UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 6
Voorwoord
Het aantal positief geteste mensen op corona stijgt weer na de carnaval en skivakanties.
Maar het aantal vluchtelingen uit Oekraïne ook. Zij hebben onderdak in Europa nodig.
Satelliethobbyisten kunnen wellicht helpen aan de vele zenders die thans fta uit Oekraïne te
ontvangen zijn. De Oekraïense provider XTRA heeft er veel open gezet. Ook voor ons…
In dit nummer onder andere:
 Canal Digitaal: zenders dubbel tot juli, codering zal niet wijzigen;
 Zenders uit Oekraïne fta op de Hotbird te zien;
 Russische zenders via Europese satellieten op zwart maar niet via de ‘eigen’
Russische satelliet Express;
 Viaplay gestart in NL, alternatieven om Formule 1 te kijken;
 HBO Max in Nederland gestart en straks in nog 15 Europese landen;
 Digitenne Insteekkaart, test Totaal TV. Werkt in ontvanger met T2/CI+;
 De Transponder: 26 maart na algemene ledenvergadering fysieke clubdag.
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:






8 maart, HBO Max is in Nederland van start gegaan;
15 maart. Ziggo stopt met analoge radio in de regio’s Venlo, Roosendaal en OostGroningen;
17 maart. Radio 12-12. Van 06.00-21.00 uur maken Vlaamse omroepen gezamenlijk
radio voor Oekraïne. Locatie: Antwerpen, Groenplaats. Zie hier;



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
Al dat ellendige nieuws om je heen… soms is het tijd om even te ontspannen. Dat kan
bijvoorbeeld met Tree.FM. Daar hoor je rustgevende geluiden van bossen over de wereld.
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Als je op Random Forest klikt dan krijg je het geluid van een willekeurig bos, bijvoorbeeld
bos 26, een natuurpark bij Moskou (stream). De stream blijft zich herhalen. Voor een ander
bosgeluid moet je zelf de button ‘Next forst please’ klikken. Je krijgt dan bos 27 uit Turkije
(stream). Enzovoort. Het is dus geen radiozender die alle bossen achter elkaar laat horen.
Voor als achtergrondmuziek’ is het echter best aardig.

De NOS heeft een aantal Teletekstpagina’s geschrapt. Zo is onder andere informatie over
popconcerten, films en uitslagen van loterijen verdwenen. Al is het niet de bedoeling om er
helemaal mee op te houden. Wel zou bepaalde informatie minder goed passen bij het
medium. “NOS Teletekst is nog springlevend voor nieuws, sport, programma-informatie,
weer en beurskoersen. En dat zal de komende jaren zeker zo blijven. Maar enkele
onderdelen van Teletekst passen steeds minder goed bij het medium en de rol van de NOS.
En we zien ook dat bepaalde onderdelen nauwelijks meer worden gebruikt, omdat ze online
veel beter toegankelijk en actueler zijn“, aldus de NOS.
Bron: RadioVisie.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
Geen bijzondere wijzigingen sinds het vorige nummer.

Astra 3B op 23,5 oost
In het vorige nummer schreven we over het dubbel brengen van een aantal zenders door
Canal Digitaal*. Wij hebben toen een paar keer de vraag gesteld hoe lang het simultaan
uitzenden blijft duren, wanneer een info-looptekst gestart wordt en of er iets aan de codering
gewijzigd gaat worden.
Het antwoord ontvingen we (na een reminder) op 8 maart 2022. Het luidt als volgt:
“Klopt, we zijn een aantal zenders aan het herschikken op de transponders om het een en
ander wat logischer in te delen (voor ons) en wat aanpassingen door te voeren (voor onze
andere M7 brands). De dual illumination is nu gepland tot medio juli.
Wat betreft een looptekst, dat weet ik niet precies. Volgens mij is daar nu geen plan voor.
Het is niet de bedoeling dat we de codering wijzigen. “
RTL Lounge van Astra 19,2 naar Astra 23,5 oost. History, MTV NL, Nickelodeon, Spike en
TV Oranje en de radiozenders L1 en FunX blijven op Astra 23,5 oost maar gaan naar een
andere transponder. In Kanalenlijst Hans van maart 2022 staan beide transponders.
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Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost
Craft Extra en Create & Craft HD, teleshop, fta. Overige wijzigingen Sky UK, code.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
De Oekraïense zender RADA, een kanaal van het parlement, heeft naast het oorspronkelijke
kanaal (10930 H) twee extra kanalen (10853 H) op de Hotbird in gebruik genomen. Een met
Engels als taal en een met Russisch als taal.
RADA Eng en RADA Rus zijn fta te ontvangen. Zie ook InfoSat.

