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Voorwoord  
Op onze oproep welke onderwerpen jullie interesseren kwamen veel vage antwoorden. Denk aan ‘altijd leuk en 
wat niet leuk is sla ik over’. Tsja… dan weten we het niet. Maar gelukkig waren sommige lezers wat concreter. 
Enkele reacties zijn in dit nummer opgenomen. De kern: meer lokaal (NL, BE, maar sommige wonen ook in het 
VK en Spanje). Meer: satelliet (zenderwijzigingen, nieuwe apparatuur). Minder: nieuwe technieken en juridische 
items (fusies, contracten). Mee eens? Laat het ons weten via specials@detransponder.nl . 
 
In dit nummer onder andere: 

 Viaplay per 1 maart, diverse providers komen met speciale prijzen; 

 Ziggo-netwerk door onafhankelijk bureau als beste getest, KPN op 2 en T-Mobile op 3; 

 Digitenne insteekkaart (CI+ module) beschikbaar; 

 Vrije modemkeuze; 

 BBC Three start 1 februari, toekomst BBC Four onzeker. 
 

Reacties zijn van welkom via: specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, 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. Weg is NPO Radio 4 Concerten 
(stopt 31 januari ook via DAB+). Ook 3FM Alternative, FunX Fissa en FunX Slow 
Jamz komen op DAB+ niet terug. Zie voor ontvangst FunX-zenders hier; 

 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 

 

Zie ook TinekeShow op Facebook. 

Tineke de Nooij wordt bij MAX op NPO Radio 5 opgevolgd door Angela Groothuizen.  

Tijdens de laatste uitzending, 29 januari 2022, werd ze geridderd. Zie NOS en Spreekbuis. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.nporadio4.nl/klassiek/actueel/10babc11-f152-4eb6-ab9d-99f3df9f4327/de-npo-wijzigt-aanbod-themakanalen
https://www.funx.nl/frequenties
https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-in-regios-nijmegen-tiel-ermelo-en-heerenveen-stappen-over-op-digitale-radio/
https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-klanten-in-regios-nijmegen-tiel-ermelo-en-heerenveen-stappen-over-op-digitale-radio/
https://angacom.de/startseite
https://www.radiodayseurope.com/
https://www.radiodayseurope.com/news/radiodays-europe-announces-malmö-sweden-host-city-2022
https://www.facebook.com/TinekeShow?at_medium=email&at_campaign=omroepmax_nb_ledennieuwsbrief&at_emailtype=promotion&at_creation=nieuwsbrief&at_send_date=20220121
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/angela-groothuizen-presenteert-nieuw-npo-radio-5-programma-bij-max/?at_medium=email&at_campaign=omroepmax_nb_ledennieuwsbrief&at_emailtype=promotion&at_creation=nieuwsbrief&at_send_date=20220121
https://nos.nl/artikel/2414968-tineke-de-nooij-in-laatste-uitzending-geridderd
https://www.spreekbuis.nl/tineke-de-nooij-nu-ridder-in-de-orde-van-oranje-nassau/
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De NPO voerde wijzigingen door bij de radio themakanalen. NPO Radio 4 Concerten stopte 

31 januari ook via DAB+. Ook 3FM Alternative, FunX Fissa en FunX Slow Jamz komen op 

DAB+ niet terug. Zie voor ontvangst FunX-zenders hier. 

Op DAB+ zijn voor de NPO thans, buiten de hoofdzenders NPO Radio 1 t/m 5, de 

themakanalen FunX, 3FM KX, Soul & Jazz en Sterren te beluisteren.  

Ook wijzigde een stream: FunX Reggae werd plots FunX Afro. Met een eigen site maar met 

de stream nog van raggae.  

 

 

Op 1 februari is BBC Three officieel gestart. Maar nu zijn er geluiden dat dit ten koste gaat 

van BBC Four. Er moet bezuinigd worden. BBC Four is de laatste tijd al aangepast naar een 

meer archiefzender: oudere programma’s worden herhaald. Een officieel besluit is er nog 

niet. Maar… alles staat op de agenda. Bron: RXTV en The Times.  

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

TéléSAT is gestopt met Eleven Sports 1 en 2. Eleven Sports Pro League 1 FR blijft. 

 

   

SACHSENeins start 1 februari, fta. De zender brengt programma’s van acht lokale zenders. 

Zie ook persbericht Sachsen fernsehen en  InfoSat. Site Sachsen fernsehen hier. 

Nicer Dicer TV, teleshop, fta, zit weer op 10773 H. Op 10921 H werd de uitzending gestopt. 

