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Voorwoord  
52 weken in een jaar, al 27 nummers dus ruim eens per twee weken. Of er nog een nummer 28 komt 
valt te bezien. Redactielid Hans wordt mogelijk voor een paar weken opgenomen in een ziekenhuis. 
Dan kan er niet gewerkt worden aan de UP/DOWNLINK of Kanalenlijst Hans. Daarom alvast voor alle 
lezers fijne dagen gewenst en een goed 2021. Moge we dat dit jaar nog herhalen in nummer 28… 
 
In dit nummer onder andere: 

 Viaplay in maart 2022 voor € 13,99 per maand beschikbaar; 

 Geen wijzigingen bij NPO op DVB-T2; 

 Meer uitleg over de ontvangst van Tivùsat (Italië), zonder abonnement te zien; 

 Test van een auto-antenne: A-merk of de af fabriek? 
 

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: 

 11 december t/m 6 januari. Zendmast IJsselstein, Gerbrandytoren, voor de 23e keer 

de grootste kerstboom van Nederland, zie de site van de Grootste Kerstboom. Deze 

staat niet in Lopik maar in IJsselstein (In de buurt); 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
mailto:specials@detransponder.nl
https://www.degrootstekerstboom.nl/2021/11/19/grootste-kerstboom-straalt-vanaf-11-december-voor-de-23e-keer/
https://indebuurt.nl/ijsselstein/genieten-van/mysteries/gerbrandytoren-de-zendmast-van-lopik-of-ijsselstein~96709/
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 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 tv-

zenders 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; 

 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; 

 19 december. Junior Eurovision Songcontest in Parijs, productie: EBU; 

 Eind december/begin januari: de NPO wijzigt de radio-themakanalen. Onder andere 

NPO Radio 4 Concerten en NPO 3FM Alternative komen niet terug; 

 1 januari. Einde Podium TV (noord Nederland); 

 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; 

 1 maart 2022. Viaplay Nederland kan geactiveerd worden; 

 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 

In het vorige nummer zijn we uitgebreid ingegaan op de wijziging van de NPO themakanalen 

per 15 december. De aandacht van de NPO ging primair uit naar de kabelproviders en ook 

naar Canal Digitaal. Maar de NPO zendt ook uit via DVB-T2. We vroegen naar wijzigingen 

hier en kregen het volgende antwoord. 

“Op dit moment zendt NPO naast NPO 1, 2 en 3 ook NPO 2 extra uit via DVB-T2. Er is geen 

ruimte om er een extra kanaal bij te plaatsen. NPO 2 extra is er eind vorig jaar aan 

toegevoegd om de DVB-T2-gebruikers ook toegang te geven tot de extra 

cultuurprogrammering van de NPO toen de theaters gesloten waren. Omdat de theaters nu 

(grotendeels) opnieuw dicht zijn, houden we hier vooralsnog aan vast.  

Mogelijk dat we in een later stadium zullen wisselen tussen NPO 2 extra en NPO Politiek en 

Nieuws. Overigens zijn alle NPO-kanalen en dus ook de extra kanalen voor iedereen vrij 

beschikbaar via NPO Start. Vriendelijke groet, Thijs van Soest, NPO ” 

De NPO heeft de providers gevraagd dezelfde kanaalnummers aan te houden. Ziggo gaat dit 

ook doen, niet per 15 december maar pas op 3 januari 2022. Om de drie themakanalen te 

ontvangen moet je wel een Movies & Series XL of TV Zenders Plus pakket hebben. Zie de 

Ziggo pagina zenderwijzigingen voor deze wijziging en kanalen die tot 3 januari worden 

opgesteld voor alle klanten met TV Standard en Ziggo GO. 
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https://www.infosat.de/digital-tv/satellitenfernsehen-countdown-l-uft-f-r-frequenzumstellungen-der-ard
http://www.satfinder.info/index.php?tabellenzeigen=ja&uebergabe=frequenzfinder&positionID=3&satellitenameID=136&transponderID=153
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-regios-mill-hilversum-en-emmen-stappen-over-op-digitale-radio/
https://junioreurovision.tv/
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2021/bbc-three-broadcast-channel
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-3/review-bbc-three-television-channel
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.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/zenderwijzigingen
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Op 3 december kregen we van een andere afdeling van de NPO nog een verlaat antwoord 

op onze vraag welke radiozenders gaan verdwijnen. Eva van Dijk, afdeling Webcare, schrijft: 

“NPO Zappelin Extra en NPO Nieuws stoppen inderdaad per 15 december. Ook stoppen we 

rond de jaarwisseling met de radiothemakanalen NPO 3FM Alternatief, NPO Radio 4 

Concerten, NPO FunX Fissa en NPO FunX Slow Jamz.” 