TV Monde Europe SD, fta. Noot: in HD op Astra 19,2 oost, ook fta.
TV Art Live, verdween. Italië, lifestyle.

Eutelsat 9B op 9 oost
AMC Ukraine, film, is van fta naar code overgegaan.
Verder veel mutaties op de transponders gericht op Italië (Italy beam). In Nederland
is deze beam niet te ontvangen.
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Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz.

Op dinsdag 15 maart diende het kort geding van KINK inzake de noodverlenging van de FMfrequenties. KINK is thans niet via FM te beluisteren en wil dit wel. Tot verrassing steunt
Qmusic dit verzoek. Bron: AD.

Nog een smartphone voor max 3G? Lees dan bij BNNVARA wat de gevolgen na 31 maart
zijn als je bij KPN zit. T-mobile schakelt 3G later langzaam af. VodafoneZiggo heeft dit al
gedaan. Het 2G-netwerk blijft nog wel in de lucht.

Ziggo heeft de lokale omroepen in de regio’s Ermelo, Tiel en Zevenaar een ‘intern
bericht’ gestuurd.
Kort samengevat: de zogenaamde transportstroom met lokale omroepen wordt opnieuw
ingedeeld. Dat kan vanwege de ruimte ontstaan na het stoppen van analoge tv en radio. Een
transportstroom is een multiplex met meerdere zenders, een samengesteld signaal.
De regio’s Ermelo, Tiel en Zevenaar worden (soms een stukje) heringedeeld. Dat kan leiden
tot andere kanaalnummers. Bij deze actie ontstaan er drie clusters waarbinnen alle
omroepen clusterbreed zullen worden doorgegeven. Alle omroepen krijgen een uniek LCNnummer (Logical Channel Number). Vaak het oude, een enkele keer een nieuw nummer.
Ziggo gaat ook verder met de doorgifte van lokale omroepen in ‘HD-lite’.
Planning: Ermelo 5 april, Tiel 19 april en Zevenaar 17 mei 2022. Iedere keer tussen 01.00 en
09.00 uur. Daarna moeten de lokale omroepen goed staan.
Zie ook Media Magazine.
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NPO Politiek & Nieuws is bij KPN voortaan in HD te zien op kanaal 83 (Breedbeeldweetjes).
In het zenderoverzicht van 9 maart stond het nog niet.
Het werd ons 10 maart door KPN-pers bevestigd.
Ook Ziggo zal in maart NPO Politiek & Nieuws in HD gaan brengen. Ook: TVE en TRT Türk.
Dat valt te lezen op de Ziggo-site, zenderwijzigingen.
NB: 12 maart, TRT Türk is al in HD te zien. De overige twee op 15 maart nog niet.

Nieuw bij Ziggo: Grand Prix Radio.

Op 8 maart is HBO Max voor Nederland van start gegaan.
De prijs? Tot en met 31 maart € 2,99 euro per maand (1 scherm tegelijk, 720p) of € 3,99
euro per maand (inclusief 4K en 3 schermen tegelijk). Dus 50 % korting op maandprijs.
Een jaarabonnement geeft 30% korting (€ 59,99 euro per jaar en € 46,99 euro per jaar).
Omgerekend is dat € 4,99 per maand en € 3,91 euro per maand.
Dat eeuwige is niet eeuwig volgens de kleine letters als men even annuleert, het
abonnement wijzigt, niet langer een geldige betalingsmethode heeft (= even niet betaalt) of
niet langer voldoet aan alle voorwaarden van HBO Max. Stilzitten en betalen dus…

15 maart 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 6/26

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 6

Telecompaper meldt dat er zo’n 200.000 à 250.000 abonnees verwacht worden.

Kinderziektes bij de start: bij veel programma’s ontbrak de Nederlandse ondertiteling. Dit
probleem hoopt men snel opgelost te hebben. Bron: NU.nl.

Na Nederland verwacht HBO Max in nog eens vijftien Europese landen te starten.
Bron: Digital TV Europe.

RTL Luxembourg is een nieuwe online radiozender begonnen: RTL Today Radio.
Zie de site voor de programmering, live luisteren en een soort live kijken. Sinds 1 maart is de
zender online.
Stream radio hier (van de site), of hier (HLS) of hier (mp3). Stream webcam studio hier.
Vier jaar eerder begon RTL al een Engelstalige site onder de naam RTL Today.
Zie het bericht bij RTL.

