UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 28
Voorwoord
De ‘persco’ van 18 december live gezien? Dan was je een van de bijna 7 miljoen. Nederland zit weer
verder op slot. We zijn geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven en zaken online te doen. Wel… dit
volle nummer lezen past daar goed in.
Aan het eind van het jaar wordt vaak teruggekeken. In dit nummer kijkt Henk van Hunen zelfs jaren
terug naar alle ontwikkelingen in de satellietontvangst in Nederland. Een aanrader!
Wij hebben jaargang 11 met 28 nummers vol gemaakt. Begin 2022 hopen we terug te zijn. Maar wat
2022 verder brengt… een glazen bol heeft deze redactie niet.
Voor zover mogelijk: fijne dagen!
In dit nummer onder andere:
 De historie van satelliet-tv in Nederland (door Henk van Hunen);
 RT DE gestart op vier satellieten die niet op Duitstalige markt gericht zijn;
 NPO Nieuws en NPO Zappelin extra gestopt, NPO Politiek en Nieuws gestart;
 Wijzigingen Duitse zenders (ARD) en Italiaanse (RAI);
 Het verschil tussen Ziggo Sport HD en Ziggo Sport Select HD;
 Radio121 in de startblokken. En veel andere nieuwe radiozenders;
 Persvrijheid in Polen en Nederland;
 Dr. Dish Magazine weer van start.
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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De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode:











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);
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);
1 januari. De nieuwe omroep ON! gaat uitzenden;
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
15 december 2021, de NPO is gestopt met haar themakanaal NPO Nieuws. Er wordt
verwezen naar het ‘nieuwe’ kanaal NPO Politiek en Nieuws’.

Ook NPO Zappelin extra is gestopt. In de epg balk: “Helaas, deze zender is niet meer
beschikbaar”. Bekend was dat er voor jeugdigen voldoende programma’s op NPO 3 zijn.
Verwezen wordt naar NPO Start en de Zappelin-app.
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NPO Politiek kreeg woensdagmorgen 15 december haar nieuwe naam NPO Politiek en
Nieuws.
Alle NPO zenders zijn via NPO Start te bekijken in Nederland. Nu moeten de providers de
epg-naam nog aanpassen.

Eerder was al bekend dat de meeste providers de NPO-themakanalen hetzelfde nummer
geven. NPO 1 Extra krijgt 81, NPO 2 Extra krijgt 82 en NPO Nieuws en Politiek krijgt 83.
Ziggo stelt dit uit tot 3 januari 2022.
Luisteraars van Radio Maria hebben fors gedoneerd.

Tot 13 december konden verzoeknummers voor de ‘Hemelse 100’ worden ingediend. De lijst
wordt oudejaarsdag (31/12 vanaf 07.50 uur) uitgezonden tot in het nieuwe jaar.
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Minister Arie Slob gaat geen stappen nemen tegen de NPO naar aanleiding van het bericht
dat aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) voorlopig geen radioprogramma’s gaat
maken voor de publieke omroep. Hij meldt: “Ik kan niet treden in de interne overleg- en
programmeerprocessen bij de NPO. De inspanningen bij de NPO zijn er op gericht dat ON!
vanaf 1 januari 2022 kan uitzenden.” Bron: Spreekbuis.
Radiofreak heeft de luistercijfers NL van oktober-november 2021 gepubliceerd. Qmusic loopt
iets verder uit op NPO Radio 2. Op drie: Radio 10. Op vier: Radio 538. De grootste stijger is
NPO Radio 5 op plaats 7 met 7,1%.

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

Op 14 december schakelde de WDR de HD zenders op 12422 H af. Voor WDR Bielefeld,
Dortmund, Düsseldorf, Essen, Münster, Köln en Siegen moet voortaan op 11523 H
afgestemd worden.
ARD alpha SD werd wel afgeschakeld en kijkers kregen de mededeling over te schakelen
naar de HD-versie op 11052 H. Zie ard-digital.de/sendersuchlauf.

SR Fernsehen verdween van 12266 H. Deze zender is nu zowel in SD (12421 H) als HD
(11053 H) fta te zien.
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De radiozenders op 12266 H zwegen. Hoewel… een stem verzocht de luisteraars een
nieuwe scan te doen. Vierenveertig radiozenders zijn te vinden op 11053 H. Twintig op
10891 H.

Radio Lebensquelle en Radio Freundes-dienst stoppen eind dit jaar met uitzendingen via de
satelliet. Men gaat digitaal door via de site en DAB+. Zie de website. Beide zijn religieuze
zenders.
Transponder 12246 V is door het Franse CANAL+ leeg gemaakt. De zenders zaten al op
andere transponders. Zie Satkurier.