OK… maar stoppen op DAB+ is niet hetzelfde als compleet stoppen. Sommige radio-

themakanalen gaan online door. We volgen het en zullen je hiervan op de hoogte houden. 

4 december, de NPO deelt mee dat de themazenders FunX Slow Jamz en FunX Fissa in 

theorie themakanalen van de lokale omroepen worden.  

FunX Fissa en FunX Slow Jamz blijven bestaan als internetzenders, maar dan onder licentie 

van de lokale publieke omroepen die ook verantwoordelijk zijn voor de Amsterdamse, 

Rotterdamse, Utrechtse en Haagse versies van FunX. Zie ook Nederlands MediaNieuws. 

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

 

Op 14 december wordt een wijziging aangebracht in het Duitse aanbod van ARD-radio en de  

tv-zenders SR (Saarländische Rundfunk) Fernsehen SD en ARD alpha SD. Radio: distributie in 

mpeg2 vervalt. Alle zenders zijn al te beluisteren met de norm AAC-LC. TV: de SD-versies 

vervallen, ze zijn al fta te ontvangen in HD. Zie voor meer informatie de ARD en InfoSat.  

Astra 3B op 23,5 oost 

   

Op transponder 11934 H verdwenen Test 1 en Test 2 om plaats te maken voor Prima Show en Prima 

Star, Tsjechië, Skylink, code. Zie Skylink (NL-vertaling). 

 

 

De M7 Group heeft een overeenkomst gesloten met RTVS, de publieke omroep van 

Slowakije. Alle zenders van RTVS (vier, te weten: Jednotka = RTVS 1, Dvojka = RTVS 2, 

Trojka = RTVS 3 en de gloednieuwe zender RTVS Šport) worden door de M7 Group via de 

Astra 23,5 oost gebracht via haar dochter Skylink. In HD en met epg.  

Op dit moment worden de zenders gebracht door Towercom. Het omzetten naar transponder 

11954 H begint deze maand al. Op tijd voor de Olympische Winterspelen.  

Eerder ging de zender TV8 (OSEM HD) al van Towercom naar de M7 Group, fta.  

Op 8 december werd dit in een persbericht bekend gemaakt. 

In het Slowaaks is Osem 8, Jednotka is 1, Dvojka is 2 en Trojka is 3. Weer wat geleerd… 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://nederlandsmedianieuws.nl/media-nieuws/NPO-stopt-met-NPO-Nieuws-NPO-Zappelin-Extra-en-enkele-radiothemakanalen-per-15-december-2021/
https://www.ard-digital.de/transponderwechsel
https://www.infosat.de/digital-tv/satellitenfernsehen-countdown-l-uft-f-r-frequenzumstellungen-der-ard
https://www.skylink.cz/
https://www.skylink.cz/novinky/234cs-prima-show-a-prima-star-na-skylinku
https://www-skylink-cz.translate.goog/novinky/234cs-prima-show-a-prima-star-na-skylinku?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slowaaks
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Links: Jaromir Glisnik (M7 Group). Rechts: Jaroslav Reznik (RTVS)  

De vier zenders werden 10 december op de M7 Group-transponder al actief. Nog even tegelijk met de 

oude transponder van Towercom.  

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

Geen noemenswaardige wijzigingen sinds het vorige nummer.   

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

Op 11662 V is het kanaal van Videolina tijdelijk een ‘feestzender’, fta.  

 

Abu Dhabi TV HD, Arabisch, fta. In plaats van AD Sport 1 HD. 

The Map Report TV, verdween en kwam weer terug, fta. 

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

Sunlite via korte golf 

Zoals aangekondigd zou Sunlite op 5 december beginnen via de korte golf. Dat klopte ook. 

Onder andere te beluisteren, met enige ruis en fading, via de site van de TU Twente. Kies 

daar voor AMsync voor het beste geluid.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.m7group.eu/about-us/
https://www.rtvs.sk/historia/riaditelia/jaroslav-reznik
https://sunlite.nl/
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
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Ron (uit Budel) had een goede ontvangst met zijn RSP met draaibare MFJ antenne.  

Herbert Visser (RadioCorp/Sunlite) meldt ons op 5 december: “Er komt een 400 watt zender 

aan die speciaal voor de 5955 wordt gebouwd maar onderdelen kwamen te laat binnen. Dus 

nu staat er een ‘leenzender’ van 75 watt die niet op afstand kan worden aan- en 

uitgeschakeld dus de komende twee weken is het inderdaad eventjes 24 uur per dag. 

Daarna van 07.00 tot 19.00 uur onze tijd.” 

 

Viaplay in maart 2022 beschikbaar in Nederland 

 

De NENT Group hield woord: op woensdag 8 december werd meer bekend gemaakt over 

haar VOD-dienst Viaplay voor Nederland.  

