UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 8
Voorwoord
De Transponder, de satellietclub gevestigd te Apeldoorn, hield zaterdag 26 maart een
ledenvergadering. Hieruit bleek het ledenaantal iets gedaald te zijn. Een tendens van de
laatste jaren. Een mogelijke verklaring: ook in het buitengebied wordt kabel of glasvezel
aangelegd en kan de schotel van de muur. Maar de interesse van de leden groeide mee:
aandacht voor kabel, IPTV, streams. De UP/DOWNLINK, blad van De Transponder, is daar
getuige van. Nu gratis voor iedereen… wellicht straks enkel voor leden? Kijk verderop in dit
nummer voor meer informatie over De Transponder. Voor een gering bedrag ben je lid.
In dit nummer onder andere:
 Storing bij Red Bee treft veel lokale omroepen, technische uitleg;
 Artsen zonder Grenzen: satelliettelefoon met teams in Oekraïne;
 Ziggo brengt Ukraine 24 HD. BBC World News en CNN van SD naar HD;
 Ziggo verandert voor een aantal lokale omroepen het kanaalnummer;
 Spike wordt op 24 mei vervangen door Paramount Network;
 NENT wil Viaplay gaan heten;
 NPO Luister – on demand en NPO Start – on demand, positief advies CvdM.
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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Satellietclub De Transponder
Meestal berichten we over ‘ons’, satellietclub De Transponder, aan het einde van een
UP/DOWNLINK. Nu beginnen we er eens mee.
Op zaterdag 26 maart vond er een algemene ledenvergadering plaats. De secretaris deelde
een lichte daling van het aantal leden mee. Op zich niet verwonderlijk. Steeds meer mensen
in ‘het buitengebied’ kunnen hun schotel ‘aan de wilgen hangen’ omdat ze een aansluiting op
een (coax/glasvezel)kabel hebben. Dan blijven de echte hobbyisten vaak over. Veel van hen
lezen gratis de UP/DOWNLINK. Dat mag. Maar willen deze wellicht ook lid worden?
Satellietclub De Transponder is niet de eerste satellietclub in Nederland. Begin jaren ’90
(1993?) werd de FDSE (First Dutch Satelliteclub Europe) opgericht door Thymen Huisman.
De club had bestuursleden uit België en Nederland. Van de FDSE is op internet praktisch
niets meer van te vinden.

In Apeldoorn was (en is) een computerclub actief: Pegasus. In 2003 bespraken enkele leden
een bijzonder soort computers: satellietontvangers. Een deel van de leden vond deze
ontvangers en wat je er mee kon zo interessant dat ze een aparte club gingen vormen.
Op 13 augustus 2004 werd een schotel geplaatst op het dak van ‘Op Dreef’. Dit is het
verenigingsgebouw van BOV De Maten, een buurtvereniging met thans negen afdelingen,
zoals De Transponder.

De datum 13 augustus 2004 wordt als oprichtingsdatum beschouwd. Over twee jaar dus 20
jaar geleden..! Het ledenaantal groeide tot over de 100. En daalde daarna steeds iets tot
thans ruim 80.
Op het dak van Op Dreef staan nu een vaste en een draaibare schotel. Deze worden
gebruikt tijdens bijeenkomsten van De Transponder, in beginsel iedere vierde zaterdag van
de maand van 11.00 tot 16.00 uur. Zie onze site.
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2016: bestuur (met trui aan: Sjaco, Dolf, René, Emiel, Theo, Peter) en Gerard, Hans en Rob op het dak…

Wat kun je op zo’n bijeenkomst verwachten? Op diverse tafels kan men een ontvanger
aansluiten om deze te laten flashen of te laten voorzien van een nieuwe kanalenlijst of app.
Er lopen deskundigen rond die de minder deskundigen helpen. Er is een bar voor een
drankje en een hapje.
Met de contributie van de leden wordt alle hardware betaald (schotels, monitoren, kabels,
enzovoort) en een bijdrage aan de kosten van het gebouw (aan BOV De Maten). Duur? Nee
hoor. In totaal slechts € 20,- (bedrag voor 2022, waarvan € 5 voor De Transponder en € 15
voor BOV De Maten).
Het is niet nodig om lid te zijn om van de bijeenkomsten gebruik te maken. Maar als je vaker
komt wordt het wel verwacht. Je kunt ook lid worden en niet komen. Daarmee steun je De
Transponder. Aanmelden kan bij de secretaris: secretaris@detransponder.nl. Wat let je…
Bronnen: site De Transponder en jubileumboekje ’45 jaar De Maten’.

