AppData/Local/Temp/FS_CZ.pdf
https://m7cdn.io/canaldigitaal/downloads/zenderlijst.pdf
https://m7cdn.io/canaldigitaal/downloads/zenderlijst.pdf
https://m7cdn.io/tvvlaanderen/pdfs/zenderlijsten/zenderlijst-tv-vlaanderen-satelliet.pdf
https://www.tijd.be/ondernemen/technologie/boeing-mag-satellieten-voor-snel-internet-ruimte-insturen/10344103.html


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 24                   
 

13 november 2021   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 13/22 
  

In het kader van project Kuiper worden dan de KuiperSat-1 en KuiperSat-2 gelanceerd. De 

twee eerste satellieten van een vloot van 3.200 stuks.  

Bron: Amazon (Engels) en De Standaard en Tweakers. 

 

 

  

 

 

Het aantal VOD-diensten blijft maar stijgen. Als je op iedere VOD-dienst een abonnement 

neemt kost je dit maandelijks een kapitaal. Komt er een VOD-oorlogje..? 

David de Jong schrijft in Nederlands Media Nieuws dat het aantal abonnees van Videoland 

(van RTL Nederland) voor het eerst dalende is: iets (3.000 minder, stand 1.013 miljoen op 1 

september). 

Daarentegen stijgt het aantal abonnees bij het Duitse RTL+ (eerder bekend als TV Now). 

Deze laatste gaat in het begin van 2022 crossmediaal. Dat betekent: meer media, dus 

behalve de VOD-dienst ook lineaire (HD)-TV, radio, podcasts, enzovoorts. Zie hier het 

bericht van de RTL Group over haar resultaten t/m september 2021. 

Bron David de Jong meldt: zie alle cijfers van de RTL Group derde kwartaal. Hieruit valt ook 

te lezen dat de omzet van de RTL Group in de eerste negen maanden van 2021 steeg met 

10,3% (zelfde periode 2020) naar € 4,47 miljard.  

Geïnteresseerd in meer cijfers? Zie hier een samenvatting in Nederlands Media Nieuws door 

David. 
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Ook VodafoneZiggo heeft haar resultaten van het derde kwartaal 2021 gepubliceerd (zie hier 

voor de echte liefhebber). 

We halen er wel nog iets bijzonders uit. Op pagina 5 (slot) staat in een voetnoot dat men de 

wijze van registeren van het aantal abonnees gewijzigd heeft voor zakelijke klanten (B2B) 

die meerdere woningen bedienen. Gevolg: “een niet-organische vermindering van het aantal 

abonnees voor vaste lijnen en basisvideo met 10.000.“  

Het aantal klanten dat video, internet en telefonie afneemt is afgenomen: 

 

         sep 2021          sep 2020 

Op pagina 6 zie je ook omzetcijfers van VodafoneZiggo. Het derde kwartaal 2021 alleen een 

omzetstijging (€ 1.004,8 naar € 1.023,1 miljoen euro = +1,8%). Van januari t/m september 

+2,2% (€ 2.975,8 naar € 3.040,8 miljoen euro). Minder stijging. We zien in 2022 wel de cijfers 

van een compleet 2021. Vodafone heeft in totaal 128,5 miljoen euro aan rente overgemaakt 

waarvan 24,9 miljoen euro aan de eigenaren. En dat is meer dan vorig jaar. De schuldenlast 

is opvallend genoeg bij derden gestegen naar 10,7 miljard euro (!). Dat was 10,5 miljard 

euro. Een gigantische schuldenberg dus (pagina 9 van de resultaten). Die stijgt en dat is 

opvallend. 

Zie ook hier: het afstoten netwerk in een apart bedrijf NetCo.  

Zie ook de conclusie van Totaal TV: “Ziggo voelt druk glasvezel nu echt en verkoopt veel minder tv en 

internet. Het is niet de vraag óf Ziggo last krijgt van de snellere uitrol van glasvezel in 

Nederland, maar hoeveel de druk uiteindelijk gaat worden. De eerste voortekenen zijn 

slecht.” 

