UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 11
Voorwoord
Dit is weer zo’n ‘voor elk wat wils’-nummer. Nieuws over omroepen van lokaal tot internationaal. Nieuws over hardware (aanvulling op het koppelen van een DAB+-antenne aan
je schotel-lnb’s) en over de techniek achter DAB+. Software: Docsis 4.0 in ontwikkeling.
Noot: de server van De Transponder is ondergebracht bij KPN (voorheen XS4ALL). Nu
blijkt dat KPN veel berichten van ons (onterecht) aanmerkt als spam. Zoals berichten
vanuit de e-mail-notificatie. Heb je bijvoorbeeld nummer 10 of de kanalenlijst van 7 mei
niet gehad? Kijk dan alsnog op de site. De server wordt binnenkort overbracht naar een
ander bedrijf. Naar verwachting zijn dan de problemen opgelost!
In dit nummer onder andere:
 Je recht op software updates slimme apparaten en digitale diensten;
 Prijsverhogingen o.a. bij KPN en Ziggo per 1 juli;
 Radio Minerva 40 jaar;
 DAB+: meer over koppelen satelliet en de techniek achter DAB+;
 Talpa: vier nieuwe radiozenders op nieuwe DAB+-mux;
 Canal Digitaal, probleem ondertiteling op NPO2 is na weken opgelost;
 Newsmax, nieuwszender uit USA, start in juni fta in HD op Astra 23,5 oost;
 Fietsen bij Radio Kootwijk.
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:




7 mei. Kanalenlijst Hans is weer vernieuwd. Downloaden via de site van De Transponder
of het forum van OpenPLi. Bij OpenPLi staan ook ipk-bestanden van de kanalenlijsten
voor usb. Begin juni komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit;
15-17 mei 2022, Radiodays Europe in Malmö (Zweden), zie hier.





19 mei. Uitreiking Online Radio Awards in Hilversum;
24 mei: Spike wordt Paramount Network (zie het nummer 8, pagina 5). Zie ook hier;
27 en 28 mei, tussen 10.00 en 17.00 uur, open dag radioschip Harlingen;



28 mei, clubdag De Transponder in Apeldoorn, van 11.00 tot 16.00 uur;



2 en 3 juni, Parijs, Paris Radioshow;





5 juni, FM Goud houdt een open dag, Markt 15, Peer (BE). Men kan tussen 14.00
en 17.00 uur de nieuwe radiostudio bekijken;
september 2022: nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL;
2 t/m 6 september, IFA in Berlijn.




t/m 30 oktober, Philips Museum, tentoonstelling eyecatchers;
15 november. Einde SD-variant van ONE, tagesschau24, phoenix en ARTE.

Algemeen omroepnieuws

Op 30 april 2012 stopte Euronews Deutschland als laatste analoge zender op de Astra 19,2
oost. De analoge tv was daarmee beëindigd. Tien jaar geleden dus. Zie o.a. Totaal TV 2012.

X-MO Media bv heeft van het CvdM voor vijf jaar een vergunning gekregen voor het brengen
van X-MO. Ingangsdatum: 5 juni 2022. X-MO is al bij diverse providers te zien en brengt
homo-erotische programma’s.
Ook voor OUT TV is een soortgelijke vergunning verleend.
Het CvdM heeft een drukkerij weer een vergunning gegeven voor het brengen van Nivo-TV.
14 mei 2022
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Deze vergunning gaat 1 augustus 2022 in voor vijf jaar. Nivo TV is een kabelkrant in
Volendam.

De Stichting Radio Reality Oss heeft met ingang van 7 april voor vijf jaar een vergunning
gekregen voor ‘Reality FM’. De zender is online te vinden met deze stream. Een zender van
John en Paul… De naam is officieel Radio Reality FM (werd ons door John meegedeeld).

Euronews heeft sinds 5 mei een nieuwe dochter: Euronews Bulgaria. Ontstaan na een
partnerschap van Europese media en het Bulgaarse TV Europe. Eerder ontstonden zo al
Euronews Albania (Albanië), Georgia (Georgië) en Serbia (Servië). Eind mei zal Euronews
Romania nog volgen.
Door het partnerschap krijgt Euronews ook uit die landen nieuws en zijn in die landen ook de
Europese nieuwsberichten te zien.
De zender brengt haar programma’s nu in zeventien talen.

Bron: Euronews.
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
SES (ASTRA) gaat DVB-S transponders vrijmaken om deze over te zetten naar DVB-S2.
Daarmee is een efficiënter gebruik van de transponderruimte mogelijk.
Een voorbeeld is transponder 11597 V met nieuwszender Bloomberg, twee zenders uit
Algerije en een religieuze zender (SBN). Op 12522 V (S2) verschenen de Algerijnse zenders
en SBN. Waar Bloomberg komt weten we niet. Cubavision International verhuisde ook, zie
hierna.
Meer DVB-S-transponders die binnenkort gaan veranderen: zie Satkurier (NL-vertaling).
Op 11778 V verscheen Cubavision Internacional. Deze zender zit ook (nog) op 11509 V.
Beide fta. Verschil: 11778 V is S2, 11509 V is S.