Agenda
De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode:






3 april. Kanalenlijst Hans is weer vernieuwd. Downloaden via onze site of OpenPLi. Op
OpenPLi staan ook ipk-bestanden van de kanalenlijsten voor usb;
Ziggo verandert voor een aantal lokale omroepen per 5 april, 19 april of 17 mei het
kanaalnummer; 18
18 april, Cecret, nieuwe radiozender voor Brussel en Vlaanderen, start;
23 april, clubdag De Transponder in Apeldoorn, van 11.00 tot 16.00 uur;
t/m 30 oktober, Philips Museum, tentoonstelling eyecatchers;
10-12 mei 2022. ANGA, beurs voor breedband en media, in Keulen;
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15-17 mei 2022, Radiodays Europe in Malmö (Zweden), zie hier.




24 mei: Spike wordt Paramount Network (zie verderop in dit nummer);
2 en 3 juni, Parijs, Paris Radioshow;



september 2022: nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL.

Algemeen omroepnieuws

De programma’s van NPO Radio 1 zijn sinds maandag 28 maart overdag ook te volgen via
NPO1 Extra. Op werkdagen tussen 6 en 13 uur en op zaterdag tussen 7 en 11 uur zijn er
beelden uit de studio van de publieke nieuwszender te zien. Bron: Radiowereld.

“Viaplay en F1 TV Pro zijn het meest populair onder de Nederlandse Formule 1-kijkers sinds
Ziggo Sport de uitzendrechten kwijtraakte. Dit blijkt uit een onderzoek van GPFans, waar
ruim 2000 mensen aan deelnamen. Het merendeel van de respondenten geeft echter wel
aan dat de uitzendingen van Ziggo Sport worden gemist.” Bron: GP Fans.
Autoblog: Slechte F1 beeldkwaliteit is schuld van verbinding, niet Viaplay

Het Klachtenrapport 2021 en het Klachtenrapport Nieuwsombudsman 2021 van de VRT zijn
hier voor de liefhebber te downloaden.
De VRT-klantendienst werd het afgelopen jaar 32.356 keer gecontacteerd. In 9.583 van de
gevallen ging het om klachten. Een kleine stijging van 2,46% tegenover vorig jaar.
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Pors Impact Creative uit Geldrop heeft een nieuw jinglepakket gemaakt voor RadioNL. Alle
jingles zijn hier te beluisteren.
Ook van andere omroepen zijn jingles te beluisteren.

Vanaf 24 mei zal de zender Spike voortaan Paramount Network heten. Zie hier de promo.
Persbericht 30 maart: “Paramount Network wordt op dinsdag 24 mei 2022 in Nederland
gelanceerd. De nieuwe tv zender neemt de plaats in van Spike, dat zich momenteel richt op
reality, entertainment en live sports. De introductie van Paramount Network (onderdeel van
Paramount Global – voorheen ViacomCBS Networks International) betekent een flinke
uitbreiding van het aanbod op de zender met populaire, hoogstaande internationale
producties”.
“Paramount Network zal 24/7 in heel Nederland te zien zijn in het basispakket van alle grote
aanbieders zoals Ziggo op kanaal 16, KPN, Telfort, XS4ALL, KPN Digitenne
combinatiekanaal Nickelodeon/Spike op kanaal 12 en Glashartmedia op kanaal 13, Caiway
kanaal 18, T-Mobile Thuis kanaal 19 en Canal Digitaal kanaal 20.”
Zie ook Nederlands MediaNieuws.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
Nickelodeon Ukraine Pluto TV verscheen eind maart fta met een testbeeld op 11973 V. De
transponder met zenders van ‘MTV Networks Europe’. De provider voor Nickelodeon
Ukraine Pluto TV wordt aangeduid als ‘Paramount’. Audio: testtoon. Zie Satkurier (NL).
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Een paar dagen, 2 april, later was er beeld, fta. Met Oekraïens gesproken audio.
Het nieuwe kanaal is bedoeld om gratis Nickelodeon te bieden aan Oekraïense kinderen,
vluchtelingen, thans in Duitsland vanwege de oorlog in hun thuisland.

Noot: provider ‘Paramount’ en de rest heet ‘MTV Networks Europe’? Eigenlijk klopt dat niet.
Uitleg: ViacomCBS en MTV Networks Europe bestaan beiden niet meer. MTV Networks
Europe wijzigde in 2011 de naam in Viacom International Media Networks Europe. Viacom
International Media Networks Europe fuseerde in 2019 met CBS en werd ViacomCBS
Network Europe, later ViacomCBS Networks EMAA.
ViacomCBS Network Europe werd op 16 februari als gevolg van de naamswijziging van
ViacomCBS in Paramount Global omgedoopt in Paramount Networks EMEAA. Alles mag nu
kortweg Paramount heten.
Zie ook Nederlands MediaNieuws van 16 februari 2022 hierover. Basis is het Paramountbericht van 15 februari 2022.