ShopLC HD is naar 10773 H, fta.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.nporadio4.nl/klassiek/actueel/10babc11-f152-4eb6-ab9d-99f3df9f4327/de-npo-wijzigt-aanbod-themakanalen
https://www.nporadio4.nl/klassiek/actueel/10babc11-f152-4eb6-ab9d-99f3df9f4327/de-npo-wijzigt-aanbod-themakanalen
https://www.funx.nl/frequenties
https://www.funx.nl/afro/online-radio-luisteren/gedraaid
https://rxtvinfo.com/2022/bbc-four-closure-on-the-agenda
https://www.thetimes.co.uk/article/bbc4-could-be-scrapped-to-save-cash-after-freezing-of-licence-fee-7pn7qwzjq
file:///C:/Users/Hans%20R/AppData/Local/Temp/PressemitteilungSACHSENeins.pdf
https://www.infosat.de/digital-tv/startschuss-f-r-neuen-satellitenkanal-sachseneins-auf-astra-192-ost?
https://www.sachsen-fernsehen.de/
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We schreven er al vaker over: de ARD radiozenders zijn naar andere transponders verhuisd 

en worden nu met de moderne AAC-HE in mpeg4 gebracht. Moderne satellietontvangers 

kunnen hier goed mee overweg. 

In de rubriek ‘Lezerspost’ in Totaal TV 2022-3 schrijft Y. de Jong een M7 MZ-101 ontvanger 

bij haar Canal Digitaal abonnement te hebben. Deze ontvanger kan niet met de nieuwe 

uitzendmethode overweg. Canal Digitaal biedt geen oplossing. De redactie wel: koop een 

andere satellietontvanger. Deze hoeft niet veel te kosten. Wij onderschrijven dit advies. 

Uit navraag bij Canal Digitaal blijkt de AAC+ niet de norm zijn die Canal Digitaal gebruikt.  

De woordvoerder meldt nog: “Vanaf de MZ-102 zit dit wel in de ontvangers. De oudere DSR-

81 en DSR-71 hebben dit een jaar of drie geleden met een software update ook toegevoegd 

gekregen. Voor de MZ-101 zal dit niet meer toegevoegd worden. De beste oplossing is 

inderdaad overgaan naar een nieuwe ontvanger.” 

France 3, een hele reeks Franse regionale zenders, verdwenen van 12728 V. Ze werden 

verspreid over diverse transponders op Astra 19,2 geplaatst. Code. 

Canal+ 4K en Evenement Sport 4K, Frankrijk, soms fta. 

 

Canal+ Grand Ecran, Frankrijk, films, code. 

Astra 3B op 23,5 oost 

TV Vlaanderen is gestopt met ElevenSports 1 en 2. Eleven Sports Pro League 1 NL blijft, 

code.  

Op 12129V werd 22 januari een test waargenomen van de nieuwe sportzender Sport10. 

Deze zou dinsdag 1 februari starten.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.sport10.be/
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Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost  

5ACTION is de nieuwe naam voor Paramount. Fta.   

 

BBC Three begint 1 februari. Wat kunnen we van deze zender aan programma’s 

verwachten? Zie hier bij RX:TV voor een impressie (NL-vertaling). 

4Music, UK muziek, fta, is weer terug. 

 

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

Arirang TV (Korea International Broadcasting Foundation) schakelt op 1 februari over naar 

transponder 11034 V. Tot 28 februari is de zender ook nog te zien op de oude transponder 

12149 V). Code. Bron: Satkurier. 

 

Eutelsat 9B, 9 oost  

Sathangai TV, India (Tamil), test, fta. Zie InfoSat. Soms is er beeld, fta. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://rxtvinfo.com/2022/bbc-three-launch-highlights-revealed
https://rxtvinfo-com.translate.goog/2022/bbc-three-launch-highlights-revealed?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://satkurier-pl.translate.goog/news/213075/13e-nowe-parametry-arirang-tv-od-102.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.infosat.de/digital-tv/sathangai-tv-statt-rt-auf-deutsch-auf-satellit-eutelsat-9-ost
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Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz. 

TOPbam is recent gestart in BE, 24/7 via de site/stream. 

 

Ziggo-klanten kijken in 4K-beeldkwaliteit naar de Olympische Winterspelen in Beijing via 

Eurosport 4K.  

Vanaf 4 februari maakt Ziggo de zender beschikbaar voor klanten op kanaal 999. Daarnaast 

zijn wedstrijden van de Champions League vanaf de achtste finale in 4K te zien op Ziggo 

Sport kanaal 14. Deze sportevenementen zijn hiermee in een zeer hoge beeldkwaliteit te 

bekijken.  

