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Voorwoord  

Op zaterdag 26 februari is er weer een normale clubdag van De Transponder in Apeldoorn. 
De coronamaatregelen zijn dan immers net een dag van de baan. Welkom!  
UP/DOWNLINK 2022-4 biedt jullie weer veel nieuws. We hebben getracht de voorkeuren 
van onze lezers daarbij in acht te nemen: meer lokaal, meer over hard- en software en dan 
zo liefst mogelijk gericht op satelliet. En een beetje humor…  
 
In dit nummer onder andere: 

 Viaplay, stand van zaken; 

 CI+ module werkt in VTi en OpenPLi… maar hoe…; 

 Sport10 HD actief bij TV Vlaanderen; 

 M7 Group zet veel zenders van CD/TVV op andere transponders; 

 Tien zenders naar HD geupgrade bij Ziggo; 

 T-Mobile kleurt van roze naar groen..? KPN juist naar zwart. 
 

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: 

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

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

 1 maart 2022. Viaplay Nederland  gaat van start; 

 15 maart. Ziggo stopt met analoge radio in de regio’s Venlo, Roosendaal en Oost-
Groningen; 

 21-24 maart, Satellite 2022, Washington DC, USA; 

 
 

 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 

 

FM-frequenties zijn geld waard. Ze worden dan ook geveild door de overheid. In een aantal 

categorieën. Enerzijds de ongeclausuleerde zenders (deze mogen alles uitzenden, denk aan 

commerciële zenders als Qmusic en Sky Radio) en anderzijds themazenders (denk aan 

BNR). De eerste betalen meer.  

De Talpa Network moet het diepst in de buidel tasten. Voor de FM-doorgifte van Sky Radio, 

Radio 538 en Radio 10 moet Talpa respectievelijk € 3,7 miljoen, € 3,7 miljoen en € 2,3 

miljoen per jaar neertellen.  

DPG Media wordt jaarlijks aangeslagen voor bijna € 3,8 miljoen euro voor de FM-frequentie 

van Qmusic. Dit blijkt uit een bekendmaking in De Staatscourant. 

Alles moet betaald worden uit reclame. Deze bleken in coronajaar 2020 zwaar tegen te 

vallen. In 2021 was enig herstel. Maar de radiomarkt zou nog niet hersteld zijn van de 

‘coronatik’.  

Talpa-directeur en voorzitter van de VCR (Vereniging Commerciële Radio) ging daarom naar 

Den Haag om bij leden van de Tweede Kamer te lobbyen voor verlaging van de licenties. In 

december legde toenmalig demissionair Minister Blok twee kamermoties voor verlaging 

naast zich neer.  

Ergo: Talpa Network en DPG Media krijgen geen ‘corona-korting’ en moeten miljoenen extra 
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betalen voor de FM-frequentie van radiostations QMusic, Radio 10, Sky Radio en Radio 538. 

Bron: NRC.  

Noot: het artikel in het NRC is van 14 februari. Over dit item is al eerder (20 en 22 december 

2021) geschreven bij Nederlands MediaNieuws door David de Jong. Feitelijk: oud nieuws… 

 

 

De Russen nemen wraak… De Russische nieuwszender RT mocht met haar Duitstalige 

variant RT DE volgens Duitse media-autoriteiten zich niet richten op het Duitse grondgebied. 

Niet met satelliet en zelfs niet online. Een soort van Servische licentie werd ongeldig 

verklaard. 

Nu heeft de Duitse omroep Deutsche Welle ook een kantoor in Moskou. De persaccreditatie 

van de journalisten werd 3 februari ingetrokken. Het kantoor moet dicht.  

De EU heeft het besluit van Rusland scherp veroordeeld. Weer een beperking van de 

mediavrijheid.  

Bron o.a. Advanced TV en InfoSat.  

Gevolg: protest door de Rundfunkrat van DW. Deze vordert van Rusland de teruggaaf van 

de accreditaties. Bron: InfoSat. 

 

 

En de soap gaat verder. Turkije lijkt de kant van Rusland te trekken. De Turkse media-

autoriteit eist nu van Deutsche Welle een licentie die DW voor het Turks publiek op haar site 

zet. Ook de Turkse vestigingen van het Amerikaanse ‘Voice of America’ en de Europese 

omroep ‘Euronews’ worden getroffen.  

Het zou geen censuur zijn… maar een technische maatregel. Zo stellen de Turkse 

autoriteiten. Maar vertegenwoordigers die dicht bij de regering staan hebben een 

meerderheid in het RTÜK-orgaan. Erdogan heeft onlangs gedreigd actie te ondernemen 

tegen media-inhoud die in tegenspraak is met nationale en morele waarden. 

