UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 26
Voorwoord
1 December: voor meteorologen de start van de winter. De decembermaand wordt wel de
‘feestmaand’ genoemd. In deze tijden van een lockdown voor velen niet. Beter is het even binnen te
blijven. Lekker bij de tv of lees aan de pc deze UP/DOWNLINK. Maak er wat van! Uiteindelijk komt
alles goed…
In dit nummer onder andere:
 Viaplay, 8 december nadere informatie;
 NPO wijzigt de tv-themakanalen per 15 december, radio-themakanalen rond jaarwisseling;
 Meer zenders van SD naar HD;
 Sunlite ook via de korte golf vanuit Zeeland;
 RTV Connect, geen fusie maar een samenwerking in Gelderland;
 Kouder weer, betere ontvangst, uitleg door Sjaco.
Reacties zijn van welkom via: specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob. Met dank ook 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, net als andere kerststreams;
1 december. Ziggo brengt 192TV voortaan in HD. Ook Crime+Investigation en
Boomerang gingen van SD naar HD;
5 december. Sunlite is als surprise (vanaf 5 december) ook via de korte golf (5955
kHz) te beluisteren vanaf de locatie Westdorpe (Zeeland);
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3-6 december, IBC2021 in de RAI te Amsterdam. Gaat NIET door. Reden: covidmaatregelen, veel standhouders hebben afgezegd;
7 december. Ziggo stopt met de SD-versie van NPO1, NPO2 en NPO3. De HD-versie
is voor iedereen fta te zien;
8 december, 13.40 – 14.45 uur, NPO1, een unieke gebeurtenis: de toetreding van
prinses Amalia tot de Raad van State, live verslag voor de royalty-liefhebber.
Wereldwijd ook via BVN te zien. Achtergrondverhaal bij Historiek;
11 december t/m 6 januari. Zendmast IJsselstein, Gerbrandytoren, voor de 23 e keer
de grootste kerstboom van Nederland, zie de site van de Grootste Kerstboom. Deze
staat niet in Lopik maar in IJsselstein (In de buurt);
14 december. Einde ARD tv- en radiozenders op 12226 H (DVB-S). Sinds 20 juli zijn
de radiozenders al op transponders 39 en 61 te beluisteren (DVB-S2). Ook de tvzenders hebben een nieuwe locatie gevonden (SD en HD). Zie o.a. InfoSat en hier;
14 december. Hotbird, switch RAI-tv-zenders. Veel van SD naar HD, zie verderop bij
de Hotbird;
14 december. Ziggo stopt met analoge radio in de regio’s Mill, Hilversum en Emmen;
15 december. De NPO stopt met de tv-themakanalen NPO Zappelin Extra en NPO
Nieuws. Nieuwe naam: NPO Politiek en Nieuws;
Januari/februari 2022: de NPO wijzigt de radio-themakanalen. Onder andere NPO
Radio 4 Concerten en NPO 3FM Alternative komen niet terug;
Ergens in februari 2022: BBC Three komt lineair terug (in SD en HD), stelt de BBC.
Mediaregulator Ofcom heeft definitief 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

De NPO maakte maandag 29 november bekend dat er per 15 december een wijziging komt
bij haar tv-themakanalen.
Het themakanaal NPO Zappelin extra vervalt. De jeugdigen kunnen overdag terecht bij NPO
3 en tevens online bij NPO Start waar een kindprofiel aanwezig is.
De themakanalen NPO Nieuws en NPO Politiek worden samengevoegd in NPO Politiek en
Nieuws.
“NPO Politiek en Nieuws is voortaan de extra zender voor politieke debatten,
nieuwsuitzendingen, evenementen, (politieke) persconferenties en sport.”
Ongewijzigd blijven de themakanalen NPO 1 extra (drama, humor en archief) en NPO 2
extra (documentaires, kunst/cultuur en wetenschap).
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Zie ook: MediaMagazine op basis van het Concessiebeleidsplan 2022-2026 en een bericht
bij Kabel Noord.

In het Concessiebeleidsplan 2022-2026 staat ook dat een aantal digitale radiozenders zal
verdwijnen (FunX Slow Jamz, FunX Dance/Fissa, 3FM Alternative en Radio 4 Concerten).
Als datum noemt de NPO aan David de Jong van Nederlands Medianieuws voor de radio
themakanalen ook 15 december. Ook Radiowereld noemt het vervallen van enkel radiothemakanalen. NPO 3FM Alternative en NPO Radio 4 Concerten verdwijnen zowel van
DAB+ als online. NPO FunX Slow Jamz en NPO FunX Fissa verdwijnen alleen van DAB+.
In het persbericht van 29 november worden de radio-themakanalen niet genoemd. We
hebben daarom de NPO om een nadere toelichting gevraagd. Deze kwam 1 december.
Hieruit blijkt dat de radio-themakanalen niet op 15 december maar later aan de beurt zijn:
rond de jaarwisseling.
NPO-woordvoerder (Marcel Frost) schrijft ons 1 december: “Zoals in het
Concessiebeleidsplan al aangekondigd maakt NPO vanwege het veranderende
luistergedrag een scherpere keuze bij de themakanalen bij audio. De programmering van
NPO 3FM Alternative en NPO Radio 4 Concerten stopt rond de jaarwisseling, omdat de
doelgroepen steeds vaker luisteren naar bredere zenders, podcasts en/of online
afspeellijsten. NPO FunX Slow Jamz en NPO FunX Fissa blijven als stream bestaan, net als
de andere lokale streams/subchannels van FunX. De themazenders NPO Radio 2 Soul &
Jazz, NPO 3FM KX, NPO Sterren NL blijven dus behouden.”
Alle tv-themakanalen kun je, met stream, terugvinden op de site van de NPO.
Canal Digitaal heeft ons bevestigd dat NPO Politiek en Nieuws het huidige NPO Politiek
vervangt.
Bij KPN komt NPO Politiek en Nieuws in het basispakket. NPO 1 extra en NPO 2 extra
blijven in het pluspakket.
Op termijn (januari/februari 2022) komt NPO 1 extra in HD bij KPN (zie hier).

