UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 14
Voorwoord
Juni… meestal slinkt het nieuwsaanbod maar deze keer niet. Wat te denken van zenders
in de ban. Al dan niet door een EU-sanctie. Er is ook weer een vervolg op de techniek
achter DAB+ met een schotelinstallatie. Ook dat leeft erg bij onze lezers.
In dit nummer onder andere:
 DAB+-antenne en LNB, vervolg 3;
 Online m3u-bestanden voor onder andere VLC, uitleg;
 Wat hebben Queen Elizabeth II en Sneeuwwitje met elkaar gemeen? Technicolor!;
 Inbranden logo’s en kleurverschil bij OLED-tv’s van LG en Philips;
 Classicnl nog niet overal goed op DAB+ te beluisteren;
 RTBF gaat op DAB+ lokale omroepen helpen;
 DNS aanpassen mogelijke oplossing slecht beeld via app Viaplay?;
 Ziggo hoeft klanten niet te waarschuwen na illegaal downloaden;
 Oorlog Rusland in Oekraïne, sancties tegen diverse zenders;
 Prinses Elisabeth versus Queen Elizabeth.
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 juni. Kanalenlijst Hans is weer vernieuwd. Downloaden via de site van De Transponder
(met een VLC-bestand van de streams) of in het forum van OpenPLi (met ipk-bestanden
van de kanalenlijsten voor usb). Begin juli komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit;
21 juni, langste dag 2022;



25 juni, einde Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 via de Hotbird, zie




verderop in dit nummer bij 'Oekraïne/Rusland in relatie tot media';
29 juni, Astra 28 oost, E4 Extra, 4Music vervangt Box Hits;
Ergens in juni: NEWSMAX fta op Astra 23,5 oost;





30 juni. Ziggo wijzigt zenders. Vijf nieuwe in HD. Sommige SD-zenders vervallen;
september 2022: nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL;
2 t/m 6 september, IFA in Berlijn.



9-12 september. IBC2022 in de RAI Amsterdam;





t/m 30 oktober, Philips Museum, tentoonstelling eyecatchers;
15 november. Einde SD-variant van ONE, tagesschau24, phoenix en ARTE;
26 t/m 28 maart 2023, Radiodays Europe in Praag. Zie persbericht.

Algemeen omroepnieuws

Staatssecretaris Gunay Uslu van Mediazaken wil extra geld geven voor lokale en
onderzoeksjournalistiek. Deze moet daarmee onafhankelijker kunnen worden.
Lokale publieke omroepen krijgen € 11 miljoen voor het in dienst nemen van journalisten en
digitalisering.
Er wordt ook gekeken naar een andere wijze van financiering van de lokale omroepen.
Bron: Rijksoverheid (hoofdlijnenbrief media 2022, 7 juni) en een samenvatting bij NU.nl.
15 juni 2022
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Margo Smit, de ombudsman van de NPO, heeft in een uitvoerig rapport aangegeven dat de
nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland (ON) de NPO-code heeft geschonden door
het verspreiden van onjuiste informatie. Bron: Ombudsman-rapport (7 juni 2022).
Zie ook Ombudsman NPO.
Arnold Karskens (directeur/oprichter van ON) vindt dat het oordeel van Smit geen hout snijdt.
Zie Villamedia. De omroep lijkt zich er niets van aan te trekken (Villamedia).
De Nederlandse Vereniging van Journalisten is blij met het rapport Zie Villamedia.
Margo Smit stelt dat haar rapport niet alleen voor Ongehoord Nederland (ON) geldt maar
voor alle omroepen. Zie Villamedia.

De VRT heeft 9 juni haar Jaarverslag 2021 gestuurd naar de Mediacommissie van het
Vlaams Parlement. Daaruit blijkt dat de publieke omroep de hoge verwachtingen en steile
ambities uit de beheersovereenkomst volop realiseert. De cijfers uit het Jaarverslag tonen
aan dat ook in 2021 VRT meer dan ooit een gids was voor alle Vlamingen, jong tot oud.
Lees de resultaten 2021 bij de VRT. Klik hier voor het complete jaarverslag 2021.
In het najaar gaat VRT NU verder onder de naam VRT MAX. Het wordt dé centrale, digitale
kijk- en luisterbestemming van VRT. De mediagebruiker kan er, waar en wanneer die dat wil,
heel makkelijk het aanbod van de publieke omroep terugvinden.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
TVRUS is op 11778 V gestart. Een zender in het Russisch bedoeld voor Russisch sprekende
inwoners van Duitsland. Fta.
Op dezelfde transponder is het Duitse teleshopkanaal Kaufbei.TV gestart. Deze zender zit
ook op 11612 H, fta. Zie ook Starkurier NL.
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Cubavision Internacional SD stopte. Eerder was de HD-versie al fta begonnen.
Kaufbei.TV, Duitsland, teleshop, fta.
Een aantal Duitse zenders (de landelijke Das Erste/ARD en ZDF en de regionale NDR, RBB
en WDR) hebben een nieuw geluidsspoor toegevoegd: Klare Sprache. Het gesproken woord
is beter te verstaan omdat het achtergrondgeluid wordt onderdrukt. Audio: gele toets.