Om de sportevenementen in 4K te volgen, dienen klanten in bezit te zijn van een 4K/UHD 

ontvanger, zoals de Mediabox Next. Ook terugkijken kan in dezelfde hoge kwaliteit. 

Bron: VodafoneZiggo.  

Noot: ook de CAM+ module in je tv zal geschikt zijn begrijpen we. Een aparte (Next) 

ontvanger is dan niet verplicht.  

TV Vlaanderen heeft aan haar app twee zenders toegevoegd: France 2 en Mediaset Italia. 

France 2 is ook via de satelliet te zien. Mediaset Italia ook maar moeilijker: 9 oost, Italy 

beam. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.topradio.be/topics/topbam-pakt-uit-met-hardstyle-40
https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/TOPBAM.mp3
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/exclusief-bij-ziggo-olympische-winterspelen-beijing-2022-en-champions-league-4k/
https://mediasetitalia.com/
https://nl.kingofsat.net/find.php?question=Mediaset
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Ziggo brengt per 1 februari Sunlite Radio (zie Ziggo-zenderwijzigingen). 

Viaplay per 1 maart 2022 actief in Nederland, diverse aanbiedingen providers 

 

NENT heeft voor haar Viaplay app overeenkomsten gesloten met de NOS, KPN en Ziggo. 

De NOS zal via de NPO zowel de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort live gratis uitzenden 

en de samenvattingen brengen. Zie hierna Ziggo en KPN zelf over de overeenkomsten met 

aanbiedingen voor nieuwe en bestaande klanten.  

Bron onder andere Nederlands Media Nieuws. 

Uiteraard kan de Viaplay app ook rechtstreeks bij Viaplay besteld worden voor 13,99/maand. 

 

Op 26 januari maakte VodafoneZiggo bekend dat de nieuwe VOD Viaplay via haar de eerste 

vier maanden 20 euro (5 euro per maand dus) gaat kosten. Daarna wordt de normale prijs 

(13,99 euro/maand) in rekening gebracht. 

De Viaplay app is per 1 maart 2022 beschikbaar voor alle abonnees. Op een site kunnen 

klanten van Ziggo (en ook niet klanten) een pre-order plaatsen. 

We hebben VodafoneZiggo 26 januari een aanvullende vraag gesteld over het 

openingsaanbod en kregen dezelfde dag dit antwoord: “Iedere aanbieder maakt 

vanzelfsprekend zijn eigen keuzes, zo ook wij. Naast het uitgebreide race- en sportaanbod 

op Ziggo Sport vinden we het belangrijk om niet alleen nieuwe klanten, maar juist ook al 

onze miljoenen bestaande klanten in de gelegenheid te stellen om Viaplay voordelig uit te 

proberen.  

De kennismakingsaanbieding voor bestaande en nieuwe klanten geldt tot 30 april en betreft 

4 maanden voor 20 euro, daarna 9,99 euro per maand tot 1 augustus, waarna de reguliere 

prijs van Viaplay geldt.” 

Ziggo heeft een informatiesite over Viaplay met vragen en antwoorden. Daar valt onder 

andere te lezen dat men op 1 februari zal meedelen welke apparatuur geschikt is. Denk er 

aan: het is een app (internet) en veel oudere Ziggo/UPC-ontvangers hebben enkel een coax-

verbinding! Gratis omruilen? We hebben de vraag aan de persafdeling voorgelegd. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://sunlite.nl/
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/zenderwijzigingen
https://nederlandsmedianieuws.nl/TV-en-Video/tv-en-video-nieuws/Viaplay-start-op-1-maart-2022-met-deals-NOS-KPN-en-VodafoneZiggo/
https://viaplay.com/nl-nl/
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/veel-te-zien-bij-ziggo-2022-voor-race-en-sportliefhebbers/
https://www.ziggo.nl/entertainment/sport/formule-1/formule-1-2022/formulier-formule-1
https://www.ziggo.nl/televisie/extra-zenders/viaplay
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KPN pakt het iets anders aan. Nieuwe klanten* ‘krijgen’ de Viaplay app negen maanden 

gratis (= tot eind dit jaar). Bestaande klanten kunnen de app voor de introductieprijs van 9,99 

per maand bestellen via de MijnKPN-app. Bestaande klanten die meerdere diensten van 

KPN afnemen (Mobiel, Internet Thuis) krijgen nog eens 5 euro extra voordeel. Zij betalen 

dan dus 4,99 voor het Viaplay pakket.  

Bron: KPN. Noot: in het persbericht staat niet voor hoeveel maanden de introductieprijs is.  

