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Voorwoord  

En hier ligt nummer 2 al weer voor jullie klaar. Voornamelijk gemaakt onder bijzondere 
omstandigheden (een ziekenhuis) maar het is gelukt en daar gaat het om!  
Met een laptop waarop e-mails en nieuwsbrieven binnen komen kun je veel. Alleen scannen 
van satelliettransponders gaat even niet… Bij thuiskomst zo opgelost. Leve de techniek! 
Maar… hoe verder met de UP/DOWNLINK? Wat wil jij als lezer graag zien in dit blad? 
En waar heb je geen behoefte aan? Laat het eens weten.  
 
 
In dit nummer onder andere: 

 Canal Digitaal stopt met Boomerang en Cartoon Network (31 januari); 

 TV Vlaanderen stopt met Eleven Sport 1, 2 en 3 (15 januari), Sport10 moet 
nog komen; 

 wijzigingen NPO radiothemakanalen; 

 BBC Three start 1 februari 2022; 

 RT bedenkt een truc voor RT DE via smart tv app; 

 nieuwe staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu; 

 hoe komt het signaal bij Canal Digitaal? 
 

Reacties zijn van welkom via: specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob. Met dank ook aan David.   
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Agenda 

De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode: 

 In januari: de NPO wijzigt de radio-themakanalen. Onder andere NPO Radio 4 
Concerten en NPO 3FM Alternative komen niet terug; 

 15 januari, TV Vlaanderen stopt met Eleven Sport 1, 2 en 3. Sport10 komt er in 
februari voor in de plaats. De Eleven Sport Pro League-zenders zouden wel blijven. 
Ook de Franse versie van TéléSat zou er aan moeten geloven; 

 31 januari. Canal Digitaal stopt met doorgifte Boomerang en Cartoon Network. Er zijn 
geen vervangende zenders voorzien; 

 1 februari 2022: BBC Three komt lineair terug; 

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

 8 februari. Ziggo stopt met analoge radio in de regio's Nijmegen-Tiel, Ermelo en 
Heerenveen; 

 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 nummer 1 hebben we gemeld dat ON! op 1 januari van start ging. Maar er is nóg een 

nieuwe publieke omroep die op dit datum mag beginnen: Omroep Zwart.    

 

 

Vijf omroepen werken samen in nachtradio NPO Radio 1 

Voor De Nacht Van..., het nieuwe nachtprogramma op NPO Radio 1 dat maandag 3 
januari van start ging, werken vijf omroepen samen.  
BNNVARA, EO, KRO-NCRV, NTR en Omroep ZWART nemen elk één nacht voor 
hun rekening. De Nacht Van... is maandag t/m vrijdag te horen tussen 02.00 en 
05.00 uur.  
Bron: Villamedia. 
Maandag: KRO-NCRV. Dinsdag: BNNVARA. Woensdag: EO.  
Zondag om 03.00 uur kwamen we tegen: De nacht is ZWART. 
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Op maandag 10 januari is het nieuwe regering Rutte IV geïnstalleerd (beëdigd bij koning 
Willem Alexander). Twintig ministers en negen staatssecretarissen. Cultuur en Media vallen 
nu onder staatssecretaris mevrouw Gunay Uslu. Voor meer informatie over haar zie hier. 

 

 

De Stichting KijkOnderzoek (SKO) heeft 18 januari het SKO jaarrapport 2021 gepubliceerd. 

Een beknopte en uitgebreide versie zijn hier te vinden.  

De Nederlander keek in 2021 gemiddeld 154 minuten per dag naar televisiezenders (2 uur 

en 34 minuten); dit is 6 minuten minder dan in 2020. Het gaat hier om de optelsom van live 

en uitgesteld kijken naar televisiezenders. Het aandeel uitgesteld kijken binnen zes dagen na 

de uitzenddag steeg naar 27 minuten per dag. De TV schermtijd, ofwel de totale tijd die voor 

het televisiescherm werd doorgebracht, was 200 minuten (3 uur en 20 minuten) in 2021. In 

2020 was dit 206 minuten, mede door de in coronatijd relatief goed bekeken nieuws- en 

actualiteitenprogramma’s.  

Verder vind je in het jaarrapport o.a.: de meest bekeken programma’s op doelgroep- en 

zenderniveau , hoeveel er gekeken werd naar de verschillende genres, waaronder sport en 

amusement (en) kijkersprofielen van de zenders. 

Het programma met de meeste live kijkers: Eurovisie Songfestival (8.995.000). 