Bij Ziggo zit NPO Politiek, net als NPO Nieuws, thans vanaf het pakket ‘TV-Standaard’ (= TV
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Start, niet te verwarren met Kabel TV dat iedere abonnee standaard heeft). We nemen aan
dat de opvolger NPO Politiek en Nieuws daar ook blijft.
De NPO heeft de providers gevraagd de themakanalen hetzelfde kanaalnummer te geven.
De meeste providers zullen dit ook doen: 81, 82 en 83. Ziggo pas in januari 2022. Zie NPO.
Samengevat per 15 december 2021:
NPO 1 Extra: KPN Pluspakket, Ziggo: gecodeerd 2 e pakket Movies & Series XL,
T-Mobile Thuis: Entertainment (pluspakket), Canal Digitaal: pluspakket Rijk (alleen IPTV)
NPO 2 Extra: KPN Pluspakket, Ziggo: gecodeerd 2 e pakket Movies & Series XL,
T-Mobile Thuis: Infotainment (pluspakket), Canal Digitaal: basispakket Riant (alleen IPTV) en
via NPO DVB-T2: free-to-air (FTA).
NPO Politiek en Nieuws: KPN basispakket, Ziggo: gecodeerd vanaf eerste pakket (Start),
T-Mobile Thuis: Infotainment (pluspakket), Canal Digitaal: pluspakket Rijk (IPTV en satelliet).
En rond de jaarwisseling een aanpassing van de radio-themakanalen.
NPO Politiek en Nieuws wordt in SD gebracht. Opwaarderen naar HD zal mogelijk in het
voorjaar 2022 plaatsvinden (Totaal TV).

Op de site van Sky Radio werd dagen afgeteld naar 26 november, 10.00 uur. Dan wordt de
zender even volledig ‘The Christmas Station’. Ieder zijn smaak…
Sky bericht 26 november:

In de categorie eindejaars-top-zoveel eentje van Classicnl. De Top 250 wordt van 27 t/m 31
december uitgezonden. Stemmen kan t/m 19 december en je maakt kans op een reis.
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RTV Drenthe gaat het tv-nieuwsprogramma Drenthe Nu ondertitelen. Daarvoor krijgt de
omroep eenmalig een subsidie van € 50.000,- van de provincie. Bron: RTV Drenthe.

Twee dagen per week mag ON! vanaf voorjaar 2022 een middagprogramma op NPO 1
maken.
Dat bevestigt vertrekkend NPO-voorzitter Shula Rijxman woensdag in een interview met
Trouw.
Bron: Villamedia en Trouw (inlog nodig).
De actuele stand geeft Arnold Karskens op 23 november op de site van ON! weer in een uur
durend programma. Hij gaat in op de programmering en behandelt vragen.
Het nieuwsprogramma op NPO 1 gaat ‘Ongehoord Nieuws’ heten en zal 40 minuten duren.
Na het journaal van 13.00 uur tot 14.00 uur. Niet vanuit Hilversum maar vanuit Den Haag.
Een andere kijk op het coronabeleid, klimaatbeleid, enzovoort.

De andere nieuwkomer, Omroep Zwart, laat letterlijk ook van zich horen. Met een marathon
via de tijdelijke Radio zwart. Van 26 november t/m 3 december vanuit het Volkshotel te
Amsterdam (pop up studio). Bron: Radiofreak.
Omroep ZWART is vanaf 3 januari dagelijks te horen in het BNNVARA-avondprogramma
van Giel Beelen op NPO Radio 2. Het dagelijkse item zal ongeveer zes minuten gaan duren
en is te horen tussen 22.00 en 00.00 uur. Bron: Spreekbuis.
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
Transponder 12729 V kreeg een andere SR. Van 22000 naar 23500. Op deze transponder
zitten, gecodeerd, regionale versies van France 3. Met de verhoging van de SR probeert
men de technische kwaliteit van de uitzendingen te verbeteren. Zie Satkurier en Parabola.
Sky Sport News SD heeft op 10921 H plaats gemaakt voor teleshopzender Nicer Dicer TV.
Deze laatste zat eerst op een andere transponder (10773 H). Op de oude plaats zit nu een
Astra-demozender.