Sky Deutschland schrapte 1 mei twee zenders. Op de plaats van Kinowelt TV komt
Paramount+. Stringray Classica verdwijnt ook, zonder vervanging. Bron: Computer Bild.

Op 15 november van dit jaar stopt de SD-variant van ONE, tagesschau24, phoenix en
ARTE. Dit heeft de ARD op 3 mei bekend gemaakt. Kijkers naar de SD-variant zullen naar
de fta HD-variant moeten overschakelen. Bron: ARD Digital.

Spiegel TV Wissen heet sinds 2 mei voortaan Curiosity Channel. Sky DE, code.
Voluit in de informatiebalk: Curiosity Channel powered by Spiegel.
De zender brengt levensechte reportages en spannende documentaires over wetenschap,
technologie, milieu, avontuur en wildlife.
De zender kun je ook vinden op de Eutelsat 9B (9 oost) in het pakket van Kabelkiosk, code.
Achtergrondinformatie kun je vinden bij Satkurier (NL-vertaling).
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RTL Lounge is niet meer te zien op Astra 19,2 oost. Men moet de zender thans vinden op
Astra 23,5 oost (11856 V). Canal Digitaal en TV Vlaanderen maken dit neutraal bekend.

Canal+ stopt 31 mei 2022 met de doorgifte van Penthouse Black en Penthouse Gold via de
Astra 19,2 oost. Bron: Telesatellite en Satkurier (NL).
Ook Canal Digitaal en TV Vlaanderen geven Penthouse Black via de Astra 19,2 oost door.
We hebben de vraag aan hen voorgelegd of men ook stopt met Penthouse Black. Penthouse
Gold wordt via de Astra 23,5 oost doorgegeven door CD en TVV.
De Franse nieuwszender LCI HD is van fta naar gecodeerd (Nagra MA en Viaccess)
gegaan. Op dezelfde transponder (12207 V) zit nog wel CNEWS ongecodeerd.

Op 12633 H is de muziekzender muxx.tv gestart. Om deze te bekijken moet je HbbTV
opstarten. Nodig: geschikte ontvanger, geschikt image en geschikte app voor HbbTV versie
2.1. Zie InfoSat. De zender heeft op haar site ook een live stream (helaas met tijdcode).
SBN International, reli, fta.
Algerie 3 en Canal Algerie zijn ook op 12522 V fta te ontvangen.
M+Cine Espanol in plaats van Movistar Platino, Spanje, code.
Classica en Kinowelt zijn bij Sky DE weg.
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Astra 3B op 23,5 oost
In juli zal Canal Digitaal beginnen met de aangekondigde verhuizing van een aantal zenders.
Dat heeft men ons eerder meegedeeld. Thans zitten deze al op een andere transponder. Op
de oude transponder komt een meldtekst.
Opmerkelijk is dat RTL Lounge begin mei al van de Astra 19,2 oost verdwenen is, zie
hiervoor. Voor deze zender moet men op Astra 23,5 oost afstemmen (11856 V).

In juni beginnen de uitzendingen van NEWSMAX via de Astra 23,5 oost. De M7 Group heeft
dit 11 mei meegedeeld. Ze zijn fta in HD te ontvangen.
Een exacte datum kon nog niet worden gegeven. Wel de transponder: 12012 V.
De nieuwszender is in de USA de vierde in grootte. De zender zal hier in de kanalenlijsten
van CD, TVV en Skylink worden gezet. Ook zal de zender als OTT kanaal beschikbaar
komen in Hongarije (Direct One), Oostenrijk (HD Austria), Roemenië (Focussat) en
Franstalig België (TéléSat). Bron: persbericht M7 Group. Site Newsmax.
Volgens Wikipedia betreft het een ‘conservatieve zender’ en moeten kijkers waakzaam zijn
voor fake news. Zoals over covid-19 en klimaatveranderingen. Oordeel straks zelf…
De zender is via haar site met een live stream ook al te zien.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2/28,5 oost

Sky UK heeft haar meerjarige overeenkomst met SES verlengd, tot eind 2028. Hiermee
blijven de zenders van Sky UK via de Astra 28,2 en 28,5 oost beschikbaar voor het VK en
Ierland. En voor de landen die ook in de beams vallen zoals België en Nederland. De
14 mei 2022
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meerderheid van de Sky-zenders is gecodeerd, enkele zijn fta. Bron: SES.
Op de Astra 28-satelliet brengen de BBC en Freesat ook vele fta-zenders.
BBC Two Northern Ireland HD op 12226 H, fta.

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

Schone schijn… Via Rai 4K is het Eurosongfestival te zien. Echter niet in native 4K maar
opgeschaalde HD. Een gemiste kans UHD te promoten. Bron: DDAY.
Totaal TV meldt voor het kijken in 4K de zender Rai 4K. Maar schrijft er niet bij dat het een
opschaling betreft.
MS Motor TV en MS Channel, Italië, sport, weer terug, fta.

Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enzovoort
In UP/DOWNLINK 2022 nummer 9 schreven we het al: op 1 mei gaat de derde landelijke
commerciële DAB+ mux in Nederland van start. Vaak ziet men: tweede. Maar op kanaal 7D
zit MTVNL en op kanaal 11C de samenwerkende VCR omroepen. Dus het netwerk van
Broadcast Partners op 9C is welgeteld het derde.
De zenders op 9C kwamen op vrijdag 29 april ‘op antenne’. Een actueel overzicht vind je hier
bij r-tv-Nederland of hier bij Bitrate.

Zie ook een analyse van RadioVisie: geen twaalf maar dertien zenders door het opsplitsen
van de capaciteit door Talpa. “Zo worden 538 Classics en Radio 10 80s uitgezonden met 80
kbp/s, waardoor er voor Sky Nice & Easy en Vintage Veronica telkens nog 64 kbp/s overblijft.
Het was niet bekend dat dit soort herverdeling/opdeling was toegestaan. De kavels werden
vorig jaar immers geveild als 12 keer 96 kbp/s.”
14 mei 2022
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Een deel van de zenders is thans (nog) te ontvangen via het netwerk van MTVNL.

Een opvallende nieuwkomer is K-Rock. Te ontvangen via DAB+ en online (zie hier voor alle
opties). Er is ook een pagina op o.a. Facebook. K-Rock is van Kink FM bv (zie site CvdM:
een vergunning met ingang van 4 augustus 2021 voor vijf jaar).
We schrijven K-Rock maar de K moet men kennelijk omdraaien... Stream hier.
“Van Led Zeppelin tot Queen, van Bon Jovi tot AC/DC: je hoort 24 uur per dag ECHTE
classic rock op ꓘ-ROCK. Je luistert naar ꓘ-ROCK via deze site, de K-Rock app en ook in de
ether op DAB+.”

Ook nieuw is Joe 70s & 80s. Al populair in Vlaanderen. Onderdeel van DPG Media en
verzorgd door Qmusic. Zie Adformatie. Er is nu ook een site voor Nederland.
Zie ook Nederlands MediaNieuws.

Ieder radiokanaal heeft een eigen muziekstijl en daarmee een eigen publiek. Zo kan een
adverteerder gerichter een doelgroep bereiken. Bron: Adformatie.
Ook op kanaal 9C gestart: Qmusic Top 40.
Op kanaal 11C is 538 NON STOP te horen. Eerder was daar 538 Top 50. Voor dit kanaal
moet je naar de 538-site of de stream in Kanalenlijst Hans.
Er kan in de mei-maand nog meer wijzigen (RadioVisie).
14 mei 2022
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Simone FM gaat een deel van haar capaciteit op FM en DAB+ inzetten voor een nieuwe
radiozender: Hitzzz!!. De eerste (test)uitzendingen vinden al plaats. Zie Simone FM,
Mediamagazine en RadioWereld. Officiële start: zaterdag 14 mei 2022.
Hitzzz!! is ook te beluisteren via haar website met deze stream.
Hitzzz!! Kreeg op 19 januari 2022 voor vijf jaar een vergunning van het CvdM.

Zound1 Max en Zound1 Mix zijn 2 mei gestart. In Duitsland/Nordrhein-Westfalen op DAB+
9D en wereldwijd online via de site. Zonder veel ‘Gequatsche’… Zie ook Radiowoche.
Meer Duits DAB+-nieuws: op 12 mei verffabrikant Brillux gestart met een landelijke zender:
Brillux Radio. In NRW moet vrouwenzender Femotion Radio daar plaats voor maken. Deze
verdwijnt uit de tweede federale mux. Maar Femotion komt terug op de plaats van Sportradio
NRW in een landelijke mux. Bron: Radiowoche.
Op donderdag 12 mei waren er testuitzendingen. Op vrijdag 13 mei begonnen de officiële
uitzendingen. Zie ook Infosat en Radiowoche.

De site van Brillux Radio (brillux.radio) noemt in het logo de zender BX Radio. Maar elders
op de site weer Brillux Radio. Twaalf uur per dag live. Stream hier.
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Nog een technisch verhaal over DAB+. In een mux (kanaal) is plaats voor 864 CU’s
(Capacity Units). Afhankelijk van het protectielevel dat gekozen wordt kunnen er meer of
minder zenders in één mux.
Er zijn vier protectielevels: 1 als hoogste en 4 als laagste. Doorgaans wordt level 3 gekozen.
Dat betekent dat voor elke bit data twee bits worden uitgezonden. Bij level 1 loopt die
verhouding al op naar 1 op 4. Het grote voordeel? Het zal je een iets comfortabeler
zendgebied opleveren, met hetzelfde zendvermogen.
Een mux met 12 stations van elk 96 kbp/s gebruikt per definitie altijd het standaardlevel EEP3A. Want bij level 2A zou er in zo’n mux al maar plaats meer zijn voor 9 stations en bij 1A
zijn er dat maar zes. Anderzijds zou je bij level 4A tot 18 stations met elk 96 kbp/s kunnen
aanbieden. Dat laatste werkt in principe enkel goed met voldoende krachtige zenders en een
gunstig reliëf. Als er in een mux maar weinig radiozenders zijn kan voor een hoger level
gekozen worden.
In de Vlaamse provincie Vlaams-Brabant is de mux niet zo vol. Radio Victoria koos voor het
hoogte level: 1A. De reden is met name ook de geografische ligging: Halle ligt als het ware in
een put. Tussen de zender (Modelwijk in Laken/Brussel) en Halle zijn er veel hindernissen
(heuvels enzovoort).