Astra 3B op 23,5 oost
Op transponder 12090 V waren drie testkanalen te zien. Vlak voor het uitgeven van dit blad
bleken deze vervangen te zijn door Barrandov Krimi, Kino Barrandov en TV Barrandov HD.
Allen gecodeerd. Skylink.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost
Geen bijzonderheden sinds het vorige nummer.
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost

Zoals in eerdere nummers aangekondigd zijn in de nacht van 13 op 14 december diverse
zenders van de RAI aangepast. Met aangepast bedoelen we soms een switch naar een
andere transponder of van SD naar HD.
Het gaat om de transponders 10992 V, 11013 H en 11766 V.
Bijzonderheden: RAI 1, 2 en 3 zijn thans fta in HD te ontvangen. Er is nog een SD-versie
maar deze zal binnenkort worden uitgezet. Ook in HD en fta zijn RAI Gulp, RAI News 24,
RAI Scuola, RAI Sport+ (soms gecodeerd wegens auteursrechten) en RAI Storia.
In HD maar gecodeerd: RAI 4 en RAI 5, RAI Movie, RAI Premium en RAI YoYo. Deze zijn
met een CAM/kaart van Tivùsat zichtbaar te krijgen. In het vorige nummer zijn we hier
uitvoerig op ingegaan.
Nog een tip. Menigeen heeft bij het image (OpenPLi enzovoort) bij de voorkeursinstellingen
Nederlands of Engels als taal ingesteld. Mocht je geen geluid hebben bij bijvoorbeeld RAI
Sport+ HD dan komt dit omdat deze zenders zowel een Engels als Italiaans audiospoor
heeft. Zelf even switchen (gele toets).

De RAI heeft nog een foutje hersteld. RAI Radio 3 had de epg van RAI 3 (tv)… nu heeft de
radiozender haar eigen epg. Opgemerkt door Allessandria Digitale op Facebook.

13 december gestart: Explorer Channel HD, Italië, fta. Gericht op cultuur, kunst, wetenschap
en de samenleving. Met onderzoek gericht op het promoten van het grote historische,
ecologische, culturele en creatieve erfgoed van Italië. Maar tevens voor Italianen om een
360-graden beeld van de wereld te zien. De productie is in handen van Oberon Media
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International. Een bedrijf dat meer audiovisuele programma’s in HD produceert. Oberon
Media is opgericht door Giuliano Berretta die van 1998 tot aan 2011 de algemeen directeur
(CEO) was van Eutelsat.
Zie Mediakey (NL) en de site van de zender. Op YouTube een promo.

Italiaanse onderzoeker verbonden aan ESA, Noordwijk, NL.

Op 14 december verscheen Virgin Radio TV, code (TivùSt).

‘binnenkort in de lucht’, op 21 december was het zo ver!

XTRA TV (uit Oekraïne) heeft een extra transponder in gebruik genomen: 10853 H. Alle
zenders zijn gecodeerd in VeriMatrix.
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Eutelsat 9B, 9 oost

Op 15 december verscheen RT DE, fta, op 11727 V (DVB-S2, 30000, ¾, 8PSK).
Het gaat om de Duitse versie van RT (voorheen Russia Today).
RT DE bericht er over in een persbericht van 16 december, zie haar website.
Dit is apart want deze zender zou geen licentie voor de Duitse versie hebben gekregen en
verscheen daarom eerder op de Russische satelliet Express AM8 (14 graden west), zie
verderop.
De RT-zenders worden vaak als spreekbuis gezien van de Russische staat. Uiteraard
ontkennen ze dat, RT DE via deze pagina. “Und ja, wir sind ein russisches Medium. In
hiesigen Live-Schalten und Kolumnen fällt immer öfter der Satz, Russland sei
unberechenbar und aggressiv. Dies zeugt davon, dass man Russland nicht verstanden hat
oder nicht verstehen will. RT DE gibt seinem Publikum einen Einblick in die Logik, die
Interessen und Ansichten Russlands.” En “RT ist eine autonome, gemeinnützige
Organisation, die aus dem öffentlichen Haushalt der Russischen Föderation finanziert wird.”
De provider is de ‘iKO Media Group’. Op dezelfde transponder verzorgt deze ook de tvuitzendingen voor TIN (The Israeli Network) en de radiozender van TRT tamil.

Doelgroep voor RT DE zal toch de Duitstalige markt zijn (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland).
Het valt niet te verwachten dat men daar de schotel draait van 19,2 naar 9 oost…
RT DE heeft een eigen site waar ook live gekeken kan worden. Stream hier. Ook te zien via
menig smart-tv, app, pay-tv-aanbieders en YouTube. Hoewel YouTube sinds 16 december
een melding geeft (zie ook NU.nl). Reden: in september werden twee Duitstalige kanalen
van RT opgeheven, omdat die de regels rond desinformatie over het coronavirus hadden
geschonden. YouTube staat niet toe dat de eigenaar van een opgeheven account een nieuw
kanaal aanmaakt.
De Russische Staat reageert met een dreiging YouTube te blokkeren (InfoSat) en wil dat
YouTube het kanaal weer vrijgeeft (NU.nl en Reuters).
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Op 16 december bracht RT een persbericht over de start van RT DE uit.

Volgens een handleiding van RT DE is de zender ook via de Eutelsat 16A (16 oost) te
ontvangen. In SD. Via de Eutelsat 9B in HD. Live hier.

Op de Eutelsat 16A is de zender de enige op transponder 12552 V (DVB-S, SR 2070, FEC
2/3). Met als aparte zendernaam YSM-011. Als provider staat er ‘DSNG’. DSNG staat echter
voor Digital Satellite News Gathering Services. Beetje vaag dus.
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RT DE is ook via de Express AMU1 (36 oost) te zien op transponder 12265 L.
RT DE zit daar in een gecodeerd pakket (NTV plus). De beam (Fixed 1) is niet in west
Europa te zien. Zie Lyngsat.