Astra 3B op 23,5 oost
Op 12109 H is TV8/TV Osem HD op 25 november al gezien. Op 1 december zal deze
zender door de M7 Group daar officieel worden doorgegeven, fta, voor haar dochter Skylink
voor het met name de kijkers in Slowakije. TV8 = TV Osem, 8 = Osem in het Slowaaks. Zie
UP/DOWNLINK 2021-24, pagina 11 en 12).
Zie ook Parabola (NL-vertaling) en Satkurier (NL-vertaling).
Op de oude transponder (12363 V) geeft Towercom de zender TV8 nog (even?) door.
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De M7 Group deelde ons mee dat TV8 fta te ontvangen blijft en via hetzelfde kanaalnummer
in de zenderlijsten van Canal Digitaal en TV Vlaanderen komt. Deze zenderlijsten worden
rond 7 december geactualiseerd.
Op 11934 V werden Test 1 en Test 2 gezien. Nieuwe zenders van de M7 Group. Volgens
Parabola (NL-vertaling) komen hier twee nieuwe zenders: Prima SHOW en Prima STAR .

We hebben Bill Wijdeveld van de M7 Group op 26 november om opheldering gevraagd.
Hoewel 30 november beloofd hebben we 2 december nog geen reactie ontvangen. Wellicht
in het volgende nummer meer over deze wellicht bijzondere testkanalen.
Skylink heeft zeven zenders voor Hongarije ook op een andere transponder gezet, code.

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

De media-autoriteit Ofcom heeft definitief geen bezwaren tegen het weer lineair uitzenden
van BBC Three. Dit heeft de Ofcom op 25 november meegedeeld (zie hier).
In ons vorige nummer lieten we al enkele testbeelden zien. In januari wordt BBC Three HD
fta op Astra 28 oost verwacht.
Het ingeschatte kanaal is opgenomen in Kanalenlijst Hans (december).
De werkelijke terugkeer zou volgens een bericht in Broadband TV News op zijn vroegst in
februari 2022 zijn. Ook Advanced TV en RXTV info maken melding van februari 2022.

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

News 24 staat in Polen in de startblokken. Na eerdere mislukte pogingen wordt nu fors
geïnvesteerd om volgend jaar onder andere via de satelliet 24/7 te zien te zijn.
Het bedrijf Astro (Warschau) heeft op maandag 22 november 2021 een investerings2 december 2021 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 7/26

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 26
overeenkomst getekend met ASI Tech Tier Investment (Warschau).
News 24 had 1 september al willen beginnen. Een nieuwe startdatum is nu onbekend.
Bron: Satkurier (NL-vertaling).

In het vorige nummer maakten we melding van de switch van RAI-zenders in de nacht van
13 op 14 december. Ondertussen is er meer informatie gekomen. Onder andere van de
provider Tivùsat (een samenwerking van Rai, Mediaset, TIM, lokale tv-zenders en Aeranti
Corallo). Zie hier, NL-vertaling hier). Of het persbericht (NL-vertaling).
“Vanaf 14 december 2021 zullen 10 RAI-kanalen (Rai News 24 - Rai 4 - Rai 5 - Rai Gulp Rai Movie - Rai Yoyo - Rai Sport - Rai Scuola - Rai Premium - Rai Storia) alleen in high
definition op satelliet- tv zichtbaar zijn, daarom uitsluitend op HD- of 4K- apparaten (decoder
of CAM geplaatst in HD-tv of hoger).
We herinneren je eraan dat op dit moment alle RAI-zenders al in HD op satelliet- tv worden
uitgezonden, terwijl hun SD-versie (standaarddefinitie) vanaf deze 10 kanalen geleidelijk zal
worden uitgeschakeld.”

SD was in mpeg2, de HD in mpeg4. Besparing van bandbreedte en betere kwaliteit beeld.
Helder. Werk aan de winkel als je de RAI-zenders wil blijven ontvangen. Of je wacht op een
nieuwe versie van Kanalenlijst Hans. Mogelijk komt deze vlak na 15 december nog uit als
ook de NPO themakanalen Nieuws en Zappelin en een aantal radio-themakanalen weg zijn.
De vraag blijft alleen: thans zijn de SD-zenders fta, blijven de HD-zenders dit ook? Alleen
een CAM (met kaart) of decoder (met kaart) van Tivùsat is nodig. Een eenmalige aanschaf.
Registratie op een Italiaans adres is vereist. Een abonnement is verder niet nodig.
Let op: de Tivùsat-smartcard is alleen in combinatie met de CI+ CAM te koop. Als men de
4K-versie koopt werkt die alleen in CI+ devices. Dus niet met OpenPLi.
De HD-smartcard van Tivùsat werkt alleen in OpenPLi met aanpassing van OSCAM. De
oude CI's die niet CI+ zijn werken ook met de HD-smartcard maar die worden in principe
niet meer verkocht.
Op 1 december werd de transponder 11258 H actief. Daarom vijf Italiaanse zenders die
elders ook te zien zijn (onder iets andere benaming): DMAX Italy HD, Food Network Italy HD,
Freebee, KS en Realtime Italy HD. Gecodeerd maar met een eenmalige CAM+/kaart van
TivùSat te openen (zie hiervoor).
Canale5 zal op 1 januari 2022 de SD-versie stoppen. Hoewel de Tivùsat-site het logo van
Canale5 HD vermeldt: ‘Dal 1 gennaio 2022’ = vanaf 1 januari 2022, is deze zender nu al te
zien (code Tivùsat).