Alles lijkt nog experimenteel. Op de site van Radio Victoria is over DAB+ niets vermeld.
Wil je meer weten? Zie RadioVisie (bron) en OpenDigitalRadio (calculator) of de EBU.

Sinds maandag 2 mei is de app van VRT NU, na eerder voor Android, nu ook voor Apple TV
beschikbaar. Bron: VRT. Zie de Appstore.
Ook meldt de VRT: “Geen Android- of Apple TV-gebruiker maar heb je een recente
Samsung TV? Nog héél even geduld, binnenkort volgt de ontwikkeling voor Samsung TV.”
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Op de site van Spreekbuis is een analyse te lezen van Niels Bruinsma. Kern: de radio is nog
zeer afhankelijk van FM-frequenties. Een veiling is uitgesteld. Tegen de zin van Kink. Als er
weer een veiling komt dan zal er (fors) moeten worden betaald. Bruinsma beschrijft de
variabelen die daarbij belangrijk zijn. Met als hamvraag: is de verlenging van de
kavelverdeling terecht? “Naar mijn mening moet het hele systeem opnieuw bekeken worden.
Heeft de overheid echt 4 ongeclausuleerde kavels nodig met 100% bereik? Hebben
nieuwkomers (of relatieve nieuwkomers zoals KINK of wellicht ook een zelfstandig FunX)
een eerlijke kans om zich te ontwikkelen? Antwoord op beide vragen is volgens mij nee!”

Op 24 mei zal SkyShowtime worden gelanceerd binnen Nederland met content van
Paramount Network. De tv-zender Spike wordt vervangen door Paramount Network. En er
zal een VOD-dienst SkyShowtime komen die content van de streamingdiensten Peacock en
Paramount+ gaat combineren. De prijs van SkyShowtime is nog niet bekend.
Paramount Network zal 24/7 in heel Nederland te zien zijn in het basispakket van alle grote
aanbieders zoals Ziggo, KPN, Telfort, XS4ALL, KPN Digitenne, Glashartmedia, Caiway, TMobile Thuis en Canal Digitaal.
Zie Serietotaal en eerder Broadcastmagazine.

Netflix wil eind dit jaar een goedkoper abonnement gaan introduceren dat ondersteund wordt
middels advertenties. Bron: Telecompaper.

In Italië is de Italiaanse Automobile Club (Automobile Club d'Italia) op 3 mei begonnen met
een eigen radiozender: ACI Radio (stream hier). De uitzendingen lopen via de DAB+
multiplex van de RAI. Ook via de site te beluisteren. Later volgt een eigen app.
Het programma bestaat uit muziek, nieuws, verkeersberichten en bijdragen op het gebied
van mobiliteit, verkeersveiligheid, auto's, entertainment, toerisme, vrijetijdsbesteding, sporten autosportgeschiedenis.
Bron: ACI Radio (NL).
14 mei 2022
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De Rai zendt op Rai Radio 1, Rai Radio 2 en Rai Radio 3 ook verkeersinformatie uit onder
de naam Rai Onda Verde. Onder de naam Rai Isoradio wordt een op het verkeer gerichte
radiozender uitgezonden die net als ACI Radio veel verkeersinformatie bevat en op alle
belangrijke snelwegen en in de steden via FM en DAB+ te horen is.
De RAI geeft in haar publieke mux niet alleen ruimte aan ACI Radio. Drie zenders gingen
haar voor. Sinds november 2021 zendt Radio Cusano Campus (stream), een
radioprogramma van een particuliere universiteit voor afstandsonderwijs, uit op RAI-Mux.
Een paar weken geleden zijn er nog twee commerciële zenders bijgekomen, Radio Canale
Italia (stream) en Radio Number ONE Extra.
Een overzicht van alle (16) radiozenders in de DAB+ mux van de RAI vind je hier.
ACI Radio is officieel 3 mei begonnen maar eerder was de zender in de mux al te zien (en
horen). Hetzelfde geldt voor Number 1 Extra. Een muziekzender gevestigd in Bergamo die
nu in deze mux een landelijke (Italië) dekking krijgt.

Lokale omroepen

Glow FM bestaat tien jaar. Het feest werd 30 april op het Stratumseind in Eindhoven gevierd.
Glow FM biedt vrijwilligers de mogelijkheid om door te groeien naar landelijke radiozenders.
Zie Glow FM en Studio040.
Dinsdag 10 mei is een aanvang gemaakt van het verplaatsen van lokale omroepen naar een
ander DAB+-kanaal. Dit is nodig in verband met een herindeling van de ‘bovenregionale
netwerken’. Begonnen is in Wageningen (van 8B naar 5A).
Zie Radiowereld en Radio-tv-Nederland.
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De Antwerpse zender Radio Minerva wordt dit jaar 40. In het VRT-programma ‘Iedereen
beroemd’ van 5 mei kregen ze 37,95 seconden zendtijd (zie YouTube).
Er zijn tal van activiteiten, zoals een gala. Men vreest nog voor het behoud van de FMfrequentie, men kan een petitie tekenen.