De vraag van de licentie blijft… heeft een van de 27 EU-landen die toch gegeven..? Volgens
Digitalfernsehen is er geen geldige licentie (NL-vertaling). RT DE stelt dat de licentie die TVNovosti uit Servië gekregen heeft voor verspreiding van RT DE via kabel en satelliet
voldoende is.
Zie ook InfoDigital (NL) 17 december: Duitse mediatoezichthouders zijn een procedure
gestart tegen de staatomroep RT. Bij geen enkele mediatoezichthouder is een licentie
gevraagd laat staan verleend. Terwijl er echt sprake is van een programma gericht op
Duitsland. RT verwijst naar een Servische licentie en beroept zich op het ECTT. Zie hier.

Op 11258 H begon de TVN Discovery Group met Eurosport 3 HD, 4 HD, 5 HD en 4K.
Gecodeerd. Pools audiospoor. Wellicht te zijner tijd voor de Olympische Winterspelen..?
Mandarin TV, een Frans-Aziatische zender met een licentie van de Franse CSA, fta.
Zie Satkurier en de site van de zender: mandarintv.fr.
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Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz.
Ziggo biedt (op kanaal 14) voor alle abonnees ongecodeerd Ziggo Sport HD aan. Er is echter
ook een zender met de naam Ziggo Sport Select HD. Deze brengt exact hetzelfde
programma als Ziggo Sport HD maar is gecodeerd. We vroegen om een uitleg.
Woordvoerder Vera Link (VodafoneZiggo) gaf 15 december aan: “De zender Ziggo Sport op

kanaal 14 is voor iedere Ziggo-kabel abonnee gratis te zien. Deze zender is daarom
ongecodeerd. De zender Ziggo Sport Select is gecodeerd omdat deze onderdeel is van het
Ziggo Sport Totaal pakket. Dit pakket kunnen klanten direct bij Ziggo afnemen maar ook bij
verschillende andere TV-aanbieders.”
We blijven het vreemd vinden. Andere tv-aanbieders krijgen van Ziggo het signaal en
bepalen dan zelf over de doorgifte (fta of tegen betaling).

Op 13 december is POTZ (BE) officieel begonnen met (online) uitzendingen.

In januari (2022) zal Radio121 weer te beluisteren zijn. Weer: deze zender was midden jaren
’90 via de satelliet en kabel te beluisteren. “Maar door de wijzigende wetgeving destijds en
het te brede format moest 121 de uitzendingen al snel staken” schrijft men op de nieuwe
website. De studio staat in Hilversum. De doelgroep: 40+. Maar vanaf 35 maar ook…
Nog een nieuwtje: “Het actueel weerbericht wordt verzorgd door Piet Paulusma.”
De zender gaat met haar tijd mee: online en via DAB+ te beluisteren. DAB+ nog niet in heel
Nederland maar in de regio’s Amsterdam/Hilversum, Rotterdam en Eindhoven.
Stream hier (thans zelfde promo).
We hebben Radio121 gevraagd op welke DAB+ kanalen. Antwoord: vanaf januari bekend.
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Apart… in België worden geen vergunningen voor de midden- of korte golf gegeven. Daarom
heeft Radio Onda in Nederland een licentie gevraagd en gekregen. De zender staat in
Borculo (Achterhoek) en bestrijkt een groot deel van Europa.
Radio Onda brengt een mix van Franse en Braziliaanse muziek met de bedoeling om de
Braziliaanse cultuur beter bekend te maken. Vandaar ook via de korte golf. Op 6140 kHz met
een vermogen 500 Watt. Binnenkort ook via DAB+ in Brussel.
Bron: Radiovisie.
We hebben de frequentie 6140 kHz getest via de TU Twente: niets. En door een deskundige
lezer met goede apparatuur (Ron): niets. Mogelijk tijdelijk.

En weer een nieuw online radiostation dat ‘back in time’ gaat. In België is ZZOldies gestart.
Zj Jempi omschrijft de zender: “Een droom die uitkomt, dat is ZZOldies! Met ZZOldies breng
ik jullie terug in de tijd met niet enkel de grote hits maar ook de minder grote. Een heerlijke
non-stop mix dus van gekende- en vergeten parels.” Stream hier.
Radio 7 Costa Blanca keert 21 december terug. Een Vlaamse zender met een studio nabij
Alicante. Zie de site. De (test)stream is er al. Zie ook deze video met historie en toekomst.
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Het wordt druk daar aan de Spaanse kust… ook Radio Mi Amigo de échte bouwt nog aan
haar studio in Playa del Aro (Apartado 427, 17250 Platja d’Aro, Girona) en wil begin 2022
beginnen met echte uitzendingen.

FM bijna dood? Nee hoor. Het Agentschap Telecom gaat door met het uitgeven van FMlicenties voor lokale initiatieven. Op 4 januari 2022 begint men daarmee.
Het gaat om zestien vergunningen voor het bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen,
Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort,
Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven.
Tot 1 februari 2022 kunnen partijen zich melden. Het gaat om analoge FM, er is geen
verplichting ook via DAB+ uit te zenden. Voor de zomer wordt de knoop doorgehakt.
De vergunningen lopen tot 1 september 2024. Bron: AT.
Ziggo heeft de sd-variant van NPO 1, 2 en 3 beëindigd. In het vorige nummer schreven we
over de twee varianten: een stilstaand beeld (still) met een mededeling en een andere SID
met nog wel beeld. Ook deze laatsten zijn nu voorzien van een still.