2 december 2021 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 8/26

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 26
LaC Sat is gestart, Italië, fta. LaC Sat is onderdeel van LaC TV. Dit bedrijf heeft meer tvzenders. Zie voor meer informatie over LaC Sat hier (NL-vertaling).
“Een venster op Calabrië, zichtbaar in Italië en in Europa, dat ons in staat zal stellen een
andere kijk op onze dagen te openen en op een vertelling die vanuit het zuiden begint om de
complexiteit van onze tijd te vertellen.” Toe maar!

Travel Africa Network is fta in HD gestart. De zender wil toerisme in Afrika promoten. De
zender is op de Hotbird al actief maar de site staat op dit moment nog in constructie.

Revival TV, reli, fta.
Canale 239 HD, La tv del Viaggi, Italië, fta. Viaggi is Italiaans voor reizen. De licentie van
Canale 239 is in handen van Multi Media Net.
De zender is ook via de Eutelsat 9B te ontvangen, echter via de spot-beam Italië (12466 V).
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TeenNick Youth Channel HD zal 9 december starten. Een Poolse zender gebracht door
Canal+, gecodeerd. Op die dag worden er nog meer zenders toegevoegd.
Zie Satkurier (NL-vertaling).

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

Ziggo: 192TV is op 1 december van SD naar HD overgezet. KPN gaf 192TV al in HD door.
Zie ook 192TV-nieuws.
Ook Boomerang en Crime + Investigation zijn door Ziggo van SD naar HD gebracht.

NENT heeft voor haar VOD dienst Viaplay een overeenkomst gesloten met KSW. Dit is in
Europa dé organisatie voor MMA (mixed martial arts). De wedstrijden van de ‘gemengde
vechtsporten’ zullen in tien landen, waaronder Nederland, te zien zijn.

Volgens GoStreaming gaat Viaplay in maart 2022 van start. Mooi op tijd voor de eerste F1race, op 20 maart in Bahrein.
Bekend is ook geworden dat Viaplay voor Nederland een contract heeft met PHD. De
samenwerking omvat de communicatie- en mediastrategie, -planning en -inkoop voor alle
kanalen in Nederland. Bron: Marketingtribune.

Op 8 december komt de NENT Group in een persconferentie met meer informatie over het
invoeren van Viaplay in Nederland. Op 25 november is dit met een persbericht bekend
gemaakt.
Uit de sprekerslijst blijkt dat men behalve de concrete invoering (datum, prijs?) in zal gaan op
het aanbod van sport, waaronder met name de F1.
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Telecompaper 25 november 2021:

“Ziggo Sport verliest na dit seizoen de F1-uitzendrechten. De zender heeft al een plan
gemaakt om liefhebbers van motorsport toch te bedienen: met MotoGP. Ziggo gaat van de
MotoGP alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitzenden.”
Bronnen: Sportnieuws en MotorRAI.

Op 22 november is Radio 538 met een nieuw themakanaal begonnen: Rewind. Stream hier
(en bij JUKE en in Kanalenlijst Hans van december).
De reden van de start Rewind: de viering van het 30-jarig bestaan in 2022 (zie Spreekbuis).
Tegelijkertijd is het themakanaal Drops vervallen.

JUKE Foute Hits is vervallen.
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Wanneer gaat Ziggo de lokale omroepen in HD brengen? Onbekend. Het schijnt dat KPN al
wel begonnen is. Omroep Lansingerland zou de eerste zijn. Bron: Breedbeeldweetjes. Zie
hierna ook het bericht met de officiële reactie van VodafoneZiggo.
We krijgen van een lezer het bericht dat hij Studio Alphen TV, BR6 (TV Bodegraven), RTV
Amstelveen en Sleutelstad TV (Leiden) in HD ontvangt. Norm: 720p.
Op 18 november meldt Totaal TV als nieuws over HD dat “in de komende weken meer lokale
omroepen via Ziggo de tv-kanalen in HD-kwaliteit leveren. Dit is onder meer het geval voor
de lokale omroepen van Katwijk, Leiden en Eindhoven.”
We hebben dit gecheckt bij Studio040 (Eindhoven): niets bekend.
We hebben dit gecheckt bij VodafoneZiggo en kregen 25 november deze reactie:
“De informatie in het artikel van TotaalTV is niet helemaal juist. Graag geven we hieronder onze
reactie/toelichting:
Bij Ziggo staat de beste kijkervaring voorop. Wij streven ernaar om lokale omroepen naar HD om te
zetten. Zo bieden we op dit moment al meer dan 20 lokale zenders in HD aan, waaronder Sleutelstad
(Leiden). Om de lokale zenders, die momenteel nog niet in HD-kwaliteit worden uitgezonden, om te
zetten zijn we deels afhankelijk van anderen. Dit komt onder andere door de manier van hoe het
signaal bij ons wordt aangevoerd. Wanneer de lokale omroepen in Eindhoven en Katwijk worden
omgezet is daarom nog niet bekend.”