Het programma dat het meest uitgesteld werd bekeken: Wie is de Mol (1.697.000 <6 dagen). 

 

   

Radio121 meldt op haar site in februari in acht provincies via DAB+ te beluisteren te zijn. Op 

de site is al wel een stream te activeren. Deze zit al in Kanalenlijst Hans (radio, NL 

nationaal).  
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Rusland wil 'wraak nemen' tegen Duitsland voor de boycot van RT DE. Mogelijk wordt actie 

ondernomen tegen Duitse journalisten in Rusland. Dit heeft de Russische ambassadeur in 

Berlijn, Sergej Netschajew, in een reactie aangekondigd op de beperkingen voor de 

Russische staatsomroep RT in Duitsland in een interview met een Duits persbureau.  

Rusland wil voor RT DE dezelfde rechten en kansen.  

Op de vraag welke van de vele in Rusland werkende journalisten het betreft wilde de 

ambassadeur niet op ingaan. 

Bron: Digital fernsehen. En InfoSat (NL-vertaling). 

De zender RT is echter niet voor één gat te vangen... aan de app van RT, RT News, is nu de 

versie RT DE toegevoegd zodat deze variant ook op menig smart-tv te zien is. En live via de 

stream op de eigen site. 

Eutelsat heeft onlangs na de Eutelsat 9B op 9 oost ook de uitzendingen via de Eutelsat 16A 

op 16 oost beëindigd. Op de Russische satelliet (Express AM8) op 14 west zijn de 

uitzendingen nog te zien. Ook verspreiding via de (smart tv)app wordt door een Duitse 

media-autoriteit tegengegaan.  

Er worden nu ook andere Duitstalige programma's die via andere zenders te zien zijn kritisch 

bekeken.  

Bron: InfoSat. 

Op 12 januari waren er weer uitzendingen van RT DE op 16 oost te zien. Weliswaar in een 

mindere kwaliteit met SR 2070 (12551 V, 2/3, S2, 8psk). De vraag is voor hoe lang. 

 

Niet alleen RT DE heeft last van politieke invloed. Er zijn veel meer zenders...  

In Tunesië mag de staatsomroep (al-Wataniya site hier) geen vertegenwoordigers van 

politieke partijen meer uitnodigen. Sinds de machtsovername van president Kais Saied 

afgelopen zomer is de persvrijheid in Tunesië sterk verslechterd. Bron: Al Jazeera en 

Villamedia. 

De BBC viert dit jaar haar 100-jarig bestaan met speciale programma's. Maar ook online 

'tentoonstellingen' met producten uit die 100 jaar (denk aan microfoons enzovoorts) en 

stemmen. Ook zijn er fragmenten te beluisteren van bijzondere radio-uitzendingen. Denk 

bijvoorbeeld aan Charles de Gaulle die in 1940 vanuit de UK het Franse volk tot verzet tegen 

de Duitse bezetter opriep. Zie voor alle activiteiten de speciale website van de BBC. 

'Waarschuwing' het is wel even zoeken... je kan er je uren mee vermaken...  

Bron: Digitaal fernsehen (NL). 
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De zender van het Britse leger (BFBS) heeft 11 januari aan haar uitgebreide aanbod een 

nieuwe themazender gelanceerd: BFBS Best of British.  

Het station speelt non-stop muziek, van het allerbeste dat Britse muziek de afgelopen 

decennia te bieden heeft, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week.  

Bron: Forces Net en RadioToday. Site zender BFBS Best of British. Stream hier. 

BFBS Best of British is in de plaats gekomen van BFBS Unwind.  

De radiozenders van BFBS zijn op diverse satellieten te beluisteren, zoals op 10 oost. Zie 

voor een overzicht hier bij Lyngsat. 

Het ZDF gaat meer uitzendingen in UHD brengen. Veel programma's zijn al in UHD te zien 

via de ZDF Mediathek, te ontvangen in menig smart-tv met HbbTV. Mogelijk komen er voor 

sport parallelle streams.  

Bron: Digital fernsehen (NL-vertaling). 

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

Comedy Central HD is van transponder gewisseld. De (door HD+ gecodeerde) zender is 

thans te vinden op 11973 V.  

Op de verlaten transponder 10773 H zit thans het teleshopkanaal Shop LC in HD, fta. Shop 

LC HD zit ook nog op 10921 H maar hier worden de uitzendingen 25 januari gestopt. 

Zie ook Digital fernsehen en InfoSat. 

 

Sky Sport 1 HD (en SD), Sky DE, code. 

