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Voorwoord  
Hoe groot kan het contrast zijn? Donderdag 24 februari: dag 1 van de inval van Rusland in 
Oekraïne. Vrijdag 25 februari: dag 1 van carnaval in het zuiden (Brabant, Limburg, sommige 
plaatsen in Vlaanderen)… Wat een contrast. 
Het nieuws over Oekraïne kan via de schotel op diverse manieren binnenkomen. De hoofd-
nieuwszenders (BBC, CNN, enz.) of UA TV en Ukraina 24 HD via de Hotbird. Een ander 
geluid brengt RT (Russische staatszender). Onder andere in het Engels.  
 
In dit nummer onder andere: 

 Viaplay van start, stand van zaken; 

 Vrije modemkeuze, ACM onderzoekt Ziggo; 

 ARTE volgend jaar in UHD; 

 Oekraïne en de Russische inval, 3 maart: bijna alle RT-zenders zwart!; 

 Ziggo schakelt in laatste regio’s de analoge radio uit. 
 

Reacties zijn van harte 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: 

 1 maart 2022. Viaplay Nederland  is van start gegaan; 

 3 maart 2022. Zenders van RT op zwart (met uitzondering van RT Doc); 

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

 21 t/m 27 maart: Radio Mi Amigo revival. Iedere dag 15 uur retroshows uit de periode 
1974-1979. Site hier. Noot: niet verwarren met Radio Mi Amigo de èchte!; 

 29 maart. Ziggo stopt met analoge radio in de regio’s Helmond, Groningen en Den 
Bosch. Dit zijn de laatste regio’s. Zie ook hierna. 

 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 

De nieuwe omroep ON (Ongehoord Nederland) is dinsdag 22 februari gestart met tv. Iedere 

dinsdag en donderdag is er om 12.15 uur op NPO 1 een live nieuwsuitzending met als titel 

‘Ongehoord Nieuws’. Zie YouTube. Op de site telde men af. 

 

Na de eerste uitzending zijn er klachten gemeld bij de Ombudsman van de NPO. Reden: 

onjuiste inhoud, desinformatie en niet onpartijdig. Bron: ED en TV Visie. 

Zie ook een commentaar van De Volkskrant. 

De andere nieuwe omroep, Omroep Zwart, maakt nog geen tv. Er zijn enkel twee radio-

programma’s. Het eigen programma ‘De Nacht is ZWART’ (zondag 03.00-06.00 uur op NPO 

Radio 1) en deelname aan ‘De Nacht van…’ (NPO Radio 1, elke werknacht tussen 02.00 en 

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

 

Eind dit jaar loopt de overeenkomst af tussen SES en ARTE voor de doorgifte van de SD-

variant. Het vrijkomende geld zal worden gebruikt voor de start van ARTE UHD op 1 januari 

2023. De HD-variant blijft gewoon fta op de Astra 19,2 oost beschikbaar. 

Bron: Digital fernsehen en Infosat. 

Noot: zoals bekend is ARTE een samenwerking. De hoofdtalen zijn Duits en Frans. ARTE 

komt dan ook voor op de Hotbird (meer gericht op Franstaligen). Of ARTE UHD daar ook 

een versie krijgt is niet bekend. 

Astra 3B op 23,5 oost 

Zoals we in het vorige nummer schreven is Canal Digitaal (M7 Group) bezig tv-zenders te 

verplaatsen naar andere transponders. Een overzicht tot nu toe gerealiseerd: 

 11739 V, FunX en L1 radio, fta; 

 11856 V, RTL Lounge (oude op Astra 19,2 oost); 

 12129 V, History NL; 

 12188 H, MTV NL, Nickelodeon, Spike, TV Oranje. 

Canal Digitaal zal naar wij verwachten een tijdje deze zenders simultaan uitzenden om 

daarna die op de oude transponder uit te zetten. We weten niet wanneer en we weten ook 

niet of de codering op de nieuwe plaats anders zal zijn. Er zijn herhaaldelijk vragen gesteld 

aan Canal Digitaal (Eviso) maar op het moment van uitgeven van dit nummer is nog steeds 

geen antwoord ontvangen.  

 

RTVS 24 HD, Slowakije, nieuws, fta. 
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Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost  

ARISEPlay verscheen als naam in de epg-balk. In plaats van Arise News. Het beeld biedt 

beide namen. Er is muziek en geen nieuws.  