Comedy Central Austria, weg. We bedoelen hiermee de 24/7-versie. Op 12148 H kun je
vanaf 20.15 uur, na de programma’s van Nickelodeon, naar Comedy Central Austria kijken.
Deze zender is ook fta.

Astra 3B op 23,5 oost
Adventure TV Czech, weg.
Espress S, V, Z. Radiozenders uit Slowakije, fta.
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Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost

In het vorige nummer kondigden we talkRADIOTV aan. Als voorloper van TalkTV. Eind
maart werd bekend dat TalkTV, een nieuwszender van Rupert Murdoch’s News UK, op 25
april met uitzendingen zal beginnen. Bron: Advanced TV en PressGazette.
Volgens RadioToday zal TalkTV ook vaak talkRADIO doorgeven. FTA op 11426 V.
W en W+1, van code naar fta. W staat voor Watch.
Pick+1, weg.
QVC UK en SES hebben hun overeenkomst verlengd voor de teleshopzenders QVC, QVC
Beauty, QVC Extra en QVC Style. Zie SES.

De kans dat Channel 4 geprivatiseerd wordt neemt toe. De Britse regering (staatssecretaris
cultuur Nadine Dorris) heeft dit in een aantal Tweets geuit. In mei 2021 was dit al
gesuggereerd. Privatisering zou Channel 4 meer vrijheid geven de concurrentie aan te gaan
en te groeien. Het Britse parlement is nu met paasreces. Zie Advanced TV (NL).
De BBC en Channel 4 zijn beide publiek. De BBC krijgt overheidssteun, Channel 4 niet en
moet haar programma’s bekostigen uit reclame.
Er is al kritiek geuit op het besluit Channel 4 te privatiseren. Men ziet de noodzaak niet (220:
bijna € 790 miljoen winst)( en is bang dat lokale producties (zorgen voorwerkgelegenheid)
mogelijk verdwijnen. Bron: Villamedia.

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
Transponder 11919 V. La7 SD is verdwenen. La7 HD is gebleven. La7d is van SD naar HD
gegaan. De zenders La7 HD en La7d HD zijn gecodeerd, te zien via tivùsat.
Noot: La7 SD wordt nog gebracht door Sky Italia op 12034 V, code.

Church of Jesus Christ, reli, fta.
Al Hadath HD, Arabisch, fta.
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Dubai Holy Quran Award, reli, fta.

Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enz.
31 maart 2022: Ziggo voegt Ukraine 24 HD toe (zie ook verderop in dit nummer) en zet weer
zenders van SD naar HD: CNN HD en BBC World News HD. Alle zenders zijn ongecodeerd.
Binnenkort zullen er meer zenders van SD naar HD gaan. Als reden geeft Ziggo op meer
frequentieruimte te hebben nu dat alle analoge radio is uitgeschakeld. Ook een verhoging
van de uploadsnelheid bij internet ligt in het verschiet. Volgens Ziggo… Dus hoe dan? Want
Ziggo is de band 87,5-107,9 MHz helemaal niet voor tv gaan gebruiken en genoemde
zenders zitten in de UHF-band. We wachten het met belangstelling af.

De Rechtbank Rotterdam vindt niet dat er sprake is van een spoedeisend belang. Daarom
moet de rechtszaak die KINK had aangespannen niet conform de regels van een kort geding
maar als bodemprocedure worden gevoerd. Bron: Marketingtribune MEDIA.
Dat kan dus nog wel even duren eer er duidelijkheid is.

Het bewijs dat het netwerk van Ziggo grotendeels van glasvezel is… vrijdagmiddag 25 maart
werden er zes, op meerdere plaatsen, kapot getrokken. Een groot deel van Amsterdam zat
zonder internet en tv. De reparatie was pas zondagmorgen vroeg gereed gemeld.
Bron o.a. NH Nieuws.

Niet alleen Ziggo had last van een storing. Ook NLZIET had problemen met de doorgifte van
tv. Dit lag aan een defect bij de leverancier van beelden. Bron: NU.nl. Op 1 april was de
storing opgelost (zie hier). Maandag 4 april, na vijf dagen, helemaal (Radiowereld).
Klanten krijgen ter compensatie een week lang gratis kijken (Spreekbuis en Tweakers).
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Melding NLZIET op 1 april

Op 2 mei start Zound1. Een zender uit Nordrhein-Westfalen. Daar via DAB+ en wereldwijd
via de site te beluisteren. Op de site telt men al af.
Ziggo is 26 maart begonnen met de doorgifte van Oekraine 24 HD. Ongecodeerd. Op 31
maart officieel (kanaalnummer 502 van Ziggo-ontvangers).
Zie verderop in dit nummer in de rubriek ‘Oekraïne/Rusland in relatie tot media’.