Transponder 12265 H is nu leeg. Hier zaten de ARD-radiozenders en enkele tv-zenders in 

het oude mpeg2-formaat. Al lang overgezet naar andere transponders. 

Sachsen Eins, fta. Nu nog testuitzendingen maar dit kwartaal start men echt (InfoSat). 
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Astra 3B op 23,5 oost 

TV Vlaanderen stopt per 15 januari met de doorgifte van de voetbalzenders Eleven 1, 2 en3. 

Sport10 wordt toegevoegd. Zie TV-Digitaal. Sport10 is een meer algemene sportzender uit 

het basispakket van Proximus (zie hier).   

Een en ander is te lezen in een TV Vlaanderen-nieuwsbrief. Letterlijk: 

“Wijziging aanbod sportzenders 

Begin 2022 brengen we ook een nieuwe sportzender naar TV VLAANDEREN, Sport10. 

Hiermee brengen we Belgische Rally, Champions League Basketbal, zeilsport, Inside Line 

Formule 1 Specials en veel meer naar jouw huiskamer. Meer informatie volgt later. 

We willen jou het Belgisch topvoetbal, de uitbreiding met Sport10 en de volledige catalogus 
met series en films tegen diezelfde scherpe prijs blijven aanbieden. Jammer genoeg blijven 
de kosten van de internationale sportzenders stijgen. 
Daarom zullen vanaf 15 januari ELEVEN Sports 1, ELEVEN Sports 2 en ELEVEN Sports 3 
verdwijnen uit het zenderaanbod. 

De 3 Pro League-zenders blijven in jouw standaard tv-abonnement.” 

Noot: van de drie Pro League-zenders is de eerste via de satelliet te ontvangen. Via IPTV 
zijn 1 t/m 3 te zien. 

Op de Twitter-pagina van Sport10be valt te lezen dat Sport10 in februari begint. 

  

We hebben TV Vlaanderen (beter: Eviso België, deze zorgt voor de pers en marketing) om 

een nadere toelichting rond ElevenSports en Sport10 gevraagd. Reactie: “Wat betreft de 

eleven zenders. De internationale eleven sport zenders zijn sinds vorige week niet meer beschikbaar 

zowel voor DTH als OTT. De eleven pro league zenders blijven wel beschikbaar. Dit is van toepassing 

voor zowel TVV als TSAT. Sport 10 is een nieuwe zender die enkel bij TVV zal worden toegevoegd 

zowel DTH als OTT.”  
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Canal Digitaal meldt op 31 januari te stoppen met Boomerang en Cartoon Network: 

“Vanwege het stoppen van de overeenkomst met Turner vervallen de zenders Cartoon 

Network en Boomerang uit ons zenderpakket. 

We hebben op dit moment nog geen vervanging voor de zenders.”  

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

  

Volgens een bericht op Advanced TV (en later andere media) begint BBC Three (weer) op 1 

februari 2022.  

De transponders zijn ook bekend. Voor de SD-versie 10818 H en HD zit op 10847 V.  

Daar zijn ’s avonds (19.00 uur UK-tijd = 20.00 uur onze tijd) al promo’s te zien van de 

programma’s die gebracht gaan worden. En een testkaart. 
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

 

Op 28 januari 2022 komt Sky Italia met een nieuwe zender: Sky Cinema 4K, in HDR. 

Bron: Sky Italia en Digital News. De zender zal uiteraard gecodeerd zijn.  

Ook via de box Sky Q, verbonden met internet, on demand te zien (Advanced TV).  

4K Universe verdween. 

De Braziliaanse zender TV Record was lang fta op de Hotbird te zien maar is 

verdwenen. Alternatief in Europa is de Hispasat op 30 west, fta in HD. Zie voor de 

frequenties KingOfSat of Lyngsat. 

Twee er af, één er bij. Paramount Channel HD Italy en Spike Italia HD zijn verdwenen (zie 

ook dit bericht).  

Reden: eigenaar ViacomCBS kiest ervoor zich te richten op VOD-platformen Pluto TV 

(gratis) en de in Italië nog te lanceren betaaldienst Paramount+ en neemt daarmee afscheid 

van deze twee lineaire vrij beschikbare zenders. Paramount Network stopte ook in Zweden, 

Denemarken, Finland, Roemenië en Macedonië om soortgelijke redenen. 

 

Nieuw is 27 Twentyseven HD, Italië, (oudere) films en series, code door Sky en Tivùsat. 

Deze zender is van Mediaset.  