Astra 3B op 23,5 oost
De M7 Group brengt binnenkort de Amerikaanse nieuwszender NEWSMAX op transponder
12012 V. Een datum kon men bij het uitgeven van dit nummer nog niet geven. Men hoopt
eind deze maand. Op 15 juni was er nog niets te zien.
Ook is er nog geen datum voor de migratie van diverse zenders door Canal Digitaal.
Begin mei trad er een storing op in de ondertiteling (TT888) bij NPO2. Deze liep vreselijk
achter. Enkel bij Canal Digitaal. Na twee weken was de oorzaak bekend: de encoding ging
fout. Op 10 mei was het opgelost (zie U/D 2022-11, pagina 19).
Op 9 juni zagen we weer hetzelfde probleem. We hebben het doorgegeven aan Canal
Digitaal. Op 11 juni meldde men er aan te gaan werken. Op 14 juni was het opgelost.
Oproep: mocht je dit soort storingen constateren: geef het doos (aan Canal Digitaal of ons).
Trojka, Slowakije, Skylink, code.
Skylink stopte 14 juni met doorgifte van Nova+1 HD, Prima+1 HD en JOJ Cinema +1 HD via
de Astra 23,5 oost. Het gaat om +1-zenders. De programma’s daarvan zijn voor abonnees
namelijk ook te zien in het digitale archief (via Skylink Live TV). Uitzenden via satelliet is dan
overbodig. JOJ Family HD veranderde van transponder (van 11973 V naar 12070 H).
Bron: Bbtvnews en Skylink (NL).
Skylink brengt de programma voor Slowakije en Tsjechië.

končí = het einde.
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op 15 juni te zien.
Mezzo is thans in HD, code (maar geen Mediaguard meer).
WAU HD ook op andere transponder te zien, Slowakije, code.

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

Op 29 juni om 07.00 uur UK-time zal de zender 4Music switchen naar E4 Extra. Deze zender
zal comedy en series gaan uitzenden. 4Music verdwijnt niet maar neemt de plaats in van
Box Hits. En gaat dan weer echt muziek brengen. Fta. Zie Channel4 en RXTV.
Dat is het bericht van Channel4. Maar als we 14 juni keken dat zagen we nog wel het logo
van 4Music maar de programma's (EPG) waren niet op muziek gericht. Wellicht al E4 Extra?

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
Rossiya24 en RTR Planeta, Russisch, fta op 11033 V. Ondanks de EU ban… het is een
zender van de VGTRK. Zie ook Wikipedia.
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Naar verwacht zullen de uitzendingen via de Eutelsat Hotbird op 25 juni stoppen. Zie
verderop in dit nummer bij 'Oekraïne/Rusland in relatie tot media'.
1 TVRus Europe, weg.
Belarus 24 HD, weg.
MyZen 4K zit nu ook op 10727 H, code.
Eurosport 4K, Italië, Sky Italy, code.
Transponder 11919 V is aangepast. DVB-S werd DVB-S2 met 8PSK. De FEC ging van 5/6
naar 3/4. Op deze transponder zitten Italiaanse zenders. Canale 239 is fta. La7 HD en zijn
La7d HD gecodeerd. De vijf radiozenders zijn fta te beluisteren.
Lyngsat voerde op 13 juni de aanpassing door. KingOfSat moet nog in actie komen…

Canal+ voert op 10719 V een vreemde test uit, code Nagra MA. Titel: 90. Zie Satkurier.
Eurosport 1 en 2 HD, Discovery Science Poland HD en TLC zijn 'weg'. Dat wil zeggen: de
naam is uit de infobalk, EPG, maar de zenders zijn er nog. Code.

Eutelsat 9B op 9 oost
De Russische kinderzender ‘Karusel Int’ werd ook getroffen door de boycot en moest

verdwijnen. Zie ook Satkurier (NL).

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

Broadcast Partners heeft begin juni alle 29 zenders voor DAB+-kanaal 9C ‘op volle kracht’,
lees: het geplande vermogen, kunnen brengen. Bron: RadioWereld.
Noot: een van de redactieleden woont in Didam (ongeveer 20 km zuidoost van Arnhem). De
zender voor kanaal 9C staat in Arnhem. In Didam en noord-Arnhem al slechte ontvangst.
Vraag: wie heeft nog meer geen goede ontvangst op 9C (en andere kanalen wel)? Geef het
ons door dan kunnen we dit verzameld aan Broadcast Partners melden.