Ziggo breidt vanaf 4 april haar TV Max-aanbod uit met alle zenders van Ziggo Sport Totaal.
Zie hier voor meer informatie.

Vanaf 31 maart is KPN begonnen met het afschakelen van het 3G-netwerk. Nog maar 1%
maakte hier gebruik van. De vrijgekomen frequentieruimte wordt ingezet voor 4G en 5G.
Het 3G-netwerk is bijna twintig jaar in gebruik geweest. 2G blijft de komende jaren bestaan.
Bron: KPN.
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Absolute Radio heeft sinds maandag 4 april een nieuwe loot: Absolute Radio Germany.
Alleen Duitse muziek. Stream hier.

Videoland vernieuwt haar app. Interesse? Zie dan hier voor meer informatie.

Lokale omroepen

Op 29 maart is een nieuwe ronde van start gegaan voor tien FM-frequentiepakketten voor
lokale Vlaamse omroepen. Dit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tot 28 april
kunnen lokale omroepen een dossier indienen. Bron: Vlaamse overheid.

Diverse lokale omroepen waren sinds 30 maart, 03.40 uur, tijdelijk niet te zien via KPN of
Ziggo. De reden lag in een storing bij Red Bee (Hilversum, Media Park), het bedrijf dat voor
de verspreiding zorgt.
Red Bee: “In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een geplande change gezorgd voor
een grote verstoring van het netwerk. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een hardwarefout
is ontstaan. Door deze fout werken de webstreams voor onder meer de NLPO Mediahub niet
meer. Kort uitgelegd kunnen de encoders voor de webstreams niet bij de kanaalbronnen
komen. We beseffen het ongemak dat deze grote verstoring met zich meebrengt en bieden
onze welgemeende excuses aan.” Bron: MediaMagazine.
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Studio040 meldt echter juist wél via Ziggo te zien te zijn maar niet via andere providers. Uit
navraag blijkt het volgende verschil. Er zijn lokale omroepen die met een Ziggo-encoder hun
signaal direct aan het netwerk van Ziggo geven. Deze omroepen bleven via Ziggo te zien.
Vanuit het Ziggo-netwerk gaat het signaal voor andere providers naar Red Bee. En daar zat
de storing. Lokale omroepen die hun signaal enkel, rechtstreeks dus, aan Red Bee
aanbieden stonden bij alle providers op zwart.
Zou er een storing bij Ziggo zijn dan zouden omroepen die eerst bij het Ziggo-netwerk
aanleveren ook overal op zwart staan. Immers, hun signaal bereikt dan ook Red Bee niet.
Dit zijn de lokale omroepen die door de storing getroffen zijn:

Op 1 april was de storing bij veel omroepen nog niet verholpen.

Ziggo verandert voor een aantal lokale omroepen per 5 april, 19 april of 17 mei het
kanaalnummer.
Ziggo: “Na het wegvallen van analoge televisie en het afschakelen van FM-radio via de kabel
in uw regio gaan wij de zogenaamde transportstroom met lokale omroepen opnieuw indelen.
Daarbij voegen we de technische Ziggo-regio’s samen of worden regio’s opnieuw ingedeeld.
Binnenkort zullen de technische regio’s Ermelo, Tiel en Zevenaar opnieuw ingedeeld
worden. Bij deze actie ontstaan er 3 clusters waarbinnen alle omroepen cluster-breed zullen
worden doorgegeven.
We beginnen met technische regio Ermelo op 5 april. Tiel staat op de planning voor 19 april
en Zevenaar staat nu op de planning voor 17 mei.
Om dit mogelijk te maken geven wij alle omroepen een uniek kanaalnummer (de
zogenaamde Logical Channel Numbers) welke geldt voor alle platformen. Daarbij hebben we
proberen rekening te houden met de bestaande nummers, maar helaas is dat in dit gebied
nagenoeg niet mogelijk.”

Happy Radio, een lokale zender voor South Manchester en Cheshire is 4 april gestart.
Bron: RadioToday (UK). Stream hier.
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Zondag 27 maart zijn de eerste signalen opgepikt van de lokale DAB+ mux in Antwerpen.
Kanaal 10A zal binnenkort gevuld worden met twaalf lokale zenders. De provincie Antwerpen
is dan de vierde Vlaamse provincie van de lokale proefmux. Bron: RadioVisie.
De storm Eunice legde 18 februari de FM-uitzendingen van Radio IRO (Izegem) en FM Gold
(Meulebeke) stil. Een noodantenne werd rap geplaatst. Op 26 maart gevolgd door een
volwaardige mast. Bron: RadioVisie.