MTV Music Italia, gebracht door Sky Italia is van gecodeerd naar fta gegaan. De vraag blijft 

voor hoe lang… 

 

Eutelsat 9B, 9 oost  

De uitzendingen van RT DE zijn gestaakt. Op Eutelsat 16 oost soms wel, soms niet. Zie 

elders in dit nummer voor uitvoerige informatie. 
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Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz. 

 

De NPO heeft, zoals aangekondigd, op DAB+ de uitzendingen van 3FM Alternative, FunX 
Fissa und FunX Slow Jamz gestaakt.  
FunX.Slow Jamz en FunX Fissa gaan online door. 3FM Alternative is volledig gestopt. 

Ook NPO 4 Concerten stopt. Volgens een persbericht van 28 december 2021 stopt de online 
versie op 1 januari 2022 en de DAB+-doorgifte op 31 januari 2022. De radioplayer van NPO 
4 Concerten op de NPO-site was 12 januari leeg.  De stream was echter nog gewoon te 
horen. 
Via NPO 4 Concerten zijn straks mogelijk nog wel 'losse' concerten te beluisteren door deze 
aan te klikken.  
Zie ook Radiowereld. 

 

 

 

Radio Monique 918 en Radio Seabreeze 1395, beide laagvermogen AM-zenders (LPAM) en 
online te beluisteren, zijn gaan samenwerken. Om te beginnen alleen op 
programmeertechnisch gebied, zoals een gezamenlijke dagprogrammering.  
Op 31 januari begint Monique tussen 07.00 en 08.00 uur met 'Opstaan' en neemt Seabreeze 
het tussen 08.00 en 09.00 uur over met 'Er uit'. Zie de sites van de zenders. 
Stapje voor stapje... nog geen verloving, laat staan een huwelijk, aldus het al wel 
gezamenlijke bericht. 
Voor wie niet via de AM kan luisteren (zenders uit Noord-Holland) hier de streams van 
Monique en Seabreeze. In Kanalenlijst Hans te vinden bij radio, NL regionaal & lokaal. 

 

 

Het lijkt een never ending story te worden... 40UP Radio!. Dan dreigen ze weg te gaan, gaan 
ze weg, komen ze terug... Januari 2022: weer terug. Zie persbericht. Stream hier. 
Zie ook: Nederlands Media Nieuws. 
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En wéér een nieuw themakanaal bij de VRT. Ditmaal heeft Studio Brussel (StuBru) op 12 
januari Vuurland gelanceerd, non-stop rustige muziek. Omschrijving StuBru: “Vuurland is 
ideaal om het rustig aan te doen. Zachtjes op de achtergrond tijdens het thuiswerken of luid 
op de voorgrond (in je hoofdtelefoon) om te verdwalen tussen warme (Vuurland-)platen.”  

Bericht via de site. Luisteren via de Vuurland-pagina of deze stream. 
Het is overigens de 'oude' stream van StuBru Ik luister Belgisch. Dit themakanaal is dus 
ingetrokken (al is de site er nog wel). 

 

Caiway wijzigt per 1 januari zowel de prijzen (licht omhoog) als de snelheden van internet. 

Zie ook Tweakers. 

 

 

GB News Radio is gestart. In heel het VK (UK) via DAB+ en in de hele wereld te beluisteren 

via de app, smart speakers of de live stream op de site. Ook zijn er vele podcasts te kiezen. 

Nieuw: om 05.59 AM brengt men iedere dag op radio en tv het Britse volkslied. 

 

 

Radio Augusta International... ooit van gehoord? Een zendschip voor de kust van Ivoorkust.  

Bron: RadioVisie en site zender. Stream hier.  
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Eindelijk... na maanden testuitzendingen is zaterdag 8 januari om 12.00 uur 'Radio Mi Amigo 

de echte' officieel van start gegaan.  

Volgens de site zit de zender in Platja Dáro, Girona, Spanje. Voor luisteraars die vroeger 

naar de zeezender Radio Mi Amigo luisterden een bekend adres: Playa del Aro. Daar was 

een studio waar programma's op band werden opgenomen om later via het schip te worden 

uitgezonden tussen de vele live programma's.  

De nieuwe zender is een samenwerking van de oude zeezender-dj's met dj's van het 

zusterstation aan land, Maeve. 

Op de nieuwe 'Radio Mi Amigo ook dj's van weleer te beluisteren zoals Marc Jacobs, Ferry 

Eden en Frans van de Drift, zie de programmering.  

Te beluisteren: via de site, TuneIn, app of via de stream in Kanalenlijst Hans (radio, NL en 

BE nationaal). Zie ook het artikel bij Mediapages. 