Arise News is op 11112 H fta te zien. Een ‘wereldnieuwszender’ vanuit Londen. 

 

Teleshopkanalen. QVC HD UK en QVC Style HD en Sewing Street (naaiwerken), 

Create&Craft nu in HD (op andere transponder), allen fta.  

  

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

UA TV en Ukraina 24 HD zijn, ondanks de Russische inval, nog steeds in de lucht.  

 

En RT (onder andere in het Engels), met de Russische visie op de inval was tot 3 

maart te zien.  

mailto:specials@detransponder.nl
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De vraag is: voor hoe lang nog. UA krijgt het moeilijk als de studio’s worden 

uitgeschakeld (geen elektra of erger). RT krijgt wereldwijd een verbod. Zie ook hierna 

de aparte rubriek over Oekraïne in relatie tot de media. 

Polsat 1 verdween. 

Eurosport 3HD, 4HD, 5HD en 4K, Polen, verdwenen als sneeuw voor de zon na de 

Olympische Winterspelen. Ook bij andere providers. 

Fashion TV SD weg. De HD-versie zit nog wel op de  Hotbird, fta.  

Napoli International 1, weg. 

Radio Subasio, Italië, fta. 

Op 10853 H verschenen een aantal zenders met Russisch als taal. Fta.  

Het gaat om: Dorama, Epic Drama, National Geographic, StarFamily, TV1000 HD, 

TV1000 Action HD, TV1000 World Kino, Viasat History en Viasat Nature. 

Op dezelfde transponder verscheen ook Ukraina 24 HD.  

Distributie meeste zenders: XTRATV (Oekraïne). De vraag is voor hoe lang… 

 

Eutelsat 9B op 9 oost 

Filmproducent AMC bracht plots onder de naam ‘AMC Ukr’ een filmkanaal, fta, SD. 

Er zijn drie geluidssporen. Behalve het originele is er ook Oekraïens en Russisch.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz. 

   

Bron: Twitter. Site HBO Max NL. 

In Nederland komt HBO Max met een aanbieding waarbij klanten 50% korting voor altijd (= 

levenslang!) krijgen op hun maandabonnement zolang zij hun abonnement behouden.  

Met de kortingsactie van 50% voor altijd betalen klanten de aanbiedingsprijs van slechts  

€ 3,99 per maand voor het Standaard- en € 2,99 voor het Basic-abonnement. Deze 

aanbieding loopt t/m 31 maart a.s. waarna de prijzen van respectievelijk € 7,99 en € 5,99 

zullen gelden.   

Bron: Nederlands MediaNieuws, Spreekbuis en Totaal TV. 

  

Arrow Classic Rock zal zich bij een veiling van landelijke FM-frequenties melden als 

gegadigde voor een kavel.  

Arrow Classic Rock is op dit moment alleen landelijk te beluisteren via de kabel en online en 

in delen van Nederland ook via DAB+. 

Bron: Spreekbuis. 

Arrow Classic Rock schaart zich achter de rechtszaak die 15 maart aangespannen is door 

KINK (Nederlands MediaNieuws). 

Ziggo heeft drie zenders toegevoegd: Grandprix Radio (fta, zie ook hier), Viaplay en Viaplay 

Xtra. 
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De oorlog in Oekraïne. De beelden komen vaak binnen via feeds. InfoSat heeft een drietal 

min of meer vaste feeds geconstateerd op Astra 4,8 en Eutelsat 10 graden oost en verwijst 

naar een pagina met actuele feeds. Voor nieuwsfeeds is er een aparte pagina. Geen 

garantie!  

 

Op 29 maart stopt Ziggo met de doorgifte van analoge radio in drie regio’s: Helmond 

(waaronder Eindhoven), Den Bosch en Groningen. Dit zijn de laatste regio’s in het land.  

Door het omschakelen van analoge naar digitale radio maakt Ziggo ruimte vrij op het 

netwerk, dit kan in de toekomst gebruikt worden voor hogere internetsnelheden. 

Zie hier. 

Zijn er dan geen providers meer die analoge radio aanbieden? Jawel, er zijn nog providers 

die analoge radio en zelfs analoge tv aanbieden: SKV (Veendam) en CAI Harderwijk. 

Kabeltex (Den Burg) brengt ook nog analoge radio. KabelNoord heeft 1 maart haar analoge 

tv-aanbod teruggebracht naar twaalf zenders. 