Vlaanderen: 41% van het totale luistervolume radio is nu digitaal, 19% luistert via DAB+. In
de auto: van 26% naar 34%. Bron: VRT.

In Vlaanderen wordt volgend jaar een veiling gehouden voor vier 5G-licenties. Omdat er nu
drie aanbieders zijn is er dus ruimte voor een vierde provider. Zie HLN.
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In een poging beter aan te sluiten bij het surfgedrag van de consument heeft RTV Utrecht de
website en app in een nieuw jasje gestoken. De belangrijkste verandering is een zogeheten
slider: een etalage waarin de belangrijkste verhalen van de dag voorbij stromen.
Bron: Villamedia. Meer bij RTV Utrecht waar je ook je mening kwijt kunt.

RadioVisie meldt dat Radio Caroline op 25 november plots met meer vermogen uitzendt
vanuit Orfordness (Essex) op de 648 kHz. Vanuit grote delen van Europa worden positieve
ontvangstrapporten gestuurd. In het oosten van Europa zal de ontvangst nog verbeteren als
de Tsjechische publieke omroep de uitzendingen op 639 kHz eind dit jaar stopt.
Op de site van Radio Caroline wordt de ‘power increase’ sinds 26 november genoemd. De
nieuwe AM-zender is de Harris DX25. Na ombouw in gebruik genomen. Op de site kan een
formulier als ontvangstrapport worden ingestuurd.

Op de Facebookpagina van Felixstowe & Offshore Radio vinden we een bericht dat de
‘nieuwe’ zender gekoppeld is aan een hogere zendmast. In plaats van een mast van 160ft
aan een mast van 350ft. In meters: van 49 meter naar 107 meter.
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De (tweedehands) AM-zender, Harris DX25U, blijkt een Nederlandse geschiedenis te
hebben. Ooit was deze eigendom van NOZEMA en werd ze gebruikt vanaf de locatie
Heinenoord voor onder andere Veronica en Arrow Classic Rock. Zie Radiovisie.

In het vorige nummer schreven we dat Sunlite (Radio) wellicht binnenkort ook via de korte
golf te beluisteren is. De zender staat in Westdorpe (Zeeland).
Van Herbert Visser (directeur RadioCorp) kregen we 30 november de bevestiging: “Ja
komende zondag is de 5955 kHz in de lucht. Weliswaar is de zender die hiervoor speciaal
wordt gebouwd nog niet af (had al wel af moeten zijn). Dus we beginnen komend weekend
met 75 watts draaggolfvermogen. Nog voor de kerst zal dit worden opgevoerd tot ongeveer
een halve kilowatt.”
Op de locatie in Westdorpe (Verkavelingsweg) staan twee masten: een hoge en een lage.
De zenddraad (inverted V) komt te hangen in de hoge mast, op een hoogte van 30 meter.
Heb je geen ontvanger voor de korte golf? Probeer dan te luisteren via de site van de TU
Twente.

In Vlaanderen is op DAB+ kanaal 5A en 5D de radiozender POTZ gestart.
Site hier. Stream hier. Zie ook MediaMagazine en RadioVisie.
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Op 18 december om 10.58 uur (Florida tijd) staat de lancering door SpaceX gepland van de
Turksat 5B. Deze komt dan te hangen op 42 graden oost. Met de 5B neemt de capaciteit fors
toe: vijftienvoud. Bron: Advanced TV.

Telenet heeft op 1 december aangekondigd dat het vanaf 6 december gefaseerd zijn
mobiele 5G-netwerk in fases gaan activeren.
De eerste 5G-zones bevinden zich rond Leuven, Antwerpen en de kust. Klanten met een
5G-smartphone en een ONE-, ONEup-, KLIK- en KING of KONG Business-abonnement
kunnen als eersten de voordelen van deze nieuwe technologie ervaren. In de lente van 2022
volgen de andere mobiele producten van Telenet, Telenet Business en BASE. Het 5Gnetwerk zal de komende jaren geleidelijk verder uitgebouwd worden. Tegen 2025 zou het
hele mobiele netwerk van Telenet en BASE uitgebreid moeten zijn met 5G.
Bron: Telenet.

Lokale omroepen

Tukker FM kent een uitbreiding naar het noorden van het land en naar de regio Apeldoorn.
Sinds dinsdag 23 november is Tukker FM namelijk ook te ontvangen in heel Groningen [89.1
MHz], Apeldoorn, Deventer, Zutphen [88.7 MHz], Arnhem en Nijmegen [88.5 MHz].
Tukker FM was al te ontvangen in heel Twente [90.0 MHz] en Zwolle en omgeving [97.2
MHz].
Tukker FM is in noord en oost Nederland ook te ontvangen via DAB+. Kanalen: 9D
(Friesland en een deel van Noord-Holland) en 6B (rest van het noorden en oosten van NL).
Bron: Tukker FM.
Door de aanpassingen van Tukker FM is Grunn.FM haar frequenties per 21 november kwijt.
Op de site van Grunn FM staat hierover niets vermeld. Uit navraag blijkt dat deze zender nu
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alleen online te beluisteren is.
De stream zit ook in Kanalenlijst Hans (radio, NL regionaal & lokaal, Groningen).
Op Digitalbite zie je voor DAB+ het stoppen.