15 juni 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 6/28

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 14

Classicnl (voorheen Classic FM) brengt prettige klassieke muziek. Een hoofdkanaal is via
DAB+ te beluisteren, mits je in een bepaald gebied woont, zie hierna. Via Astra 23,5 oost fta
op 11739 V en bij diverse kabelproviders. Het hoofdkanaal en drie themakanalen zijn ook via
de website te beluisteren. Alle kanalen zitten ook als stream in Kanalenlijst Hans.
Er is ook nog een betaald (€ 2,99/maand) reclamevrij non-stop premiumkanaal.
Een van onze lezers woont in het zuiden van Nederland. In/na Eindhoven stopt de ontvangst
op de DAB+-radio. Hij schreef Classicnl en vroeg wanneer men een goede landelijke dekking
krijgt.
Het antwoord: “Bedankt voor uw bericht. Classicnl op DAB+ is te ontvangen via zendmasten
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum en Amersfoort.
Dit zorgt voor een verspreidingsgebied van de Randstad tot aan Almere en Amersfoort, Den
Bosch en Tilburg. Om op DAB+ uit te kunnen zenden moeten er vrije kavels in de ether zijn.
Classicnl kan op dit moment enkel over de kavels in de regio groot Randstad uitzenden. Of
dit in de toekomst gaat veranderen weten we nog niet. Via de app, digitale televisie en de
website is classicnl door heel Nederland te beluisteren.”
Commentaar: de mux voor het nieuwe kanaal 9C van Broadcast Partners zit al vol. Classicnl
zal dus voorlopig gebruik moeten blijven maken van kanaal 7D van MTVNL. Er staan twee
masten voor het zuiden van Nederland. Een zwakke (2 kW) maar hoge (190 meter NAP + 98
meter mast = 288 meter) in Eys (ten oosten van Maastricht) en een in Loon op Zand (bij
Tilburg met 4 kW, 12 NAP + 120 mast = 132 meter). Er is geen goede dekking in het oosten
van Brabant en het noorden van Limburg. Als MTVNL hier niets aan doet zal de slechte
ontvangst van Classicnl via DAB+ zo blijven. Een redactielid in Roermond kon met een
goede buitenantenne de zender uit Eys ontvangen. Ook lezer Ron uit Budel (Brabant) krijgt
meer signaal van Eys dan Loon op Zand. Apart.
Het is overigens een beetje de eigen schuld van Classicnl. Ze hebben bewust niet
meegedaan met de verdeling van kanaal 9C. Ooit zat Classicnl op kanaal 11C. Dat kanaal is
nu vol maar mochten Radio Maria of KINK wegens dubbele dekking (11C en thans ook 9C)
van 11C verdwijnen is er weer een kans. We wachten af..!

Radio Decibel heeft haar ontvangstmogelijkheden weer uitgebreid. Sinds 12 juni is men in
Eindhoven en omgeving ook, naast DAB+ 7A, te horen op FM 93,2 MHz. Dat was de
frequentie van JND Radio. Deze is thans op 93,6 MHz te beluisteren. Beide zenders zijn
eigendom van Dutch Media Investments. Bron: Decibel en MediaMagazine.
Noot 1: 'Eindhoven blijft van ons!' staat op de site. Radio Decibel kent haar historie echter in
15 juni 2022
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een buurgemeente van Eindhoven, de gemeente Nuenen c.a.. Daar was het de lokale
omroep (LON, Lokale Omroep Nuenen). Een groep vrijwilligers wist er een commercieel
succes van te maken en veranderde de naam in Radio Decibel. Omdat men ver buiten
Eindhoven te horen wilde zijn werd in Achel, net over de grens, een lokale zender
overgenomen en werd de antenne gericht op Nederland. Met meer kracht dan toegestaan.
Later is Radio Decibel uit Nuenen vertrokken. De LON werkt thans voor de radio samen met
Studio040. Deze zender is op FM zowel op de eigen frequentie als die van de LON te horen.
Noot 2: het programma van Decibel in Eindhoven en regio is op FM en DAB+ verschillend.
Een eigen 'Eindhovense editie' maakt gerichter (lokale) reclame verkopen mogelijk.

13 juni 2022

Mogelijk komt dit jaar The Music Factory, beter bekend als TMF, terug. Niet als tv-zender
maar online. Een initiatief van Erik de Zwart. Probleem is nog wel dat de merknaam TMF
eigendom is van Paramount (voorheen Viacom).
Zie RadioVisie en de 'herboren' site van TMF.