 

 

 

Enkele maanden begon in Luxemburg een online zender met alternatieve muziek en 

klassieke rock: Radio C Luxembourg. De testuitzendingen zijn op 10 januari vervangen door 

de officiële. Stream hier. 

 

 

Het is nog ver weg… maar eind 2027 zou de RTBF stoppen met DVB-T. Voor de FM is geen 

jaartal genoemd, eerder ‘einde decennium’.  

In het zuiden van Nederland luisteren veel mensen naar bijvoorbeeld de klassieke zender 

RTBF Classic 21 of RTBF Musiq3. Zie Bbtvnews en RadioVisie. 
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https://radiovisie.eu/blad-1370-rtbf-m-fm-npo-sterren-nl/


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 2                     
 

19 januari 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 12/22 
  

TOPradio (Vlaanderen) is vrijdag 14 januari om 20.00 uur met TOPbam gestart. Een 

themakanaal met harddance. 'Harde bammers' door TOPradio genoemd.  

Zie het bericht op de site. 

 

Op 6 januari is in Wenen (Oostenrijk) de zender VM1 gestart. Zowel met radio als met beeld. 

De zender brengt Oostenrijkse volksmuziek, schlager en country met een hoog 'Made in 

Austria'-gehalte. Uitgezonden wordt lokaal via DAB+ en internationaal via de site.  

Site: VM1.at. Stream tv hier en stream radio hier. 

Ook in Oostenrijk is Welle 1 begonnen met een versie voor Wien (Wenen) und die Welt 

(wereld). Zie site en stream. 

 

Queer (LHBTI) radio lulu.fm breidt uit naar Wenen. De zender is er al voor de (Duitse) steden 

('homo-metropolen') Berlin, Hamburg, Leipzig, Rhein-Main en Rhein-Neckar. En vanaf 15 

januari ook voor Wenen (Oostenrijk) via DAB+ te beluisteren met een sterke zender 

geplaatst op het hoogste punt van Wenen op de DC Tower 1 met dus een groot bereik. 

Bron: lulu.fm persbericht. Site zender zelf lulu.fm/wien.  

Later dit jaar volgt nog een uitbreiding te verwachten naar Chemnitz. 
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In Duitsland is Radio BOB! (Hessen) op 6 januari een themakanaal onder de naam Wacken 

Radio gestart. De zender is gewijd aan het cultmetalfestival Wacken.  

Bron en meer info: Digital fernsehen. Site zender, stream. Deze stream komt in Kanalenlijst 

Hans. Op de site staan meer themakanalen. 

 

Ziggo maakt het eerste kanaal van ESPN onderdeel van alle tv-pakketten met interactieve 

tv-ontvanger (vanaf minimaal TV Start of TV Standard).  

Vanaf 12 januari kunnen deze klanten iedere week kijken naar een selectie van live 

wedstrijden uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Pure Energie Eredivisie Vrouwen. 

Ook is er veel live voetbal uit de TOTO KNVB Beker, UEFA Europa League en UEFA 

Conference League te zien. Bron: VodafoneZiggo. 

Zie ook de video van BM shorts op YouTube. Het nevendoel van Ziggo zou ook het 

tegengaan van cord cutting zijn. Zie BM.  

Lokale omroepen 

De VRM heeft de vergunning voor Radio Totaal ingetrokken. Bron: RadioVisie. De zender blijft 

voorlopig uitzenden en gaat in beroep. Zie meer bij Het Nieuwsblad. 

Op haar Facebookpagina meldt STAR FM op 1 januari 2002 (West-Vlaanderen) een nieuw 

logo te hebben. Een logo zónder de frequentie, enkel 'STAR FM Belgium'.  

De reden: in de toekomst (februari 2022) is STAR FM ook te beluisteren via DAB+. 
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Op de site staat (5 januari) echter nog het logo mét 107.7 onder het logo. Wij vragen ons ook 

af waarom het STAR FM blijft als er ook al online en straks via DAB+ wordt uitgezonden. Is 

een naamsinkorting tot STAR niet beter..? 

 

18 januari: de VRM heeft de vijf ingediende lokale DAB+-proefprojecten goedgekeurd. Zie 

RadioVisie. 

 

Radio 77 (Sint-Niklaas) is weer via de FM te beluisteren. Op de site is het echter nog stil: 

geen berichten en geen stream.  

Lo Radio (Lochristi) is plotseling gestopt. Zie RadioVisie. 