Bron: InfoSat. 

 

   

In Vlaanderen houden Joe, Qmusic en Nostalgie hun radiolicenties. Die worden verlengd 

voor vijf jaar. Dat werd 9 februari beslist.  

Studio 100’s nieuwe zender ‘Spring’ krijgt geen plekje op de FM-band en moet de plannen 

voor een nieuwe commerciële zender opdoeken. 

Bron: HLN.  
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ViacomCBS heeft aangekondigd dat het internationale mediaconcern met ingang van 16 

februari Paramount Global (aangeduid als ‘Paramount’) gaat heten. Voor alle zenders. 

Zie Spreekbuis, Nederlands MediaNieuws, of de aankondiging van het bedrijf op YouTube. 

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

#Vamos, 2x, Spanje, sport, gecodeerd. 

M.Cine Espanol, Spanje, film gecodeerd. 

Eurosport 3 en 4, SD en HD, Spanje, gecodeerd. Waarschijnlijk tijdelijk (OS Peking). 

Astra 3B op 23,5 oost 

De M7 Group heeft in stilte wijzigingen doorgevoerd voor zenders in gebruik bij Canal 

Digitaal en TV Vlaanderen. 

Op transponder 12188 H verschenen Comedy Central NL, MTV NL, Nickelodeon, TV Oranje 

en Spike. 

Op transponder 12129 V verscheen History NL. Op 11856 V verscheen RTL Lounge. Deze 

zit thans op Astra 19,2 oost en zal deze satelliet dus verlaten. 

Nog verwacht: L1 Radio en FunX. Deze zouden komen op 11739 V. 

Het zijn allemaal bestaande zenders. Een tijdje zal simultaan worden uitgezonden. Wanneer 

de uitzendingen via de oude transponders stoppen is ons niet bekend. We hebben Canal 

Digitaal vragen gesteld maar bij het uitgeven van dit nummer geen antwoord ontvangen. 

Sport 10 HD verscheen via TV Vlaanderen, code. 

Zes radiozenders uit Slowakije fta op 12363 V zijn er bij gekomen: Fun Radio 1, 2 en 3. En 

Europa 2 S, V en Z.  

Boomerang en Cartoon Network zijn verdwenen bij Canal Digitaal en TV Vlaanderen. 

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost  
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Op 1 februari is BBC Three officieel begonnen. Een zender van het Verenigd Koninkrijk. Via 

de schotel ook te ontvangen in onder andere buurland Ierland. Maar nog niet voor kijkers via 

kabel of IPTV daar. Technisch probleem? Nee, juridisch. En door de Brexit alleen maar 

lastiger geworden. Alle grote BBC-zenders hebben voor Europa een licentie via Luxemburg. 

BBC Three is daar nog niet aan toegevoegd. Kwestie van tijd.  

Bron: RX:TV. 

 

 

De eerste uitzendingen van NBC News Now zijn op de Astra 28 oost gezien op transponder 

11385 H, SID 53710.  

NBC News Now begon in 2019 in de USA en maakt nu een eerste internationale uitbreiding. 

De licentie werd in 2021 verleend. CNBC UK is juridisch verantwoordelijk voor de zender. 

Een startdatum is nog niet bekend. Thans zijn al wel beelden te zien van NBC News Now uit 

de USA (rechtstreeks) maar zonder advertenties. Deze zijn vervangen door trailers voor 

NBC-programma’s. Het is dat Sky en Freesat verplichten om een tijdje zonder naam-ID uit te 

moeten zenden dat dit zo gebeurt. Een dezer dagen komt de ID er bij en is de zender 

'officieel'. Bron: RX:TV. 

   

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

Top Kids Junior Music, Polen, is gestopt op de Hotbird. Zie Satkurier NL-vertaling. De 

zender blijft lokaal nog te zien via DVB-T/T2 en via IPTV van diverse Poolse 

kabelaars. 

Yes TV (ook wel TV Yes genoemd) was even weg maar nu weer terug op 11642 H, 

Italië, fta. 
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MTV Music Italia is weer gecodeerd. 

Holy God is neergestreken op een andere transponder (11470 V), fta. Holy God 

wordt vergezeld door nog twee reli-zenders: CNA en Dieu TV.  

 

 

 

De Zwitserse provider Kabelio heeft zes zenders toegevoegd, waaronder BBC Three, 

BBC Four en Auftanken.tv (online te zien). Alles gecodeerd (Panaccess).  