Het Commissariaat voor de Media heeft het nieuwsplatform ‘De Orkaan’ aangewezen als de
nieuwe licentiehouder voor Wormerland en Zaanstad. De huidige lokale omroep, RTV
Zaanstreek is het daar niet mee eens en dient een zienswijze in.
RTV Zaanstreek had 40 jaar de licentie. De gemeenteraden waren voor De Orkaan. RTV
Zaanstreek noemt het een ‘Black Friday’.
Bron: De Orkaan, Villamedia.

Op 1 januari 2022 stopt Podium TV. De zender uit Heerenveen (Friesland) is in grote delen
van het noorden sinds 1 maart 2014 te zien. Het stoppen werd op Facebook meegedeeld.
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“Door de fusie van de gemeenten Uden en Landerd valt na zeventien jaar het doek voor de
lokale radiozender L-FM. De lokale omroep weet wekelijks duizenden luisteraars aan zich te
binden, maar op 8 januari is dat verleden tijd.”
Dtv (Uden) ziet geen mogelijkheid om L-FM in de huidige vorm in de lucht te houden.
Vrijwilligers die dat wensen, kunnen radio voor de nieuwe gemeente blijven maken door de
overstap naar MFM Brabant te maken.
Bron: Omroep Brabant (met videoverslag) en L FM.
Landerd en Uden gaan samen verder als gemeente Maashorst, de verkiezingen waren
maandag 22 t/m woensdag 24 november. Op 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente een feit
(OB en Wikipedia).

Radio JND (Noord-Brabant, studio’s in Best) heeft haar themakanaal Radio JND Classics
toegevoegd aan de player op de site. Stream hier (en in Kanalenlijst Hans van december).
De twee zenders (hoofd en thema) zijn ook via DAB+ kanaal 7A in heel Noord-Brabant en
Limburg te ontvangen (aldus de site) of via de app wereldwijd.

De streekomroep ZuidWest (Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht) heeft van de
NLPO op 22 november het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen gekregen.
Bron: ZuidWest Update en NLPO.
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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.

Kouder weer, betere ontvangst
In het voorwoord van UP/DOWNLINK nummer 24 merkten we het al op: kouder weer, het
lijkt dat de ontvangst in dB’s toeneemt. We kregen een reactie van lezer, tevens bestuurslid
bij De Transponder, Sjaco Blaauwendraad. Hij schrijft het volgende.
“Elk jaar komt de vraag weer terug is het nu waar dat ik in de winter beter ontvangst heb dan
in de zoemer en waar ligt dat dan aan.
Het antwoord daarop is eenvoudig: koude lucht kan minder vocht bevatten.
Voor veel mensen klinkt dat heel raar omdat het er zomers vaak veel droger uitziet. Maar dat
komt doordat warme lucht meer vocht kan opnemen en dat voelt als droog. Een meter die de
verzadiging van de lucht aangeeft is een hygrometer als die op 100% staat ontstaan er
waterdruppels. Maar die 100% is afhankelijk van de temperatuur.
Om dit uit te proberen kun je een doorzichtige ballon opblazen dicht knopen en die in de
koelkast stoppen. Na een half uurtje zal je zien dat er waterdruppels aan de binnenkant van
de ballon zitten. Je ziet dus dat de ballon van binnen nat wordt maar de lucht er in bevat
minder vocht want daar zijn de druppels uit gekomen. Als er minder vocht in de lucht zit
wordt het signaal van de satelliet minder verzwakt.
Opmerkingen dat de LNB misschien koud beter zou werken heb ik door een LNB te
verwarmen niet kunnen constateren.”
Reacties aan Sjaco via specials@detransponder.nl dan mailen we die direct aan hem door.

Reacties en vragen van lezers
Donald wijst ons op RTV Connect. Een samengaan van RTV Arnhem met Favoriet FM. We
schreven dat RTV Connect de lokale omroep is voor twee gemeenten: Arnhem en Renkum.
Met een link naar de bron: een pagina van RTV Connect. Maar Donald stelt dat Favoriet FM
alleen voor vier gemeenten stond: Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar (zie Wiki).
Renkum staat daar weer niet bij. RTV Connect mag zich dé streekomroep voor Midden
Gelderland noemen. Als ze nu zelf hun site vermelden voor welke gemeenten dan is het
helemaal goed…
De voorzitter van de Stichting Streekomroep Midden Gelderland, Wim Ludeke, legt het ons
als volgt uit. “Het zit als volgt: RTV Connect is de nieuwe uitzendnaam voor en van de lokale
omroepen Favoriet FM en RTV Arnhem. De besturen van beide omroepen hebben besloten
onder één naam verder te gaan, aangezien wij willen transformeren van een lokale- naar een
Streekomroep. Dat betekent dat RTV Arnhem en Favoriet als radionaam zijn komen te
vervallen, maar we hebben nog wel twee besturen, die ieder bestuur zijn van een stichting.
Zo heet de stichting waaronder de werknaam RTV Arnhem viel de stichting Streekomroep
Midden Gelderland en van Favoriet is dat de Liemerse Omroep Stichting Favoriet FM.
Beide stichtingen hebben een zendmachtiging: stichting Streekomroep Midden Gelderland
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heeft de machtiging voor de gemeenten Arnhem en Renkum, de Liemerse Omroepstichting
voor de gemeenten Zevenaar, Doesburg, Duiven en Westervoort.
Samengevat: RTV Connect is de gemeenschappelijke uitzendnaam van de twee stichtingen
en is er dus voor de gemeenten Arnhem, Renkum, Zevenaar, Duiven, Westervoort en
Doesburg.”