Mogelijk zijn we er nog wat kleintjes vergeten… 

Ziggo heeft het digitale radiopakket in de regio Den Haag uitgebreid met de radiozenders 

Den Haag Totaal en FunX editie Den Haag. Bron: MediaMagazine en Voorburgsdagblad.   

 

 

De regionale publieke omroepen nemen per 1 januari 2022 deel aan de NLO Streaming 

Audio Standaard. De eerste rapportage met regionale zenders is inmiddels gepubliceerd.  

De publicatie van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) brengt de online live beluistering 

van radiozenders en themazenders in Nederland in kaart. Zie Nederlands MediaNieuws. 

 

Quote: “Marokkanen die verzot zijn op IPTV kunnen door een gerechtelijke beslissing in 

Parijs wellicht geen voetbalwedstrijden van de Champions League meer volgen. 

Canal+ en beIN Sports, die naast RMC Sport de Champions League uitzenden, hebben van 

een Parijse rechtbank het bevel gekregen om Franse internetaanbieders te verplichten "de 

internettoegang te verhinderen tot bedrieglijke websites die onrechtmatige en ongeoorloofde 

streams van Champions League-wedstrijden aanbieden". Op grond van de nieuwe wet 

kunnen omroepen in kort geding optreden om snel illegale websites en adressen te 

blokkeren. Marokkanen, voetbalfans en IPTV-gebruikers, kunnen dus wellicht geen 

wedstrijden meer zien. Enkel wie betaalt of een rechtmatig abonnement neemt, krijgt de 

mogelijkheid dit te doen.” Bron: Bladna. 
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Ook in Nederland heel gebruikelijk: het account van streamingdiensten delen. 34 Procent 

van de Nederlandse streamers kijkt mee op het account van een ander. Aan de andere kant 

deelt 28 procent van de streamers de inloggegevens met een ander, zodat zij ook gebruik 

kunnen maken van de dienst. Dat meldt Pricewise. 

Zie Nederlands MediaNieuws. 

 

 

In Oost Vlaanderen worden de DAB+ uitzendingen van lokale omroepen mogelijk gemaakt 

door Broadcast Partners. Sinds 1 februari is het technisch mogelijk. Zie hier. 

 

 

Totaal TV: “Ziggo biedt nieuwe klanten die een abonnementsvorm inclusief tv en internet 

kopen twaalf maanden 50 procent korting op het abonnementsbedrag. Bij afname van 

internetabonnement bedraagt de korting 50 procent gedurende zes maanden. Het gaat 

hierbij om de hoogste kortingen die Ziggo ooit aan nieuwe klanten heeft gegeven. Afhankelijk 

van het gekozen abonnement loopt de korting tot maximaal 566 euro op.” 

In het bericht staat een overzicht van de abonnementsvormen en hun korting. 

 

 

De Vogelbescherming Nederland heeft de webcams van nestkastjes weer aangezet, zie hier. 

 

NB: de streams hebben een tijdslot. Daarom zijn ze niet geschikt voor plaatsing in 

Kanalenlijst Hans. 

Meer nestkastjes zijn te zien op de site van NestkastLive. Een deel is opgenomen in 

Kanalenlijst Hans, boeket ‘Stream webcams dieren’. Dit boeket wordt nog bijgewerkt als er 

nieuwe webcams actief worden.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://nederlandsmedianieuws.nl/TV-en-Video/tv-en-video-nieuws/Account-delen-heel-gewoon-onder-klanten-streamingdiensten/
https://www.broadcastpartners.nl/nl/news/in-gesprek-met-de-betrokken-dab-project-oost-vlaanderen?mc_cid=9a55ad4601&mc_eid=a31bfef3d8
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kerkuil en lepelaars 

Viaplay, stand van zaken 

 

Op 1 maart 2022 ging Viaplay van start. Persbericht NENT hier.  

De aanbieding van € 99,-/jaar bij Viaplay zelf bestellen gold t/m 28 februari.  

De prijs € 13,99 per maand zal gelden vanaf 1 augustus 2022. Wie voor 31 juli 2022 van 

deze aanbieding gebruik maakt, betaalt € 9,99 per maand. Vanaf 1 augustus 2022 gaat 

automatisch het tariefplan van € 13,99 per maand gelden. Opzeggen kan wanneer u wilt. Op 

het abonnement zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

 

 

In het vorige nummer maakten we melding van een lineair kanaal voor de F1-wedstrijden via 

diverse providers. Uiteraard enkel te zien als men via de provider een Viaplay-abonnement 

heeft afgesloten.  

