UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 9
Voorwoord
Het wereldnieuws wordt beheerst door Oekraïne. Wat daar maar ook hier gebeurt. Wij
kijken wat de rol van de media daarin is en berichten daarover. We hopen dat het niet te
lang meer hoeft. De beelden van de zenders uit Oekraïne en Rusland die onder andere via
de satelliet zijn te zien zijn hard, erg hard.
Gelukkig is er ook ander nieuws, zoals een Keske en een Go-box. Vrolijk Pasen!
In dit nummer onder andere:
 Keske, een (Android)ontvanger van TVEllef uit Limburg;
 Go-box en andere hulpmiddelen voor slechtzienden;
 Derde commerciële DAB+-mux op 1 mei in Nederland van start;
 Ziggo: meer ongecodeerde SD-zenders naar ongecodeerd HD.
Reacties zijn 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:



3 april. Kanalenlijst Hans is weer vernieuwd. Downloaden via onze site of OpenPLi. Op
OpenPLi staan ook ipk-bestanden van de kanalenlijsten voor usb;
12 april t/m 6 mei, stemmen voor de Online Radio Awards 2022;
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18 april, Cecret, nieuwe radiozender voor Brussel en Vlaanderen, start;
23 april, clubdag De Transponder in Apeldoorn, van 11.00 tot 16.00 uur;
1 mei: start tweede commerciële DAB+ mux voor Nederland, kanaal 9C;
t/m 30 oktober, Philips Museum, tentoonstelling eyecatchers;
10-12 mei 2022. ANGA, beurs voor breedband en media, in Keulen;



15-17 mei 2022, Radiodays Europe in Malmö (Zweden), zie hier.




24 mei: Spike wordt Paramount Network (zie het nummer 8, pagina 5);
2 en 3 juni, Parijs, Paris Radioshow;




september 2022: nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL;
2 t/m 6 september, IFA in Berlijn.

Algemeen omroepnieuws

“Sommigen hebben er moeite mee, 30 jaar worden. Ben je al oud? Ben je nog jong? AT5
niet: elke dag is nieuw, er is elke dag nieuws, dus we moeten dóór. Toch staan we voor de
Amsterdammers de komende tijd stil bij onze verjaardag. Op tv, op de site en op sociale
media.” Bron: AT5. De komende maanden blikt AT5 op allerlei manieren terug.

Nog een 30-jarige: op 30 mei 1992 ging de Frans/Duitse-cultuurzender ARTE voor het eerst
‘op antenne’. Bron: Infosat. Op de site 30 Jahre ARTE is het beste van de zender te zien.
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De NPO is benieuwd naar de mening van gebruikers van de ondertitelpagina TT888. Er is
een TT888-panel gemaakt waar iedereen zich voor kan aanmelden: “Of je nu jong of oud
bent, doof of allesbehalve doof, onderweg of thuis kijkt, via de NPO Start-app of tv: jouw
mening telt.” Vul de drie vragen en je e-mailaccount in en verzend, zie deze site.
Meer over TT888 hier.
Noot: ondertiteling wordt onder andere gebruikt door minder goed horenden of doven.
Verderop in dit nummer gaan we in op apparatuur voor slechtzienden.

Van 12 april t/m 6 mei kan iedereen weer stemmen op hun favoriete online radiostation,
presentator en podcast voor de Online Radio Awards 2022.
De prijzen voor de beste online radio- en podcastmakers van Nederland worden donderdag
19 mei 2022 uitgereikt tijdens de Online Radio Day vanuit het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid. Onder de stemmers worden vijf hoofdtelefoons verloot.

In het rapport ‘Reflectie erkenningscriteria omroepen’ schrijft de Raad voor Cultuur dat het
Nederlands omroepbestel op termijn niet goed houdbaar is. Door de huidige regelgeving
komen er omroepen bij. Zelden verdwijnt er een. Hierdoor wordt het programma-aanbod
steeds meer hetzelfde, terwijl het juist pluriform moet zijn.
Advies: een maximaal aantal omroepen en een betere regie door de NPO op het aanbod.
Bron: Raad voor Cultuur. Het integrale rapport is hier te downloaden.
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De NOS en de regionale omroepen zetten opnieuw een grote stap naar nauwere
journalistieke samenwerking. De organisaties sluiten een alliantie met als doel: een betere
en toekomstbestendige nieuwsvoorziening voor alle inwoners van Nederland.
Bron: Stichting RPO.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
Comedy Central Austria weg van oude transponder.
Nu samen met Nickelodeon te zien op 12148 H, fta. Nick overdag, Comedy ’s avonds.
M+ELLAS #V HD en M+ Ellas #V, Spanje (Digital+), code.