Zie ook Digital fernsehen met de gewijzigde transponders. 
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Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz. 

 

NLZIET heeft op 9 februari haar aanbod uitgebreid met de drie tv-zenders van de VRT (Eén, 

Canvas en Ketnet). Met Replay zijn de programma’s tot zeven dagen terug te kijken.  

NLZIET biedt thans 37 zenders voor € 7,95 per maand.  

Bron: NLZIET.  

Op 11 februari heeft Ziggo tien zenders van SD naar HD opgewaardeerd. Het gaat om: 

AlJazeera English, Arte, Euronews, Family7, Ons, Sat1, Secret Circle, Stringray Classica. 

TRT Türk en TV5 Monde. Fta zijn Euronews en Stringray Classica.  

 

De NPO levert sinds kort het signaal van themakanaal ‘NPO Politiek en Nieuws’ in HD aan. 

Kabelaar SKV zou het al in HD overzetten. Of en wanneer KPN, Ziggo, Canal Digitaal en 

anderen dit gaan doen is thans niet bekend. Bron: Totaal TV.  

 

 

Het netwerk van Ziggo is voor 97% glasvezel (tot de wijkkast) en daarna coax. Ziggo 

hanteert de naam ‘glasvezel-kabelnetwerk’. Dit zou niet juist zijn volgens de Reclame Code 

Commissie, RCC (idem in beroep).  

Ziggo benadrukt dat een eerdere reclame waarin met de term 'glasvezel-kabel' werd 

geadverteerd, inmiddels offline is gehaald. Ziggo spreekt zelf liever niet van een 

glasvezelnetwerk, maar van een glasvezel-kabelnetwerk. De provider vindt zelf dit verschil 

duidelijk genoeg is om aan te geven dat de glasvezelverbinding uiteindelijk overgaat op een 

coax-kabelverbinding.  

De RCC is echter geen rechter en de Consumentenbond vindt het niet storend.  

Bron: NU.nl.  
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NPO 2 Extra is niet meer voor alle KPN iTV-kijkers. Er moet nu voor worden betaald. Toch 

fta zien? DVB-T2 of NPO Start of de NPO app. Bron: AD. 

Na Ziggo heeft nu ook KPN Sunlite Radio toegevoegd.  

 

 

In veel gemeenten wordt glasvezel aangelegd, soms zelfs door twee providers achter elkaar. 

Regelmatig wordt daarbij een gasbuis of andere kabel kapot getrokken of het trottoir niet 

goed gelegd. Te repareren natuurlijk maar het geeft wel ergernis. Bron: BN DeStem.  

 

 

De Belgische provider VOO gaat dit jaar stoppen met het analoge tv-aanbod. 

Bron: DataNews. Meer informatie bij VOO. 

 

 

Met een Samsung tv met Tizen besturing worden thans 41 live kanalen via internet 

aangeboden. Samsung noemt dat Samsung TV Plus.  

Zie Breedbandweetjes voor een overzicht van het aanbod. 

Viaplay, stand van zaken 

Op 1 maart 2022 gaat Viaplay van start. De app is op diverse manieren te verkrijgen. In dit 

item een stand van zaken per 18 februari 2022. 

   

Na KPN en Ziggo heeft ook T-Mobile een overeenkomst gesloten met de NENT Group voor 
het zelf aanbieden van de Viaplay app. Zie de aparte pagina van T-Mobile. Daar valt te lezen 
dat T-Mobile met een ‘speciale’ aanbieding komt: de eerste vier maanden gratis, mits je een 
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nieuw éénjarig internetabonnement neemt. Na deze vier maanden betaal je tot 1 augustus 
2022 € 9,99 per maand en vanaf 1 augustus € 13,99 per maand. Ofwel voor twaalf maanden 
vanaf 1 maart 2022: 107,92 = € 9,- gemiddeld per maand. Persbericht Nordic hier. 

 

 

Op 11 februari werd bekend dat ook Caiway en Delta een meerjarige overeenkomst gesloten 

hebben met de NENT Group.  

De aanbieding voor zowel Caiway als Delta: € 8,99 per maand tot 1 augustus en vanaf 1 

augustus € 12,99 (dus € 1,- korting op de ‘officiële prijs’).  

Prijs voor eerste twaalf maanden dus 4 x € 8,99 + 8 x € 12,99 = € 139,88. Gemiddeld per 

maand € 11,66. 