Radio Caroline heeft het vermogen van haar middengolfzender verviervoudigd… van 1 naar
4 KW. Zie RadioToday. De zender moet nu ook in België, Nederland en zelfs Duitsland en
Frankrijk te beluisteren zijn. Frequentie: 648 AM. Zie ook Radio Caroline news.
Lezer Ron (Cranendonck/Budel) meldt: “Signaal lijkt hier inderdaad een stuk sterker. 's
Avonds nauwelijks nog last van de stoorzender en nu overdag ook een beter signaal. Het
heeft dus wel effect, dat hogere vermogen.”

De radiozender COSMO (samenwerking WDR, Radio Bremen en RBB) is ‘uitgebreid’ met
een kanaal voor vrouwen. Het heet: COSMO fem:power. Site hier. Persbericht WDR hier.
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Lokale omroepen

Honderd uur non-stop radio maken voor een goed doel: voor 32.000 Brabantse kinderen een
cadeau in deze decembermaand. Het leverde Radio JND al € 20.000,- op. Op 31 december
wordt de actie afgesloten en het eindbedrag bekend gemaakt.
Bron: ED.

Paprika Tasty Radio is een online station vanuit Bergschenhoek (gemeente Lansingerland,
Zuid-Holland). Men brengt naast muziek vooral nieuws voor de tuinbouwsector. Daarom
noemt Paprika Tasty Radio zich de ‘tuinbouwradio’ van Nederland. “Met iedere ochtend livetalkshows over actuele horti-thema’s, rechtstreeks vanuit de studio in Bergschenhoek. En 3x
per uur updates van het laatste nieuws uit de tuinbouw, verzorgd door de redactie van
Goedemorgen Groente en Goedemorgen Sierteelt.”
Stream hier.

Free Star Radio brengt Nederlandstalige muziek ‘van toen en nu’. Stream hier.

Radio Emmeloord is weer via 747 AM te beluisteren. Naast online en lokaal DAB+. Van
19.00 tot 07.00 uur is Radio Seagull te horen. Eerst was de frequentie 1224 AM maar hier
werd de zender teveel gestoord.
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BO, Bollenstreekomroep, is bij Ziggo voortaan in HD (720p) te zien. Wanneer andere
providers, zoals KPN, het signaal van BO ook in HD in plaats van SD gaan aanbieden aan
hun abonnees is bij BO niet bekend.
Een FM-zender met een bereik van 20 meter. Deze staat in Roeselare (BE) bij een kersthuis.
Bron: Radiovisie.
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 van Ben in het vorige nummer om de streams ook buitenshuis te gebruiken via
een app geeft boudeman nog een tip: “Een alternatief is: afspelen in Kodi. In mijn Windows
versie van Kodi start de m3u8 link niet op. Echter, na verandering van de extensie m3u8 in
m3u loopt alles prima.”
Marcel vroeg of je bij TivùSat alleen de CAM (CI+) met kaart nodig had of toch een
abonnement. Naar wij begrijpen (website TivùSat) is een eenmalige aanschaf (en registratie)
nodig, geen abonnement. Een losse kaart koop je overigens niet, altijd met CAM (CI+) of een
decoder waar deze inzit. De CAM kan in diverse smart-tv’s. Zie de site van Tivùsat.

Registratie van de kaart kan op twee manieren. Of als persoon met een Italiaans soort
‘burgerservicenummer’ (fiscaal nummer) en adres, of als een in Italië gevestigd bedrijf met
een btw-nummer.
Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

Op 14 graden west hangt Express AM-8A. De eerste technische test voor RT auf Deutsch
vonden plaats (13 december gezien). Daarop is een promo te zien waarop de start staat
aangekondigd: december 2021. Deze Russische zender zou elders in Europa geen licentie
krijgen. Het zou teveel een propagandazender van de Russische staat zijn. De Express is
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een Russische satelliet.
Bron: Satkurier (NL) en InfoSat.
We hebben onze schotel gedraaid naar 14 graden west en kregen daar inderdaad een test
te zien. Maar ja… men wil een groot publiek bereiken in West-Europa…

Ondertussen is RT DE gestart met haar uitzendingen. Niet alleen op 14 west maar ook op 9
en 16 oost, zie hiervoor bij Eutelsat 9B over RT DE op andere satellieten en de rellen.

Vrijdagavond 17 december had een deel van Nederland zwart beeld op diverse zenders. De
reden was een storing in de nationale Mediagateway in Hilversum. De storing was kort na
middernacht weer hersteld. Bron: Breedbeeldweetjes.
Maanden geleden hebben we de M7 Group/Canal Digitaal de vraag gesteld hoe de diverse
zenders bij het satelliet-opstraalstation komen. Geen antwoord. Naar aanleiding van deze
storing is een reminder gestuurd. We hopen het antwoord met jullie in een volgend nummer
te delen.
Er zou wel beeld zijn gebleven via DVB-T2 (NPO en KPN Digitenne) en de RTL-zenders via
satelliet (aanlevering via Luxemburg?).