RadioWereld meldt: “Feel Good Radio, de lokale omroep voor Pijnacker-Nootdorp en
Rijswijk, is gestart met een tweede radiostation voor de senioren onder de naam Feel Good
60’s & 70’s Hits. Op het themakanaal zijn via DAB+ enkel liedjes uit de jaren 60 en 70 te
horen.”
Niet alleen via DAB+ (kanaal 11B) maar ook via de site/stream. Ook opgenomen in
Kanalenlijst Hans, radio NL regionaal/lokaal, Zuid-Holland.
FM Goud (Markt 15, Peer, Belgisch Limburg) houdt op zondag 5 juni tussen 14.00 en 17.00
uur een open dag. Men kan dan de nieuwe radiostudio bekijken. Zie RadioVisie.

“Het radiolichtschip in Harlingen organiseert vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2022 open dagen.
Het markante rode schip in de Nieuwe Willemshaven is tussen 10.00 en 17.00 uur gratis
toegankelijk. In de buik van het lichtschip is inmiddels een grote studio gebouwd. Hier wordt
tijdens de open dagen live uitgezonden.” Meer/bron: Mediapages.

14 mei 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 13/25

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 11
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
WanWizard reageerde op het artikel van Gerard over het combineren van DAB+ op de
schotelinstallatie met één kabel naar binnen. WanWizard schrijft: “dit werkt ook zo voor de
frequenties van DVB-T/T2, die haal ik op gelijke wijze naar binnen. Ik gebruik wanddozen
waarin de splitsing tussen SAT, TV en Radio frequenties wordt geregeld. Werkt ook prima in
combinatie met Unicable.”
Verder ziet WanWizard geen probleem bij combineren: aan elkaar knopen (zie hier).
Reactie: dank voor je aanvulling. Inderdaad… terrestial is meer dan DAB+! Daarom nog een
aanvulling voor lezers die op dit moment bij de schotel een 4/1 DiSEcQ-switch hebben: vier
satelliet in en één out. Er is ook een switch 5/1 waarbij vier in voor satelliet en een voor
terrestial. Zie bijvoorbeeld hier. De frequentieband van terrestial is 5 tot 862 MHz, zijnde
zowel voor DVB-T/T2 als DAB+. Of een 3/1 (hier en hier). Nu nog een 2/1 voor S en T
vinden.

We hebben helaas nog geen DiSEcQ-switch 6/1 gevonden (4 satelliet, 2 terrestial). Maar let
wel: dan moet je in huis ook een geschikte splitter vinden: een uitgang satelliet, twee
uitgangen terrestial of een uitgang terrestial en die weer splitten. Maar wat je dan over
houdt… geen idee.
‘luisteraar’ schreef nog: een DVB-T/T2-antenne die voeding voor de versterker nodig heeft
moet je niet via een switch laten lopen.
Gert schreef ons: “Ik weet niet meer of ik positief gereageerd heb op verdergaande
ontvangst van De Transponder, maar ik wil jullie bij deze laten weten, dat ik graag abonnee
wil blijven van jullie blad. Ik lees het iedere keer met veel plezier, geniet van het correcte
Nederlands (!!!) en heb heel veel aan de informatie die jullie verstrekken.
Groeten van een heel tevreden klant, Gert.”
Reactie: dank je Gert. Abonnees betalen… het blad is gratis. Vul je e-mailaccount in op de
site van De Transponder. Dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuw blad of
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nieuwe kanalenlijst is. Al ging dit 29 april even fout… KPN merkte alles als spam aan. Maar
een tweede poging moet bij iedereen aangekomen zijn.

zie hier, rechter zijde onderaan.

Bert wil onze lezers tippen over uitzendingen van de Formule 1. Behalve o.a. de app van
Viaplay zijn de races voor schotelbezitters ook op de Astra 19,2 oost te zien op de zenders
Sky Sport F1 HD (van Sky DE) en ServusTV HD Oesterreich (Oostenrijk). Beide zenders zijn
gecodeerd en dus zichtbaar als je een abonnement hebt.
In het Sat4All-forum speelt de vraag hoe het nu zit met de KPN Digitenne insteekkaart.
In de UP/DOWNLINK hebben we daar vaker over geschreven, zie bijvoorbeeld 2022
nummer 6 en nummer 4 en nummer 3. Samengevat: los abonnement Digitenne (€ 18,/maand) of als je al KPN TV hebt (koper of glasvezel): maximaal drie extra CAM+’s of tuners
voor € 5,-/maand. Een tv of (sat)ontvanger moet wel een CI+ (dus met +) slot hebben.
Misschien dat de leden van het Sat4All-forum eest eens de UP/DOWNLINK kunnen lezen..?
Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

KPN heeft afgelopen kwartaal 75.000 nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Dat is
flink minder dan het kwartaal ervoor en ook dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens de
telecomaanbieder ligt de fiberaanleg wel op koers. Volgens KPN is 51 procent van zijn
internetklanten nog via koperlijnen aangesloten en 49 procent inmiddels via glasvezel.
Daarmee lijkt het erop dat in het huidige kwartaal glasvezel de overhand neemt.
Bron: Tweakers.