Zie ook de site van Radio-TV-Nederland. Een overzicht van erkende Vlaamse lokale 

radiozenders met een link naar hun stream vind je bij RadioVisie.  

Van ‘zender’ naar kijker via Canal Digitaal 

We hebben bij Canal Digitaal gevraagd hoe de tv-zenders technisch van de zender via de 

satelliet bij de kijker komen. We kregen het volgende antwoord. 

“De meeste zenders (waaronder NPO en Talpa) komen bij ons binnen vanuit KPN 

(mediagateway), zij leveren dit af aan onze satelliet head end, wij verwerken en uplinken de 

data. De uplink gebeurt dan ook in Hilversum. 

Voor RTL zit het anders, deze zenders krijgen wij direct door vanuit RTL. Zij leveren dit aan 

onze satelliet head end en wij uplinken de data. Deze zenders worden niet vanuit Hilversum, 

maar vanuit Luxemburg geuplinked. 

NPO en Talpa worden in Hilversum geuplinked. Uplink van RTL NL gebeurt inderdaad in 

Luxemburg.” 

Veel lezers hebben zowel een kabel- als satellietprovider. Als men dezelfde zender op 

verschillende toestellen opzet is er een tijdverschil te horen. Bovenstaande is een verklaring. 

Reacties en vragen van lezers 

Geen opmerkingen over het vorige nummer ontvangen... enkel complimenten... oeps...  

Graag zien we eens van jullie wat er wél en niet in het blad thuis zou horen. Welke 

onderwerpen interesseren je? 

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

Op 31 maart 2022 keert de advertentievrije versie van MTV Europe terug naar deze markt en 
verdwijnt het lokaal geproduceerde MTV Hongarije. ViacomCBS stopt dan na zo'n bijna tien 
jaar met de eigen versie MTV Hongarije. Bron: Satkurier (NL).  

 

De geruchten worden steeds sterker dat de Turkse provider Digitürk de Eutelsat 7 oost op 
termijn wil verlaten. Er zouden voor deze positie haast geen abonnementen meer worden 
verkocht.  
Een bevestigend signaal is dat Digitürk op de Türksat 42 graden oost een extra transponder 
heeft gehuurd. 
Bron: Satkurier (NL-vertaling). Wie van onze lezers weet meer? Mail ons! 

 

 

De Britse regering bevriest de komende twee jaar de omroepbijdrage die ieder huishouden 
voor de publieke BBC moet betalen. In die tijd zal een discussie over de omroepbijdrage 
volgen. Positief? Wel er zit misschien meer achter. De conservatieve regering is niet altijd blij 
met de berichtgeving van de BBC over haar.  
Bron o.a. Digital fernsehen en NU.nl. 

 

Zaterdag 29 januari om 12.00 uur start een maar liefst vier uur durend speciaal programma 

op NPO Radio 5 waarin Omroep MAX afscheid neemt van Tineke de Nooij. Bron: BM. 

 

 

 

Provider VOO (België, Franstalig) heeft een overeenkomst gesloten met Orange Belgium tot 
een overname. Telenet krijgt hiermee geen klanten in het Franstalige gebied van BE. Orange 
Belgium krijgt er 1,7 miljoen klanten bij (1,3 miljoen uit Wallonië en 400.000 uit Brussel). 
Bron: Tweakers. En Advanced TV. 

 

Elon Musk (SpaceX) en zijn ingenieur Jesse Anderson maakten 6 januari bekend gemaakt 
dat Starlink Internet Service thans meer dan 145.000 gebruikers heeft in 25 landen. Bron: 
HIK.  
Op 6 januari vond weer een succesvolle lanceringmet 49 satellietjes plaats met een Falcon-
9-raket. Bron: Curacaonieuws. 

Door de toevoeging van Spanje, Tsjechië en Slovakije staat voor Europa de teller nu op 
dertien landen waar de Starlink-internetdiensten worden geleverd. Bron: Emerce. 
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De stichting Norderney heeft haar website vernieuwd om ook voor komende jaren het Radio 

Veronica- archief tot 1974 toegankelijk te houden. 

Het archief op de site zal komende tijd worden uitgebreid. Naast de historie en actualiteiten 

is op site ook Radio 192 te beluisteren.    

 

Er is een nieuw forum gestart: Provider Forum. Het zou ontstaan zijn uit het Ziggo 

Gebruikersforum maar dit nieuwe forum biedt ook de mogelijkheid om over andere providers 

te discussiëren. Zoals KPN, T-Mobile, Caiway/Delta, enzovoorts. In feite is het een 

naamswijziging van Ziggo Gebruikersforum naar Provider Forum. Met een uitbreiding van 

providers en VOD-diensten. Men noemt zich echter “het nieuwe onderkomen van het 

voormalige Ziggo Gebruikersforum .” 