Vrijdagmiddag 17 december: triest nieuws uit Polen. De omstreden aanpassing van de
Poolse mediawet is door het parlement (Sejm) toch aangenomen.
Dit treft onder andere de onafhankelijke zender TVN24. Deze bericht er ook over (zie hier):
“Discovery zal "op alle mogelijke manieren blijven vechten" om TVN te beschermen, zei
Jean-Briac Perrette, President en CEO van Discovery International, in een interview met FT.
Nu gaat de wet naar de kanselarij van de president van de Republiek Polen, waar president
Andrzej Duda over zijn lot zal beslissen.”
De nieuwe wet kan voor Polen gevolgen hebben voor haar, toch al slechte, relatie met de
EU. De persvrijheid is in het geding.
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Zondag 19 december hebben tienduizenden mensen in onder andere Danzig, Stettin, Posen,
Krakau en Warschau gedemonstreerd tegen de aanpassing van de wet.
Bronnen: Villamedia en InfoSat.

Over persvrijheid gesproken… media-columnist Angela de Jong (AD en andere bladen DPG)
krijgt van Talpa geen (pers)berichten meer. Ze had zich, naar de mening van Talpa, te
negatief uitgelaten over programma’s van SBS6, Net5 en Veronica. De Jong zit er niet mee.
Bronnen: AD / ED, en Villamedia.
In haar column van 21 december valt ze overigens ook RTL aan. Deze zender presteert het
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om aflevering 1 van een nieuwe serie van Specials Forces Vips op RTL4 te brengen en voor
de overige afleveringen te verwijzen naar Videoland. Volgens De Jong moeten RTL en haar
Videoland wel want het is dringen op de streamingmarkt. Het aantal huishoudens dat zich
een abonnement op alle VOD-diensten kan veroorloven is beperkt. Volgens haar leidt dit tot
een nieuw fenomeen: streamingarmoede. “Zielige kindjes die niet kunnen meepraten op het
schoolplein, omdat hun ouders geen zeven abonnementen kunnen betalen per maand,
hoewel ze allebei fulltime werken.”
Volgens Telecompaper zijn er in Nederland voor het eerst meer ‘stapelaars’ (twee of meer
VOD-abonnementen) dan mensen met één VOD-abonnement.

RaiPlay is sinds 16 december ook beschikbaar bij Google TV. Zie hier (NL-vertaling).

Bijna acht op de tien Vlamingen (77%) is tevreden over de VRT. Maar uit onderzoek blijkt dat
er nog werk aan de winkel is met betrekking tot contact met jongeren, kortgeschoolden en
mensen met een buitenlandse afkomst.
Daarom is de VRT gestart een actieplan met zes werkpunten dat de publieke omroep verder
klaarmaakt voor de toekomst. Blikvangers zijn een sterk digitaal aanbod, betrouwbare en
kritische journalistiek en creatieve en ontspannende programma’s voor iedereen. “Zo
bestuderen we een nieuwe sitcom een laatavondprogramma”, klinkt het.
Het actieplan kwam tot stand na ‘Jouw VRT’, het grootschalige onderzoeksproject dat eerder
dit jaar werd opgestart. Bron: VRT en HLN.

Veel van onze lezers zullen Dr. Dish nog wel kennen. Echte naam: Christian Maß. Hij bracht
jarenlang via de Astra 19,2 oost een tv-programma met als titel Tec Time TV. Daarin besprak
hij allerlei nieuwtjes. Wegens te weinig inkomsten en hoge uitgaven moest hij daar mee
stoppen (zie hier). Daarna was er nog een nieuwbrief en een blad waar men zich op kon
abonneren.
De techniek gaat voort… HbbTV en Wir24.tv maken het thans mogelijk weer een programma
voor velen te brengen. Op de site van Wir24.tv is het eerste Dr. Dish Magazine te bekijken
(zie hier).
Op deze site staan ook linken naar de apps bij Google en Apple. Momenteel werken ze niet.
Wir24.tv zit ook op Astra 19,2 oost, 12633 H (Kanalenlijst Hans, boeket Duitsland).
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Iedereen kent wel de nieuwszender Euronews. Al actief in het analoge tijdperk. Formeel
gevestigd sinds de oprichting (1993) in Lyon. Euronews zendt in vijftien talen uit, is te zien in
160 landen en heeft een onafhankelijke redactie. Ooit een publieke organisatie door de
samenwerking van publieke omroepen van Europese landen. Zie ook hier.
Wat velen niet weten is dat Euronews thans een commercieel bedrijf is waarvan 88% van de
aandelen in handen zijn van durfinvesteerder Alpac Capital (Portugal) en van MGN (Media
Globe Networks van Naguib Sawaris uit Egypte).
Euronews deelt 17 december in een persbericht (NL-vertaling) mee dat er waarschijnlijk in
het eerste kwartaal 2022 wijzigingen zullen komen. Zowel in het bestuur als in de
aandelenverhouding. Alpac Capital wil de aandelen van MGN overnemen. Hiermee wordt
Euronews als het ware weer Europees. De resterende aandelen zouden in handen zijn van
de RTE (publieke omroep Ierland). Men hoopt in 2023 break-even te zijn. Zie ook RXTV info.