En het artikel van Tweakers: “VodafoneZiggo blijft internetklanten verliezen. VodafoneZiggo, de joint 

venture van Vodafone en Ziggo, blijft internetklanten verliezen. Afgelopen kwartaal vertrokken 14.000 

klanten, iets meer dan de 13.500 van het vorige kwartaal. De omzet bleef gelijk, omdat de provider de 

prijzen verhoogde.” 

 

 

In oktober is het ‘Convenant Blokkeren Websites’ ondertekend door de Nederlandse 

internetaanbieders en rechthebbenden, verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en 

Stichting BREIN.  

De internetaanbieders en rechthebbenden hebben overeenstemming bereikt over het 
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blokkeren van websites met content die volgens de rechter inbreuk maakt op het 

auteursrecht of de naburige rechten.  

Het overleg is tot stand gekomen en begeleid door de ministeries van Justitie en Veiligheid 

en van Economische Zaken en Klimaat. De tekst van het convenant vind je hier. 

Bron: ACM en Stichting BREIN. Zie ook NU.nl. 

 

 

 

Inmarsat… nog bekend? Dit bedrijf heeft onder andere in het Friese Burum grote schotels 

staan voor (nood)verbindingen met schepen. Ze gebruikt daarvoor een band die eigenlijk 

voor 5G nodig is. Daarom is Inmarsat met de Staat verwikkeld in een juridische strijd. Zie 

bijvoorbeeld RTL Nieuws.  

Inmarsat wordt nu overgenomen door satellietbedrijf Viasat. De satellieten, diensten en het 

personeel van Inmarsat gaan over naar Viasat dat daarmee haar bedrijfsvoering vergroot. 

Bron: Tweakers. 

 

SES (Astra) heeft het contract met teleshop-aanbieder HSE voor meerdere jaren verlengd. 

Teleshop-zenders als HSE (in SD en HD) en HSE Trend blijven op de Astra 19,2 oost 

zichtbaar.  

Bron: SES.  

      

De Eutelsat Quantum is met succes in een baan om de aarde gekomen. Het is een 

telecommunicatiesatelliet die kan worden geherprogrammeerd en een ongekende 

herconfiguratiecapaciteit voor missies biedt.  

De Eutelsat Quantum is ontwikkeld in het kader van een ESA-partnerschapsproject met 

satellietoperator Eutelsat en eersteklas fabrikant Airbus, en pioniert met een nieuwe golf van 

flexibele satellieten die samen met de Europese ruimtevaartindustrie zijn ontwikkeld. De 

geschatte levensduur is vijftien jaar. 

Bron: ESA (NL-vertaling).  
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Amazon Prime Video gaat in haar Nederlandse versie vanaf december voor het eerst vier 

zelf geproduceerde Nederlandse series brengen.  

Donnie op de Monnie, met rapper Donnie, start 1 december. Comedy Club, met o.a. Arjen 

Lubach, start 3 december. Dutch Wheels, het pimpen van auto’s van BN’s, is vanaf 7 

december te zien. Over Grenzen, de drugsrol van BE en NL, start 16 december.  

Bron: BM en NU.nl en Nederlands MediaNieuws. 

 

    

De Autoriteit Consument & Markt constateert dat het alarmnummer 112 nog niet in alle 

gevallen te bellen is via de nieuwe technieken 4G en bellen via wifi. Dat betekent dat nog 

niet volledig wordt voldaan aan de beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112, die op 1 juli 

2021 is ingegaan. De ACM heeft mobiele telecomaanbieders hierop aangesproken, en 

verlangt dat ze dit alsnog voor het eind van het jaar op orde brengen. Bron: ACM.  

Hardwarenieuws 

Nieuwe afstandsbediening voor Mutant HD51 (en andere types) 

 

Van Jan uit Eindhoven kregen we het volgende bericht. “De afstandsbediening van mijn 

Mutant HD51 begon mankementen te vertonen die niet meer met schoonmaken van de 

toetsen waren op te lossen.  

Bij Bol.com vond ik een universele afstandsbediening voor € 15,95 (gratis bezorgd).  