Er staat: vanaf 1 augustus € 12,99 per maand, zonder een einddatum. Apart vonden we en 

hebben daarom de vraag voorgelegd aan Delta en kregen als antwoord: “Hier is geen 

einddatum voor bepaald. Viaplay is sowieso bij ons maandelijks opzegbaar.” 

In het vorige nummer schreven we wat je met de aanbieding van KPN en Ziggo betaalt.  
KPN: € 12,32 per maand (los van entertainmentkorting), Ziggo € 10,66 per maand. 
Het voordeligst blijft rechtstreeks bij Viaplay bestellen: € 99 voor een jaar = € 8,25/maand. 

KPN deelt ons nog mee: “De introductieprijs van € 9,99 geldt tot 1 augustus. Daarna €13,99, 
maar de entertainmentkorting van € 5,- blijft ook na die datum (dus dan uiteindelijk € 8,99). 
Zie ook kpn.com/viaplay.” Daar zien we: 

 

 

en de actievoorwaarden. 

 

Ziggo gaat de app van Viaplay toevoegen aan de Mediabox Next.  Op de site staat niet of 
deze ontvanger ook met internet verbonden moet zijn. De aansturing van sommige apps van 
Ziggo gaan via de coax. Vlak na het uitbrengen van het vorige nummer kregen we van 
VodafoneZiggo het antwoord: de Mediabox Next moet met internet verbonden zijn.  

 

 

Kabelprovider SKV (Veendam) praat nog met de NENT Group voor een overeenkomst. Zie 
hier. 

Canal Digitaal meldt nog geen overeenkomst te hebben voor Viaplay en adviseert daarom 
direct bij Viaplay of Formule 1 een abonnement af te sluiten.  
Dit blijkt uit een verzonden nieuwsbrief. 
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Het zou wel eens een hele druk kunnen geven op internet als iedereen via de Viaplay app de 
F1 wedstrijden gaat bekijken. Het kost enorm veel dataverkeer.  
Daarom gaan in ieder geval KPN en Ziggo deze wedstrijden ook lineair kanaal aanbieden. 
Uiteraard gaat dit kanaal alleen open als men via KPN of Ziggo de Viaplay app besteld heeft. 
Bron: RTL Nieuws en Totaal TV. 

Lokale omroepen 

 

 

Wie mag de lokale omroep worden voor de gemeenten Zaanstad en Wormerland? RTV 

Zaanstreek verzorgde de uitzendingen al zo’n 40 jaar maar raakt de licentie kwijt aan het 

mediaplatform De Orkaan. Het CvdM heeft De Orkaan aangewezen, RTV Zaanstreek maakt 

nu bezwaar.  

Bron: Villamedia. 

Peelland FM is gestopt. Beter: is overgegaan naar 077 Radio uit Meijel (Noord-Brabant). 

Naast de hoofdzender zijn er drie themakanalen: 60XL, 80XL en Laut.  

Bron: Facebook Peelland FM en 077 Radio. 
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Interessant? Lees van verder bij Omroep Venlo. 

 

 

Ajoin Music is sinds vrijdag 4 februari ook via DAB+ te beluisteren (zie Facebook). 

 

 

   

Ook MooyZo (Pajottenland & Denderregio) is via DAB+ te beluisteren. 

Op 5 februari zijn daarmee de muxen voor Oost-Vlaanderen en Limburg compleet gevuld 

met de beoogde lokale omroepen. Zie RadioVisie. 

Verantwoordelijk minister voor media, Benjamin Dalle, bracht op zijn pagina het bericht dat 

op termijn lokale radio een definitieve plaats krijgt op DAB+. Binnenkort: 59 zenders via het 

Vlaamse proefproject. Bron: DALLE. 

Ook in Nederland kreeg dit nieuws aandacht bij Nederlands MediaNieuws. 
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Ook dit jaar kunnen opnieuw alle erkende Vlaamse lokale radio’s genieten van financiële 

steun van de Vlaamse regering voor hun aanwezigheid op het Belgische Radioplayer.  

Bron: DALLE. 

 

  

 

Radio Minerva (Antwerpen) moet blijven (‘Minerva moet blaaive’). Zie ook ons vorige 

nummer over de licentie. De fans trekken nu ten strijde voor hun zender. Aparte posters 

worden geplakt en er is zelfs een lied gemaakt.  

Zie RadioVisie en YouTube. En je kan een petitie tekenen. 

 
Ook de RTBF maakte een bericht over Radio Minerva. 

 

Op 11 februari is in Mons (Bergen) de eerste lokale omroep-mux voor Wallonië gestart. 

Officieel de mux Mons-Charleroi-La Louvière. Bron: RadioVisie. 