Stef Blok (demissionair minister EZK) wil zeer binnenkort in de Staatscourant de aanvraagregeling voor de verlenging van de landelijke commerciële FM-licenties publiceren. Met de
regeling en verlengingsprijzen. Tot die tijd onderneemt hij niets. Eerder had een meerderheid
van de Tweede Kamer gevraagd tot proportionele prijzen te komen.
Zie voor meer informatie het artikel bij Nederland MediaNieuws. En bij Spreekbuis.
Adformatie: “Geen nieuw onderzoek naar prijzen FM-vergunning, commerciële zenders
moeten diep in de buidel tasten.”
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Zie ook Radiowereld: EZK legt alsnog beperking van het bereik van een zender op bij
voorwaardelijke veiling regio FM.

Er komt een onafhankelijke adviescommissie die het kabinet uiterlijk 1 mei 2022 een advies
moet geven over het probleem met Inmarsat (Burum). Daarna volgt een gewijzigd Nationaal
Frequentieplan, met vooral aandacht voor de 3,5 Ghz-band, nodig voor 5G.
De veiling van de frequenties zou dan pas na 1 oktober 2022 kunnen plaatsvinden.
Bronnen: Rijksoverheid. Zie ook NU.nl.

Voor mobiele communicatie, apparatuur op korte afstand en breedbanddatatransmissieapparatuur heeft de overheid de 6 GHz-frequentie toegewezen voor Wifi 6E.
Concreet gaat het om een frequentieblok tussen de 5945- tot 6425-MHz. Zie Techzine.

De Belgische minister van Telecom Petra de Sutter heeft onlangs de nieuwe Belgische
Telecomwet aan het parlement voorgelegd. Klanten van Belgische providers krijgen meer
rechten. Zo moeten contracten duidelijker zijn en facturen eenduidig worden opgemaakt.
Een andere wijziging is dat aanbieders hun klanten straks in eerste instantie het
goedkoopste tarief moeten aanbieden. Ook kunnen klanten straks na een overstap een emailadres bij een oude aanbieder langer bij een nieuwe leverancier gebruiken. Ook komt er
een betaalde optie om dit adres nog langer dan een periode van maximaal 18 maanden te
gebruiken. Bron: Techzine.
De website van de Stichting Norderney zal er binnenkort anders uitzien. Het is volgens een
bericht op Facebook tijd voor groot onderhoud.
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Bbtvnews meldt dat de Türksat 5B met succes is gelanceerd. Ook Satkurier meldt dit met
een video van de landering. De 5B komt te hangen op 42 graden oost.

Hardwarenieuws

Het Agentschap Telecom waarschuwt, net als de Consumentenbond, mensen die online
hardware willen kopen uit andere dan Europese landen, veelal uit Azië. Vaak voldoet deze
apparatuur niet aan de technische eisen die we hier stellen en kan deze storing veroorzaken
en zelfs (brand)gevaarlijk zijn. Bron: AT.

Zie ook hier: Er komen verplichte veiligheidseisen voor ‘slimme’ apparaten. Een besluit van
de EU.
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Twee zendmasten in Beekbergen en Loenen zijn in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17
december in brand gestoken. De brandweer heeft in Loenen kunnen voorkomen dat de
gehele zendmast afbrandde. Dader(s) onbekend. Bron: NU.nl (met video) en NOS.

Softwarenieuws

“HDMI Licensing Administrator, het door HDMI Forum aangewezen onderdeel dat licenties
voor onder meer de HDMI 2.1-standaard verstrekt, stelt dat er niet meer naar HDMI 2.0
verwezen wordt en dat het nu een subonderdeel is van HDMI 2.1.” Bron: Tweakers.