In het VK heeft Fix Radio een nationale licentie gekregen. Men gaat via DAB+ in heel het
land uitzenden. Dat kost natuurlijk wel wat… zo blijkt uit deze oproep via YouTube. Je kunt
aandeelhouder worden… zie de site.
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Vanaf 29 maart zal CNN haar streamingdienst CNN+ lanceren. In de Verenigde Staten gaat
CNN+ € 5,99 kosten. Het is niet bekend of de dienst ook direct beschikbaar komt in
Nederland. Bron: Spreekbuis.

Viaplay, stand van zaken, F1 alternatieven

Gebruikers van de Viaplay app hebben bij de F1 wedstrijden de keuze tussen vier
verschillende kanalen om alles te volgen tijdens de race. Het gaat om:
- Main. Dit is de standaard camera die de meest relevante beelden op het circuit tonen.
- Onboard. Kijk door de ogen van de coureur met de camera vanuit de cockpit.
- Pitlane. Volg alles wat er gebeurt in de pitlane.
- Timing. Bekijk de positie en tijd voor elke coureur.
Bron: GoStreaming.
Zijn er alternatieven om de Formule 1 te bekijken? Jawel, we sommen er een aantal op.

De F1-wedstrijden worden ook live uitgezonden door Tipik (RTBF) en ServusTV HD
Oesterreich. Te zien met het juiste abonnement.
Voor Tipik kan dit het Basic+ van TV Vlaanderen zijn of het Basic Light van TéléSat.
Het Oostenrijkse Servus TV zendt 12 races uit, ORF Eins ook 12. Die zenders zijn met een
ORF Digital Sat Karte te ontvangen die voor in Oostenrijk woonachtigen voor 45 euro te
bestellen is.
ORF Eins zendt Bahrain, Australia, Spain, Monaco, Canada, Austria, Hungary, Dutch GP,
Italy, Singapore, United States & Brazil uit. Servus TV Saudi Arabian, Emilia Romagna,
Miami, Aserbaidschan, British GP, Austria, France, Belgium, Russia, Japan, Mexico & Abu
Dhabi.
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Verder is een aantal wedstrijden van de Formule 1 ook op andere zenders te zien:
- Belgische Formule 1 uit Francorchamps via VRT Eén;
- C8 via Eutelsat 5 West: Bahrain GP, Monaco GP, French GP, US GP & Mexico GP;
- RTL Duitsland: Emilia Romagna, British GP, Dutch GP & Brazil;
- Channel 4 (Verenigd Koninkrijk): British GP Weekend & Abu Dhabi;
- TV8 (Italie) met Tivusat smartcard: Emilia-Romagna, Spain, France, Italy & United States.
NPO1: de Nederlandse Formule 1 uit Zandvoort.
Zes races waaronder de Nederlandse Formule 1 uit Zandvoort zullen voor iedereen te zien
zijn via Viaplay ook zonder abonnement.

Tot slot: de site F1 tv pro zendt ook de Formule1 uit. Nu nog in het Engels maar vanaf juni
ook met Nederlands commentaar.

Het eerste weekeinde met live sportuitzendingen via de nieuwe streamingdienst Viaplay is
niet zonder problemen van start gegaan. Abonnees klagen over haperende beelden en soms
slechte technische kwaliteit van de uitzendingen. Meer bij MediaMagazine.

13 maart. Zondag 20 maart is de 1e Formule 1-race van het nieuwe seizoen: de GP van
Bahrein. De testdagen in Barcelona en Bahrain zijn afgerond, de eerste verbale klapjes zijn
al uitgedeeld.
Nieuw in 2022 is dat F1 in Nederland wordt uitgezonden door Viaplay. En dat gaat nog niet
helemaal gesmeerd qua beeldkwaliteit, zo blijkt uit tweets van ontevreden klanten.
Bron: Sportnieuws.
Ziggo deelt mee dat de app van Viaplay per 17 maart ook beschikbaar is in de Mediabox
Next. Bron: Breedbeeldweetjes via Ziggo Community. Zie ook hier voor meer details.

Mededeling Ziggo op haar site zenderwijzigingen:
15 maart 2022
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Link hier.