Astra 3B op 23,5 oost
De zender RT is nu ook echt van de transponder. Idem op Astra 28 oost.
Op Astra 19,2 oost, transponder 11377 V, zitten RT HD, RT Esp HD (2X) en RT France HD
als aanduiding nog wel maar zonder dat deze beeld of een foutmelding geven.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost
TalkTV HD is gestart, op 15 april zijn testen te zien, fta.
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
Op transponder 12380 V verschenen Fashion TV HD, FashionTV L'Original (SD) en FTV
UHD. Alle drie fta. Deze zitten ook (nog) op transponder 12539 H, ook fta.
Hetzelfde geldt voor de zenders Insight UHD, Love Nature 4K en MyZen 4K maar deze drie
zijn gecodeerd.

RT Arabic is nog steeds te zien, fta.

Nieuwe commerciële landelijke DAB+-mux op 1 mei van start

Op 1 mei start een derde landelijke commerciële DAB+ mux op kanaal 9C (laag 7).
Dit valt op te maken uit de site r-tv-nederland. Nog niet alle zendernamen zijn bekend, de
aanbieders wel.
De site noemt ook 40 zendlocaties. Hiervan zullen er 29 worden gebruikt. Welke zijn nog niet
bekend.
Zie ook RadioVisie. Daar staat: tweede mux. Maar op kanaal 11C zijn samenwerkende
(semi*)commerciële zenders actief. Zie r-tv-nederland. *: Groot Nieuws Radio en Radio
Maria kan men niet echt commercieel noemen, maar het zijn ook geen publieke omroepen.
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Overzicht afkomstig van r-tv-nederland.
Noot: PMSE (laag 5), staat voor ‘Programme Making & Special Events’. Een vereniging met
als doel de beschikbare frequentieruimte “van voldoende kwantiteit en kwaliteit veilig te
stellen om theater-, omroep, film- en special events-producties ook in de nabije toekomst te
kunnen blijven realiseren.” Deze laag wordt onder andere gebruikt voor draadloze camera’s,
microfoons en portofoons.

Het derde landelijke commerciële DAB+ netwerk wordt geëxploiteerd door Broadcast
Partners. Kanaal: 9C. Zie ook MediaMagazine, december 2021.
Er zijn door het Agentschap Telecom in juni 2021 twaalf vergunningen afgegeven (t/m 2033
geldig). De zenders die te horen zijn hebben voor de vergunning betaald, zie Nederlands
MediaNieuws en Totaal TV, juni 2021.

zie r-tv-nederland

De eerste commerciële mux wordt geëxploiteerd door MTVNL. Een drietal zenders zal
verhuizen naar de nieuwe mux, te weten KINK (Alt Rock), Radio Maria en Sunlite Radio.
Zie Radioforum, 3 april.
Zie ook Nederlands MediaNieuws.
Samengevat: Nederland kent landelijk de DAB+-muxen van de publieke omroepen (NPO,
regionale omroepen verenigd in de RPO en diverse lokale omroepen). Thans zijn al twee
commerciële DAB+-muxen: de samenwerkende (kanaal 11C) en MTVNL (kanaal 7D) en
komt er op 1 mei een derde van Broadcast Partners bij (kanaal 9C).

6 april 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 6/21

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 9
Noot: voor sommige lokale omroepen zullen er wijzigingen van DAB+-kanaal komen. Hun
allotment krijgt soms een ander kanaalnummer toegewezen. Stand 2 maart 2022 hier.
Tussen 1 juni en 1 september krijgen krijgen de allotmens van Heiloo en Flevoland tijdelijk
kanaal 8D toegewezen en de Achterhoek 6C.
Vanaf 1 september zijn er definitieve wijzigingen voor de allotments: Achterhoek, Flevoland,
Heiloo, Noord-Holland, Noordoostpolder, Stedendriehoek, Wageningen en Zoetermeer.