Hoe begon satelliet-tv in Nederland?
Dit vroeg Henk van Hunen zich af en besloot het eens voor de lezers van de UP/DOWNLINK
uit te typen. Hier zijn bijdrage.
“Hoe begon satelliet tv in Nederland. We leven begin 80er jaren van de vorige eeuw…
De firma Huoma begon in Nederland met ontvangst van satlliet tv we hadden twee
satellieten, de ESA 1 en een satelliet uit het toenmalige oostblok. De USSR, het toenmalige
Rusland had een satelliet. De techniek was nog niet zo als nu en we hadden voor de
Europese satelliet een schotel van 2,40 meter nodig. De Russische was met een schotel van
90 cm te ontvangen. De firma Huoma haalde de 90 cm schotel uit de USA van het merk DH.
De ontvangst was met een kop voor 4 GHz perfect en je kon één of soms twee zenders uit
Rusland ontvangen. Op zich heel uniek want en was een behoorlijk tijd verschil en zenders
als Nederland 1 en 2 die voor het hele land te ontvangen waren. Via de grens de Duitse
zenders (ARD, ZDF en WDR of NDR) en in het zuiden de Franstalige Belg RTBF1 en voor
de Vlaamse kijkers de BRT1.
Via de ESA-satelliet ontvingen we ATN abonee-tv, de voorloper van Filmnet, de filmzender
Teleclub uit Zwitserland en de Rai Uno uit Italië. Via de oostbeam van deze satelliet kon je
eerst alleen RTL+ ontvangen en later ook Sat 1 en de Nederlandse radiozenders Cable one
en als eerste Radio 10.
De Firato in Amsterdam was er en daar werd door de stadstelevisie Amsterdam naast
Nederland 1 en 2 ook voor het eerst tv uit Rusland en de Rai Uno uitgezonden.
De nieuwsdienst wist twee dagen te melden dat er geen kijkers voor deze zenders waren. Er
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was immer ineens naast het verhaal uit Hilversum een andere zender.
Er kwamen langzaam in de jaren ‘80 zenders bij. Je had net als nu zenders die horizontaal
en verticaal gepolariseerd uitzonden. Hiervoor moest je naar de schotel lopen om deze met
de hand de kop een slag te draaien. Een fima maxirotor uit de USA maakte een dingetje voor
op de Feed welk door middel van een drukje op de knop de kop een kwartslag draaide. Dit
kastje werd met drie draadjes aangestuurd. Er werd dus standaard een coax en drie
draadjes gelegd. Toen er een motor bij kwam kwamen daar vijf draadjes bij.
De firma Huoma werd Anderson Europa en importeerde ontvangers uit de USA. Hierop
zaten drie knoppen: een voor de frequentie, een voor het geluid en een voor de horizontale
of vertikale polarisatie van de transponder. Op de Intenationale Funkausstellung in West
Berlijn, wat toen nog midden in de DDR lag, maakten veel mensen kennis met de wereld van
satelliet-tv. Ik mocht mee met mijn oom en we zagen veel zenders. De BBC maar ook de
ARD en het ZDF, die dagelijks uitzonden van af de beurs. Er was er veel informatie. Sat 1
had inmiddels ook zijn intreden in Duitsland gedaan.
De Astra-satelliet doet zijn intreden en er zijn zelfs vier zenders uit Groot-Brittannië te
ontvangen. En een demo van Astra. De 19 graden oost konden we voor het eerst met een
60 cm schotel ontvangen.
De Firma Amstrad had een kastje gemaakt, een schotel wit van kleur en een speciale LNBF
waar de feed aan de LNB vast zat, en een ontvanger met maar liefst zestien voorkeuze
zenders. Ik had er buikpijn van…
We mochten in Twente als dealers gaan kijken. Ik ging er met mijn vader en broer heen. Hoe
kon het dat men met zo’n kleine schotel iets kon ontvangen...
Voor de Eutelsat waarop Super Channel ook bij gekomen was had je nog een 150 tot 180
cm schotel nodig. Op de beurs waren veel handelaren. De schotels hingen zo hoog dat je er
niet met de hand bij kon. Er waren handelaren die op de elkaars rug klommen om de hand
voor de kop te houden: en ja het beeld was dan weg...
Amstrad heeft heel veel ontvangers verkocht. Wij gingen toen nog jaarlijks naar een beurs in
Londen (de Cable and Satellite) om de nieuwste dingen te blijven zien. Er was een grote
handel. We kochten een ombouwset waar je van de 16 zenderplaatsen 48 kon maken.

Cable & Satellite, beurs in Londen

Het aantal zenders bleef groeien en er kwamen meer aanbieders bij. Grundig kwam met een
analoge ontvanger met afstandsbediening en 48 zenders. Een ook Uniden kwam met
21 december 2021 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 23/30

UP/DOWNLINK, jaargang 11, nummer 28
ontvangers.

ontvangers van toen…

In Nederland wilde TV10 van Joop van den Ende net als RTL Véronique starten met
uitzenden via de Astra 19 oost. De minister gaf alleen RTL Véronique groen licht omdat
deze Luxemburgse tv-zender in Luxemburg lokaal te ontvangen was via de antenne en ook
via de Astra-satelliet. Veel kabelnetten gaven deze zender niet door omdat hun
programmaraden dat niet wilden. Hierdoor ontstond een run op de schotels want daar kon je
de zender wel zien. De uitzendingen waren deels gecodeerd en zichtbaar te maken door een
LUXSCRIPT-decoder te kopen voor 220 gulden. Later kwam RTL5 er bij en moest er een
speciaal kastje gekocht worden om ook deze zender te ontvangen. Via de Astra, ze zaten
net onder de 935 à 950 gulden.
Schotels gingen overal heen. Ook naar Monte Carlo waar ik samen met mijn broer naar toe
mocht om deze kastjes daar bij klanten te mogen installeren.