KPN verhoogt zijn tarieven per 1 juli voor KPN Internet, zowel voor bestaande als nieuwe
klanten. Gemiddeld gaan abonnees € 1,90 per maand meer betalen (met uitzondering van
het 1000 Mbits/s abonnement). Dit geldt per 1 september ook voor het onderdeel XS4ALL.
Zie hier (algemeen) en hier (forum) bij KPN. En bij Tweakers en RTL Nieuws.
De tarieven voor telefoneren en Digitenne veranderen nu nog niet. Per 1 augustus verandert
wel het tarief voor het vaste bellen (via de oude telefoonlijn, PSTN genoemd). Het
telefoneren via VOIP blijft even duur.
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Een tarief voor KPN TV (via glasvezel of koper) is er niet: tv is een ‘plus’ bij een
internetabonnement. Je kunt, buiten Digitenne, tv niet ‘los’ bestellen bij KPN.

In het forum van Max Meldpunt heeft iemand berekend sinds tien jaar 31% meer te moeten
betalen aan KPN. Allemaal als ‘heel normaal’ verklaard door KPN: inflatie, hoger gebruik
netwerk, enzovoorts.

Een andere melder:

Terechte vragen vinden wij. Switchen staat altijd vrij! Letterlijk want een prijsverhoging biedt
de optie de overeenkomst aan te passen of beëindigen.
Op 1 juli zullen naar verwachting meer providers hun prijs aanpassen.

Van Ziggo was al bekend dat men de internetsnelheid verhoogt. In het overzicht van Ziggo
ontbreekt Internet Basic.
Uit navraag meldt VodafoneZiggo ons: “Ook de snelheden van het Ziggo Basic-abonnement
gaan omhoog. De downloadsnelheid stijgt van 40 naar 50 Mbps (+25%). De uploadsnelheid
stijgt zelfs met 300%: van 5 Mbps naar 20 Mbps. Klanten informeren we in deze periode over
dit goede nieuws per e-mail. Zij ontvangen bovendien in juli een bevestiging van Ziggo
wanneer de nieuwe snelheid beschikbaar is. Internet Basic komt met 50 tv-zenders. Echter,
zonder mediabox. Ook zonder toegang tot de Ziggo Go-app. Dus geen mogelijkheid om
online te kijken op mobiel of tablet.”
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Op 10 mei kwam het nieuws dat Ziggo ook de prijzen van op 1 na alle abonnementen per 1
juli gaat verhogen.
Tweakers: “Ziggo verhoogt per 1 juli de prijzen van de meeste internetabonnementen. Het
duurste Giga-pakket wordt juist goedkoper. Vooral abonnementen in combinatie met tv en
bellen worden duurder. Ziggo heeft de jaarlijkse prijsverhoging ook in zijn voorwaarden
opgenomen.” Tweakers brengt een compleet overzicht.
Ook op de site vermeldt Ziggo bij de abonnementen de prijsverhoging per 1 juli, zoals
bijvoorbeeld voor het Internet Basic-internetabonnement (dit is inclusief Kabel TV). Dit is nu
40 Mbit/s down en 5 Mbit/s up, per juli 50 down en 20 up. Het kost nu € 32,50 en per 1 juli €
35,- per maand. Internet Basis is haast niet te vinden op de site van Ziggo. Men verkoopt
kennelijk liever Internet Start.
Het veel gekozen eenvoudigste Alles-in-1-abonnement (Start) gaat van € 55,50 naar maar
liefst € 59,- (+ € 3,50 = 6%). Enzovoorts.

De gemiddelde prijsverhoging is € 2,12 per maand, een 3,5%.
Ziggo noemt het “helaas onvermijdelijk nu we geconfronteerd worden met flink hogere
kosten voor bijvoorbeeld netwerkapparatuur en energie”. Het Giga-abonnement met
maximaal 1 Gbit/s downloadsnelheid wordt juist goedkoper. Bij de duurste versie van dat
pakket is de prijsdaling 3,50 euro per maand. (AD en RTL Nieuws).
Ziggo schrijft op haar forum dat alle klanten tussen 9 en 31 mei een bericht krijgen.
Opzeggen naar aanleiding van de prijsverhoging mag.

De algemene voorwaarden worden per 1 juli aangepast. Net na de aanpassingen van 1 mei.

Een belangrijke wijziging staat in artikel 10: Ziggo kan in ieder geval de prijzen verhogen met
het percentage van de inflatie zoals door het CBS voor consumenten vastgesteld.
Verhogen wel… verlagen niet…
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Zie hier voor een bestand met de nieuwe algemene voorwaarden (voor nieuwe klanten vanaf
9 mei, voor bestaande vanaf 1 juli).