 

KPN heeft een aparte pagina gemaakt met ‘alles’ over Viaplay. Zoals op welke smart-tv’s de 

Viaplay app gebruikt kan worden. Op twee apparaten kan tegelijk gekeken worden. Wel is 

het zo dat er vanaf maart nog geen app in de KPN-ontvanger beschikbaar is, dat duurt nog 

een aantal maanden (Breedbeeldweetjes). Zie ook Nederlands MediaNieuws. 

 

 

*Nieuwe klanten leggen zich vast voor minimaal een jaar. Bron: BRN (interview afluisteren).  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.overons.kpn/nieuws/nieuwe-kpn-klanten-kijken-het-hele-formule-1-seizoen-gratis-viaplay/
https://www.kpn.com/televisie/pakketten/viaplay.htm
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/2022/01/26/kpn-en-ziggo-maken-mogelijkheden-viaplay-bekend/
https://nederlandsmedianieuws.nl/TV-en-Video/tv-en-video-nieuws/KPN-stunt-met-kosteloos-Viaplay-voor-overstappers-naar-KPN-Internet-en-tv/
https://www.bnr.nl/podcast/tech-update/10465821/kpn-en-ziggo-stunten-met-prijzen-voor-formule-1-kijkers
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Lokale omroepen 

 

De zeer populaire Antwerpse radiozender Radio Minerva is haar erkenning kwijt. Dit is het 

gevolg van een klacht van Radio FG Vlaanderen die op dezelfde frequentie (98.0 FM) uit 

was. De Raad van State van België heeft de klacht gehonoreerd.  

 

Echter: Radio Minerva hoeft niet te stoppen met uitzendingen en mag een nieuwe erkenning 

aanvragen. Zeven maanden de tijd… dat moet lukken als het ministerie meewerkt! 

Bron: ATV, RadioVisie, HLN. 

 

Een (juridische) beschouwing van RadioVisie vind je hier. En een nog uitvoerige tweede van 

RadioVisie hier. 

Ook FG Radio Vlaanderen geeft een uitleg in een persbericht en legt de schuld niet bij 

haarzelf of Minerva maar bij de minister van mediazaken. 

 

Radio 777 uit Hasselt verhuist haar studio van een huis (oprichter) naar een gebouw van 

Avansa Limburg. De meeste medewerkers van deze zender hebben een beperking en 

maken programma’s vaak vanuit hun eigen huis. Zie RadioVisie. 

De site is ongewijzigd maar de stream is recent aangepast.  

   

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.radiominerva.be/
https://atv.be/nieuws/toekomst-radio-minerva-onzeker-als-dat-wegvalt-val-ik-in-een-heel-diep-zwart-gat-132724
https://radiovisie.eu/linkeroever-en-t-stad-in-shock-video/
https://www.hln.be/antwerpen/bekende-antwerpse-seniorenzender-radio-minerva-speelt-erkenning-kwijt-we-vieren-ons-40-jarig-bestaan-maar-in-een-feestje-heeft-niemand-nog-zin~a4da49ca/
https://radiovisie.eu/het-wettelijke-probleem-met-radiostations-als-minerva/
https://radiovisie.eu/de-story-van-radio-minerva/
https://radiovisie.eu/fg-radio-de-intrekking-van-de-erkenning-van-radio-minerva/
https://radiovisie.eu/blad-1386-spring-radio-777-sublime/
https://radio777.be/
https://live.hostingbudget.nl:3505/stream
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Op 16 maart zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Een taak voor de lokale 

media. De regionale omroep van Gelderland ondersteunt deze met een bus. Deze doet 51 

lokale- en streekomroepen in de provincie aan en worden live (streams) programma’s 

gemaakt over de verkiezingen in die plaats(en). Bron: Omroep Gelderland. 

Welke regionale omroep volgt..? 

 

 

De FM-zender van Radio Lelystad is 28 januari verplaatst naar de telecom- en datatoren aan 

de kust. De antenne hangt op 144 meter hoogte. Zie Radio Lelystad met leuke video. 

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.  

Heb je nieuws over je eigen lokale omroep? Mail deze ons!  