13 december 2003: Monte Carlo

Inmiddels kwam de digitale tv steeds dichterbij en de firma Bombeeck mocht samenwerken
met Multichoice (die ook RTL4 en RTL zou gaan doorgeven in de Irdeto techniek). Deze
kastjes waren in het begin te koop voor 2100 gulden. Ook hier verkochten we heel wat.
Wij kwamen op een beurs in Denemarken een prachtige tuner tegen van het merk Nokia.
Deze leek op een decoder uit Duitsland die door Premiere werd verkocht en die DBOX
heette. Ook hier werd Irdeto als codering gebruikt.
Op de beurs leerden we de Nederlander Bill Wijdeveld kennen welke daar was voor Astra.
De beurs was georganiseerd door de Hogeschool voor Techniek in Ringstedt, net bij
Kopenhagen. We namen de Nokia mee en zie daar: je kon er meer zenders op krijgen en hij
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was snel. We hebben er heel veel verkocht. Ook muteeerden de mensen de DBox om te
kunnen kijken.
Satelliet-tv groeide en Multichoice verkocht het bedrijf aan Canal Plus France. Ook
Nederland 1, 2 en 3 kon men toen ontvangen.
De decoders van Strong 8000 en Philips deden hun intrede. De dealers kregen te horen dat
Canal Digitaal zou stoppen met Irdeto. Iets wat we zeker niet wilden als dealers. Nadeel was
ook dat je op de Seca-ontvangers niets kon veranderen. Op 123 zat Filmnet en op 11 begon
Nederland 1. Iets wat wij niets vonden en we maakten een channeleditor waar wij via een PC
zenders konden verzetten en dan weer in de ontvanger konden schrijven.
Canal Digitaal groeide. Er kwam een hack waardoor je met een ‘piratenkaart’ ook het
Franse, het Spaanse en het Italiaanse pakket kon ontvangen.
Wij hebben hier als winkel nooit aan meegedaan maar het aantal ontvangers groeide en
groeide.
We besloten met een eigen motor voor schotels te komen. Ook kwamen we met een eigen
merk ontvanger (VH SAT). We moesten 4000 ontvangers kopen, wat veel was, maar we
spraken af dat we ze per 1000 kregen. De moederborden kwamen in Arnhem in onderdelen
aan. Wij bouwden ze zelf in elkaar en programmeerde ze. We kwamen met software zodat je
zelf een zenderlijst in de ontvanger kon zetten en dat je naast de Nederlandse en Engelse
zenders met een kop ernaast ook de Kopernikus (een Duitse satelliet) kon ontvangen.

In Duitsland was, net als in Frankrijk TVSAT en TDF, gestart. Hier kon je met een schotel
van maar 25 cm vier zenders krijgen maar dat was geen succes. De Duitse zenders kwamen
later ook op de Astra.
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De VHSAT kreeg een perfecte test in TV Totaal en in de Satellite Hopper. De snelste
ontvanger van Europa. We hadden een CI-module er op zitten. De 4000 ontvangers waren
zo verkocht. Er kwam een kaart voor in de PC van Technisat waarmee met speciale software
ook feeds ontvangen konden worden. Zo kon je ook ook het voetbalprogramma bekijken.
Ook deze kaarten vlogen de deur uit...
Een nieuw merk kwam op de markt met een ingebouwde Irdeto-decoder. Naast de Humax
5400, welke bij ons met speciale firmware werden geleverd. Hierdoor kon je naast de
Nederlandse zenders ook de Duitse Premiere kijken als je een kaart had.
We hadden een prima samenwerking met Satnerds en het Duckforum. We organiseerden
samen met hun maar liefst drie beurzen In het noorden van Friesland, in Brabant en in Elst
(Utrecht) met als naam ‘Satlounge café’. Ik denk vaak terug aan deze mooie tijd. We hadden
zelfs dankzij de forums ook een opstraalwagen van de NOS.

Er kwam nog een tweede satelliet bij. Canal Digitaal kwam met een DUO LNB welke in staat
was naast de Astra 1 (op 19,2 oost) ook de Astra 3 (op 23.5 oost) te ontvangen.

2011: Canal Digitaal praat de vakhandel bij

HD-tv was geboren en men moest opnieuw een nieuwe decoder kopen. We wilden de
Vantage tuner gaan importeren maar die was al bezet dus kozen we er voor naast de
Vanatage de NANOXX te importen.
Nu hebben wij ook de Gigablue-ontvanger. Een prachtige ontvanger waar naast OpenPLi
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ook o.a. OpenATV als image op kan draaien. Natuurlijk verkopen wij ook de VU+ en de
Amiko en Apebox.
Tevens bouwen we ook systemen voor hotels. Van SAT naar Kabel tv. In hotels leveren we
speciale hotel TVS.
Hier nog een leuke schotel voor op de camping. Gemonteerd op een klaptafeltje… ideaal.

Ik dacht het is wel eens leuk om die herinneringen eens te delen met mensen die dezelfde
hobby hebben. Reageer gerust.
We hebben inmiddels winkels in Arnhem en Putten en een website: vanhunen.nl. De historie
van ons bedrijf kun je hier lezen.

Henk en Gerrit
Henk van Hunen.”

Satellietclub De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 22 januari, van 11.00 uur tot 16.00 uur weer
een fysieke clubdag gepland.

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.”
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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…

Op website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch is een virtuele tour gezet van de Sint Jankathedraal. Wellicht vind je aan het eind van dit jaar de tijd er eens even te kijken.

Wil je in de Sint Jan de kerststal bezoeken? Dat kan t/m 6 februari 2022. Reserveren via de
site Kerststal Sint Jan is verplicht.
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Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!
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Noot: alle voorgaande nummers (vanaf 2011) zijn terug te vinden op onze site, met
daarbij een index-bestand zodat je kunt zoeken (Ctrl-F) op onderwerp.

Reacties op dit nummer, inclusief op mogelijk onjuiste informatie of foutief taalgebruik, zien
wij graag via: specials@detransponder.nl.
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