  

TOPradio breidt weer uit. Deze keer met themakanaal TOP Techno. Start: 18 februari. 

Bron: TOPradio. Stream hier. 
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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 

Ad reageerde op het probleem van de FEC. In de stand Auto geen beeld. Hij schrijft: “U 

vroeg in het blad om de zelfde ervaring met de FEC-Auto. Ik heb een VU+ Uno 4K, met VTi 

14.0.6 en deze ervaring had ik ook en ook uit gedokterd hoe ik het kon oplossen. Het is niet 

alleen bij de Nederlandse zenders  maar overal waar die op Auto staat dan werkt de zender 

niet. 

Voor andere zenders geldt er soms een andere FEC en deze heb ik via KingOfSat 

opgezocht.” 

Reactie: het probleem werd eerder aangedragen door Peter met een VU+ Uno HD (image: 

VTi). Het lijkt dat het FEC-Auto-probleem bij VTi zit. Als het bij OpenPLi of OpenATV zou 

zitten dan waren er wel meer signalen lijkt ons.  

 

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

Wetenswaardigheden 

 

VodafoneZiggo heeft de exclusieve rechten verworven voor de live wedstrijden van de 

Rugby World Cup.  

Het aanbod van Ziggo Sport wordt daarnaast uitgebreid met de uitgestelde Rugby World 

Cup 2021 voor vrouwen, de Rugby World Cup Sevens, het World Rugby WXV 2023 

(landentoernooi voor vrouwen) en de HSBC World Rugby Seven Series. Ziggo Sport is ook 

al jaren de thuishaven van de Six Nations, het prestigieuze rugbykampioenschap van het 

noordelijk halfrond.  

Bron: VodafoneZiggo. 

 

 

In vorige nummers is al geschreven over de voorgenomen ‘fusie’ van RTL en Talpa. De ACM 

had 28 januari al gesteld dat deze eerst door haar beoordeeld moet worden.  

Uit de Staatscourant van 17 februari 2022 blijkt dat er op 14 februari 2022 een aanvraag bij 

de ACM is ontvangen. Belanghebbenden kunnen binnen zeven dagen reageren.  

Zie ook Nederlands MediaNieuws. 
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VodafoneZiggo heeft vorig jaar 228.000 nieuwe mobiele klanten gekregen. Het aantal 

internetklanten nam wel licht af naar 3,3 miljoen, blijkt vrijdag 18 februari uit kwartaalcijfers 

van de provider. Meer bij VodafoneZiggo en een samenvatting bij NU.nl. Hele rapport hier. 

 

 

SpaceX komt met een nieuwe, ultrasnelle versie van de Starlink satellietverbinding, Starlink 

Premium. De snelheid hiervan ligt tussen 150 en 500 Mbps, met een latency tussen 20 tot 40 

milliseconden. Bij het basisabonnement ligt dat tussen de 100 en 200 Mbps. Het uploaden 

gaat ook sneller; standaard is dat 10 tot 20 Mbps, en bij Premium 20 tot 40 Mbps. Maar voor 

die prestatieverbetering van ongeveer het dubbele, betaal je wel vijf keer meer.  

Starlink Premium kost $ 500 per maand. Het standaardabonnement kost $ 99.  

Je moet bij Premium ook $ 2.500 voor de antenne en andere hardware betalen, vergeleken 

met $ 499 voor het basisabonnement, nog afgezien van de aanbetaling van $ 500 voor het 

reserveren van de Premium-schotel.  

Je kunt bij Premium wel rekenen op beter functioneren bij 'extreme weersomstandigheden', 

en op 24/7 ondersteuning. Premium wordt pas vanaf het tweede kwartaal van dit jaar 

uitgeleverd, maar dat kan in Nederland nog wat langer duren.  

Bron: nieuwsbrief KNVI. En RTL Nieuws. Zie ook de site van Starlink.  

 

Tweakers: SpaceX zal waarschijnlijk een groot deel van een pas gelanceerde partij Starlink-

satellieten verliezen. Door een geomagnetische storm in de atmosfeer was er sprake van 

veel meer weerstand en zullen tot 40 satellieten terugvallen naar de atmosfeer en 

opbranden. Op YouTube staat een video van uit elkaar spattende Starlinkjes boven Puerto 

Rico (Caribisch gebied). 
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Concurrentie voor Elon Musk: de Europese Unie wil met een pan-Europees project van € 6 

miljard een satellietnetwerk lanceren dat overal in Europa een (cyberaanval) veilige en 

stabiele internetverbinding garandeert.  