Bron: r-tv-nederland.
De ‘Stedendriehoek’ rond Apeldoorn wijzigt ook. Zie hier de DAB+-mux. Allotment 32:
Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen gaat 1 september van 5A
naar 6D. Zie hier.
Later deze maand wordt er nog Koekstad Radio aan toegevoegd, zie verderop bij het nieuws
over lokale omroepen.

Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enzovoort

Ziggo biedt een groot deel van de tv-zenders ongecodeerd aan onder de naam Kabel TV. Dit
pakket zit op iedere Ziggo-aansluiting.
Dat is makkelijk als je maar een aantal zenders nodig hebt en die wil zien zonder losse
ontvanger. De coaxkabel gaat direct in de tv (met een DVB-C tuner).
De afgelopen periode heeft Ziggo een aantal zenders in dit pakket van SD naar HD omgezet.
Denk aan de NPO-zenders (1, 2 en 3: al veel eerder) en de regionale omroepen, BBC One,
BBC Two. Vorige maand nog: BBC World News, CNN, ONS, Spike, National Geographic
Channel en TLC.
Recent zijn er weer HD-zenders naar ongecodeerd omgezet: FOX, Comedy Central,
Discovery, Eurosport 1, MTV HD, Disney Channel, Nickelodeon, VRT één, VRT Canvas,
ARD en ZDF.
De SD-variant heeft de oude frequentie gehouden en is daarom (nog even, zie hierna) zowel
in SD als HD ongecodeerd te zien. In de Ziggo zenderlijst (4444) zijn de SD-zenders die naar
HD zijn omgezet al verwijderd.
Tot slot: voor RTL 4, RTL 5, RTL 7, SBS 6, Veronica en NET5 is nog een abonnement nodig.
De HD-versie is, en blijft voorlopig, gecodeerd.
We hebben de Ziggo-persvoorlichting gevraagd of de SD-variant binnenkort verdwijnt om
ruimte te maken. Dit blijkt het geval.
Op 12 april deelt men ons mee: “Om ruimte vrij te maken op ons netwerk voor o.a.
interactieve tv (zoals replay), HD en zelfs 4K (Ultra HD), zetten wij het SD kanaal uit als de
zender ook in HD wordt doorgegeven. Dit is m.u.v. de zenders van Talpa en RTL in het
kabel-tv pakket (ongecodeerd). In de nabije toekomst blijven wij werken aan ons tv-aanbod
en de uitbreiding van de HD-beeldkwaliteit.”
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En op 13 april nog aanvullend: “Een precieze datum per zender kan ik (nog) niet noemen.
Wel is bekend dat de SD-varianten in de komende weken zullen vervallen.”
Kortom: kijk je op een tv via KabelTV van Ziggo en heb je een hiervoor genoemde SDvariant ingesteld (die thans ongecodeerd in HD wordt gebracht) stel dan je tv opnieuw in.
Zie ook Breedbeeldweetjes: Ziggo-mpeg2-ontvangers werken niet meer.

“TiDa heeft het hoger beroep over de toewijzing van het FM-kavel B05 in de Randstad aan
Radio Limburg BV voor het programma Qmusic Non-stop Maximum Hits verloren.
Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is er geen bewijs om te
concluderen dat er sprake is van ongeoorloofde verbondenheid tussen Radio Limburg en
Qmusic Nederland.” Het College volgt daarmee de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.
Meer details zie uitvoerig bij Radiowereld en MediaMagazine.
De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is gedaan op 12 april 2022
en bij Rechtspraak.nl integraal te lezen. Zie ook Wikipedia over TiDa bv.
Conclusie: Qmusic Non-stop Maximum Hits (van Radio Limburg) mag in de Randstad op
zowel FM als DAB+ blijven uitzenden.

Online radiozender KL85 bestaat twee jaar. De programma’s bestaan voor 17 uur per week
aan ‘Zeezender Tijd’. Ofwel: gericht op de voormalige muziek die van de zendschepen af
kwam. Meer informatie over de programmering op de website. Stream hier en in Kanalenlijst
Hans (radio, Stream NL nationaal, overige).