Bij de productbeschrijving noemt men deze afstandsbediening in de eerste zin een ‘originele’ 

en verderop een ‘universele’. Origineel zou kunnen slaan op Mutant (fabrikant, naam staat er 

op) maar het is niet de afstandsbediening die exclusief bij de HD51 hoort. Het is een 

afstandsbediening voor meer Mutant-receivers, dus in die zin universeel. Aan te passen aan 

een bepaald type.   
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De leverancier was Asat.nl. Deze site bezocht. De afstandsbediening gevonden. De prijs 

hetzelfde was maar er worden wel verzendkosten werden berekend. Dus dan is de keus niet 

moeilijk.  

 

Twee dagen later al keurig in de brievenbus. Er zat een briefje bij dat je voor de oudere 

modellen (zoals de Mutant HD51) 5 seconden de toets ‘power’ en toets ‘2’ (tegelijk) moest 

indrukken. En voor de nieuwere ‘power’ en toets ‘1’. Toen dat niet werkte de andere optie 

maar eens geprobeerd en ja toen werkte het wel. Dus het is net andersom als omschreven. 

Ik heb dit gemeld bij ASAT en kreeg direct als antwoord dat het wordt aangepast. Dit ter 

informatie voor de lezers van de UP/DOWNLINK met een Mutant. Jan.” 

Softwarenieuws 

Algemeen 

 

De Ziggo Mediabox Next krijgt weer een software update. Versie 4.35 wordt vanaf begin 

november eerst in Noord-Brabant en Limburg ingevoerd en vanaf 16 november elders. 

De verbeteringen zijn te lezen in het Ziggo Community. 

DAB+ ontvangen op een speciale manier… 

DAB+ is te ontvangen op je autoradio of een radio in huis… mits je niet te ver van de 

zendmast zit. Maar Ron kan in een grensgebied vaak de zenders nog goed binnen krijgen. 

Naar aanleiding van de nieuwe DAB+-mux voor Nordrhein Westfalen (DE), zie vorige 

nummer, heeft hij onderstaande bijdrage voor de UP/DOWNLINK gemaakt. 

Ron woont in Budel-Dorplein (gemeente Cranendonck), Noord-Brabant, grenzend aan 

België. Ongeveer 80 kilometer van Aken waar de zendmast staat. 

“In de vorige UP/DOWNLINK (nummer 23) werd vermeld dat er een Duitse DAB+-mux 

bijgekomen is op kanaal 9B. 

Naar aanleiding hiervan de vraag van de redactie aan mij of deze in mijn landelijke omgeving 

(Budel) te ontvangen is. 

Dit bleek inderdaad te zo te zijn en ik stuurde Hans als bewijs een screenshot van het DAB+ 

programma dat ik gebruik. “Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Misschien wel leuk om 

hierover een artikel te schrijven voor de volgende UP/DOWNLINK!” 
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Vooruit dan, een beschrijving van mijn ontvangstinstallatie en de software die ik hiervoor 

gebruik. In de UP/DOWNLINK 2021-19, pagina 4 staat ook een verhaal over mijn 

lange/midden/korte-golf opzet. Daar gaan we. 

Op het (platte) dak staan voor de volgende antennes die ik voor DAB kan gebruiken: 

1. een Discone antenne (Wiki): 
 

 

 

 

2. een actieve (20 dB) antenne voor FM, DAB+ en DVB-T/T2 : 
 

 

 

 

 

 

 

Aangezien de actieve antenne richtingsgevoelig bleek te zijn, heb ik deze draaibaar 

gemaakt. Vanuit mijn ‘werkkamer’ kan ik de antenne zo eenvoudig op de zender richten. 

De discone is aangesloten op een SDR RSPDx: 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een zogenaamde ‘Software Defined Radio’ (SDR) oftewel een ontvanger waarbij de 

signaalverwerking bijna geheel in software wordt gedaan.  

 

Ik gebruik deze ook voor lange-, midden- en korte golf. De regelmatig in de UP/DOWNLINK 

aangegeven ontvanger in de TU Twente is trouwens ook een SDR.  
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De actieve antenne is aangesloten op een 2e SDR in de vorm van een USB stickje: 

 

 

 

 

 

 

Beide SDR’s zijn via USB met m’n PC verbonden. 