Lokale omroepen

PINK!, een Vlaamse zender die zich richt op vrouwen tussen 20 en 45, is sinds 9 maart ook
via FM aan de Vlaamse westkust te horen (104,8 MHz). Op termijn hoopt PINK! Een plaats
te krijgen in de regionale DAB+ mux. Bron: RadioVisie. Stream hier.

Uit een onderzoek van strategisch adviesbureau AethiQs blijkt dat lokale omroepen een
belangrijke rol hebben in de samenleving. Een bedreiging vormt vaak de onzekere
financiering.
Het rapport “Lokale omroepen: de stem van iedere burger” is hier te downloaden.

RadioVisie meldt dat Stadsradio Vlaanderen sinds donderdag 10 maart (ook) via de
commerciële mux Vlaanderen 1 (kanaal 11A) op DAB+ te beluisteren is. Op de site van
Stadsradio Vlaanderen staat kanaal 5D.
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Ook meldt RadioVisie dat vrijdag 11 maart in de provincie Vlaams-Brabant het eerste zender
op de lokale DAB+ mux 10B van start is gegaan. Deze staat ten westen van Brussel. Een
tweede zender bij Leuven zal woensdag 16 maart actief worden. Goed voor acht
radiostations: Bruzz, Stadsradio Halle, Radio Demerstad, Stadsradio Tienen, Radio Victoria,
Radio Moetoen, Radio Rand en Radio Scorpio.
De lokale DAB+-muxen van de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen volgen zeer
binnenkort.
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
Buiten de ‘bedankjes’ geen inhoudelijke reacties… en dat vinden we eigenlijk niet leuk. Geef
gerust commentaar op deze UP/DOWNLINK. Bijvoorbeeld: de mediakant van de oorlog die
Rusland in Oekraïne voert. Veel pagina’s in dit nummer. Interessant en doorgaan of mee
stoppen?
Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

Sinds 8 maart worden alle zenders van de Italiaanse publieke omroep RAI in MPEG-4
aangeboden. Nodig voor DVB-T2 in het hele land. De hoofdzenders zijn in HD.
Lokaal kan het overzetten van regionale zenders van mpeg-2 naar mpeg-4 nog enige tijd
kosten. Dit heeft te maken met het vrijgeven van de 700 MHz-band voor 5G.
Via de satelliet kunnen de zenders van de RAI ontvangen worden via de Hotbird (deels fta,
deels via Tivùsat) en via de Eutelsat 5 West B. Voor deze laatste heb je wel een ontvanger
nodig die met multistream overweg kan (S2X tuner).
De RAI-zenders zijn op de Eutelsat 5 West B heringedeeld. Maar wel allemaal fta!

Zie ook Digital News uit Italië (NL-vertaling) en Satkurier (NL-vertaling) waar onder in het
artikel de transponders staan.
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Vier zendmasten in korte tijd in Gelderland aangestoken. “Is het wel brandstichting? En wie
doet dat dan? Het roept veel vragen op.”, aldus OG.
Bron: GeenStijl en Omroep Gelderland. En 112 Barneveld.

Wat zijn de beste tv’s van 2022? Een test door BestGetest vind je hier. Oordeel zelf…

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Op 2 maart werd het signaal van de RT-zenders via SES/Astra en Eutelsat/Hotbirdsatellieten uitgezet. Ook de streams zijn platgelegd.
Uitzondering: RT Doc.
Men kan nog kijken naar RT auf Deutsch (RT DE) en de andere varianten van RT via de
Russische satelliet Express AM 8 (14 west). Zie ook InfoSat.
Transponder 11634 V, S2, 8PSK, SR = 7438. FEC: ¾. Alle zenders zijn fta.

De RT-zenders beschuldigen de EU van beroving persvrijheid.

Andere Russische fta zenders vind je op transponder 11647 V (S2, 8psk, 14184, ¾). Ook
hier veel propaganda. Men ziet ‘terroristen’ met hakenkruizen, het zogenaamde regime van
Oekraïne waar Rusland nu de bevolking van bevrijdt…
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NB: het is noodzakelijk dat je schotel exact op 14 west is afgesteld. Door de stormen in
februari had Hans op de RT-zenders amper 8 dB. Maar dankzij de inzet van Rob over de 11
dB. Een paar millimeter verschuiven maakt het verschil tussen blokkerig of strak beeld!
Op Amos 3, 4 west, verschenen diverse radio- en tv-zenders uit Oekraïne, fta.
Een meer neutrale bron is het persbureau Reuters met de zender Reuters World News
Service. Te vinden op SES4, 22 graden west, op 11128 H (S2, 8PSK, 17250, 3/5), fta. Vaak
zijn het feeds of officiële persverklaringen. Beelden die later in de journaals verschijnen.
Zondag 6 maart zagen we beelden van een grenspost Polen/Oekraïne waar vluchtelingen
worden opgevangen en doorgestuurd. En van de eerste immigranten in Israël.