Reacties en vragen van lezers 

Belangstelling lezers gaat uit naar… 

Het vorige nummer begonnen we met de vraag waar de belangstelling van onze lezers naar 

uitgaat. Hier een aantal reacties: 

 Wim richt zich voornamelijk op radio en tv die hier (NL) te ontvangen is, op diverse 

manieren (AM, FM, DAB+,T2, satelliet). Landen: NL, BE, DE, UK; 

 Derk: “In het algemeen geeft U/D een compleet beeld. Uiteraard zijn er zaken die me 

soms meer en soms minder interesseren maar dat hou je toch.”; 

 Sagitarius (via OpenPLi-forum): “seks LOL”. Gelukkig noemde hij dit later een 

kwinkslag en schreef een stuk over SDR radio; 

 Theo: hardware- en software-nieuws over met name satellietontvangers. Al zijn er 

thans weinig ontwikkelingen. Ook: het zenderoverzicht. Welke zenders weg en welke 

zijn nieuw (zoals nu dus); 

 mrbeam (via OpenPLi): satelliet-gerelateerde berichten; 

 WanWizard (PLi Core member, UK, via OpenPLi): “Veel van wat er in staat (regionaal 

of DAB bv) is voor mij gezien mijn locatie niet zo relevant. Desondanks is het toch 

leuk om het elke keer weer te lezen”; 

 jovani (via OpenPLi): “Niet teveel over Dab+ en dergelijke. Woon ook nogal veraf om 

de perikelen rond de lokale/regionale NL omroepen te volgen. Satelliet en techniek 

hebben mijn voorkeur. Maar... je doet het goed!”; 

 Johan (via OpenPLi): “Ik woon in Ieper, tegen de Franse grens.  En dan lijkt voor mij 

een fusie/wijziging bij het bestuur van een omroep in Groningen veraf.  Maar ik geloof 

zeker dat 90 procent van de lezers wel van deze info houdt. Mijn bronnen zijn te 

beperkt om u correcte info over media uit 'de Westhoek' te sturen. ” 

 Thierry (Antwerpen, e-mail): “Het blad is voor mij perfect zo. Ik lees het elke keer met 

enorm plezier, hetzelfde voor je frequentielijst daar kijk ik steeds naar uit.” 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Dreka (via OpenPLi): “Van mij mag de UP/Downlink blijven verschijnen ikzelf vind de 

informatie over de tv en radio zenders interessant en het andere is ook zeker de 

moeite waard”. 

Dank voor deze reacties. En andere lezers: reageer ook eens..! 

FEC, op Auto of de echte? 

Peter heeft een VU+ Uno HD met als image VTi. Hij schrijft ons over Kanalenlijst Hans: “De 

laatste paar keer deden enige kanalen het niet. Bij nalezen bij Sat4all kwam ik er achter dat 

dit zou liggen aan de FEC. Deze staat nu bij alle zenders op automatisch. Vroeger niet.” 

Reactie: onzin. Bij niet alle transponders staat de FEC op Auto. En zou deze op Auto staan 

dan zou een moderne ontvanger als de VU+ er zeker mee overweg moeten kunnen en de 

feitelijke FEC vinden zodat je beeld hebt. Op Astra 23,5 oost blijken enkele transponders bij 

de FEC niet de feitelijke FEC maar Auto te hebben staan. Voor de Nederlandse zenders is 

het dan even handmatig aanpassen (Auto naar 2/3). In de kanalenlijst die wellicht in februari 

uitkomt hebben alle transponders op Astra 23,5 oost de feitelijke FEC. Maar pas op… de 

Auto FEC kan ook komen uit een satellite.xml bestand van een image.  

 

Wie van de lezers heeft een soortgelijke ervaring als Peter? Dus FEC/Auto werkt niet? Met 

welke ontvanger is dit? 

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

Wetenswaardigheden 

Eind februari zal de gewijzigde Telecommunicatiewet van kracht worden. Nieuw zijn de 

regels rond 5G. De actuele stand van zaken m.b.t. 5G vind je bij het Antennebureau. 

 

 

T-Mobile heeft niet overal glasvezel liggen maar wil haar producten wel overal verkopen. 

Dan is het huren van capaciteit bij KPN nodig. Dat is niet gratis en wordt doorberekend aan 

de T-Mobile klant. Dit kan € 15,- per maand extra zijn, KPN-taks genoemd. 

Bron: KASSA (BNNVARA) en RADAR. 
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Het Ziggo-netwerk is door een onafhankelijk onderzoeksbureau UMLAUT als beste getest. 

Dit maakte VodafoneZiggo op 25 januari bekend.  

Ziggo krijgt 947 van de 1000 punten. KPN werd tweede (933 punten) en T-Mobile derde (910 

punten). Daarmee alle drie ‘very good’. Een kwalificatie ‘good’ ging naar Tele2 met maar 710 

punten, een vierde plaats.  

Zie ook het bericht bij UMLAUT. Het hele rapport is hier te downloaden. 

    

 

 

TVN7 uit Polen maakt zich zorgen. De zender, eigendom van de TVN Discovery Group, 

heeft al meer dan een jaar geleden om een verlenging van haar licentie gevraagd bij de 

KRRiT (de Poolse media-authoriteit) maar nog geen besluit vernomen.  