Het Ziggo Communityforum is van Ziggo en blijft gewoon bestaan.  

Discovery Benelux en glasvezelaanbieder DELTA Fiber verlengen hun samenwerking 

waardoor klanten van DELTA en Caiway kunnen blijven kijken naar de unieke content van 

Discovery met onder meer de zenders Discovery, Eurosport, ID en TLC.  

Per 1 januari is de verlenging van kracht gegaan. Bron: persbericht Discovery Benelux. 

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de agressieve verkoop- en 

incassopraktijk van Kabel-gigant.com. Dit bedrijf stuurt consumenten ongevraagd een 

pakketje met earpods of USB-kabels toe met het verzoek hiervoor te betalen. Consumenten 

worden vervolgens met betalingsherinneringen en aanmaningen onder druk gezet te betalen, 

hoewel zij nooit iets hebben besteld. Consumenten die ongevraagd iets toegestuurd krijgen, 

hoeven daar niet voor te betalen. Zij hoeven het product dat zij ontvingen ook niet terug te 

sturen. De ACM waarschuwt voor de praktijken van dit bedrijf. Bron: ACM. 
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De M7 Group heeft voor de Duitse markt een overeenkomst gesloten met Stratton and 

Haggle voor de distributie van dertig Turkse zenders via kabel, IPTV en OTT.  

Bron: M7 Group.  

Hardwarenieuws 

 

Ziggo test de Mediabox Next Mini. Een IPTV-ontvanger die zonder coax (Wifi only) 

functioneert met de functies die de Mediabox Next ook heeft.  

Ziggo wil geen nadere specificaties delen. "De mediabox die getest wordt, is kleiner, 

duurzamer en levert tv over IP. Het gaat om een test in een verkennende fase en er is 

daarom nog weinig concrete informatie beschikbaar." 

Meer bij Tweakers en LibertyGlobal (moederbedrijf Ziggo). 

 

Ziggo heeft in de afgelopen maanden netwerkaanpassingen uitgevoerd waardoor een 
oudere decoder van fabrikant Samsung, de DCB H380R, niet meer functioneert. De reden: 

deze twaalf jaar oude ontvanger werkt op basis van mpeg2. Enkel nog geschikt voor enkele 
zenders in SD. De komende tijd zet Ziggo nog meer zenders om naar mpeg4 en zullen meer 
destijds zelf gekochte mpeg2-ontvangers geen beeld meer geven. 
Zie het Ziggo-gebruikersforum en Totaal TV. 

 

 

 

De CES was in afgeslankte, vooral digitale vorm, doorgegaan. Tweakers heeft voor tv's een 

overzicht geschreven wat de trends zijn in 2022. 

Er zijn meer variaties in OLED (nieuwe techniek: QD-OLED), meer mini-led en 

ontwikkelingen bij de games. Interesse? Lees dan het artikel bij Tweakers. 
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In Totaal TV 2022-2 en op de site staat een test van een vlakschotel. De Snipe Platinum. 
Maakt deze de naam platinum waard..? 
Vooral voor gebruik bij een caravan (of mobile home) als alternatief voor een gewone 
schotel. Maar denk ook aan (internationale) vrachtwagenchauffeurs.  
Je kent het fenomeen footprint... aan de rand is een grotere schotel nodig. Is er dan nog 
signaal met de vlakschotel (43 x 56 cm) te krijgen? 

Voor de Nederlandse en Belgische zenders zal op de Astra 23,5 afgestemd moeten worden. 
Volgens Totaal TV kan de vlakschotel deze nog pakken in het noorden van Spanje. De 
ontvangst van de Astra 19,2 oost en de Hotbird is in Europa overal goed. De Astra 28 oost is 
een stuk moeilijker. 
Voordeel van deze vlakantenne is de automatische afstemming op de gewenste satelliet. Dat 
kan zelfs met een app gekoppeld aan tablet of smartphone. Deze platinum doet haar eer aan 
door fijnafstelling via een verbeterde gps met auto skew functie. Binnen een paar minuten is 
er dan beeld. 
Conclusie van Totaal TV: goede kwaliteit, stil, snel, betrouwbaar, vier sterren. 

 

Softwarenieuws 

 

Teletekst en HbbTV zijn aparte technieken. De Duitse publieke omroep gaat ze integreren. 