Dit werd 15 februari door de EU aangekondigd. Zie ook RTL Nieuws. 

 

 

Zoals beloofd helpt Musk het door de vulkaanuitbarsting getroffen Tonga weer aan een 

internetverbinding. Ook een schip is al een tijd bezig de zeekabel te repareren.  

Bron: Reuters en RTL Nieuws. 

Wie weet is binnenkort TV Tonga ook weer via haar website te zien. Radio Tonga is online al 

te beluisteren. 

   

 

 

 

De NASA maakt zich zorgen over de groei van het aantal mini-satellieten. Zeker als straks 

Amazon ook nog met een netwerk begint. Bron: RTL Nieuws.  

Niet alleen NASA maakt zich zorgen, ook het Nederlandse Agentschap Telecom en de 

Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Zie ook NU.nl. 

 

De NDR maakt producties in UHD. Deze zijn al te zien via de HbbTV-Mediathek en via het 

YouTube-kanaal van de NDR. Bron: Digitalfernsehen. 
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Wereld Radio Dag (World Radio Day) vindt ieder jaar op 13 februari plaats. Op deze dag 

worden er wereldwijd evenementen georganiseerd door omroepen en radioverenigingen om 

het belang van vrije en onafhankelijke radio te benadrukken. Vrijheid van meningsuiting en 

vrije toegang tot informatie staan op ‘Wereld Radio Dag’ centraal. De dag staat onder de 

bescherming van de Unesco. Zie Spreekbuis en Nederlands MediaNieuws. 

In Nederland krijgt deze speciale radiodag nauwelijks aandacht.  

 

 

 

“The sun outage season will start in the next few days and continue through March 2022. 

Over the next few weeks, depending on your geographical location, the service on your 

satellite downlink might experience a short disturbance due to interference from the sun 

when it falls directly behind a satellite.” Bron: EBU, Eurovision Services, 18 februari 2022. 

Hardwarenieuws 

CI+ module werkend in VTi en OpenPLi 

Recent bracht KPN een cam uit voor Digitenne. Het betreft een CI+ module. Geschikt voor 

tv’s die overweg kunnen met CI+. Maar ook voor onze Enigma2-ontvangers?  

Het zou mooi zijn als je een T2-tuner vrij hebt. Voor € 60,- per jaar (€ 5,- per maand) huur je 

bij KPN deze CI+ module als je KPN iTV hebt (of iemand kent…). De tv-zenders zijn in 

1080p. Zie ook ons vorige nummer, pagina 15.  

Op Sat4All is een item geopend. Na een lange aanloop (oktober 2021) kwam Noordzee (11 

februari) met CI+ helper die geïnstalleerd moet worden. Hier hebben we al eens eerder over 

geschreven. De vraag is: waar vind je die en hoe afhankelijk is deze van je ontvanger?  

Volgens Tonskidutch gaat het om een certificaat. VTi heeft dat gekocht. Als je dat image 

gebruikt zou de CI+ module van Digitenne moeten werken. Idem die van Ziggo. 

 

We hebben navraag gedaan bij een lid van het OpenPLi-team. Deze heeft, met een kleine 

aanpassing, een CI+ cam van Ziggo en die van Canal Digitaal gewoon werkend op zijn VU+ 

ontvanger. Een kleine aanpassing… zoeken op internet. En als je die gevonden hebt 
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installeren. Het komt dan te staan in ‘/etc/ciplus/’. Je Enigma2 ontvanger gaat dan 

communiceren met je CI+ cam. Zie ook Tech bij het Sat4All-forum. 

We vonden onder andere een bestand bij SatSupreme, zie hier.  

 

Blijkt in ieder geval de CI+ cam van Canal Digitaal te kunnen verwerken. Maar een aantal 

andere cam’s niet.  

Oproep: wie heeft een goede/betere oplossing?  

Tot slot: als we spreken over Digitenne dan gaat het formeel alleen om de zenders die KPN 

gecodeerd aanbiedt. De zenders van de NPO zijn ongecodeerd. De NPO betaalt KPN als 

zenderexploitant voor het uitzenden van de NPO multiplex. 

In Kanalenlijst Hans zit een boeket ‘NPO DVB-T2’ met daarin dus enkel de fta zenders. 

Basis is het kanaal 33 voor Eindhoven. Ook is recent Amsterdam kanaal 34 toegevoegd (te 

vinden in de kanalenlijsten die in maart uitkomen). 