“Amsterdam, 8 december 2021 - Op 1 maart 2022 wordt Viaplay in Nederland gelanceerd. 

Vanaf deze datum brengt de streamingsdienst van Nordic Entertainment Group (NENT) een 

uniek aanbod aan premium live sport, Viaplay Originals, internationale films en -series, en 

content voor kinderen. Een abonnement, van EUR 13,99 per maand, kan direct bij Viaplay 

worden afgesloten of via verschillende partners, waaronder VodafoneZiggo en KPN. 

Nederland wordt het elfde land ter wereld waar Viaplay beschikbaar zal zijn en tegen het 

einde van 2023 zullen tenminste vijf andere markten volgen. ” 

Met KPN en Ziggo is een meerjarige overeenkomst gesloten.  

Viaplay brengt voor Nederland sport (onder andere de F1, PDC Darts, Matchroom snooker 

en pool evenementen en alle KSW mixed martial arts toernooien). Onder de naam Viaplay 

Originals worden veel dramaseries gebracht. Ook internationale series en films en 

programma’s speciaal voor kinderen worden geboden. Alle Viaplay Originals en 

internationale content bevatten Nederlandse ondertiteling en alle content voor de kinderen 

wordt nagesynchroniseerd. 

De Viaplay-app is beschikbaar voor veel devices: smart TV's; iOS en Android smartphones 

en tablets; Chromecast en Apple TV; en PC en Mac.  

  

Zie voor Viaplay via KPN hier voor meer informatie. De Viaplay app wordt toegevoegd aan 

het abonnement bij KPN. 

  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.kpn.com/televisie/pakketten/viaplay.htm
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Zie voor Viaplay via Ziggo hier (nieuwsbericht) en hier (voor abonnees) voor meer informatie. 

Ziggo klanten kunnen eenvoudig Viaplay toevoegen aan hun pakket. 

Samenvattingen van de F1 blijven bij Ziggo Sport te zien (zie hier). 

De Grand Prix van Zandvoort is de komende drie jaar live bij de NOS te zien. Op televisie, 

maar ook online. Dit is onderdeel van een overeenkomst die de NOS heeft gesloten met 

rechtenhouder Nordic Entertainment Group (NENT). De volgende editie van de Dutch Grand 

Prix is op 4 september 2022. Bron: NOS.  

 

 

Actuele informatie over Viaplay is ook te vinden op de site van GOstreaming. Je kunt daar 

een e-mailadres invullen voor automatische berichtgeving.  

 

Op 8 december meldt Gostreaming dat de prijs van Viaplay via KPN of Ziggo wellicht lager 

ligt dan de genoemde € 13,99 per maand.  

 

Persbericht 8 december 2021: “Van vrijdag 10 maart 2022 tot en met zondag 12 maart 2022 

zijn de eerste Formule 1-uitzendingen te zien bij Viaplay. Drie avonden op rij worden de 

kijkers bijgepraat over de testdagen op het circuit van Bahrein en natuurlijk de verrichtingen 

van de Nederlander Max Verstappen. Een week later, op vrijdag 17 maart 2022, gaat het 

Formule 1-seizoen 2022 officieel van start met de vrije trainingen voor de Grand Prix van 

Bahrein. In totaal kunnen de Nederlandse fans rekenen op ruim 12 uur live tv per Grand Prix 

weekend. ” 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://vodafoneziggo.nl/nieuws/samenvattingen-formule-1-blijven-te-zien-op-ziggo-sport/
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https://gostreaming.nl/viaplay-kijken-in-nederland-dit-moet-je-allemaal-weten/
https://gostreaming.nl/viaplay-abonnement-via-ziggo-en-kpn-wellicht-goedkoper/
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Overig nieuws 

 

Het is algemeen bekend dat KINK ook graag een FM-frequentie krijgt. Thans is de zender 

alleen online en via DAB+ te beluisteren.  

De veiling voor FM-frequenties ging echter vanwege de coronapandemie niet door. De 

huidige licenties kregen een verlenging met drie jaar. KINK is het hier niet mee eens en stapt 

nu naar de rechter.  

KINK vraagt de bestuursrechter om een streep te halen door de noodverlenging en de 

staatssecretaris te gebieden de huidige FM-frequenties gewoon opnieuw aan te bieden aan 

marktpartijen. Hierdoor krijgen KINK en mogelijke andere nieuwkomers een eerlijk kans om 

hun groeiende publiek te bereiken.  

Bron o.a. KINK en NU.nl. Meer informatie bij Nederlands MediaNieuws. 

 

 

PINK is online gestart. Een Belgische (Vlaamstalige) radiozender voor en door vrouwen. “Bij 

ons hoor je dagelijks de beste mix van female artists, nieuws op maat en de topics die jou 

interesseren. Pink is eerste radiozender in Vlaanderen gemaakt door en voor vrouwen. Klaar 

voor een female radio met ballen?” Stream hier.  