In het voorjaar start voor Berlijn en Brandenburg Großstadtradio. Op DAB+, app en online.
Site hier. Stream hier.
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specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 8/21

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 9

Interesse in tv en radio uit de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt? Veel zenders zijn verzameld
in een mediaportaal. De streams zijn ook te zien via smart-tv met apps van Google en Apple.

Lokale omroepen
In het vorige nummer hebben we geschreven over de storing bij Red Bee waardoor vele
lokale omroepen niet te zijn waren.
Op 7 april in de ochtend heeft een herstart plaatsgevonden van de routers van de streaming
traffic flows. Dit zou alles stabiliseren. Later die dag deelde men mee dat alles succesvol was
verlopen. Op maandag 11 april zou nog een ‘upgrade’ plaatsvinden.

Koekstad Radio (Deventer) heeft op maandag 11 april een vergunning gekregen voor DAB+.
Eind deze maand zal deze zender op kanaal 5A, als onderdeel van het ensemble Stedendriehoek, te
horen zijn.
Bron: Het Deventernieuws. Stream hier.

Bron: Tukker FM.

De online radiozenders Baars Classic Rock en City FM zijn gestopt. Zie MediaMagazine.
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Goed nieuws voor lokale omroepen in Vlaanderen. Kanaal 10 komt waarschijnlijk vrij voor DAB+.
Kanaal 10 was in 2009 voor vijftien jaar ter beschikking gesteld aan provider Norkring België NV voor
DVB-T. Maar Norkring gebruikte het kanaal niet.
Na een klacht van Broadcast Partners (NL) bij de VRM besloot de VRM de licentie in te trekken. Een
beroep bij de Raad van State werd 22 maart 2022 verloren. Nu kan er gewerkt worden aan een
definitief digitaal frequentieplan. Zie RadioVisie.

Norkring België is een volwaardige netwerkoperator met de meest innovatieve
omroepinfrastructuur. De aandeelhouders van Norkring België zijn Norkring AS, onderdeel
van Telenor (75%) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (25%). Zie hier.
Norkring brengt een commerciële DAB+ mux voor Vlaanderen.

Op RadioVisie staat een kaartje met een mogelijke indeling van lokale Vlaamse DAB+muxen. Kanaal 10D (zie hiervoor) is daarin al meegenomen.
Sinds maandag 11 april wordt ook in West-Vlaanderen, de laatste provincie, getest.
Aanvullend bericht hier.

De in Antwerpen ‘actieve’ radiozender gcv 107FM (roepnaam: FG-Xtra) moet haar
uitzendingen voor 15 mei 2022 aanpassen aan de regelgeving. FG-Xtra brengt thans alleen
muziek, geen nieuws. Dit heeft de VRM besloten na een klacht van vzw Radio Tele
Randstad.
CROOZE start maandag 18 april in Vlaanderen en Brussel op DAB+, zie RadioVisie.

De rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg, DE) heeft een nieuwe naar voor haar nieuwszender:
rbb24 Inforadio. Zie persbericht. Stream hier.
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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
Jan vraagt waarom de stream van TVEllef (Midden- en Zuid Limburg) in Kanalenlijst Hans
niet meer werkt. Hans: TVEllef heeft een streamlock (tijdcode) in de stream url gebouwd.
Jammer! Dan werkt te stream vaak maar kort en gaat deze in de kanalenlijst op zwart.
Zonder oplossing (lees: vaste stream url) zal deze zender moeten worden verwijderd.
TVEllef heeft ons een vaste stream-url gemaild en informatie over haar Keske (zie verderop
bij hardwarenieuws).
Oproep aan (publieke) lokale omroepen: gebruik geen tijdslot. Of mail ons een vaste url.
Maarten reageerde op de verkrijgbaarheid van een rotor. Hij verwijst naar een Duitse Ebaysite. Zie hier. Hij schrijft nog: “Moet je wel toevallig familie of kennissen daar hebben, maar
sommige versturen naar Nederland. Via een "Abholstation" zou ook moeten kunnen, maar
dan moet je alsnog naar Duitsland om het op te halen. Combineer het met boodschappen en
sterke drank en je hebt een dagje uit en een borrel voor als de motor is geïnstalleerd.”
De vraag in het vorige nummer was: wie kent nog een webshop in België of Nederland?
In het vorige nummer plaatsen we een vraag van Sprietje over het niet meer beschikbaar zijn
van de alignement software voor de Big Bisat van de Franse firma Cahors.
Bombeeck Digital heeft deze vraag herhaaldelijk via e-mail voorgelegd maar kreeg pas 13
april een antwoord toen men belde. Sjef Verhoeven deelt ons mee: “Vandaag met Cahors
gesproken. De storing zit bij een externe hosting partij. Wat de exacte reden is kon men mij
niet vertellen, men is er van op de hoogte en is op zoek naar een oplossing, blijkbaar is die
niet zo eenvoudig/snel te vinden.”
Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