Dit kanaal zou er komen om overbelasting van het internet (haperingen) te voorkomen.  

Het lineaire kanaal blijkt van tijdelijke duur. Echter: er vindt voor 1 augustus nog een 

evaluatie plaats. Verlengen of stoppen zijn dan de opties. Bron: Totaal TV. 
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Caiway brengt Viaplay Xtra. Ziggo heeft thans twee zenders: Viaplay (met enkel het logo) en 

Viaplay Xtra (met promo’s).  

 

Vooralsnog komt er voor klanten van kabelprovider SKV (Veendam) geen aanbod voor de 

app van Viaplay. Zie SKV.  

 

Viaplay heeft een overeenkomst gesloten met STARZ. Alle nieuwe originals van Starzplay 

komen via Viaplay beschikbaar als onderdeel van een regulier abonnement.  

Ook inbegrepen zijn Starzplay’s line-up van films en series van eigenaren Lionsgate en 

andere grote Hollywood-studio’s. 

Bron: Viaplay (NENT), Bbtvnews , Nederlands MediaNieuws en Spreekbuis. 

 

 

Viaplay voegt ook ‘huya’ toe voor Nederlandse abonnees (zie hier en hier) en komt met de 

Dutch Viaplay Orginals 'Something Stupid' en 'The Guilty' (zie hier). 

Lokale omroepen 

  

Vanaf 28 februari is Omroep Peelrand de nieuwe naam van de lokale omroepen Omroep 

Kontakt (Laarbeek) en Omroep Centraal (Gemert-Bakel).  

Omroep Peelrand heeft radio, tv en internet. Bron: ED. 

Vanaf 28 februari worden de radioprogramma’s verzorgd door stichting OSR 920, ook actief 

voor Omroep Meierij. Veranderingen op tv en internet volgen later. Zie RTV Kontakt. 

Op 24 februari bericht het ED dat de samenwerking nog zeer gevoelig ligt. Een groep 

vrijwilligers van Omroep Centraal is in gesprek met het nieuwe bestuur. Met name de tv-

afdeling is zwaar gefrustreerd.  
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https://nederlandsmedianieuws.nl/TV-en-Video/tv-en-video-nieuws/Viaplay-gaat-samenwerking-aan-met-NBC-Universal-voor-Hayu/
https://news.cision.com/nordic-entertainment-group/r/viaplay-announces-first-dutch-viaplay-originals,c3514902
https://rtvkontakt.nl/
https://rtvkontakt.nl/
https://www.ed.nl/de-peel/omroep-peelrand-naam-nieuwe-fusieomroep-in-laarbeek-en-gemert-bakel~a4ce4e43/
https://osr920.nl/
https://rtvkontakt.nl/peelrand-nieuwe-naam-lokale-omroepen/
https://www.ed.nl/de-peel/camera-s-opgeeist-en-verwijten-over-en-weer-bij-omroep-peelrand-is-spanning-te-snijden-we-zijn-uitgeleverd-aan-cowboys~a8ed274f/
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De website van Omroep PeelRand kwam vrij laat in de lucht, met de mededeling dat er nog 

hard aan gewerkt wordt. En dat werd er! Op 28 februari stond de site al vol nieuws. 

De stream radio staat hier. Op de streams van Omroep Centraal, RTV Kontakt en OSR 920 

is hetzelfde geluid te horen. Een nieuwe start. 

 

 

 

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 dit ons!  

Reacties en vragen van lezers 

WanWizard (OpenPLi core member) reageerde op het item CI+ en Vti: “In het CI+ stukje 

staat "VTi heeft dat gekocht". Dat is onmogelijk. Je kunt dat niet kopen, je krijgt een 

certificaat van het CI+ consortium als de ontvanger + software door het consortium is getest, 

en daarna is goedgekeurd. Dat zal nooit gebeuren voor een open ontvanger. 

Ze zullen dus, net als Dream in DreamOS, en de vele CI+ helpers die circuleren, gebruik 

maken van een certificaat van een ander... 

En als er modules zijn die niet werken, dan moet dat gemeld worden, dan kan (als de 

eigenaar van de cam wil testen) gekeken worden waarom niet.” 