 

In de zomer 2022 worden de DAB+-kanalen voor de regionale en commerciële omroepen 

opnieuw ingedeeld. Negen van de 22 netwerken wisselen van kanaal. Zie Radiowereld voor 

een voorlopige indeling. Er zijn enkele lokale omroepen die hierdoor deze zomer van DAB+ 

frequentie moeten wisselen. 

 

Aanvullend hierop: Tweede Kamerleden van het CDA en CU hebben minister Blok middels 

een motie gevraagd de vergoeding voor de verlengingslicenties te verlagen. Op 14 

december wordt er gestemd. Zie Nederlands MediaNieuws.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://nederlandsmedianieuws.nl/radio/radio-nieuws/Kink-in-beroep-tegen-Stef-Blok-om-herverdeling-FM-frequenties-te-eisen/
http://pinkradio.be/
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https://radiowereld.nl/dab/2021/12/dit-is-de-nieuwe-tijdelijke-kanaalindeling-van-de-lokale-dab-netten/
https://nederlandsmedianieuws.nl/radio/radio-nieuws/CDA-en-ChristenUnie-willen-lagere-verlengingsprijzen-voor-radiozenders-Talpa-Network-en-DPG-Media/
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Inwoners van België kunnen via de site van Mijntelco een selectie maken van beschikbare 

providers voor internet, mobiele en vaste telefonie en televisie.  

 

 

Op 7 december zouden NPO 1, 2 en 3 in SD bij Ziggo vervallen. Dat klopt maar half. Op de 

frequentie waar deze zenders gezet zijn staan twee versies. Een SID geeft de mededeling 

dat de SD-zender niet meer beschikbaar is op verouderde mediaboxen (bijvoorbeeld NPO 1 

met SID 20041). De andere SID (19041) van de zender geeft gewoon beeld, fta in SD. De 

zenders zijn in mpeg2.  

We hebben Ziggo om opheldering gevraagd. En die kregen we al een dag later. Het klopt dat 

er twee SD/mpeg2-versies zijn. Eén met een still (stilstaand beeld) en een met een 

bewegend beeld. Beide zullen einde week 50 worden afgeschakeld. “Dan is er voor iedereen 

alleen nog maar de HD-MPEG4 versie van de zenders NPO 1, 2 en 3 te zien. Wij gebruiken 

de vrijgekomen ruimte op ons netwerk (door MPEG-2 af te bouwen) om meer interactieve tv, 

HD- en 4K zenders mogelijk te maken.”, schrijft de persvoorlichter.  

 

 

 

 

Eindelijk… de definitieve app van VRT NU voor de smart tv (er was al een testversie).  

Op 9 december is de eerste app gelanceerd voor Android en voor de nieuwste ontvangers 

van Proximus en Telenet. In januari volgt Orange.  Nog later volgen Apple TV en Samsung 

TV. Nieuw: “Nieuwe content ontdekken staat centraal bij VRT NU. In plaats van gebruikers 

uitsluitend voor te schotelen wat past binnen hun kijkgedrag, zet de app in op publieke 

omroepalgoritmes en smaakverbreding.” Bron: VRT. Zie de Google Playstore. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.mijntelco.be/
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2021/12/09/vrt-lanceert-tv-app-voor-vrt-nu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.vrt.vrtnu
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Brillux is een Duits bedrijf voor lakken en verven. Het geeft ook seminars voor 

woningverbetering. Het bedrijf heeft een eigen radiostation.  

Brillux wil een stapje verder en heeft een licentie aangevraagd om het programma landelijk 

te brengen. Bron: Satellifax. 

 

 

Veel nieuws over DAB+ in Frankrijk kun je vinden op de site Radiodigi van Martijn Metzing. 

Google NL-vertaling hier. Radiodigi is verantwoordelijk voor de officiële site van Frankrijk 

voor DAB+: DABplus.fr. 

 

    

De RAI is 10 december begonnen met de site Raiplay Sound. Het vernieuwde audioportal 

van de RAI.  

Hier vind je alle radiozenders van de RAI, podcasts en luisterboeken. Tevens extra 

informatie en tips. Er is voor kinderen een aparte afdeling. Een must voor Italië-liefhebbers. 

Men kan zich abonneren op een nieuwsbrief.   

Het feit dat men met Raiplay Sound zou beginnen was in februari 2021 al bekend (zie hier). 

Een advertentie in het muziekblad OOR van Radio Caroline. Zie ook Radiovisie. 
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https://www.raiplaysound.it/
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Toren 7, de zendmast in Roermond, heeft een aantal webcams. Ze zijn hier te zien.  

Met de kerst zal de toren ook verlicht zijn. Op 1 januari 2022 om 00.00 uur is  er een 

lichtshow van 15 minuten. Een reportage over Toren 7 is nog te zien bij L1. 