De huidige licentie verloopt 25 februari 2022. De licentie van TVN24 werd na 18 maanden 

wachten verlengd. Of een en ander te maken heeft met de wijzigingen in de mediawet waar 

de president recent een veto tegen heeft uitgesproken is niet bekend.  

Bron: Satkurier (NL-Google). 

TP Vision heeft de Philips OLED807 geïntroduceerd, de opvolger van het 806-model dat het 

bedrijf vorig jaar op de markt bracht. De 807 zal beschikken over een OLED EX-paneel van 

LG Display dat een hogere helderheid mogelijk moet bieden. TP Vision komt ook met de 

goedkopere 707. Zie meer bij Tweakers. 
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De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat extra onderzoek doen naar de fusie tussen 

RTL Nederland en Talpa Network.  

Volgens de toezichthouder blijkt uit een eerste studie dat de samensmelting van de twee 

grote mediaorganisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het 

Nederlandse medialandschap. De ACM kan de fusie verbieden, of er voorwaarden aan 

verbinden, als zij oordeelt dat het fusiebedrijf te machtig wordt. 

Zie de site van de ACM en een analyse bij Nederlands MediaNieuws. 

Internet via de schotel + IPTV 

 

Hoe werkt internet via de schotel? Op de site internetvergelijk.nl staat een uitleg. Zie hier. 

Op deze site is ook informatie te krijgen over IPTV. Zelfs aan Kanalenlijst Hans wordt 

aandacht besteed… 

 

Tonga was na de vulkaanuitbarsting onbereikbaar. Een glasvezelkabel was gebroken en 

satelliettelefonie was door de aswolk bemoeilijkt. 

Elon Musk biedt nu hulp aan via zijn SpaceX-project. Bron: RTL Nieuws. 

Er is een boek verschenen met als titel ‘100 Jaar Maritieme Radio in Oostende’. En daar 

gaat het ook over. Dit boek geeft inzicht in de wereld van de maritieme radio en de 

technische kennis nodig voor het goed functioneren van een kuststation. Met de opgang van 

Oostenderadio en de technische evolutie. Hier te bestellen. Zie daar ook een beschrijving 

van de inhoud en de biografie van de schrijver, Roger Arnoys. 

 

 

Weet je het nog..? UEFA Euro 2020? De NOS bracht diverse wedstrijden via een apart 

tijdelijk 4K-kanaal. In oktober heeft een evaluatie over plaatsgevonden, neergelegd in ‘EK 

voetbal UHD bij de NOS’, zie hier.  

Interessant zijn de audioproblemen (niet sync lopen) en dat de studio van de NOS ondanks 

wel voorbereid op uhd toch niet uhd was. Verder: problemen met logo’s, kwaliteit van het 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/diepgaand-onderzoek-nodig-naar-fusie-rtl-talpa
https://nederlandsmedianieuws.nl/TV-en-Video/tv-en-video-nieuws/RTL-Group-moet-vergunning-aanvragen-voor-overname-Talpa-Network-diepgravend-onderzoek-nodig/
https://www.internetvergelijk.nl/
https://www.internetvergelijk.nl/info/satelliet-internet/
https://www.internetvergelijk.nl/info/iptv/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5281856/tonga-tsunami-vulkaan-internet-offline-onderzeese-kabel
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5282746/musk-wil-tonga-helpen-met-satellietinternet
https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/roger-arnoys-7/100-jaar-maritieme-radio-in-oostende
https://www.dutchguild.nl/07okt21/NOS-RedBee-EMG.pdf


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 3                    
 

2 februari 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 14/21 
  

plaatje. Enorm veel dagelijks overleg van techneuten. Verschillen werden ook gezien per 

provider (KPN, Ziggo, anderen).  

Conclusie: veel gedoe, geen wow-factor, had beter gekund maar er is veel geleerd.  

 

 

Ook in oktober 2021 was er een rapport van KPN met ervaringen van klanten, zie hier. De 

conclusie daar: succesvolle trial.  

Hardwarenieuws 

CI+ module van Ziggo ook geschikt voor 4K 

 

Sinds 28 januari kun je met de CI+ module van Ziggo ook de meeste tv-zenders die in 4K 

worden aangeboden bekijken (zie overzicht). Een Mediabox Next is dan dus niet nodig.  

Zie de site van Ziggo en het Ziggo Community. 
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De CI+ module kan gehuurd worden voor 2 euro per maand. 