Hans reageerde op het energieverbruik van coax en glasvezel: ” Glasvezel en coax moeten 

inderdaad versterkt worden. Alleen bij coax moet dat om de 600 meter gebeuren en bij glas 

om de 60 kilometer, dus in een normaal net gebeurt dat nooit.  

Ziggo heeft tot het wijkcentrum glas. Na het wijkcentrum komt de coax verbinding naar de 

groepsversterker en vandaar naar de eindversterkers. Vanaf de eindversterker naar de 

abonnee is maximaal 70 meter.  

Het ging mij erom dat in het artikel lijkt alsof het versterken van glas en van coax hetzelfde is, 

maar bij coax is het maximaal 600 meter, waarna het signaal geëffend moet worden. Bij glas 

is dat niet het geval.” 

 

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

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://omroeppeelrand.nl/
https://omroeppeelrand.nl/podcast-player/44838/live-radio.mp3
https://omroeppeelrand.nl/omroep-peelrand-maakt-een-nieuwe-start/
https://radio-tv-nederland.nl/
https://radiovisie.eu/lokale-radio-in-vlaanderen-de-streams/
https://forums.openpli.org/topic/88241-updownlink-jaargang-12-nummer-4-18-februari-2022/#entry1431365
mailto:specials@detransponder.nl
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Wetenswaardigheden 

 

Radiolicenties zijn waardevol voor een commerciële zender. In Vlaanderen waren er drie 

beschikbaar en vier kandidaten. Mediaminister Dalle beoordeelde dat Studio 100 niet in 

aanmerking kwam. Deze zender komt nu in verweer en verwijst naar de zender Nostalgie. 

Deze zou niet aan de voorwaarden voldoen. Studio 100 vraagt Dalle de erkenning van 

Nostalgie binnen 60 dagen in te trekken. Anders volgt de Raad van State. Bron: HLN.  

 

In Nederland is ook een strijd rond (de prijs van) licenties voor FM. Komen er rechtszaken 

van Talpa Network en DPG Media over hun radiozenders op de FM?  

KINK stapt in ieder geval zeker naar de rechter om alsnog een FM-frequentie te bedingen. 

De zittingsdatum voor die zaak is vastgesteld op 15 maart. Bron: NU.nl. Arrow haakt aan. 

 

 

Op 3 februari heeft de Rechtbank het ‘openbaar faillissementsverslag’ van Joyne bv 

gepubliceerd. De uitspraak was al 9 april 2021. Niets nieuws, formeel. Zie hier. 

 

In het programma Meldpunt (Omroep MAX) van 25 februari was een van de items een klacht 

over tv van T-Mobile. De abonnee was het zat… een zeven maanden was nog geen 

fatsoenlijk tv-kijken mogelijk, vaak gebeld met de helpdesk, een dossier van meer dan 80 

pagina’s, vier monteurs. Dus werd Meldpunt ingeschakeld. Dat hielp. Een vijfde monteur 

maakte het in orde. Een bos bloemen en financiële vergoeding volgde. Was dit ook zonder 

Meldpunt gelukt..? Het item is de zien via NPO Start en begint op minuut 21.25. 

  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.npostart.nl/meldpunt/25-02-2022/POW_05197524
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De RTL Group heeft een vergunningsaanvraag gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt 

(ACM) om Talpa Network te mogen overnemen. Belanghebbenden, zo blijkt uit een 

publicatie in de Staatscourant, kunnen tot 24 februari bij de ACM reageren en hun zienswijze 

hierover kenbaar maken. Meer bij Nederlands MediaNieuws. 

 

 

De audiodienst Podimo is van plan op 29 maart 2022 in Nederland te lanceren. De dienst 

bestaat in Denemarken, Latijns-Amerika, Duitsland, Spanje en Noorwegen en wil de Netflix 

worden voor podcasts. Meer bij Nederlands MediaNieuws. 

 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile (en Tele2) laten klanten gratis bellen naar Oekraïne 

vanwege de inval van Rusland. Zo willen ze mensen steunen met naasten of familie in het 

land. 

25 februari 2022:  

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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“De situatie in Oekraïne gaat ons aan het hart. Daarom brengen we in ieder geval tot eind 

maart voor mobiel (bellen en sms) en vast bellen naar Oekraïne geen kosten in rekening. 