 

 

   

Blauw Bloed, het EO-royalty programma was 11 december voor het laatst op de oude 

manier te zien. Vanaf 28 januari is het programma in een nieuwe vorm: on demand. Maar er 

is ook wekelijks een reportage (NPO 1, vrijdag, 16.40 uur). Zie Blauw Bloed TV. 

Lokale omroepen 

 

Extra AM, een laag vermogen korte golf-zender vanuit Amsterdam (1332 kHz), zoekt weer 

donateurs.  

Zie de site voor meer informatie. Het donatieformulier blijft tot 1 januari 2022 open staan.  

 

 

In België/Vlaanderen gaan de Digitale Regio Aalst en Oilsjt Mjoezik de krachten in deze 

lockdown periode bundelen op www.oilsjt.be/.   

In het pand in Pieter Van Aelst is de radiostream van Oilsjt Mjoezik donderdag 1 december 

opgestart. Luisteren kan via de app. Bron: Oilsjt-site. 

 

 

In Eindhoven draait RaRaRadio vanuit een studio op Strijp S, een voormalig terrein van 

Philips. Het was de bedoeling RaRaRadio te verplaatsen naar het centrum op het terrein van 

VDMA (Van Der Meulen Anssems, een voormalige garage). Maar partijen zijn er niet 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.toren7.nl/tv-toren-roermond/webcam/
https://www.toren7.nl/tv-toren-roermond/lichtplanning/
https://www.1limburg.nl/grootste-kerstboom-van-limburg-ontstoken-roermond
https://blauwbloed.eo.nl/
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2021/12/vernieuwd-blauw-bloed-gaat-verder-on-demand-en-op-npo-1
https://www.extram.nl/
http://www.oilsjt.be/
https://www.oilsjt.be/index.php/algemeen/661-dratv-en-oilsjt-mjoezik-zijn-nu-een-team
https://rararadio.org/


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 27                   
 

12 december 2021   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 11/20 
  

uitgekomen. Dit kan het einde betekenen van deze zender, de gebruiksovereenkomst is 

opgezegd. Bron: ED. Stream hier.  

   

 

 

Rivierenland Radio was eerst enkel online. Recent is de zender ook via DAB+  via twee 

muxen te ontvangen. In de regio Eindhoven (7B) en in de regio Oss, Uden en Veghel (6A).  

 

Radio Bocholt (BE) is gestopt. De website is gesloten.     

Zie voor het laatste 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 

Op de vraag welke dakantenne op de auto voor DAB+ het beste is kregen we de volgende 

reacties binnen. 

Bob schreef: “Ik wil even reageren op het bericht van Jos met zijn Seat die een 

slechte  radio-ontvangst heeft. Ik heb hier ook vaker mee te maken gehad en de oorzaak 

bleek steeds een usb oplader voor de telefoon te zijn. Sommige types geven een veld 

waardoor de radio een heel slechte ontvangst krijgt.” 

Wim schreef: “Zeker geen haai! Daarvan is het ontvangstelement kleiner dan van een spriet. 

Simpel afschroeven en een andere spriet er op zetten, is een gok. Spriet en de filters in de 

bijbehorende antennevoet zijn op elkaar afgestemd. Er zijn antennevoeten met en zonder 

ingebouwde versterker. Een versterker compenseert de kabelverliezen tussen antenne en 

radio. Een versterker mag echter niet zo veel versterken dat bij sterke zenders de radio 

overstuurd wordt. Antennefabrikanten zorgen er daarom voor dat de versterker niet meer 

doet dan strikt noodzakelijk. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.ed.nl/eindhoven/join-the-stage-op-vdma-in-eindhoven-van-start-zonder-rararadio-online-zender-buiten-gezet-na-aanvaring~a8b8e507/
https://58c04fb1d143f.streamlock.net/rararadio/rararadio/chunklist.m3u8
https://www.rivierenland-radio.nl/
https://www.rivierenland-radio.nl/over-ons
https://radio-tv-nederland.nl/
https://radiovisie.eu/lokale-radio-in-vlaanderen-de-streams/


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 27                   
 

12 december 2021   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 12/20 
  

Goede ervaringen heb ik met een dakantenne van Calearo. Dit is een antenne met een 

scheefstand van 60 graden. De antenne is geschikt voor LG, MG, FM en DAB+ en heeft in 

de voet een voorversterker.” 

Wim stuurde een folder van Calearo mee. Daarin staan diverse antennes. Ook die geschikt 

zijn voor de combinatie AM/FM/DAB+ met GPS. De vraag is inderdaad: kan deze antenne 

zou worden opgeschroefd of is een complete installatie (opnieuw draden trekken) nodig? 