Alle berichtgeving in strijd met de officiële staatsberichten kunnen in Rusland als nepnieuws
bestraft worden met 15 jaar gevangenis. Bron: NOS.
De BBC heeft voor de Oekraïniers een kortegolfzender in gebruik genomen. De BBC World
Service is via twee frequenties te beluisteren. Bron: InfoSat.
Zie ook Twitter.
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Kunnen we deze kortegolfzenders ook in Nederland ontvangen? We hebben het onze
specialist Ron voorgelegd. Hij antwoordt: “Ik denk dat we in NL nog wel ontvangst hebben
via de ‘grondgolf’. Om UA te bereiken zal de BBC vanuit GB gebruik maken van reflecties
tegen de F-laag. Zie deze video op YouTube. Dan wordt er als het ware "over onze hoofden"
uitgezonden.
Zag dat ontvangst aan de oostkust van de VS ook mogelijk is. Dat is het leuke van korte
golf.”

De zenders van RT staan op zwart, met uitzondering van RT Doc. Als men de transponder
scant dan staan de zenders er echter nog. Dus helemaal weg… kennelijk wachten SES en
Eutelsat nog even met definitief verwijderen.

In de VS was RT America actief. Was want door de boycot heeft RT besloten te stoppen. Er
is veel personeel ontslagen. Zo meldt… RT DE op haar site (via VPN want vele providers
hebben deze thans geblokkeerd).
Zie ook Advanced TV.
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Nog enkele landen steunen Rusland, zoals Servië. Daar zijn de zenders RT en RT Doc sinds
vrijdag 4 maart weer via de kabel te zien.
Bron: GWN (= GoodWordNews, maar of dit goed is…).
NB: Servië is een kandidaat-lidstaat voor de EU. Sinds 2014 wordt er onderhandeld. Zie hier.
4 maart. XTRA, een provider uit de Oekraïne, had een groot deel van haar pakket fta gezet.
Maar op 4 maart bleven de zenders zwart. Net als Ukraine 24 HD.
UA TV wordt door een andere provider gebracht (Cosmonova LLC) en geeft nog wel beeld.
Cosmonova LLC zit in Kiev.

Op de grens Polen met Oekraïne heeft radiozender RMF 24 een aparte radiozender voor de
Oekraïniers, die in lange rijen voor de Poolse grens staan, in de lucht gebracht. In hun eigen
taal wordt informatie en advies gegeven. Op FM 98,6 vanuit Przemyśl, een grensplaats.
Bron: RMF.
RMF Ukraina is te beluisteren via de site van RMF of deze stream.
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Het als journalist je werk doen in oorlogsgebied is niet zonder gevaar. De verzekering dekt
ook geen schade aan apparatuur die door oorlogshandelingen is beschadigd, zie NVJ.

De Duitse radiozender Ostseewelle heeft op haar FM-frequentie last van een stoorzender die
daar propaganda voor Putin op maakt. Bron: Radio Woche.

De reactie van Rusland op het boycotten van RT en Sputnik kon je verwachten: een boycot
van westerse media in Rusland. Denk aan de BBC en Deutsche Welle. Bron: InfoSat.
De BBC blijft in Moskou. Deutsche Welle heeft nu uitzendingen vanuit Letland (InfoSat). De
ARD en het ZDF hebben hun kantoren in Moskou weer betrokken (11 maart, WDR).

RT ziet zich genoodzaakt een zaak te maken voor het Europese Hof. Bron: Bbtvnews.

SpaceX-eigenaar Elon Musk wijst erop dat er een grote kans bestaat dat zijn satellietnetwerk
Starlink voor breedbandinternet zal worden aangevallen in Oekraïne. Het internet dient
daarom alleen te worden gebruikt als het echt niet anders kan. Bron: NU.nl en Tweakers.
7 maart: Elon Musk stuurt meer Starlink-ontvangers naar Oekraïne. Starlink is in delen van
Oekraïne de enige manier om toegang tot internet te krijgen. Bron: RTL Nieuws.
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Een uithaal naar Rusland door Musk: “Het is tijd om de Amerikaanse bezem te laten vliegen
en de geluiden van vrijheid te horen.” Dit was een directe aanval op Dmitry Rogozin, het
hoofd van het Russische ruimteagentschap Roscosmos. Bron: Business AM.