Dat geldt voor onze consumenten en zakelijke klanten. Ook maken we voor onze klanten die 

in Oekraïne zijn roaming (bellen, data en sms) kosteloos. ” Bron: KPN. 

26 februari 2022: 

 

Zie hier. En RTL Nieuws. 

 

 

YouTube blokkeert door de staat gesteunde Russische media om te adverteren en geld te 

verdienen op het platform. YouTube meldt aan Reuters dat het “de mogelijkheid van een 

aantal kanalen om inkomsten te genereren op YouTube onderbreekt, waaronder 

verschillende Russische kanalen die zijn aangesloten bij recente sancties, waaronder 

staatszender RT. Bron: Spreekbuis. 

 

 

Door de Russische invasie wordt het voor de bevolking in Oekraïne steeds moeilijker om een 

stabiele internetverbinding te krijgen. Dat meldt het in Londen gevestigde NetBlocks, een 

organisatie die de internetverbinding monitort. Bron: NU.nl. 

 

     

Het satellietnetwerk Starlink voor breedbandinternet van ruimtevaartbedrijf SpaceX is 

ingeschakeld voor Oekraïne.  

Dat schrijft eigenaar Elon Musk zaterdag op Twitter, nadat de Oekraïense vicepremier 

Mykhailo Fedorov hem om hulp had gevraagd. Ook stuurt Musk naar eigen zeggen meer 

ontvangers naar het door Rusland binnengevallen land.  

Bron: Infosat, NOS en NU.nl. 
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Rusland lijkt van plan de televisietoren in Kiev te vernielen met gericht raketvuur.  

Bron: Villamedia. Zie ook video op Twitter. 

 

 

 

 

De BBC meldt dat Rusland de toegang tot Twitter heeft geblokkeerd. Met Facebook zou 

hetzelfde kunnen gebeuren. Zie ook NU.nl.  

 

In Australië is RT niet meer via de satelliet te zien. Provider Foxtel Group heeft hiertoe 

besloten. Bron: The Guardian. 

 

Ook in Canada wordt RT niet meer doorgegeven via de kabel. Bron: Digital TV Europe. 

 

In Kanalenlijst Hans vind je streams van RT tv. In de lijst van maart bijgewerkt: RT News, RT 

DE, RT Arabic, RT Espanol, RT France. Eenvoudig te vinden in de Stream Nieuws.  

Ook zijn Russische radiozenders toegevoegd van Radio Sputnik (NL-vertaling). Onder 
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andere Engelstalig, en NRJ Petersbourg. Door de snelle ontwikkelingen: geen garantie op 

werking.  

 

 

Bron: Omroep Brabant.  

  

 

RT DE heeft het aan de stok met Duitse media-autoriteiten. UK-minister voor Buitenlandse 

Zaken, Liz Trus heeft de Ofcom verzocht te kijken naar de licenties van RT, o.a. RT UK.  

RT (voorheen Russia Today genoemd) is volgens de minister een verlengstuk van de 

Russische staat en brengt nepnieuws rond Oekraïne.  

Bron: Digital tv Europe. 

De Ofcom heeft geluisterd en is 15 onderzoeken naar RT opgestart. Bron: Ofcom. 

De Britse premier Boris Johnson is geen fan van RT maar een verbod gaat hem te ver. Hij 

wacht het advies van de Ofcom af. Bron: Digital fernsehen. 

Op 28 oost zitten twee versies van RT: SD en HD. Op 2 maart was op de SD-versie enkel 

een fluittoon te horen.  

 

 

Ook vanuit de EU zijn er geluiden die de ban van RT laten horen. En persbureau Sputnik. 

Zie Advanced TV en RTL Nieuws (27 februari): 

mailto:specials@detransponder.nl
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En NOS Teletekst (27 en 28 februari): 

 

Ondanks de EU-ban was RT 28 februari nog steeds te zien via de Astra 19,2 oost en de 

Hotbird 13 oost. Ook op de Astra 28 oost maar daar gaat het VK nu na de Brexit zelf over. 

 

 

 

1 maart: De EU stelt dat het verbod voor alle kanalen (satelliet, kabel, iptv) geldt.  

Bron: EU, RTL Nieuws en InfoSat. 