We hebben Wim gevraagd waar hij deze antenne gekocht heeft en bij deze zaak een 

simpele spriet gekocht. In de rubriek Hardwarenieuws vind je een test van deze antenne.  

Ben wil de streams uit Kanalenlijst Hans ook buitenshuis gebruiken. Hij vraagt of het mogelijk 

is een app te ontwikkelen voor Android en iOS. Helaas heeft de redactie die kennis niet en 

we hebben zijn vraag bij Pegasus (computerclub in Apeldoorn) gelegd. Een tip is wel: op de 

site van De Transponder staat bij de kanalenlijsten een bestandje met streams dat werkt met 

VLC. Dus op een tablet (Android) kun je de streams gebruiken.  

We hebben de vraag van Ben voorgelegd aan de maker van het VLC-bestand, Peter. Deze 

geeft als aanvullend antwoord: “Ikzelf heb geen iPad of iPhone maar je kunt in de Apple 

Store zoeken naar m3u8. En dan kom ik o.a. deze app tegen die de moeite waard lijkt op 

eens uit te proberen.” 

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

Wetenswaardigheden 

  

In het NMO (Nationaal Media Onderzoek) wordt per 2022 de naam ‘Boodschapper’ 

verandert in ‘Huishoudverantwoordelijke’. Op 3 december is dit door de SKO (Stichting 

KijkOnderzoek) bekend gemaakt. “Omdat de term ‘boodschapper’ de lading niet (meer) dekt, 

is besloten om deze doelgroep een nieuwe naam te geven. Met de doelgroep 

Huishoudverantwoordelijke (HHV), voorheen Boodschapper (BDS), worden de personen 

bedoeld die binnen een huishouden voor het grootste deel van het huishoudelijke werk 

zorgen. Er kan maar één persoon in een huishouden worden aangewezen als 

huishoudverantwoordelijke.” Dat weten we dus ook weer…   

 

Op 29 november was er in de Tweede Kamer een debat over de mediabegroting. Belangrijk 

onderdeel daarvan was de pilot om bij lokale omroepen professionele journalisten te 

plaatsen (het experiment Versterking lokale journalistiek door Samenwerking van de NLPO, 

RPO en de NOS). Dat kost geld. De pilot liep 1 december af. Journalisten zonder werk..? 

Nou nee, de minister vond geld uit een andere post (landelijk omroepgeld) en gaf subsidie tot 

april 2023. Goed nieuws voor de 44 lokale omroepen waar in totaal 63 journalisten werken. 

Zij moeten zich nu bewijzen. Meer bij de NLPO.  

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de verlenging van de pilot (Radiowereld). 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://apps.apple.com/us/app/iptv-m3u8-list-player/id1495585741#?platform=ipad
mailto:specials@detransponder.nl
https://www.kijkonderzoek.nl/
https://www.kijkonderzoek.nl/
https://www.nlpo.nl/debat-mediabegroting
https://radiowereld.nl/medianieuws/2021/12/meerderheid-tweede-kamer-voor-verlenging-pilot-lokale-omroepen/


        UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 27                   
 

12 december 2021   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 13/20 
  

 

VodafoneZiggo heeft met ViacomCBS Global Distribution Group een overeenkomst 

gesloten. Hierdoor komen er nieuwe films en series beschikbaar voor Ziggo Movies & Series 

(X)L in 2022. Bron: VodafoneZiggo. Zie ook Nederlands MediaNieuws (door David de Jong). 

 

  

De strijd tegen piraterij met IPTV gaat in Italië grote vormen aannemen. Zowel de aanbieders 

als de gebruikers komen in beeld. 

Recent heeft een rechtbank twee personen veroordeeld tot ieder vier maanden cel en € 

1.800,- boete. Ze brachten illegaal Sky Italia op de markt.  

De illegale markt wordt geschat op € 1,8 miljard per jaar. Een onderzoek van de Guardia di 

Finanza (Financiële politie uit Venetië) bracht met het project ‘IPTV Special’ zo’n 65.000 

abonnementen aan het licht. Er zijn 49 verspreiders geïdentificeerd die een straf krijgen. Een 

deel heeft al betaald. De positie van de 65.000 eindgebruikers wordt nog onderzocht.  

Bron: Digital News (NL-vertaling). 

    

Bijna negen jaar geleden (maart 2013) ging Spreekbuis uitsluitend digitaal. Nu is er weer een 

papieren editie op de markt gebracht: Spreekbuis Magazine. Voor € 6,95. Zie hier. 

 

  

Op 5 december zijn de ESA-Galileo-satellieten 27 en 28 gelanceerd. Dit betekent een nog 

betere navigatie. Bron: InfoSat.  
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Gevonden op Facebook, pagina de pagina van Radio Veronica (1959-1974).  

Het Zendschepen Museum is op 4 december in Alkmaar geopend. Als onderdeel van Het 

Beatles Museum.  