Zoals al eerder ‘in de lucht hing’: na SpaceX (Starlink) en Eutelsat (Konnekt) komt nu ook
Amazon met een eigen satelliet-netwerk. Met Project Kuiper wil men snel internet bieden.
Bron: Amazon (met YouTube video), Tweakers en RTL Nieuws.
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De Galileo-satellieten van de ESA hangen op 23.222 km hoogte. Ze zijn daar zeer geschikt
om noodsignalen van de frequentie 406 Mhz via een noodbaken op te pikken en door te
geven. Op 6 april werd dit herdacht met de jaarlijkse 406-Day.
Een noodbaken is vaak niet meer dan een apparaat ter grootte van een zaklamp. Met de
nieuwe Return Link Service krijgen ze melders ook een sein dat hun oproep is ontvangen en
dat hulp onderweg is. Bron: ESA (NL).

Galileo is momenteel 's werelds meest nauwkeurige satellietnavigatiesysteem en bedient
meer dan twee miljard gebruikers over de hele wereld. Het Galileo-programma wordt
beheerd en gefinancierd door de Europese Unie.

Het Agentschap Telecom is op 8 april gestart met het open stellen van de veiling voor 26
vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio. De aanvragen moeten uiterlijk 6 mei
2022 binnen zijn.
Hier zijn ook vergunningen voor digitale radio (DAB+) aan gekoppeld. De te verdelen
vergunningen lopen tot 1 september 2025.
Bron: AT. Meer verdieping/uitleg hier.
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“Ongeveer een miljoen huishoudens in Nederland hebben geen televisie-abonnement. Het
aantal televisie-abonnementen is sinds 2014 langzaam maar gestaag blijven dalen, en is
eind 2021 gezakt tot 7,3 miljoen. Dat staat in de nieuwste Telecommonitor van de Autoriteit
Consument & Markt (ACM).” Bron: ACM.

Beeld & Geluid heeft een nieuwe website en nieuw logo. Reden (nieuwsbrief 7 april): “Het
nieuwe logo is gebaseerd op de zintuigen. Zo staat het vierkantje voor het zien en het rondje
voor het horen. Onze naam blijft hetzelfde. Voor de herkenbaarheid passen we alleen de
schrijfwijze een beetje aan en heten we voortaan Beeld & Geluid.”
Noot: het museum is thans wegens verbouwing gesloten, eind dit jaar weer open.

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 7 (pagina 15) schreven we over het hoge stroomverbruik
van de Ziggo Mediabox. Een onderzoek van Radar (AVROTROS).
In een bericht van Breedbeeldweetjes staat dat ook de Cisco-ontvanger van Ziggo een hoog
stroomverbruik heeft: “de Cisco ontvangers voor Ziggo kunnen er ook wat van. 40 watt in
bedrijf is veel. En 20 watt in stand-by is ook nog gigantisch (8455). De 8485 verbruikt iets
minder maar is met 30 watt aan en 16 watt stand-by nog een groot verbruiker.”
Zie hier de Ziggo-site naar de Cisco-ontvanger 8485.
Op de Ziggo-site van de Cisco 8455 staat dat deze niet meer leverbaar is.
Noot: deze ontvanger is niet overal te gebruiken. Zo het lijkt enkel in de oude Ziggo-gebieden
waar de abonnee zelf voor een ontvanger kon kiezen. In het voormalige UPC-gebied kon de
klant alleen een ontvanger van Ziggo zelf in bruikleen krijgen.