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele heeft aan minister van Media, Benjamin
Dalle, enkele schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van het frequentieplan
voor de lokale en bovenlokale DAB+.
Volgens de minister komen de onderhandelingen met de buurlanden traag op gang en zijn
ze nog prematuur. Er was al een eerste verkennend overleg met het Verenigd Koninkrijk op
23 november 2021 en een vergadering met Duitsland en Frankrijk op respectievelijk 17
februari 2022 en 8 maart 2022. Met Nederland wordt gezocht naar een geschikte datum voor
een overleg. Een definitief plan kan pas in werking treden als er overeenstemming is met alle
partijen. Bron: RadioVisie.
Op 18 april start Cecret als nieuwe radiozender voor Brussel en Vlaanderen. Via DAB+ en
online. Op de site wordt thans afgeteld naar dat moment. Er zijn al testuitzendingen te horen.
Wil je meer weten over deze nieuwe zender? Zie RadioVisie, daar wordt het geheim onthuld.
De redactie twijfelt of de naam Cecret blijft. Mogelijk wordt het Crooze. We zullen het zien.
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Heb je nieuws over je eigen lokale omroep? Mail dit ons!
Zie de site van Radio-TV-Nederland voor alle frequenties in Nederland.
Een overzicht van erkende Vlaamse lokale radiozenders met een link naar hun stream vind
je bij RadioVisie.

Reacties en vragen van lezers
We kregen een vraag van Sprietje waarom de alignement software voor de Big Bisat niet
meer werkt. We hebben deze vraag doorgezet naar Bombeeck Digital. Daar had men de
vraag ook al bij de fabrikant Cahors uitgezet maar nog geen antwoord ontvangen. We
hebben zelf gezien dat op de site een button staat over de software maar deze werkt niet.
We hebben Cahors hier een vraag over gesteld maar geen antwoord ontvangen. Gestopt?

Ook krijgen we van Sprietje een melding dat een motor (rotor) voor een draaibaar (rotating)
systeem haast niet meer te verkrijgen is. Vragensteller vond er nog enkele in op een site uit
Duitsland. Heeft iemand nog een tip welke Belgische of Nederlandse webshop nog een
keuze biedt?

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

Het Commissariaat voor de Media adviseert positief over de aanvraag voor het nieuwe
aanbodkanaal NPO Luister – on demand van de Nederlandse publieke omroep.
Meer weten? Zie CvdM of het advies integraal.
De officiële lancering van NPO Luister zal volgens de ACM geen risico vormen voor de
concurrentie op de audiomarkt. Zie Nederlands MediaNieuws.

Ook heeft het CvdM positief gereageerd op het verzoek van de NPO om NPO Gemist om te
vormen naar NPO Start – on demand. Zie CvdM en de brief hier. Ook hier vindt de ACM dat
er geen risico voor concurrentie is. Zie Nederlands MediaNieuws.

Tele2 verkoopt T-Mobile Nederland aan de investeringsmaatschappijen Apax Partners LLP
en Warburg Pincus LLC. Tele2 heeft 25% en Deutsche Telekom 75% van de aandelen. De
totaal verwachte opbrengst: € 5,1 miljard. Onder de verkoop vallen de merken T-Mobile,
Ben, Tele2 en Simpel.
Op 31 maart was de zaak afgerond. Zie T-Mobile, Telekom en Tele2.

Van de 7.000 tv-zenders die Eutelsat via haar satellieten brengt zijn er maar 34 in UHD.
Daarmee kan gesteld worden dat UHD niet echt een succes is geworden.
Op de populairste satelliet, de Hotbird, zijn 14 van de 900 zenders in UHD.
Bron: Advanced TV.

SES heeft in een persbericht op 5 april cijfers gedeeld van haar bereik. Wereldwijd maken
366 miljoen huishoudens gebruik van een SES-satelliet. Met 8.400 tv-zenders, waarvan er
3.130 in HD of UHD uitzenden. In Europa is de Astra op 19,2 oost hun belangrijkste satelliet.
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Sinds de Russische inval in Oekraïne verbiedt het Agentschap van de Europese Unie voor
de veiligheid van de luchtvaart (EASA) binnen de EU niet enkel de Russische
luchtvaartmaatschappijen, maar ook alle van oorsprong Russische luchtvaartuigen, ongeacht
waar ze geregistreerd zijn. Dit heeft gevolgen voor HeliSwiss. Dit bedrijf gebruikt twee
Russische helikopters om bijvoorbeeld DAB+-antennes te plaatsen.
Gelukkig heeft men nog veel helikopters van Franse makelij (zie de bedrijfssite, Über uns,
Flotte). Bron: RadioVisie. Site HeliSwiss hier. Veel video’s zijn te vinden op YouTube.

De NENT Group overweegt haar naam aan te passen naar Viaplay Group. Op 18 mei
mogen de aandeelhouders een besluit nemen. Zie persbericht.