 

Zie ook de video op YouTube.  
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Ook journalisten van de VRT voelen zich bedreigd bij corona-demonstraties. Daarom werd 

het VRT-logo van de plopkap gehaald. Bron: Nieuwsblad. 

 

 

Voor alle abonnees op Netflix is er nu ook Tudum. Een soort nieuwsplatform waar Netflix 

mededelingen doet zoals over nieuw toegevoegde films en series. De app ‘leert’ van de 

kijkgewoontes van de abonnee. Bron: HLN. 

Als je een draaibare schotel hebt en je wil deze testen, op welke zender kun je dan het beste 

afstemmen? Op Sat4All heeft Wiz samen met Crazy Sat een lijst gezet voor de satellieten 

tussen 53 graden oost en 45 graden west (4 december 2021). 

 

 

De site van Flysat is weer terug. Met wijzigingen in satellietzenders en een aantal live 

streams, ingedeeld per land.  

  

Hardwarenieuws 

A-merk spriet voor de autoradio, beter dan de af fabriek-antenne? 

 

In het vorige nummer schreven we over de oproep van Jos. Hij wilde een betere dakantenne 

op zijn SEAT voor DAB+. Dat leverde twee reacties op (zie hiervoor), onder andere van Wim. 

Deze heeft zijn af fabriek-antenne vervangen door een van het Italiaanse merk Calearo, 

onder andere gespecialiseerd in auto-antennes. Wim kocht de antenne bij de firma MB Car 

Audio. Uiteraard zijn er meer winkels, het is maar een voorbeeld. Calearo schijnt het beste 

merk te zijn in de auto-antennemarkt.  

We vroegen de winkel naar de beste oplossing. Beste in dit geval ook de simpelste: de 
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huidige spriet er af en een betere er op. Het trekken van kabels zien we namelijk niet zitten. 

De antenne moet wel geschikt zijn voor AM, FM, DAB+ en… navigatie (GPS).  

Al snel kregen we een antwoord: de gps-ontvangst zit niet in de spriet maar in de voet van 

de antenne. Dus de spriet heeft geen invloed op gps. Voor een betere DAB+-ontvangst is 

enkel het vervangen van de spriet voldoende.  

pijl wijst naar de voet van de antenne. 

MB Car Audio: “Het GPS gedeelte zit bij de Seat in het voorste gedeelte van de antenne, niet 

in de spriet. Als u de spriet vervangt voor een langere, heeft u zeker beter ontvangst. De 

aansluiting is M5 of M6 en hier hebben we voor beide een oplossing beschikbaar. Een 

Calearo spriet is altijd beter dan de standaard versie, minder kan het zeker niet worden.” 

MB Car Audio heeft twee types van Calearo die in aanmerking komen. Een type met een M6 

schroefdraad en een met een M5/M6 schroefdraad (“Wordt geleverd met M5 naar M6 

draadeind en M6 naar M6 draadeind”). We kozen voor de eerste (duurste, meer windsels om 

de staaf, beter..?). De af fabriek-antenne meet 20 cm. De Calearo-antennes het dubbele. 

M5/M6              M6 

De antenne werd op zaterdag 4 december online besteld en op 7 december ontvangen.  

Een kleine test met een ritje van Eindhoven naar Leuven (BE) en terug.  

Sunlite radio, via het MTVNL-netwerk, zender Loon op Zand. Met de af fabriek-spriet 

ontvangst tot de grens met België. Met de Calearo een paar km in België. Op de N2 bij 

Eindhoven, met geluidsschermen, iets betere signaalopbrengst. 

VRT Radio 2 Bene Bene. Ongeveer gelijk aan de af fabriekantenne. 

NPO radiozenders. Het lijkt in België iets beter te gaan met de Calearo maar het verschil is 

klein. 

Conclusie: als je huidige af fabriek-antenne het signaal slecht oppikt valt te overwegen een 

A-merk antenne te plaatsen. Maar verwacht geen wonderen. Voor € 30,- kun je je financieel 

geen buil vallen. De footprint van een DAB+-zender kent natuurlijk beperkingen.  
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Tivùsat ontvangen, eenmalig de CI+ CAM of kaart aanschaffen is voldoende 

 

In ons vorige nummer schreven we over de wisseling van RAI-zenders in de nacht van 13 op 

14 december. Een deel van de zenders is gecodeerd maar gaan open o.a. met een kaart 

van Tivùsat. Een kaart geïntegreerd in een Tivùsat-CAM (CI+) of gestopt in een decoder, 

welk merk dan ook maar wel CI+ geschikt. Tivùsat noemt er een aantal (zie hier). Een 

decoder kan ook een geschikt tv-toestel zijn. Tivùsat heeft een lijstje per merk en type. 