 

 

Digitenne insteekkaart beschikbaar 

 

 

 

KPN meldt 27 januari 2022 op haar Digitenne-pagina dat er een ‘insteekkaart’ 
beschikbaar is. Lees: gehuurd kan worden. Met insteekkaart bedoelt KPN een CAM+ 
module. Deze was al eerder aangekondigd. Meer informatie brengt KPN hier. Daar 
valt te lezen dat met de CI+ CAM ook een nieuwe binnenantenne wordt geleverd: 
type V6. Deze wordt thans enkel met de CAM meegestuurd, niet met de ontvangers. 

 

 
De insteekkaart kan besteld worden via de klantenservice, 0800 0402. Daar wist een 
medewerker 27 januari nog niets van de insteekkaart af: “die hadden we vroeger”. 
Toen we haar konden verleiden naar de KPN Digitenne pagina te kijken was ze om. 
We vroegen of de CI+ te koop of te huur was. En of je er drie kon bestellen bij een 
abonnement (in  plaats van drie receivers). Navraag… wachten… en de volgende 
antwoorden kwamen:  

- De CI+ module kan alleen gehuurd worden, net als de ontvanger. Beide 
kosten 5 euro per maand aan huur; 

- Maximaal drie per abonnement. De ‘huur van de eerste ‘HD tv-ontvanger’ zit in 
het maandabonnement begrepen. Uit navraag mag je ook drie CI+ kaarten 
bestellen (dus zonder losse ontvanger). Voor drie tv’s huur je dan twee CI+ 
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kaarten, de huur van de eerste CI+ kaart zit in het maandabonnement; 

- Digitenne kost 18 euro per maand. Maar… is ‘gratis’ als je al iTV klant van 
KPN bent. Je betaalt dan 5 euro per maand als huur voor de Digitenne-
ontvanger. En voor de CI+ kaart? Idem. KPN iTV is interactieve tv zowel die 
zowel via glasvezel als het oude kopernetwerk wordt aangeboden; 

- Uiteraard moet voor de CI+ kaart de tv geschikt zijn. Te controleren op de site 
van KPN Insteekkaart. 

 

 

Noot: maximaal drie tv’s per abonnement, de tv’s hoeven niet op hetzelfde adres te 
staan..! Makkelijk voor op de camping (in NL!) of om vrienden blij mee te maken... 

 

Gratis smartcard voor de RAI-zenders 

 

De titel klinkt leuk (gratis) maar lees verder. Door de omzettingen van DVB-T naar DVB-T2 is 

de ontvangst van de openbare RAI-zenders niet meer goed in heel Italië.  

Het verzorgen van overal in het land een goede ontvangst is een taak van de RAI. Deze 

komt daarom met een eigen gratis smartcard. Die kun je bestellen… als je aangeeft in een 

gebied te wonen waar de T2 ontvangst slecht is. Dit wordt dan nog geverifieerd.  

De smartcard kan dan gebruikt worden voor satellietontvangst. Beperking: alleen de zenders 

van de RAI gaan er mee open. Mits… de kaart gestoken wordt in gecertificeerde apparaten 

(satellietontvangers of CAM’s). Een lijst van geschikte apparatuur wordt met de kaart 

meegestuurd. 

Dan is een eenmalige uitgave voor een kaart van TivùSat wellicht verstandiger… 

Bronnen: RAI-smartcard (NL-vertaling), Nuova TV Digitale (tijdschema overzetten), Digital 

News en de informatiesite over T2 in Italië. En deze folder. 
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Naschrift: dit doet ons denken aan het Digitenne-verhaal van DVB-T naar DVB-T2. Ook in 

Nederland gaf dit veel klachten. KPN paste hier en daar wat aan maar het advies bleef 

vooral: een goede buitenantenne. Geen gratis NPO-smartcard voor Canal Digitaal…  

Waarom hebben dit verhaal geplaatst? Wellicht woon je in Italië in zo’n gebied of ken je er 

iemand. In dat laatste geval… de kaart werkt ook in België en Nederland.! ;-) 

Vrije modemkeuze, providers publiceren hoe je je eigen modem instellen 

Tweakers: De Autoriteit Consument en Markt publiceerde in juli vorig jaar een beleidsregel 

waarin staat dat consumenten en bedrijven zelf hun modem en router moeten kunnen kiezen 
en dat telecomproviders specificaties moeten delen om met een eigen modem verbinding te 
maken met het netwerk van de aanbieder. Die vrije modemkeuze gaat 28 januari officieel in 
werking. Zie ook deze pagina van Tweakers.  

Hier een overzicht van de providers met daarbij een link naar hun ‘uitlegpagina’: 

- KPN (publiceerde de gegevens in 2020 al); 

- T-Mobile; 

- Ziggo (postcode-check nodig want kan nog niet in heel Nederland). 