Astro TV heeft haar contract met SES Astra verlengd. Op de Astra 19,2 oost, 12480 H, zendt
Astro TV fta haar spirituele tv uit. Bron: InfoSat.
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In een artikel op de site van SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen)
beschrijft Maarten Hietland hoe ViacomCBS belasting ontwijkt door met IP-licenties te
schuiven. IP staat hier voor intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht) die op een
productie (film, serie) zitten. Deze rechten kan men toewijzen aan een ViacomCBSonderneming in een land met een lage winstbelasting.
Hietland: “Bijna twee decennia lang heeft ViacomCBS Nederland gebruikt om winstbelasting
in de Verenigde Staten te ontwijken. Via de constructie met Nederland is het bedrijf erin
geslaagd in totaal US$ 4 miljard aan Amerikaanse vennootschapsbelasting te ontwijken.
Daarnaast loopt de Britse overheid bijna US$ 1,2 miljard mis.
Uit analyse van de jaarverslagen bleek dat de Nederlandse overheid vanaf 2002 afspraken
maakt met ViacomCBS. Deze rulings geven ViacomCBS de rechtszekerheid dat hun
Nederlandse inkomsten hier slechts marginaal belast zullen worden.” En nog erger: “Zo heeft
ViacomCBS door de oprichting van doorstroomvennootschappen in Nederland internationale
belastingconstructies kunnen opzetten die miljarden dollars aan inkomsten onbelast laten.”
Het (Engelstalig) rapport van Maarten Hietland is hier te downloaden (juni 2021).
ViacomCBS heet tegenwoordig Paramount Global. Zie Wikipedia.

AD 29 maart. De politie heeft een 39-jarige man uit Almere aangehouden voor een brand bij
een zendmast in zijn woonplaats twee jaar geleden. De brand in 2020 in Almere ontstond bij
een zendmast aan de Sluiskade.

De RTL Group deelde 31 maart mee dat de verkoop van RTL Belgium aan DPG Media en
Groupe Rossel rond is. Dit is vlak nadat de Belgische mededingingsautoriteit een
goedkeuring had gegeven (namelijk 29 maart). Opbrengst: € 250 miljoen.
DPG Media en Groupe Rossel straks ieder 50% van de aandelen.
Onder RTL Belgium vallen Franstalige media in België: RTL TVI, Club RTL & Plug RTL, de
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radiozenders Bel RTL & Radio Contact en hun digitale afgeleiden, de streamingdienst
RTLplay, het nieuwsplatform RTL Info en de reclameregie IP Belgium.
Bron: DPG Media en RTL Group. Zie ook Nederlands MediaNieuws.
Het is nog even de vraag wat de juridische status van de Franstalige tv-zenders wordt.
Thans is de licentie onder Luxemburgse vlag gebracht bij RTL Belux (zie hier). Het toezicht
vindt plaats door de Luxemburgse media-autoriteit ALIA.
In een brief aan de RTLBelgium-collega’s schrijven de CEO’s van RTL Group: “RTL België
zal blijven opereren onder het RTL-merk en we kijken uit naar de voortzetting van onze
toekomstige samenwerkingen, bijvoorbeeld met BCE, onze technische dienstverlener in
Luxemburg.”

Nog een overname: T-Mobile Nederland door Warburg Pincus LLC ("Warburg Pincus") en
Apax Funds, geadviseerd door Apax Partners LLP ("Apax"), is op 31 maart 2022 afgerond.
Zie voor meer informatie T-Mobile en Telekom en Tele2.

De Britse media-autoriteit Ofcom heeft op 31 maart Khalsa Television Limited de licentie
opgeschort. KTV krijgt 21 dagen de tijd om een verweer te voeren.
De reden: in het discussieprogramma Prime Time werd aangezet tot geweld.
KTV is een tv-zender, fta te ontvangen via de Astra 28 oost (11497 V), gericht op de Sikhgemeenschap in het VK. In Kanalenlijst Hans: boeket Aziatisch, marker India.
Op 1 april was onderaan in het beeld een looptekst te zien waarin KTV stelt dat alle uitingen
van gasten of presentatoren voor hun rekening komen en niet altijd de mening van KTV
reflecteert. Of het verweer zo makkelijk gaat betwijfelen we.
Zie site Ofcom.
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Veel DHT aanbieders hebben ruimte gehuurd op de glasvezel van KPN. De tarieven die
KPN vraagt maken volgens hen concurrentie haast onmogelijk. De ACM heeft daarom in
2020 besloten onderzoeken in te stellen.
KPN en Glaspoort voelen nattigheid en hebben de ACM voorstellen voor lagere tarieven en
betere voorwaarden (tot het netwerk) gestuurd.
ACM: “De ACM ziet in deze voorstellen een betekenisvolle stap voor de telecommarkt en
overweegt dan ook deze bindend te verklaren. De ACM streeft ernaar om medio april een
ontwerpbesluit hierover voor te leggen aan de markt. Mede op basis van de zienswijzen van
marktpartijen neemt de ACM een definitief besluit over de voorgestelde toezeggingen. In
afwachting van haar definitieve besluit houdt de ACM alle onderzoeken naar toegang tot de
netwerken van KPN en Glaspoort aan.”
Bron: ACM, 1 april 2022. Zie ook het persbericht van KPN.
Over Glaspoort: KPN wil met Glaspoort een joint-venture sluiten. Dit is tegen het zere been
van T-Mobile. Deze spande een rechtszaak aan. De rechter oordeelde dat de ACM de
instantie is die vanwege concurrentie mag besluiten en wees het beroep van T-Mobile tegen
het goedkeuringsbesluit van de ACM af.
T-Mobile kan nog in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Zie hier voor de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 31 maart 2022.
Glaspoort: 100% Nederlands en een open netwerk. Hier een lijst van huidige providers.