Haarscherpe beelden van Oekraïne dankzij commerciële spionagesatellieten.
Er zijn SAR satellieten die door bewolking heen kunnen dringen en ook ’s nachts foto’s
kunnen maken.
Bron: Spacenews.

De zenders RadioFreeEurope en RadioLiberty (RFE/RL, USA) hebben hun uitzendingen
vanuit Rusland geschorst. De staatsdruk werd te groot. Bron: RFE/RL (NL) en RadioVisie.

Ook de Tsjechische omroep heeft haar kantoor in Moskou verlaten. Bron: InfoSat.
15 maart 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 17/26

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 6

Kabelnoord heeft Russian Travel Guide vervangen door de Oekraïense zender UKRlive.
Deze zender is ook via internet te bekijken. Of via deze stream of deze.
UKRlive TV is ook opgenomen in Kanalenlijst Hans, Stream Oekraïne (UA).
Bron: Kabelnoord.

Alle radiostreams van de publieke omroep UKR vind je hier. NL-vertaling hier. Zowel
landelijk als regionaal. Ook op de site van Suspilne.radio (NL niet mogelijk).

Ruimtevaartbedrijf SpaceX stuurt meer ontvangers van Starlink naar Oekraïne. Dat zegt de
Oekraïense president Volodymyr Zelensky na een gesprek met SpaceX-directeur Elon Musk.
Met de ontvangers kunnen inwoners van het land breedbandinternet via het satellietnetwerk
van SpaceX gebruiken. Meer bij NU.nl en Twitter.
15 maart 2022
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8 Maart. NOS: “Internetproviders VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN blokkeren vanaf vandaag
de websites van RT (voorheen Russia Today) en Sputnik News. Dat bevestigen de
internetproviders tegenover de NOS.”

De ACM heeft meegedeeld dat het blokkeren is toegestaan (zie hier). “Volgens de Open
Internet Verordening mogen internetaanbieders in het algemeen geen inhoud blokkeren,
afgezien van enkele uitzonderingen. Het nemen van maatregelen om daarmee te voldoen
aan een Europese wet is één van de uitzonderingsgronden die in de Open Internet
Verordening zijn genoemd waaronder het is toegestaan om bepaalde inhoud, toepassingen
of diensten te blokkeren.”

Netflix biedt haar VOD-service niet meer in Rusland aan. Bron: Digital fernsehen en Digital
TV Europe.

De Poolse radio geeft via een krachtige DAB+-zender het Oekraïense UR-1 door. Deze
zender is in grote delen van Oekraïne te ontvangen alsmede in Polen in het grensgebied.
Bron: Satkurier (NL-vertaling).

De Oekraïense provider XTRA brengt op twee transponders van de Hotbird diverse zenders.
Het gaat om transponder 10853 H (op 8 maart twintig zenders, waaronder Urkraïna24 HD)
en 11219 H op 8 maart twintig zenders). Sommige zenders hebben de originele audio (denk
aan Engels bij filmkanalen als TV1000).
Bron: Satkurier (NL).
15 maart 2022
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Update. Op transponder 10930 H zijn fta nog 1+1 International, RADA en UA TV te vinden.
10 maart: helaas zijn vijftien zenders weer gecodeerd, mogelijk vanwege de auteursrechten.
12 maart: helaas zijn de overige XTRA-zenders weer gecodeerd.
Resteren de fta-zenders als UA, Ukraina 24 HD, 1+1, 1+1 Intenational, ICTV, INTER, Rada
(origineel, Engels en Russisch) en Vidrodjennya.
Goed voor opvangplaatsen waar men de vluchtelingen nog iets ontspanning kan
bieden. Ken je zo’n opvangplaats? Meldt het! Of nog beter: help ze!
Op diverse satellieten zijn tv-zenders uit Oekraïne fta te bekijken, zoals de Astra 4A op 4,8
oost. Een overzichtslijstje heeft InfoSat gemaakt, zie hier.