 

Op 2 maart heeft de EU een verordening gepubliceerd met daarin het verbod op doorgifte 

van de Russische zenders van RT en Sputnik. Iedere lidstaat moet deze verordening dan 

nog in de eigen regels verwerken. Zie ook InfoSat (NL-vertaling). 

De zenders zijn hier te zien via SES en via Eutelsat. Ook deze moeten meewerken. 
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Op donderdag 3 maart was het een feit: RT, RT Esp en RT France op zwart. Geen beeld 

meer via 13, 19 en 28 oost. Nog wel beeld op RT Doc op de Hotbird. RT Doc staat niet op de 

EU-banlijst en brengt echt geen brave documentaires maar ook verslaggeving van de oorlog. 

Vergeten door de EU..? 

Streams: RT Doc, RT Esp, RT France en RT News nog beeld. 

 

    

Het nieuws van de EU-ban werd ook gebracht door het Russische persbureau Sputnik. 

Slowakije heeft haar derde kanaal, Správy, tijdelijk een 24/7 nieuwszender gemaakt in 

verband met de gebeurtenissen in buurland Oekraïne. Bron: Bbtvnews. Site zender. 

 

 

De tv- en radiozenders van Oekraïne gaan door. Vaak met één geluid. Luister hier naar de 

radiozender UA (Suspline Radio). In Oekraïne zouden zenders nog in de lucht zijn. 
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Rusland wil maar één (staats)geluid. Daarom is 1 maart een commerciële onafhankelijke 

radiozender uit de lucht gehaald. Het gaat om Ekho Moskvy (‘de echo van Moskow’). De 

website van de zender is nog in de lucht. Zie Radiovisie. 

 

 

De EBU heeft meegedeeld dat er geen Russische deelnemers zullen zijn in het Eurovisie 

Songefestival. Over vrije journalistiek zie hier een statement van de EBU. 

 

Naast alle nieuwszenders kun je ook zelf nieuws vergaren via de vele feeds. Een verbinding 

tussen het front en een studio. Sommige feeds zijn fta te ontvangen.  

InfoSat geeft een aantal tips. Zie ook de pagina Satelliweb waar actuele feeds door 

hobbyisten worden geplaatst. Of op Sat Universe. 

Tip: een ‘Blindscan’ op bijvoorbeeld de Astra 4,8 oost of de Eutelsat 10 oost kan ook wel 

eens iets opleveren. Als je deze optie op je ontvanger hebt. 

 

Hardwarenieuws 

Eigen modem activeren bij Ziggo 

 

 

Ziggo heeft de ACM-beleidsregel ‘Handhaving Besluit Eindapparaten’ deels 

geïmplementeerd.  

Dit betekent dat vanaf 26 januari klanten de mogelijkheid hebben om hun eigen modem – 

indien deze aan de specificaties voldoet – bij Ziggo aan te melden en te activeren. Zie hier. 

Deels… niet in alle gebieden is het al mogelijk een eigen modem te gebruiken. Ziggo heeft 

hiervoor een postcodecheck geplaatst. Het gaat voornamelijk om de voormalige UPC-

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://echo.msk.ru/blog/aav/2988217-echo/
https://radiovisie.eu/rusland-haalt-ekho-moskvy-uit-de-ether/
https://www.ebu.ch/news/2022/02/ebu-statement-on-russia-in-the-eurovision-song-contest-2022
https://www.ebu.ch/news/2022/02/ebu-statement-on-ukraine
https://www.infosat.de/digital-tv/feedkan-le-ber-satellit-news-aus-erster-quelle
https://www.satelliweb.com/
https://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=10
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Vanaf-26-januari-2022-krijgen-Ziggo-klanten-de-mogelijkheid-om/ba-p/907436
https://www.ziggo.nl/klantenservice/apparaten/wifi-modems/eigen-modem


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 5                    
 

3 maart 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 20/23 

  

gebieden. Deze zullen later worden aangepast.  

Het eigen modem dient DOCSIS 3.1 en enkele Ziggo specifieke specificaties te 

ondersteunen. Let op: als je ook ‘vaste telefonie’ van Ziggo afneemt check dan of je eigen 

modem deze ondersteunt.  

Volgens Totaal TV zou Ziggo nog enkele weken nodig hebben. De ACM gaat de bestaande 

situatie onderzoeken en indien nodig op te treden. Zie ACM. 