Met behulp van software kan ik de SDR’s besturen en de signalen hoorbaar maken. 

Ik gebruik verschillende programma’s afhankelijk van wat ik wil ontvangen. 

Voor DAB+ ontvangst gebruik ik het programma “QIRX” (zie https://qirx.softsyst.com/ ). 

Geschikt voor Windows en Linux. 

Met dit programma kan ik de ontvangers afstemmen, maar nog veel meer. Bijvoorbeeld kan 

ik zien van welke zender(s) ik het signaal ontvang. Als voorbeeld de ontvangst van de VRT 

mux op kanaal 12A: 

Blijkbaar ontvang ik de zenders uit Overpelt, Maaseik, Genk, Tongeren, Balen en Lummen 

(BE). 

Dit en andere programma’s kunnen nog veel meer. Ik heb hier alleen de DAB functionaliteit 

gebruikt maar het is ook geschikt voor analoge FM ontvangst en, mits de hardware ervoor 

geschikt is, middengolf, luchtvaartband, ADSB etc. Ook hier geldt: gebruik een zoekmachine 

en je vindt de genoemde hardware. Ik kocht (toevallig) hier, een speciaalzaak voor radio-

amateurs). Voor een paar tientjes en wat speurwerk gaat er een wereld open. 
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Tenslotte de resultaten. Met mijn opstelling ontvang ik de volgende muxen: 

5C: DR Deutschland, 5D: DAB+ Vlaanderen2, 7A: Zuid NL, 7D: MTV NL, 9B: Antenne DE, 

9D: Mein NRW Digital, 11A: DAB+ Vlaanderen1, 11C: DAB+, 11D: Radio für NRW, 12A: 

DAB+ VRT, 12C: NPO. Sporadisch komen hier de muxen uit Luik (6B en 8D) binnen. 

Ron.” 

 

Stel je eens voor… deze keer:  

Helaas niemand… volgende keer beter..?  

De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 27 november 2021 van 11.00 uur tot 16.00 

uur weer een fysieke clubdag gepland.   

Mededeling bestuur De Transponder 

“De zaal gaat open om 10.30 en sluit om 16.00 uur. 

De corona regels zijn nu grotendeels afgeschaft, dus er zijn geen beperkingen meer in de zaal. Wel 

gelden voor ons de horecaregels, dus je moet een geldig Coronatoegangsbewijs hebben.  

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 aangevuld.  

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 

‘Dag beste kijker’ of ‘Dag beste kijkers’..? 

Vaste kijkers naar het VRT Weerbericht weten het. Als Sabine Hagedoren het presenteert 

begint ze steevast met de openingszin: ‘Dag beste kijker’. Enkelvoud dus. Terwijl iedereen 

weet dat er méér dan één persoon zal kijken. Het meervoud van kijker is kijkers…  

Waarom dan toch ‘kijker’? We legden deze vraag voor aan de VRT Klantendienst. Het 

antwoord:  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
https://www.detransponder.nl/links/
http://www.detransponder.nl/contact/


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 24                   
 

13 november 2021   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 21/22 
  

 

OK… een uitleg. Maar taalkundig klopt er niets van en vele kijkerS blijven zich storen aan 

deze taalfout. Of denken meer lezers van dit blad zoals de VRT..? Laat het eens weten. 

 

Maak je eigen kleurige RTL-logo 

 

RTL Deutschland geeft je de mogelijkheid de kleuren van haar RTL-logo zelf te kiezen. Op 

een ‘signatur-generator’-site kun je een kleur geven aan de R, de T en de L.  

Wat je er mee moet… geen idee. Want het logo op tv kun je niet aanpassen… RTL geeft 

aan: om de plaatjes bij je e-mails te zetten of eenvoudig omdat het leuk is. Duitse humor… 

Noot: dit wordt het logo van de hele RTL Group. Wellicht ook te zijner tijd voor de 

Nederlandse RTL-zenders (na overname Talpa Network..?).  

 

 

 

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. 

 

    

 

 Eutelsat Quantum 

 

Reacties op dit nummer, inclusief op mogelijk onjuiste informatie of foutief taalgebruik, zien 

wij graag via: specials@detransponder.nl. 
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