Als je je ontvanger laat scannen zal deze wel een match maken met het lokale kanaal voor 

de ‘RTS-zenders’ (RTS = NPO en regionale omroepen). Zie voor een overzicht hier voor de 

fta en gecodeerde zenders met hun kanaalnummer.  

De kortste weg van scannen met OpenPLi: Menu, Instellingen, Tuners & zenders zoeken, 

Handmatig zoeken. Selecteer de T2-tuner (check of deze op T en niet op C staat). Voer het 

lokale kanaalnummer in en scan. 

 

Mocht je ook de gecodeerde Digitennezenders willen hebben dan is het simpel onderaan bij 

‘Netwerk doorzoeken’ te kiezen voor groen.  

 

KPN antwoordt op vragen over Digitenne insteekkaart 

We hebben KPN een aantal vragen gesteld over de nieuwe insteekkaart die gebruikt kan 

worden bij de zenders van Digitenne. Van de woordvoerder kregen we het volgende 

antwoord (waarvoor hartelijk dank). Onze eerste vraag: werkt de CAM ook in een Enigma2-

Linux satellietontvanger? Onze tweede vraag ging over de nieuwe V6 binnenantenne: is 

deze beter (gevoeliger). Vraag 3: tarieven en tijdsduur.  
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“Bij de 1e vraag is het belangrijk te weten dat de ACM heeft aangegeven dat de aanbieder 

geen witte of zwarte lijst mag aanleggen met apparaten die wel of niet werken. Wat van KPN 

gevraagd wordt, is helder aangeven wat de vereisten zijn (zie vraag 1). Op deze website 

https://www.kpn.com/eigenapparatuur staan de technische eisen voor Digitenne inclusief de 

specificaties van het Digitenne signaal voor apparaten die de CAM gebruiken, dit is gericht 

aan fabrikanten. 

Vraag 1 

De eisen waar een TV of settopbox aan moet voldoen zijn: Tunertype: DVB-T2, Kaartslot: 

CI+, Codec: HEVC (High Efficiency Video Coding), ook aangeduid als H.265.  

Daarnaast moet apparatuur voldoen aan de volgende specificaties: DVB-T2-norm ETSI EN 

302 755, CI+ 1.4 specificatie en samenwerken met de Irdeto CCA CAM v1.4 module. 

We kunnen geen antwoord geven of een specifiek merk/model apparaat werkt met de 

Digitenne CAM. KPN maakt gebruik van industrie standaarden voor DVB-T2 en de CAM. Als 

een apparaat voldoet aan de eisen dan zou de Digitenne CAM in de regel moeten werken. 

Als een apparaat NPO1, 2 en 3 kan ontvangen dan betekent dit in elk geval dat het apparaat 

over een DVB-T2 tuner beschikt en de HEVC codec gebruikt. Voor de CAM is dan alleen 

nog een CI+ kaartslot nodig. 

Vraag 2 

De V6 binnen antenne is nieuw ontwikkeld door een andere fabrikant en heeft de zelfde 

functies als de vorige. Het frequentiebereik waarin de antenne gevoelig is is aangepast naar 

470 – 694 MHz, de V5 was gevoelig van 470 - 786 MHz. Daarnaast zijn de eigenschappen 

voor binnenshuis gebruik verder verbeterd. 

Vraag 3 

Een Digitenne abonnement kost 18 Euro per maand. De eerste tuner of Insteekkaart is 

inbegrepen in het abonnement. De 2e tuner of Insteekkaart kost 5 Euro per maand. De 3e 

tuner of Insteekkaart kost 5 Euro per maand. Je kan max 3 apparaten huren. 

De contractduur is 1 jaar, daarna kan je het abonnement maandelijks opzeggen. 

Je kan de Insteekkaart niet los kopen.” 

 

KPN maakt SuperWifi-punten zwart en daarmee groener… 

 

De SuperWifi punten van KPN hebben vanaf 16 februari een nieuwe kleur: De witte punten 

zijn zwart geworden. Ze worden gemaakt van gerecycled plastic en zijn door hun zwarte 

uitvoering milieuvriendelijker te produceren en beter te recyclen. Daarnaast profiteren KPN 

klanten van een aantal technische verbeteringen. Zo zijn de zwarte SuperWifi punten 

uitgerust met de nieuwste standaard: Wifi 6. Elk punt beschikt over twee 

ethernetaansluitingen.  

Ook het nieuwste modem, de 4K iTV tuner en de simkaart, zijn gemaakt van gerecycled 

materiaal.  