Ziggo geeft voor een aantal modellen op haar site het stroomverbruik aan. De Cisco’s staan
daar niet bij, enkel de diverse mediaboxen (XL, Next, Humax en Pace).
6 april 2022
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Vanaf 9 april zijn Discovery en WarnerMedia één bedrijf. Het beursgenoteerde Warner Bros.
Discovery is voortaan de bedrijfsnaam waar alle activiteiten onder vallen.
Meer informatie lees je bij Nederlands MediaNieuws.
De handel in de aandelen begon maandag 11 april op de Nasdaq (DigitalTV Europe).

Ingezonden tip: de studio van de Italiaanse nieuwszender Sky TG24 is 30 maart vernieuwd.
Te zien via YouTube (zie met name vanaf minuut 3.29).
RAI News24 heeft haar leaders 4 april vernieuwd. Zie ook YouTube.
Het zou toeval zijn. Ook de studio van RAI News24 is vernieuwd. Zie hier (NL).
Rai News24 is bezig met nog grotere vernieuwingen voor een grote studio. Deze zou eind
2022 klaar zijn. Zie hier (NL).

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

De VS hebben voor de financiering van 5.000 Starlink-sets gezorgd voor Oekraïne. Het
satelliet-internet houdt Oekraïense overheden online, ook als de reguliere netwerken het niet
meer doen. Van de 5.000 zijn er 3667 geschonken door Elon Musk’s SpaceX en 1.333
bekostigd door USAID. Eerder was er al financiering door Frankrijk en Polen.
Bron o.a. NU en RTL Nieuws.
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Eerder leek het alsof Musk alles geschonken had, maar de Amerikaanse belastingbetaler
betaalt dus mee, aldus Apparata.

bron: PCMweb.

Oekraïne ligt ook op een ander terrein onder vuur door Rusland: de Amerikaanse luchtmacht
heeft laten weten dat Rusland bezig is om het GPS signaal in Oekraïne te verstoren, om er
voor te zorgen dat de Oekraïense legeronderdelen geen gebruik kunnen maken van het
Amerikaanse GPS-satellietsysteem NAVSTAR voor correcte navigatie. Bron: Astroblogs.

Een denkbeeldige pijplijn met Oekraïne. Hiermee worden de vele satellietbeelden bedoeld
gemaakt door meer dan 200 commerciële bedrijven uit de USA. Ze worden veelal door de
Amerikaanse inlichtingendiensten gedeeld met organisaties die ze kunnen gebruiken, zoals
EUCOM en de NAVO.
Aldus David Gauthier, directeur commerciële en zakelijke activiteiten bij de National
Geospatial-Intelligence Agency (NGA), zei tijdens een paneldiscussie op het 37e Space
Symposium.
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De beelden werden al afgenomen voor de Russische inval: in de aanloop naar het conflict,
zei hij, "hebben we de commerciële elektro-optische beelden die boven Oekraïne werden
gekocht meer dan verdubbeld."
Bij slecht weer werd er gebruik gemaakt van SAR-sensorsatellieten (synthetische
apertuurradar), die door bewolking kunnen doordringen en 's nachts foto's kunnen maken.
Bron: Spacenews (NL).

Digital Fernsehen meldt 7 april wat wij al wisten: de Duitstalige versie van RT (RT DE) zendt
nog steeds uit. In Duitsland is wel een verbod op verspreiding maar RT is nog te zien via de
Russische satelliet Express op 14 west. Ook zijn niet alle internetstreams afgesloten. Zie
bijvoorbeeld Kanalenlijst Hans, Stream Nieuws.
RT Arabic HD is ook nog op de Hotbird te zien, fta.

Het huren van capaciteit op een satelliet wordt voor Russische zenders duur door de val van
de roebel. TV provider Tricolor heeft staatssteun gevraagd. Vorig jaar zou de schade al 4
miljard roebel zijn.
Operators Tricolor en NTV Plus gebruiken de Express-AMU1-satelliet met frequenties
waarvan sommige eigendom zijn van de Franse operator Eutelsat.
Zie Bbtvnews op basis van een bericht in de Russische Kommersant (NL).