Viasat heeft bevestigd dat modems voor zijn KA-SAT-dienst voor satellietinternet in februari
zijn getroffen door AcidRain. Dat is een pas ontdekte wipermalware die is ontworpen om
bestanden te verwijderen.
De aanval op het Viasat-netwerk viel samen met het begin van de Russische invasie in
Oekraïne, op 24 februari. De aanval werd gericht op de grondinfrastructuur van het KA-SATnetwerk van Viasat, dat satellietinternet verleent aan Europese klanten.
Bron: Tweakers.
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Thor-satelliet (0,8 west). Zie ook Lyngsat. MTV Hungary is vervangen door MTV Europe
(Wikipedia). Van 03.30 tot 09.30 uur muziek als MTV Global (Wikipedia). Transponder 12073
V, SID 30638.

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Artsen zonder Grenzen heeft diverse teams in Oekraïne. Wij vroegen ons af hoe men daar
contact mee houdt. Immers: veel infrastructuur is door de Russen vernietigd. Via
satelliettelefoons of Starlink-schotels?
Persvoorlichter Hizkia de Jong: “Wij maken gebruik van de satelliettelefoon. Nu bijvoorbeeld
in Marioepol, Oekraïne. Overige lijnen zijn daar nu afgesloten (telefoon, internet, elektriciteit
etc.), dus de satelliettelefoon biedt daar uitkomst. Voor zover ik weet maken wij geen gebruik
van Starlink-schotels.
Doorgaans maken wij ‘gewoon’ gebruik van normale communicatielijnen (telefoon, internet
etc.), maar op momenten dat dit niet mogelijk is (zoals nu dus in Marioepol): de
satelliettelefoon.”
Doneren kan via deze link.

Op 19 maart schreef president Zelensky een decreet (besluit) uit dat alle omroepen voortaan
het nationale programma moesten gaan uitzenden. De Oekraïense omroeporganisatie RTT
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deelde dit aan andere verspreiders, zoals Zeonbud mee. Deze verspreid via T2 de zenders
Kanaal 5, Priamyj en Espreso. Zeonbud volgde het besluit en sloot de zenders nadat deze
geen gehoor wilden geven en maar gedeeltelijk het nationale programma brachten. Ze
hebben een protest ingediend. De zenders zijn nog fta via de Amos op 4 west te ontvangen.
Espreso is ook fta via de Hotbird te ontvangen.
Bron: Dectecor (NL) via Satkurier (NL).

Nord Stream 3 is de naam van een tijdelijke ‘radiozender’. Internetprovider Bahnhof (uit
Zweden) huurt drie keer per week van 00.00 tot 02.00 uur zendtijd bij Channel 292 (NL) in
het zuiden van Duitsland. De uitzendingen zijn op 9760 kHz (korte golf). De beam van de
antenne is richting Rusland. Er wordt in het Russisch informatie gegeven. Bron: RadioVisie.

26 maart, VodafoneZiggo meldt te komen met een Oekraïense nieuwszender. Vanaf 31
maart op kanaal 502 en de Ziggo GO app.
Op MediaMagazine: “De Oekraïense tv-zender Ykpaiha 24 (Ukraina 24) is sinds kort te zien
op het testnetwerk van Ziggo’s televisiedienst. De verwachting is dat de zender binnenkort
voor alle abonnees van de provider is te zien.”
Redactie: na het scannen van het Ziggo netwerk werd de zender direct gevonden (met cijfer
20041). Ukraine 24 HD is fta te ontvangen.
Frequentie Ziggo (doorgaans landelijk): 490.00, SID 20041. In Kanalenlijst Hans van 3 april,
boeket Ziggo, marker ++EU++.
De zender is onder andere ook te zien via de Hotbird, 11219 H, fta.
Meer fta zenders uit Oekraïne en Rusland: Kanalenlijst Hans, boeket Oost Europa. Onder
andere UA TV op 10930 H. Logo: Freedom UA.
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Ukraine 24 en UA TV

De Oekraïense zenders Ukraina 24 HD, RADA eng en RADA rus zijn verschenen op de
Eutelsat 36B (36 graden oost, 11212 H). Enigszins opmerkelijk want deze satelliet wordt
vooral bekeken door mensen in oost Europa, zoals Georgië. Bron: Satkurier (NL).