Er is hiervoor nieuwe software ontwikkeld.  

Dit nieuwe systeem moet alle staatsomroepen in staat stellen hun HbbTV-teleteksten in één 

systeem te bundelen en samen uit te zenden. Het vervangt dus de eerder gebruikte 

individuele oplossingen. Tegelijkertijd zal de overstap naar een uniforme gebruikersinterface 

plaatsvinden, waardoor navigatie voor kijkers gemakkelijker wordt. In de toekomst zullen alle 

HbbTV-teleteksten in één systeem worden beheerd, wat synergieën zal creëren in de 

bedrijfsvoering, maar ook nieuwe mogelijkheden voor redactionele samenwerking. 

Bron: Digital fernsehen.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.totaaltv.nl/tests/selfsat-snipe-platinum-een-betaalbare-vlakschotel-voor-de-mobile-home/
https://www.digitalfernsehen.de/top-news/ard-hbbtv-revolution-im-teletext-586733/


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 2                     
 

19 januari 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 19/22 
  

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 29 januari, van 11.00 uur tot 16.00 uur weer 

een fysieke clubdag gepland.   

Noot: oorspronkelijk 22 januari maar wegens agendatechnische redenen een week later. 

  

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.  

 

Uitsmijters… 

  

's Werelds eerste hogesnelheidstrein met 5G 

 

 

De eerste hogesnelheidstrein ter wereld mét 5G aan boord rijdt in China. Dit land is er klaar 

voor om treinreizigers films in UHD te laten bekijken of zonder vertraging deel te laten nemen 

aan videoconferenties. Mooi klaar voor de start van de Olympische Winterspelen 2022. 
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Bron o.a. Chinese overheid en CGTN en YouTube (5G Winterexpress).  

 

 

Pylonenbelasting 

Belgische gemeenten zijn creatief... belastingen verhogen die de burger direct treft is niet 

popolair. Maar dan halen we het maar afgeleid... bijvoorbeeld bij de eigenaren van pylonen 

(zendmasten). De rechtvaardiging voor de heffing: deze objecten vervuilen het zicht... Awel 

zulle... dan zijn er nog wel meer (on)roerende goederen daar te bedenken... ;-) 

Al achttien gemeenten in Belgisch Limburg hebben de heffing ingevoerd. Straks ook op 

schotels..? We hopen dat ze dit niet lezen...  

Bron: De Standaard.  

 

Starlink-schotel zit lekker warm... 
De schotels van Starlink blijken warmte af te geven. Dus een fijne plaats in de winter voor 

bijvoorbeeld katten om zich te verwarmen... zie KIJK. 
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UZ Leuven intern... 
Eindredacteur Hans is een paar weken in het UZ Leuven (BE) opgenomen geweest. Daar 

werkt men voor patiënten met een intern systeem voor tv-kijken, radio-luisteren, eten 

bestellen en zelfs wat internetten. Bij ieder bed hangt aan een arm uit het plafond een kast 

van het merk LINCOR. 

Aan de achterzijde zijn twee usb-poorten. Makkelijk als je bijvoorbeeld je smartphone of 

smartwacht wil laden. 

Het overzicht van tv oogt ouderwets. Naast eerst de eigen UZ Leuven -tv volgen de Vlaamse 

zenders. CAZ 2 stond er nog in... dit is al heel lang VTM GOLD. Noot: na een opmerking aan 

de technische dienst is dit snel aangepast.  

Na de Franstalige zenders (voor Brussel en Wallonië) volgen NPO 1, 2 en 3. Geen 

commerciële Nederlandse zenders (zie hierna nog). 

Het aanbod wordt volmaakt met de regionale zender ROB TV en zenders als Dobbit TV 

(hobbyzender), Vlaams parlements-tv en Plattelands-tv. 

 

Aantikken (touch screen) geeft de zender. Ondertiteling (teletekst) is soms mogelijk. 

Er zijn buttons voor de GO-diensten van de VRT (geen inlog nodig) en voor VTM en Streamz 

(wel inlog nodig). 
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Er is een button voor internet. Hier zijn enkele opties al ingezet: YouTube, Google. Als je 

deze kiest opent zich een antieke browser. Antiek in die zin: Hans probeerde via de site van 

Ziggo de app Ziggo Go te openen. Dat lukte maar het afspelen gaf aan dat de browser 

moest worden geupgrade. Alee... het gaat soms niet zo rap in Vlaanderen... Maar al met al 

mag de patiënt zeker niet mopperen! 

 

     

 

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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