In Tsjechië kunnen Oekraïense vluchtelingen kijken naar de zender 1+1 uit Kiev. Deze wordt
landelijk via DVB-T2 uitgezonden. Bron: Infosat.
Rusland zendt sinds 5 april vanaf het zenderpark Mayac Radio Centre in het Moldavische
Grigoriopol de Russische staatsomroep Radio Rossii (Radio Rusland, NL) uit. Stream hier.
Er wordt gebruik gemaakt van een 500 kW sterke middengolfzender op 999 kHz. Deze is te
ontvangen is in Oekraïne, Moldavië, Roemenië en het Zwarte Zee-bekken.
Voorheen was op deze frequentie TRW (een religieuze zender) te horen.
Ook de Russische zender Vesti FM is in staat Oekraïne te dekken. Stream hier.
Het zenderpark in Moldavië werd in 2007 door Rusland gekocht en opgeknapt. De BBC had
ook interesse maar de Russen waren de Britten voor.
Bron: RadioVisie.
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Russische gebruikers van streamingdienst Netflix hebben het Amerikaanse bedrijf
aangeklaagd.
Zij vinden dat hun rechten zijn geschonden toen Netflix zijn diensten in Rusland opschortte
en willen een schadevergoeding van 60 miljoen roebel (€ 675.000,-).
Netflix besloot in maart te stoppen met zijn streamingdienst voor Russische klanten na de
inval in Oekraïne. Ook legde Netflix Russische projecten stil.
Hoeveel Russische klanten Netflix had, maakt het bedrijf niet bekend. Bronnen: o.a. NU.

Hardwarenieuws
Go-box, uitkomst voor slechtzienden

Voor mensen met een slecht gehoor biedt praktisch iedere tv-zender ondertiteling. Maar wat
als je zicht slecht is? Ook dan is er een hulpmiddel.
Solutions Radio bv (Audiomaatje) brengt diverse producten op de markt voor mensen met
een visuele beperking. Een daarvan is de Go-box. Een apparaatje dat tussen de digitale
ontvanger en de tv wordt gezet met een HDMI-kabel.
Let op: de Go-box werkt niet als de decoder bestaat uit een CAM (of kaart) die in de tv
gestoken is.
We hebben gevraagd welke digitale ontvangers getest zijn. In ieder geval werken de
ontvangers van de grote providers zoals Caiway/Delta, KPN, T-Mobile en Ziggo. Er is geen
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ervaring met gebruikers van een Enigma2-ontvanger (meld het ons!). Maar mocht de Go-box
niet werken met je ontvanger dan kan deze retour.
De Go-box leest de ondertiteling voor die met tv-programma’s wordt uitgezonden. Ook de
ondertiteling bij Netflix, NPO Start, Videoland enzovoorts. En die op een dvd staat (mits de
dvd Blu-ray of full HD is). Het geluid komt via de tv of Bluetooth.

De Go-box is via HDMI verbonden. Er is geen internetverbinding nodig. Maar het verdient
aanbeveling dit wél te doen in verband met software updates. Wi-Fi is mogelijk.
De aansluiting is eenvoudig. Voor wie er zelf niet uitkomt kan aan huis worden geïnstalleerd.
De Go-box kost € 640,- (inclusief btw en verzendkosten). Veel zorgverzekeraars vergoeden
de aanschaf of geven deze in bruikleen. Informeer bij je zorgverzekeraar of bij Solutions
Radio. Zij verzorgen ook een aanvraag. Uit navraag bij Solutions Radio blijkt dat nagenoeg
alle zorgverzekeraars de Go-box vergoeden (of in bruikleen geven) als sprake is van 30% of
minder zicht. En anders kun je deze zelf kopen.
De tip over de Go-box kwam van een lezer. Zijn ervaringen:
“De Go-box leest bij ondertiteling door middel van teletekst 888, die tekst (anders dan ik
verwachtte) toch voor. Dat gebeurt ook bij buitenlandse zenders, alleen wordt die Engelse
tekst dan op zijn Nederlands voorgelezen.
De Go-box weet geen raad met buitenlandse leestekens (worden weggelaten) en
afkortingen. Zo wordt Chr. (Christus) uitgesproken als “Gr”.
De snelheid van voorlezen, het volume en soort stem (man/vrouw/Nederlands/Vlaams) kan
worden ingesteld.
Als de snelheid van het voorlezen niet hoog genoeg staat, wordt de tekst afgekapt.
Bij een Nederlands gesproken programma wordt bij TT888 die tekst voorgelezen en de
oorspronkelijke stem gedempt.
De teksten worden letterlijk voorgelezen en als bijvoorbeeld de functie van iemand erbij staat
wordt dat ook voorgelezen alsof dat bij de ondertiteling hoort.”
Behalve de Go-box is er ook de Vo-box. Deze vergroot de ondertiteling, tot twee keer zo
groot. De grootte, kleur, lettertype en contrast zijn instelbaar. Prijs: € 469,-.
Voldoet de Vo-box niet meer dan is de Go-box eigenlijk de volgende stap.
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Tot slot nog iets over de Go-app. Deze is er voor Apple en Android (voor je smartphone). De
ondertiteling van een aantal Nederlandse en Vlaamse zenders voorgelezen. Na installatie
houd je de telefoon horizontaal. Daarna verticaal swipen tussen de zenders. Instellingen
goed zetten en dan zou het moeten werken.
De Go-app is een twee weken gratis, daarna moet je een abonnement nemen (€ 5,95 per
maand). De app is gratis als er al een abonnement op de Webbox is. Een apparaat dat vele
media voorleest.
We hebben de Go-app getest. Deze blijkt alleen tekst te laten zien en voor te lezen als er
ook ondertiteling op tv te zien is. Dus als een taal wordt vertaald. De app haalt geen
gegevens van TT888 ergens vandaan. Dus: Nederlands gesproken en niet vast ondertiteld:
geen tekst en voorlezen op je smartphone.
Er zijn meer aanbieders met hulpmiddelen voor slechtzienden. We vonden bijvoorbeeld ook
Low Vision Totaal. Maar deze werkt niet met apparatuur of een app.
TVEllef heeft een eigen ‘Keske’