De omzet van VodafoneZiggo kende voor het eerst sinds lange tijd een daling. Het eerste
kwartaal was deze € 1 miljard. De reden is onder andere een verlies van 16.500
internetklanten.
Vorig jaar verloor VodafoneZiggo 100.000 klanten. Met name bij vaste telefonie: -70.000.
Vodafone kreeg wel 21.400 mobiele klanten er bij.
Men voelt nu de concurrentie van de glasvezelproviders, in meer gebieden beschikbaar.
Zie voor het persbericht 2022 Q1 hier. Meerdere bronnen, zoals Emerce.
Meer over de omzet versus aantal abonnees/klanten van KPN en Ziggo bij Totaal TV.

Ondanks 15% meer datagebruik, o.a. door het thuiswerken, nam het stroomverbruik bij
Ziggo in 2021 met 9% af door energiebesparende maatregelen. De netwerken van
VodafoneZiggo konden deze veranderende klantbehoefte goed aan. Dit staat in het Impact
Report 2021.
Bron: VodafoneZiggo.
T-Mobile Nederland voerde over het eerste kwartaal de omzet met 4,5 procent op. Het
bedrijfsresultaat nam met 26 procent toe.
Niet alleen nationaal zijn er cijfers van providers, ook internationaal. Eutelsat maakte haar
cijfers over 2021-Q3 bekend. Een daling in de omzet. Zie hier. Een CEO merkt op dat het de
laatste tijd weer beter gaat met Eutelsat, onder andere door Eutelsat Quantum. Zie ook
Digital TV Europe.

De cijfers van SES 2022-Q1, zie hier. Samengevat: een solide start van 2022 met financiële
vooruitzichten en groei-investeringen op schema. Volledig persbericht hier.
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Een heel vervelend fenomeen: kijken naar zwaar achterlopende ondertiteling (TT888). Dat
deed zich naar achteraf bleek alleen voor op NPO 2 en doorgegeven door Canal Digitaal.
Op het forum van OpenPLi en Sat4All werd een item gemaakt.
We hebben dit probleem (30 april) doorgegeven aan onze contactpersoon bij Canal Digitaal.
Deze reageerde (2 mei) dat men er naar gaat kijken.
Op 3 mei, een test met het NOS journaal op NPO 2: de ondertiteling begint pas bij het
tweede item, meer dan een minuut vertraging. Vrijdag 6 mei middag: lijkt opgelost maar in de
avond (2voor12) was het weer mis.

NPO 1 via CD.
Op NPO 1 was op hetzelfde moment hetzelfde journaal met wél een correct lopende TT888.

NPO 2 via CD.
Op 8 mei meldt Canal Digitaal ons: “Het is inderdaad nog niet opgelost. Het ligt waarschijnlijk
in onze encoding, work in progress.”
Op 10 mei zijn de problemen opgelost (zelf geconstateerd na tip/melding doglover). Dit is 11
mei bevestigd door Canal Digitaal: “Omdat niet duidelijk was waar het issue lag moest er wat
geëxperimenteerd worden voordat we de oplossing vonden.”
Er zijn meer achterstanden. Zo vermeld het CD Infokanaal informatie uit november. Hier is

dus zes maanden niets meer gemuteerd…
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De Ster draagt over 2021 € 187 miljoen bij aan de mediabegroting voor de publieke omroep.
Een stijging van € 34 miljoen ten opzichte van 2020. Bron: MEDIA.

Een standaard abonnement voor internet via Starlink kost € 99,- per maand. Dan heb je
internet op een door jou opgegeven adres. Het is sinds kort mogelijk voor € 25,- per maand
extra de Portability-optie te nemen. Je kunt dan de set overal meer naar toe nemen. Maar
dan moet de set daar wel vast staan. Aan internet tijdens het rijden werkt Starlink nog.
Bron: NU en Spanje Vandaag.

TeleJato , een Siciliaanse omroeporganisatie die in meer dan dertig jaar nieuws,
onderzoeken en bedreigingen van de georganiseerde misdaad in het gebied tussen Partinico
en Corleone heeft gemeld, stopt er mee.
Niet gedwongen door de maffia maar door geldgebrek: men moet Є 40.000,- per jaar betalen
om via DAB+ te kunnen uitzenden, de nieuwe norm. De huidige frequentie is door de
overheid verkocht voor 5G. De omroep is een inzamelingsactie gestart.
Bron: Vanity Fair (NL). Site van TeleJato. Programma’s zijn te vinden op YouTube.

Rijkswaterstaat werkt aan de Afsluitdijk. De Afsluitdijk beschermt ons al bijna 90 jaar tegen
de kracht van het water. De komende jaren maken Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk
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de waterkering weer klaar voor de toekomst. Op de site van de Afsluitdijk zijn de
werkzaamheden te volgen via diverse webcams. Zie hier. Met een link naar de webcams.

Op de site van het Nederlands MediaNieuws is een interview te lezen met de heren Herbert
Visser (foto links) is oprichter, mede-eigenaar en directeur bij RadioCorp (100% NL, Slam!
en Sunlite). Carlo de Boer is sinds september 2008 betrokken bij RadioCorp, mede-eigenaar
en algemeen directeur.
Het interview werd gehouden door David de Jong (Nederlands MediaNetwerk).