 

 

 

   

Tivùsat is het gratis Italiaanse digitale satellietplatform gecreëerd door tivù srl, een 

dochteronderneming van Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, Local TV Association en 

Aeranti Corallo.  

Wat historie. Tivùsat is begonnen als een platform voor de marketing van digitale  

terrestrische televisie (DVB-T). Daarna is het begonnen met het vermarkten van 

satelliettelevisie, mede opdat delen van Italië die slechter bereikt worden met DVB-T te 

bedienen. 

Dankzij het satellietsignaal (via de Hotbird) maakt Tivùsat het mogelijk om de dekking van 

gratis digitale televisiesignalen naar 100% van het nationale grondgebied te brengen. 

Zenders: 180 (radio en tv), 60 tv-zenders zijn in HD. Zie hier. De SD-versies worden 14 

december uitgezet, hun HD-versie is er al.  

Tivùsat huurt zelf geen transponders. Dit doen de Rai (Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, Rai 

News24, Rai Storia, Rai Scuola,,Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Sport+) 

Mediaset (Rete4, Canale5, Italia1, La5, Mediaset Extra, Canale 20, TGCom24, Focus, Top 

Crime, Boing, Cartoonito, Cine34) Discovery Italia (Nove, DMax Italia, Real Time, Giallo, 

Motor Trend, HGTV Italia, Food Network Italia, Frisbee, K2), ViacomCBS Italia (VH1 Italia, 

Paramount Network Italia, Spike Italia, Super), Cairo Communication (La7 en La7d), en Sky 
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(TV8 en Cielo) zelf. 

 

Tivùsat  zorgt wel voor de Nagravision-codering, de marketing en de uitgifte van de 

smartcard en certificering van de CI+ CAMs die merken als Digiquest, SMiT, Tele System, 

Mediasat, i-Zap en Humax op de markt brengen. Ook doen ze de certfiicering van de 

satellietontvangers die merken als Digiquest, Strong, Thomson,Majestic, WWIO, Fuba, i-Zap, 

Tele System, ADB en Humax op de markt brengen. 

Een abonnement is niet nodig, de ontvangst is dus gratis. Helemaal gratis niet: je moet de 

CI+ CAM met Tivùsat kaart hebben (ongeveer € 114,-, zie bijvoorbeeld hier of goedkoper 

hier). Een losse kaart (zit bij de CAM) kan ook in een geschikt CI+ device, zoals een tv. 

Tivùsat schrijft over de kaart (vertaald): 

 

 

Dat Tivùsat populair is in Italië blijkt wel uit een bericht van het Italiaanse Digital-news (NL-

vertaling). In 2,5 miljoen gezinnen zijn al 4.402.000 Tivùsat kaarten geregistreerd. Registratie 

is alleen mogelijk op een Italiaans adres met een Italiaans fiscaal nummer (Codice Fiscale). 

Dus: Italiaan zijn is niet noodzakelijk, wel daar wonen en een Italiaans fiscaal nummer 

hebben. Mocht je daar iemand kennen… een persoon kan maximaal tien kaarten registreren. 

 

Conclusie: wil je graag Italiaanse tv zien, vooral in HD, dan is een CAM van Tivùsat een 

aanrader. Deze werkt in de meeste moderne smart-tv’s of een decoder die door Tivùsat 

wordt aanbevolen. In een Enigma2-ontvanger: OpenPLi is geschikt te maken voor CI+ maar 

je moet de weg weten. Let op: een CI+ CAM kan per provider verschillen.  

 

Softwarenieuws 

KPN meldt 2 december wéér een geplande software update voor een aantal receivers. Zie 

het KPN forum. Moderator Erik plaatst daar: 
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Wanneer komt ‘ie? Testgroep: 7 en 9 december. Uitrol: 14 en 16 december.  

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 18 december, deze keer 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. 

In 2022 is de eerste clubdag gepland op zaterdag 22 januari.  

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.  

 

 

  

Uitsmijter 

Even geen schreeuwerige programma’s maar een rustig knapperend haardvuur.  

SBS6 biedt het de kijkers op Eerste Kerstdag van 18.30 tot 22.30 uur. Zie o.a. NU.nl.  

Op de achtergrond wordt als geluid Sky Radio gezet (Radiofreak). 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
https://www.detransponder.nl/links/
http://www.detransponder.nl/contact/
https://www.nu.nl/media/6171566/sbs-zendt-op-eerste-kerstdag-vier-uur-lang-een-knisperend-haardvuur-uit.html
https://www.radiofreak.nl/sbs6-zendt-eerste-kerstdag-urenlang-non-stop-sky-radio-uit/
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 zie BVN als je in Afrika zit... 

 

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. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.bvn.tv/astra4a/
https://www.detransponder.nl/downloads-2/nieuwsbrieven/
mailto:specials@detransponder.nl