De Italiaanse zender La7 HD brengt vanaf 4 april de serie ‘Servant of The People’. In de
hoofdrol: Volodymyr Zelensky. Hij speelt een geschiedenisleraar die tot president wordt
gekozen. Iets wat voor de acteur Zelensky werkelijkheid werd na de verkiezingen in 2019.
La7 HD is te zien op de Hotbird als je een kaart hebt van tivùsat. Zie persbericht (NL).
La7 HD kent maar één geluidsspoor: Italiaans.

Villamedia houdt een overzicht bij van journalisten en fotografen uit Nederland (en
daarbuiten) die thans verslag doen uit Oekraïne en Rusland. Zie hier.
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Hardwarenieuws
Is er een schaarste aan rotors voor een draaibaar systeem? Zie de rubriek ‘reacties en
vragen van lezers’. We hopen in het volgende nummer positief nieuws te kunnen melden.
Vooruitblik: in een van de volgende nummer gaan we schrijven over de G0-box. Deze laat
ondertiteling voorlezen. Heeft iemand hier positieve of negatieve ervaringen mee? Meld ze
dan vast via specials@detransponder.nl.

Softwarenieuws
Software update voor tivùsat 4K CAM
Heb je een 4K CAM van de Italiaanse provider tivùsat? Dan is er een software update voor
deze CAM. Die zou na de update stabieler moeten werken.
Maar het updaten blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Een gebruiker meldde ons het
volgende. Er is een schema waarop men de tijden kan zien voor de (beste) software update.
In de tekst boven het schema staat dat de CAM ’s nachts automatisch wordt bijgewerkt als
de ontvanger in stand-by staat en als de automatische update-functie niet is uitgeschakeld.
“Of stem af op Rai 1 (in SD-versie), open het TV-menu en selecteer COMMON INTERFACE
of COMMON INTERFACE, zoals beschreven in de CAM-gebruikershandleiding. Selecteer
vervolgens ‘software-update’.“
Op het Italiaanse forum ‘Digital Forum’ is een item geopend over deze software update.

Ziggo internet krijgt hogere uploadsnelheid
Op het Ziggo Community vroeg een gebruiker wanneer de uploadsnelheid van internet werd
verhoogd. Het antwoord: eerst wordt alle analoge radio afgeschakeld (van 29 op 30 maart de
laatste). Daarna kan met de techniek OFDMA de snelheid wellicht naar 100 Mb eind dit jaar.

Ziggo, alles over de update 4.38 van de Mediabox Next en Mediabox XL
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Getest in Noord-Brabant en Limburg wordt de software update 4.38 van de Mediabox Next
de komende tijd over de rest van Nederland toegepast.
Informatie over deze update (wat is er nieuw en het oplossen van problemen) is uitgebreid te
lezen in het Ziggo Community.

Ook voor de Mediabox XL is de software update 4.38 beschikbaar, zie het Ziggo Community.

Satellietclub De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 23 april, van 11.00 uur tot 16.00 uur, een
clubdag gepland.
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:
Philips eyecatchers 1910-1965

In het Philips Museum (Eindhoven) is van 25 maart tot en met 30 oktober de tentoonstelling
‘eyecatchers’ te zien. Grafische kunst uit de periode 1910-1965. De mooiste naoorlogse
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reclame van Philips.
“Tussen 1910 en 1965 liet Philips vele bijzondere reclameontwerpen maken. Bekende
kunstenaars en ontwerpers ontwierpen posters, brochures en andere grafisch werk. Het
waren de hoogtijdagen van de grafische kunst in de reclame. Eyecatchers laat het originele
drukwerk zien, uit de tijd dat ze voor het eerst zijn gedrukt en toont ook enkele voorstudies.”

Zie voor meer informatie de site van het Philips Museum.
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Nederland in de sneeuw…
1 april, geen grap, een groot deel van Nederland was bedekt met een laagje sneeuw.

Beleef de lente… ooievaar op het nest…

Nieuwe webcam: boerenlandvogels… door de sneeuw ondergedoken… ;-)

lepelaars.
Deze en meer vogelwebcams in Kanalenlijst Hans (3 april), Stream webcams dieren.
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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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