Jos woont in Eindhoven. Hij rijdt een SEAT Arona. Met af fabriek een antenne (20 cm) voor
FM/DAB+. De ontvangst van de MTVNL-mux (zender Loon op Zand) laat in Eindhoven te
wensen over. De NPO-zenders zijn vlak over de grens (BE) vaak niet meer te ontvangen.
Zijn vraag: is er een betere antenne?
Dus: afschroeven huidige en vervangen door een betere spriet of andere antenne (haai?).
Wie weet dit? Mail ons!

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

Trieste zaak. Na de NOS verwijdert ook Omroep Brabant de logo’s van haar satelliet- en
andere bedrijfswagens. Reden is ook hier de bedreigingen tegen de media. De plopkappen
(op de microfoons) blijven wel zichtbaar (NU.nl).
De NvJ denkt dat meer media dit voorbeeld gaan volgen (NU.nl).
Een knieval voor geweld, aldus hoofdredacteur Renzo Veenstra in het Brabants Dagblad.

Op 23 november besloot het bestuur van de IBC dat de beurs gecanceld werd (zie hier).
Als reden werd opgegeven de covid-maatregelen die in Nederland gelden “and feedback
from the IBC exhibitor and visitor community”. Veel standhouders hadden al afgezegd
vanwege de beperkingen door covid.
In plaats van een fysieke beurs zal een gedeelte digitaal worden gepresenteerd.

Orange Belgium, dochter van het Franse Orange, koopt de Waalse kabelmaatschappij Voo.
Orange Belgium start exclusieve onderhandelingen om Voo definitief in te lijven. Telenet
reageert teleurgesteld. Bron: De Standaard en RadioVisie.
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In Vlaanderen wordt van 18 t/m 24 december weer ‘De Warmste Week’ gehouden. Deze
keer coronaveilig. Verslag onder andere via de VRT (Eén, MNM en Studio Brussel).
Bron: De Warmste Week.

Ook Radio JND (Best) houdt een warme actie: 100 uur radio van 8 t/m 12 december om geld
in te zamelen voor ‘kinderen die het thuis niet breed hebben’. Doneren voor JND Pakjeshuis
kan met iDeal. Zie hier. En het artikel in het ED.

ODMedia gaat technische diensten leveren aan de M7 Group voor een breed scala aan films
en tv-series van verschillende contenteigenaren, waaronder StudioCanal, Dutch Core en
VRT en voor het SVOD-aanbod van M7 Group. Volgens de overeenkomst zal ODMedia
maandelijks content verwerken voor de M7 Group. Bron: ODMedia.

De M7 Group deelt in een persbericht op 25 november mee drie distributie-overeenkomsten
voor de satelliet op 1 west te hebben gesloten. Te weten met RTL+ Hungary (onder andere
voor UEFA-wedstrijden in HD voor de Hongaarse kijkers), ViacomCBS (Nickelodeon HD) en
Network4 in combinatie met Viasat World (Viasat Explorer, binnenkort voor Hongarije van
start).

De leveringstermijnen voor de internetdienst via satelliet van Starlink worden steeds langer.
De vertragingen stapelen zich op. Volgens Digital Trends klagen veel mensen die een
bestelling hebben geplaatst, dat hun levertijden met een jaar zijn uitgesteld. Sommige orders
zouden pas eind 2022 of zelfs 2023 worden geleverd. Bij sommige klanten is de
oorspronkelijke verzenddatum zelfs plotseling met een jaar of meer uitgesteld, gewoon nadat
zij hadden gereageerd op een bericht op de Starlink-website waarin hun werd gevraagd hun
2 december 2021 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 21/26

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 26
serviceadres bij te werken. Op Twitter maakt Starlink excuses (23 november 2021): “We
verontschuldigen ons voor de vertraging en werken via onze engineering-, supply chain- en
productieteams hard aan het verbeteren en stroomlijnen van ons product en onze fabriek om
onze productiesnelheid te verhogen”. De oorzaak van het tekort aan hardware zou een tekort
aan silicium zijn.
In augustus werd gemeld dat er 100.000 pakketten verstuurd waren naar klanten.
Ondertussen blijft Starlink satellietjes lanceren en wordt het in meer landen actief. Maar als
de leveranties achterblijven komt er ook geen geld binnen.
Bron o.a. Business AM.
Bij Tweakers lezen we een bericht waarin een reden te lezen valt voor de vertraging: de
levering van Raptor-motoren voor de Starship-raket waarmee de satellietjes gelanceerd
worden. Gevolg is dat er minder inkomsten zijn en zelfs een faillissement voor Starlink dreigt.