 

 

Bij Ziggo krijg je dus soms nul op het request. Met de mededeling dat er wordt aan gewerkt. 
Hoe lang..? Geen idee. Het lijkt te gaan om de voormalige UPC-gebieden. Zie voor meer 
informatie de speciale pagina op het Ziggo Community. 

 
 

Woon je wél in een geschikt Ziggo-gebied dan kom je op een pagina met uitleg.  
Noot: het lijkt ons dat de oude UPC-gebieden nog niet geschikt zijn en de gebieden die altijd 
al Ziggo geheten hebben wel. VodofoneZiggo wist al lang van de verplichting van de eigen 
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modemkeuze en is daarom in overtreding voor de oude gebieden waar dit nog niet kan! 

Updates zijn onder andere te lezen bij Hardware Info. 

 

Of veel consumenten een eigen modem gaan installeren valt te betwijfelen. Het is echt iets 
meer voor de gevorderde ict’er. Zie NU.nl.  

Verschillende redenen voor de aansluiting van een eigen modem: 

- je kan eigen voip provider instellen. Dat kan niet altijd bij de provider geleverde modems. 

Dan kan je met Bijv budgetphone bellen; 

- niet altijd zijn de WiFi functies van de provider geleverde modems optimaal; 

- soms kunnen providers meer met hun eigen providergebonden modems dan de inzet van 

eigen gekocht materiaal mbt privacy; 

- soms kan je meer instellen op eigen gekochte modems; 

- de kwaliteit van de provider geleverde modems is niet altijd goed of van zelfde kwaliteit als 

je zelf kan kiezen; 

- algemeen principe: keuzevrijheid ipv dat een ander voor je kiest. 

Het is zo dat techneuten eerder geneigd zijn dit allemaal te wensen dan de grote ‘massa’. 

Softwarenieuws 

 

Canal Digitaal komt telkens terug… wat nu..? 

Een vraag die vaker gesteld wordt: bovenaan in de kanalenlijst (Hans) staat iedere keer een 

boeket ‘Canal Digitaal’ (of een andere provider). Hoe komt dit en hoe kan ik dit blokkeren? 

Wel, simpel. Bij de instellingen heb je onder fast scan geen rood blokje (= geen fast scan) 

maar gekozen voor een provider. 

Ga via Menu, Instellingen, Tuners en zenders zoeken naar Fast Scan. Maak daar je keuze. 

 

Rood: geen fast scan. Bij het herstarten van je ontvanger zal dan geen fast scan meer 

worden uitgevoerd en blijft het ‘ongewenste’ boeket weg.  

Ziggo software-update Mediabox XL 4.37 
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Wat er nieuw is kan men lezen in het Ziggo Community. Zoals: persoonlijk hoofdmenu 

maken, vergrote tv-gids voor slechtzienden, keuze update uit te stellen, verbeterde koppeling 

afstandsbediening en tv-apparatuur (geluid o.a.). Eco-modus in standby en andere bugfixes. 

 
Een nadere uitleg over het gebruik van de Mediabox XL na deze software update: zie hier. 

 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 26 februari, 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.” 

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… 
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Bitcoins minen, straat open voor extra stroomkabels 

 

Bewoners van het Bretagnehof in Eindhoven hadden soms last van knipperende lampen… 

de oorzaak was een medebewoner die erg veel stroom trok voor zijn computers. Deze 

werden ingezet om Bitcoins te minen. Dit vergt erg veel rekenkracht en dus elektra.  

De miner heeft daarom netwerkbeheerder Enexis opdracht gegeven twee kabels, samen 

goed voor de levering van zo'n 600 ampère stroom, te leggen van het stroomstation en de 

woning. Een flinke klus: meer dan een week werk en de straat over 250 meter open. 

Overlast voor de bewoners. Deze kunnen er niets tegen ondernemen, Enexis heeft een 

vergunning voor dit soort werkzaamheden. 

 

Duur? Ja. Maar de opbrengst van het oplossen van de bitcoin-puzzel zou € 230.000 zijn. 

 

Bronnen: Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant en Studio040. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.ed.nl/eindhoven/buurman-wil-bitcoins-delven-en-dus-moet-de-hele-straat-open-garage-kan-ik-niet-in-of-uit-br~ab02a13f/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4027540/straat-ligt-twee-weken-open-want-buurtbewoner-wil-bitcoins-genereren
https://studio040.nl/nieuws/artikel/straat-in-woensel-ligt-twee-weken-open-vanwege-genereren-bitcoins
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En het milieu/klimaat? Er is berekend dat met het wereldwijd minen van Bitcoins net zoveel 

stroom wordt verbruikt als in heel Nederland in een jaar…  

 

     

 

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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