“Hiermee zet KPN, één van de duurzaamste telecomproviders wereldwijd, opnieuw een stap 

richting het doel om in 2025 nagenoeg volledig circulair te zijn.” stelt KPN in haar persbericht. 
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Softwarenieuws 

Kanalenlijst Hans installeren via ipk 

Het kan al een tijdje maar is kennelijk nog niet zo bekend. Op het forum van OpenPLi vind je 

de zeven versies van ‘Kanalenlijst Hans’. Nadat Hans ze daar geplaatst heeft gaat een lid 

van het OpenPLi team (Tech) er verder mee aan de slag. De lijsten moeten op de OpenPLi- 

server komen zodat na een ‘build’ ze via een software update of bij Applicaties/Settings 

beschikbaar komen. 

Maar OpenPLi biedt nog een optie. Tech maakt van iedere versie een ipk-bestand. Als je dit 

downloadt en op een usb stick zet en vervolgens deze usb in je ontvanger steekt is de 

gekozen kanalenlijst zo geïnstalleerd! Fluitje van een cent…  

 

 

Picons, help mee met updaten via GitHub 

Regelmatig komen er e-mails bij ons binnen met opmerkingen over picons. De plaatjes 

kloppen soms niet of (bij nieuwe zenders) staan er nog niet bij.  

Wij kunnen niets met deze opmerkingen. Er is een internationaal actief picon-team. Dat 

maakt of wijzigt picons via meldingen die gedaan zijn op hun GitHub-pagina, zie hier. 

Iedereen kan daar een ‘issue’ plaatsen.  

Tip: kijk voor je een opmerking plaatst of je de laatste versie van de picons in je ontvanger 

hebt. Soms zijn er om de paar dagen al weer nieuwe. En: snp heeft de voorkeur boven snr. 

Noot: we hebben in ons nummer van 2 oktober 2021 er ook op attent gemaakt maar 

kennelijk is dit niet bij iedereen doorgekomen. Vandaar maar een herhaling.  

Zie ook het nummer van 20 maart 2021 waar Rudy een hele uitleg geeft over picons.  
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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. 

Op 25 februari zijn de horecaregels verruimd. We zijn geen locatie voor meer dan 500 

bezoekers. In feite kan dus alles weer, maar blijf voorzichtig.  

Wellicht tot zaterdag!  

Met vriendelijke groeten, Dolf, secretaris de Transponder.” 

Zie voor de actuele stand van de datums van de bijeenkomsten de website van De 

Transponder.  

Links. De subpagina Links op de site van De Transponder is weer aangevuld.  

Volg De Transponder  

Wil je automatisch en gratis op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld 

over het uitkomen van een nieuwe UP/DOWNLINK of ‘Kanalenlijst Hans’?  

Ga dan naar onze contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in het blok 

van e-mailnotificatie in. Het je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.  

 

Uitsmijter: T-Mobile van roze naar groen..? 

 

Wel eens gekeken naar de aanleg van glasvezel van T-Mobile? De kleur van de kabel is net 

zo roze als hun logo. 

T-Mobile probeert op allerlei manieren klanten te trekken. Zoals door het beweren dat hun 

kabel groen is: milieuvriendelijk. Zie hier. 

Reden: “Het elektriciteitsverbruik van Glasvezel is tot wel zeventien keer minder dan 

netwerken die stroomsignalen gebruiken Die geven data door via stroomsignalen. Dat is 

langzamer en kost veel meer energie.” 

En nog een reden, de bodem wordt niet onnodig opgewarmd: “Doordat Glasvezel data 

doorgeeft met lichtsignalen, wekken de glasvezelkabels in de grond minder warmte op. 

Andere netwerken, die stroomsignalen gebruiken, geven meer warmte af. Het voordeel van 
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Glasvezel in deze is dat het minder impact heeft op het milieu en de bodem.”  

Men schrijft zelfs: “Sterker nog: het massaal overstappen op Glasvezel in de wereld kan zelfs 

een steentje bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.” 

 

Wie gelooft deze redenaties? Het suggereert dat Ziggo met coax milieuonvriendelijk is. Het 

netwerk van Ziggo is echter tot de wijkkast van glasvezel.  

Is er dan iets van waar? In koperdraden heb je nu eenmaal stroomverlies en dat speelt niet 

bij glaskabels. Maar voor beide technieken geldt dat er om zoveel km kabel weer een 

versterking plaats moet vinden. 

Het is een mooi marketingpraatje om de mensen over te halen om een glasverbinding af te 

nemen en tegelijkertijd een 'groen' gevoel te geven bij de mensen. Hier is zelfs een term 

voor: greenwashing (zie Wikipedia). 

 

     

 

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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