De Russische Federatie overweegt het legaliseren van softwarepiraterij om het gebrek aan
Westerse producten tegen te gaan. Als de wet wordt doorgevoerd zijn burgers niet meer
'strafrechtelijk en administratief aansprakelijk voor het gebruik van illegale software'.
Bron: Tweakers op basis van de Russische krant Kommersant.
De Russische overheid heeft sites en domeinen opdracht gegeven voor 11 maart op de .ruzone over te stappen. Geruchten dat het land hiermee voorbereidingen treft op het
afscheiden van het wereldwijde internet, wijst het land van de hand. Bron: Tweakers.
Rusland heeft Facebook, Twitter en Instagram geblokkeerd. Zie InfoSat.

8 maart: DPG Media helpt de redactie van The Moscow Times. “De redactie van het
onafhankelijke Russische nieuwsmedium The Moscow Times zal voorlopig zijn intrek nemen
op het hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam, waar ook de redacties van de
Volkskrant, Trouw en Het Parool zitten.
The Moscow Times, dat al 30 jaar bestaat, is genoodzaakt Rusland te verlaten en zal de
redactie voortzetten vanuit Nederland. Het gaat om een tiental journalisten die hun werk
voorlopig vanuit Amsterdam zullen doen.”
Bron: DPG Media.
Discovery verspreidt haar 15 tv-zenders niet meer in Rusland. Bron: InfoSat.
De lokale radiozender Yantarne FM (Lviv) zoekt (financiële) steun voor de aanschaf van
apparatuur. Want veel apparatuur gaat naar het leger. Hier site, hier stream. Bron: BM.
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Een team van Vodafone-vrijwilligers helpt in de grensgebieden rond Oekraïne bij het
opzetten van nood-netwerken. Ook medewerkers van VodafoneZiggo zijn ter plekke om
vluchtelingen uit Oekraïne te voorzien van gratis wifi. Bron: VodafoneZiggo.

Bron: BM en RTL Nieuws.

Hardwarenieuws
Totaal TV, test van de KPN ‘Digitenne Insteekkaart’
Totaal TV heeft de CI+ module van KPN, om te kunnen kijken naar het Digitenne-aanbod,
getest, zie hier. KPN noemt de CAM: Digitenne Insteekkaart.
Een module om de DVB-T2 zenders via de T2-tuner van een tv te decoderen. Een CAM
zonder kaartslot, de codering zit in de interne chip.
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Via DVB-T2 zijn vrij te ontvangen de radio- en tv-zenders van de NPO en de eigen en
aangrenzende regionale omroep. Doorgaans zes tv-zenders en negen radiozenders.
Met Digitenne zijn door KPN gecodeerde zenders te zien. Een 21 tal radiozenders 25 tvzenders. Zie hier. Uit te breiden met ESPN.
Nieuwe klanten krijgen één Digitenne Insteekkaart en een binnenantenne (nieuwe model V6)
bij hun abonnement. Ben je al KPN tv-klant dan kun je voor € 5,- per maand een Digitenneabonnement er bij nemen. Per abonnement kunnen maximaal drie Digitenne Insteekkaarten
besteld worden. Voor jezelf of… iemand anders in Nederland… (ontvangst enkel in NL).
Totaal TV vindt de V6-binnenantenne beter dan de voorganger. Maar de ontvangst hangt
vooral af van de tuner (van de tv). Men testte met een tv van Sony en Samsung en met een
losse ontvanger: XORO 8761. Alles is volgens de testers beter dan de door KPN
beschikbaar gestelde Rebox bruikleendecoder.
Nog een belangrijk verschil met de Rebox bruikleendecoder: met de CAM is het mogelijk
programma’s op te nemen.
In vorige nummers van de UP/DOWNLINK hebben we al aandacht aan deze CAM besteed.
Met name de vraag of deze CI+ (plus!) module ook geschikt is voor ontvangers op basis van
Enigma2. Een voorzichtig antwoord: ja, mits met nog de nodige software installeert. We
hebben lezers opgeroepen hun ervaringen te melden. Helaas, geen reactie. Mocht iemand
nog een weg naar Rome gevonden hebben, e-mail ons.
De XORO HRM 8761 is een CI+ ontvanger. Zie voor technische details bijvoorbeeld hier bij
Amazon. Of hier bij Central Point. Of de site van XORO in DE.
De ontvanger is op zich niet zo duur. Zo kan deze ontvanger met de Digitenne Insteekkaart
voor tv’s zonder CI+ slot nuttig zijn. Opnames kun je maken met een usb of ander
opslagmedium (zie hier).
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Zijn er meer losse ontvangers geschikt voor T2 met een CI+ slot? Ja. Via Google
(zoekwoorden: CI+ receiver T2) vonden we onder andere de Telestar Diginova 23 CI+ (zie
bijvoorbeeld hier, geschikt voor DVB-S2/C/T2) en de Dyon Hunter (zie hier, waar staat
geschikt voor Antenne TV van TV Vlaanderen) en de Telestar 5310507 (zie hier), enzovoort.
We hebben bij een aantal internet-satellietwinkels navraag gedaan. Ze kwamen met
alternatieve modellen maar deze hadden geen CI+ slot, enkel een CI. Dat werkt niet.