Softwarenieuws 

KPN update tv-ontvangers, forumpagina 

 

KPN zal dit jaar regelmatig software updates voor haar iTV-ontvangers doorvoeren. Op het 

KPN forum is daar een item voor gemaakt. De eerste update vond tussen 1 en 3 maart 

plaats. 

 

Hierin: verbeteringen Videoland en men kan apps weer als favoriet aanmerken. 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 26 maart, van 11.00 uur tot 16.00 uur weer 

een fysieke clubdag gepland.   

Algemene ledenvergadering 
Komende clubdag, 26 maart, hebben we onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze vindt 
plaats op het eerste uur van onze clubdag, dus vanaf 11.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.  
De verkorte agenda is:  

1. Opening door de voorzitter;  
2. Mededelingen van het bestuur; 
3. Verslag jaarvergadering 2019;  
4. Jaarverslagen 2019-2021 door de secretaris;  
5. Financieel overzichten 2019-2021 door de penningmeester; 
6. Verslag kascommissie;  
7. Decharge penningmeester;  
8. Bestuursverkiezing;  
9. Opvolging Hans voor zowel de UP/DOWNLINK als Kanalenlijst Hans;  
10. Samenstelling nieuwe kascommissie;  
11. Begroting 2022;  
12. Activiteiten 2022;  
13. Rondvraag;  
14. Sluiting.  

De stukken van de vergadering voor de punten 3, 4, 5 en 11 zijn te verkrijgen via een mailtje naar: 

secretaris@detransponder.nl.  

Omdat we niet zeker weten of iedereen wel fysiek aanwezig wil en/of kan zijn, is het ook mogelijk om 

deze vergadering via Zoom bij te wonen.  

Ook deze link is te verkrijgen via secretaris@detransponder.nl . 
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Met vriendelijke groeten, 

Dolf, secretaris De Transponder. 

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 

Omwonenden moeten proceskosten aan KPN vergoeden, 5G-mast mocht 

 

Stel je koopt een huis en informeert niet goed of iemand in de omgeving iets van plan is. In 

een Limburgse gemeente kreeg KPN een vergunning voor het plaatsen van een 5G-mast. 

De mast mocht volgens het bestemmingsplan geplaatst worden. Enkele omwonenden 

spanden een rechtszaak aan tegen KPN en verloren die.  

De Rechtbank Limburg stelde 7 februari dat locaties binnen het bestemmingsplan actief 

gebruikt kunnen worden voor zendmasten. Dat hadden de omwonenden tijdens het kopen 

van hun woning kunnen weten. De proceskosten, € 1.692,-, konden de bewoners aan KPN 

vergoeden. Lees de integrale uitspraak hier. 

Bron: Techzine. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2022/02/15/coronavirus-overzicht-regels-horeca
https://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
https://www.detransponder.nl/links/
http://www.detransponder.nl/contact/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:892
https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/478774/aanklacht-tegen-5g-aanleg-komt-limburgse-eisers-duur-te-staan/


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 5                    
 

3 maart 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pag: 22/23 

  

Wie wat bewaart… claim tegen Philips voor beeldbuistv’s 

 

Ongeveer 55.000 kopers van een beeldbuistv willen geld zien van Philips. Het bedrijf zou 

samen met andere producenten (LG, Panasonic, Samsung) tussen 1996 en 2006 in een 

kartel verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Kopers hebben daarom te veel betaald.  

In 2013 riep ConsumentenClaim gedupeerden op zich te melden. Ze zouden ongeveer € 

100,- kunnen claimen voor hun beeldbuistv of computerscherm. Je moet dan wel bewijs 

leveren: de aankoopbon.  

Naar verwachting nog deze maand (februari) moet de rechter oordelen of de massaclaim 

zoals die door de Consumentenbond en ConsumentenClaim is ingediend, ontvankelijk is. Als 

dat zo is, volgt waarschijnlijk nog dit jaar de inhoudelijke behandeling van de zaak. 

ConsumentenClaim laat via een woordvoerder weten in dat geval nog dit jaar een uitspraak 

te verwachten. 

Bron: ED.  

 

Manjana, ‘eerste’ vrije Nederlandse tv via satelliet… 

1980… Jacobse en Van Es (Tegenpartij) drukken via de satelliet Nederland 2 weg en 

brengen het eerste commerciële tv programma. Zie YouTube. Reden: de regering wil geen 

commerciële zenders via de kabel toelaten. Ze begonnen Manjana… 
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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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