Op 2 december staat in Soyuz, Europe’s Spaceport in French Guiana, de lancering gepland
van twee Galileo satellieten van ESA. Deze worden ingezet voor navigatie. Zie de bron met
daarbij de interessante uitleg in de video, ook te zien via YouTube.
De ESA meldt 29 november: groen licht voor de lancering.
De oude (1994) Astra 1D is op weg naar haar laatste rustplaats… Bron: Advanced TV.

De BBC bereikt wekelijks, met al haar diensten, wereldwijd 489 miljoen volwassenen. Dit is
in tien jaar meer dan een verdubbeling. In 2022 zullen 500 miljoen volwassenen bereikt
worden, een mooi cadeau voor de dan 100-jarige BBC. Bron: RXTV info.
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Na ruim 70 jaar is er in Vlaanderen een einde gekomen aan de verspreiding van analoge tv.
Voortaan is alles digitaal.
Als laatsten konden huishoudens in de gemeenten Beerse, Geel, Stabroek, Sint-JorisWinge, Perk en Middelkerke tot 30 november gebruik van analoge tv van Telenet.
De digitale omschakeling van zo’n 300.000 huishoudens heeft twee jaar in beslag genomen.
Op de site van de VRT staat een mooie samenvatting van het ontstaan van analoge tv via de
antennes, de aanleg van kabel-tv en uiteindelijk de digitale decoder.

De ‘DVB Steering Board’ heeft de specificaties goedgekeurd waaronder 8K UHD kan worden
gebruikt. De huidige HEVC-code (H.265) wordt uitgebreid. Bron: DVB.org (NL-vertaling).
4K: op Astra 19,2 oost zijn twee Duitse zenders veelal fta te ontvangen: Pro7Sat.1 UHD en
UHD1 by ASTRA / HD+ (zie Kanalenlijst Hans, boeket Duitsland en boeket Ultra HD/4K).
Hoogtepunten van december kun je hier lezen.

Hardwarenieuws
Geen bijzondere hardware tegengekomen. Iemand wel iets gezien of gekocht? Mail ons!

Softwarenieuws

KPN stuurt naar testers versienummers NMC 8.0.132_4 en HTML 4.132.216 van de nieuwe
software voor de interactieve decoder. Als alles goed werkt volgen de andere klanten.
Zie Totaal TV.
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Zie ook hier bij Totaal TV: “KPN gaat de mogelijkheden voor gebruikers van de eerste 4Kdecoder die voor Interactieve TV in gebruik is genomen enigszins versoberen.”
Kanalenlijst Hans zal deze maand twee keer verschijnen:



Zoals gebruikelijk aan het begin van de maand (3 of 4 december);
Een extra uitgave halverwege de maand (rond 16 december).

Reden voor de extra uitgave:






7 december stopt Ziggo met de doorgifte van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 in SD;
14 december: wisseling van veel tv-zenders Italiaanse omroep RAI op Hotbird;
14 december: einde ARD-radiozenders in mpeg2, einde ARD Alpha SD en einde
oude transponder voor WDR-HD-tv;
15 december: NPO voegt NPO Nieuws en NPO Politiek samen, einde oude NPO
Nieuws en einde NPO Zappelin extra. Wijzigingen in NPO radio-themakanalen;
En de ‘normale’ wijzigingen sinds de vorige uitgifte.

Satellietclub De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 18 december, samen met computerclub
Pegasus, van 11.00 uur tot 16.00 uur weer een fysieke clubdag gepland.
Deze keer dus bij uitzondering de derde zaterdag van de maand.
Mededeling bestuur De Transponder
“De zaal gaat open om 11.00 uur en sluit om 16.00 uur.
De coronaregels zijn weer aangescherpt, voor ons gelden de horecaregels:
- een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code);
- een vaste zitplaats innemen;
- er wordt een gezondheidscheck gedaan .
Wellicht 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.
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Op 25 november heeft secretaris Dolf een e-mail met bijlage naar alle leden van satellietclub
De Transponder gestuurd. Inhoud: toekomst van dit blad (UP/DOWNLINK) en van
Kanalenlijst Hans. Aanleiding is de gezondheid van Hans. Oproep aan de leden: kijk nog
eens goed naar deze e-mail en denk na of je iets kan betekenen. Anders… einde.

Uitsmijters
DART onderweg
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De NASA stuurt DART naar een asteroïde om te kijken of deze van baan veranderd kan
worden. Na DART stuurt ESA nog Hera.
DART = Double Asteroid Redirection Test.
Bron: ESA. Zie ook HLN.
De sonde is door een Falcon 9 raket van SpaceX gelanceerd, zie Tweakers.
Ooit goed voor de oude banden (AM, KG, enz.). Nu schroot… ;-)

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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