RadioCorp exploiteert zenders als 100%NL, Slam! En Sunlite. Een gesprek over luistercijfers
en de toekomst van lineaire radio. Een van de onthullingen: “Zoals ook bij jullie bekend
liggen er bij ons al vele jaren serieuze plannen voor een radiostation met Portugese
kerkmuziek uit de 16e eeuw. Plannen die we nooit onder stoelen of banken hebben
gestoken. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we dit station nu eens eindelijk kunnen
gaan lanceren.”

“Een onafhankelijke adviescommissie adviseert het kabinet om het beschikbaar stellen van
de 3,5GHz-5G-frequenties uit te stellen tot 2023. Inmarsat, dat de band nu gebruikt, moet
volgens de commissie de tijd krijgen om zijn diensten naar het buitenland te verplaatsen.”
Bron: Rijksoverheid en Tweakers.
We schreven eerder over Inmarsat. De schotels van dat bedrijf staan onder andere in het
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Friese Burum. Bekend als It Grutte Ear. Ze worden door Inmarsat onder andere gebruikt
voor het opvangen van noodsignalen. Inmarsat toont zich verheugd met het rapport.
Mogelijk wordt in Griekenland een nieuwe locatie gevonden.

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Op de Astra 4A (4,8 oost) is de zender Oekraïne 24 Internacional vervangen door 1+1
Internacional. Te vinden op transponder 11938 V in vier talen: Engels, Litouws, Oekraïens en
Russisch. Op 11766 V zit 1+1 Internacional met enkel het Oekraïens als taal. Zie Satkurier.

Op de Astra 4A zijn meer zenders uit/voor Oekraïne te ontvangen, veelal ongecodeerd.
De EU wil nog dit jaar stoppen met de import van Russische olie. Ook wil men drie
Russische staatsmedia verbieden in Europa uit te zenden. Namen zijn niet genoemd.
Bron: NOS.

In Duitsland werkt Mega Radio samen met een Russische partner: SNA Radio. Door het EUbesluit moet de zender Mega Radio SNR in diverse in Duitsland plaatsen stoppen.
In Hamburg zendt men nu MEGARADIOmix uit (stream hier). In Hessen is de aanduiding
Mega Radio SNA nog te zien maar is er geen geluid. Situatie 6 mei. Bron: Satellifax.
NB: de constateren dat het geluid van MEGARADIOmix hetzelfde is als Mega Radio Berlin.
NOS TT, 10 en 11 mei: Rusland zat achter cyberaanval op een satellietnetwerk.

14 mei 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 22/25

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 11

Er wonen nu 600.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Duitsland. Reden voor de radiozender
‘Die Neue 107.7’ om dagelijks een taalcursus Duits te brengen. Bron: Infosat + Radiowoche.

Hardwarenieuws
De Ziggo Mediabox Mini blijkt nog niet overweg te kunnen met teletekst. Lastig als je
ondertiteling wil. Ziggo geeft via een omweg een oplossing. Bron: Ziggo Community.

Softwarenieuws

Ben je verkoper van een slim apparaat of streamingdienst? Dan moet je (veiligheids- en
software) updates leveren voor apparaten die op het internet kunnen worden aangesloten of
diensten die met het internet zijn verbonden.
Consumenten krijgen bij de aankoop van slimme apparaten zoals smart tv’s, printers,
camera’s, babyfoons en digitale horloges recht op software- en beveiligingsupdates.
Hetzelfde geldt voor de koop van bijvoorbeeld games of applicaties en streamingdiensten.
De 'Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud' geldt per 27
april 2022.
Bron: KvK op basis van RVO. Zie ook de wettekst zelf (Staatsblad 2022, nummer 164) en
het bericht van de rijksoverheid.
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Eerder in dit nummer vind je meer informatie over de cijfers van Ziggo: van de omzet 2002
Q1 en de prijsstijgingen per 1 juli. Maar er is meer nieuws: Docsis 4.0 zal later dit jaar door
Ziggo worden getest. Hiermee is een hogere upload-snelheid mogelijk. De upload bij Docsis
3.1 is maximaal 1 tot 2 Gbit/s, bij 4.0 zijn uploadsnelheden tot 6 Gbit/s mogelijk.
Bron: Tweakers.

Satellietclub De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 28 mei, 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: Radio Kootwijk

In het dagblad Trouw worden tips gegeven om bijzondere plaatsen (per fiets) te bezoeken.
Een van die tips: Radio Kootwijk op de Veluwe. Het voormalige zendstation, met al haar
gebouwen, wordt in een artikel uitvoering besproken. Zie hier.
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Leuk detail: de koelwatervijver werd door dorpelingen als zwembad gebruikt. Ach, waarom
ook niet?
Het hoofdgebouw (Gebouw A) kan nog worden bezocht. Er zijn rondleidingen. Zie hier. Met
meer informatie over het complex en voor het binnenkort weer boeken van een
fietsarrangement.

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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