De regionale tv-zender TVEllef, voor Midden- en Zuid Limburg, gevestigd te Linne, heeft
vorig jaar een eigen ontvanger op de markt gebracht. Men noemt deze het ‘Keske’.
TVEllef is lokaal via Ziggo te ontvangen op kanaal 48. Ook is men online te zien via een
stream op TV11. Daar zie je twee streams: de ‘normale’ live uitzending van TVEllef en een
extra stream voor vips: TVEllef Plus. Een on demand streamingskanaal met volksstümliche
muziek. Als je vip wil worden kost dit € 11,- per jaar.
Buiten Ziggo en de site is er nog een manier om via internet te kijken naar beiden kanalen:
het Keske. Dit is een ontvanger die TVEllef in China heeft laten maken.
De prijs: € 25,-. Inclusief verzendkosten: € 32,26. Zie hier (Keske.TV) en hier te bestellen
(Kaupe.nl).
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De ontvanger heeft Android 7.1 als besturingssyteem. Thans is Android al verder met
ontwikkelen (12) maar met het Keske kan men met Google Play nog apps installeren zoals
Netflix, YouTube en Viaplay.
De TV11-app met TVEllef en TVEllef Plus zit er standaard op. In de toekomst wil TVEllef
meer ‘vrije zenders’ toevoegen.
Het Keske kan met je internet verbonden worden via kabel (LAN) of via Wi-Fi.

Samengevat: het Keske van TVEllef maakt het niet alleen mogelijk de uitzendingen van deze
omroep te zien maar via apps meer. Een uitkomst voor tv’s die nog niet smart zijn.
Olaf Simons van TVEllef meldt ons nog: "Wij waren vooral op zoek naar een mogelijkheid om
TVEllef te kunnen aanbieden buiten ons uitzendgebied en onafhankelijk van de
kabelprovider. Mensen die onze zender niet hadden vroegen ons hier om. En KPN weigert
vooralsnog om onze zender door te geven. Het Keske is echter meteen de goedkoopste
Androidbox die momenteel in Nederland verkrijgbaar is. Daar hebben we bewust voor
gekozen, want er zijn natuurlijk meer Android Settop Boxen verkrijgbaar, die zijn echter al
snel een flink stuk duurder. Veel mensen vinden de bijgeleverde afstandsbediening handig,
zodat je ook zonder mobiele telefoon de apps op je TV scherm kunt bedienen."

Softwarenieuws
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’?
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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.

Deze keer geen ‘Uitsmijter’. We konden zo in deze tijd niets grappigs vinden. Mocht je wat
tegenkomen: tip maar.
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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