Softwarenieuws
Einde support VU+ door OpenPLi in zicht
OpenPLi had graag haar image ook voor VU+ ontvangers verder onderhouden. OpenPLi
heeft de fabrikant herhaalde keren gevraagd de BSP (Board Support Package) aan te
passen zodat CI+ (plus!) mogelijk is. Nul respons.
Het team van OpenPLi blijft haar best doen, downloads voor VU+-ontvangers staan dus nog
op hun site. Echter niet meer direct op de hoofdpagina. Maar op deze subpagina. En dan
vervolgens naar de ontvangers van VU+.

Een verdere uitleg, en discussie, is te lezen op het forum van OpenPLi (zie hier). Tech geeft
een geruststelling: “Zolang de drivers okee zijn en de BSP wordt onderhouden, zullen de
images en de feeds voor deze boxen, gewoon gebouwd- en ondersteund worden.”
Maak een onderscheid tussen de BSP (van de fabrikant) en het image OpenPLi (OS).
Frenske zegt het helder: “Dus als er geen wijziging in de BSP noodzakelijk is, dan zullen er
nog steeds images voor de meeste zo niet alle Vu+ modellen verschijnen.”
Kortom: VU+ is een goed merk. Áls er al ooit nieuwe Enigma gebaseerde hardware door
VU+ op de markt wordt gebracht, wat vooralsnog niet te verwachten is, dan zal deze naar
verwachting niet door VU+ in de OpenPLi BSP (deze wordt door Vu+ onderhouden) worden
toegevoegd en dan komt er sowieso geen OP image voor. Sowieso zal eerst de
communicatie met de fabrikant hersteld moeten worden.
Bestaande VU+-producten zullen door OpenPLi nog worden onderhouden zo lang het kan.
Maar verwacht geen aanpassing waarmee het CAM-slot CI naar CI+ gaat (zie ook hier).
OpenPLi constateert bij meer fabrikanten dat de ondersteuning (plots) stopt. Vaak zijn het
ééndagsvliegen: even een nieuw product op de markt brengen, ‘zakken vullen’ en niet meer
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thuis geven bij vragen om ondersteuning. Vaak is het ook niet de echte fabrikant maar een
handelaar die de receiver onder zijn naam laat produceren.
Hackers gestopt
Eindhovens Dagblad 9 maart 2020:

Criminele site uit de lucht
De politie Oost-Brabant heeft een criminele marktplaats uit de lucht gehaald die hackers
hielp om hun activiteiten te verhullen. Cybercriminelen konden toegang tot computers van
bedrijven kopen om vanuit daar hun aanvallen te plegen. De site werd door servers in
Nederland in de lucht gehouden. Er is niemand aangehouden.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening door de voorzitter;
Mededelingen van het bestuur;
Verslag jaarvergadering 2019;
Jaarverslagen 2019-2021 door de secretaris;
Financieel overzichten 2019-2021 door de penningmeester;
Verslag kascommissie;
Decharge penningmeester;
Bestuursverkiezing;
Opvolging Hans voor zowel de UP/DOWNLINK als Kanalenlijst Hans;
Samenstelling nieuwe kascommissie;
Begroting 2022;
Activiteiten 2022;
Rondvraag;
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 .
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. Wellicht tot zaterdag 26 maart!
Met vriendelijke groeten, Dolf, secretaris de Transponder.”
15 maart 2022
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Zie voor de actuele stand van de datums van de bijeenkomsten de website van De
Transponder.
Links. De subpagina Links op de site van De Transponder is weer aangevuld.
Volg De Transponder
Wil je automatisch en gratis op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld
over het uitkomen van een nieuwe UP/DOWNLINK of ‘Kanalenlijst Hans’?
Ga dan naar onze contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in het blok
van e-mailnotificatie in. Het je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.

Uitsmijter

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