Een waarheid als een koe: glasvezel is niet altijd zaligmakend. Zo valt te lezen bij Totaal TV.
Men kijkt naar de downloadsnelheid: voor een gemiddeld gezin is 50 Mbs voldoende. En
naar de prijs. Daar kan Ziggo nog wel verbetering inbrengen vindt de redacteur.
Er staat echter niets over het haast verstopte Ziggo abonnemenet Internet Basic. Dit gaat in
juli ook naar 50 Mbps en je hebt op iedere actieve Ziggo aansluiting altijd Kabel TV met vele
ongecodeerde radio- en tv-zenders.
15 juni 2022
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Ziggo persbericht 9 juni 2022. "Tallon Griekspoor en Ziggo Sport gaan een samenwerking
aan. Dat maken beide partijen vandaag bekend. De samenwerking helpt Griekspoor zijn
wedstrijden en sponsors extra bekendheid te geven. Via Ziggo Sport kunnen
tennisliefhebbers Griekspoor deze week zien spelen op het Libéma Open in Rosmalen en
over enkele weken op Wimbledon. "

In Engeland is Boom Radio al jaren actief. Het is het eerste radiostation in het VK dat zich
richt op babyboomers, de generatie mensen geboren tussen 1946 en 1964. Zie Wikipedia.
In heel het VK is Boom Radio te beluisteren via DAB en online. Stream hier.
Vanaf juli heeft Boom Radio een nieuw themakanaal: Boom Light. Vooralsnog alleen op
DAB+ in Salisbury. Bron: RadioToday.

Sky Deutschland heeft de naam van haar VOD van Sky Ticket hernoemd naar WOW.

In Berlijn kan gekeken worden naar de (betaal) tv-zender OstWest. De taal is Russisch. De
zender wil een tweede nieuwskanaal beginnen: OstWest24. Bron: InfoSat.

De Amerikaanse streamingdienst AMC+ gaat in 2023 van start in Europa. AMC+ is de
streamingdienst van de Amerikaanse omroep AMC. Bron: Bbtvnews.
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Lokale omroepen

De winnaars van de Lokale Media Awards 2022 zijn 10 juni in Beeld en Geluid (Hilversum)
bekend gemaakt. Omroep van het jaar is Streekomroep ZuidWest. Een eervolle vermelding
was er voor SCHIE (Schiedam). Zie voor alle andere winnaars het bericht bij de NLPO.
Een opname van de uitreiking van de prijzen kan bekeken worden op YouTube.

10 juni: Versuz Radio (Hasselt, BE) heet voortaan TOPversuzRadio. Deze naam staat op de
site van TOPradio en werd ons bevestigd door TOPradio. Al maken anderen er Versuz
Radio by Top van op basis van het logo. Ach… what's in a name… het gaat om de muziek!
Muziekthema’s zijn funk, house, vintage culture, enzovoorts.
Bron: MediaMagazine en RadioVisie. Stream hier.
De zender kwam 10 juni ook in de DAB+ mux Vlaanderen 1. Twee andere zenders,
TOPradio en Tomorrowland One, moesten daarvoor 16 kbp/s inleveren. Zie RadioVisie.

In Oostende (BE) is Radio Noordzee begin juni begonnen met een nieuw (tijdelijk)
themakanaal: Zomerradio Noordzee. Een eigen site en eigen stream.
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Dit mag wel uniek genoemd worden: de nationale publieke RTBF gaat als operator dienen
voor zeker vijftien lokaal erkende omroepen in het Franstalig gebied Brussel/Wallonië.
Van de vijftien stations die uiteindelijk zullen deelnemen aan de Brusselse lokale mux zijn er
tien al analoog actief in de Brusselse ether: AraBel (Arabisch), BX FM, Judaïca (joodse
gemeenschap), KIF (hiphop + r&b), RCF, Vibration (underground en elektronische muziek),
Gold FM (Turks), Radio Campus Bruxelles (radio van de ULB), Radio Alma en Radio Air
Libre. Vijf nieuwe lokale radio’s worden dus ‘digital only’: Radio Capsao, Euradio, Mara FM,
Radio Onda en Sky Live. Kanaal: 12B. Bron: RadioVisie.

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: Viaplay app en DNS aanpassen
We kregen een e-mail van boudeman met een tip voor gebruikers van de Viaplay app die
storing geeft bij het kijken naar F1-wedstrijden. Hij schrijft: “Ik lees over Viaplay problemen.
Die heb ik niet, want ik maak er geen gebruik van. Maar ik heb een suggestie, die mogelijk
een verbetering kan geven.
Een specifieke zender op mijn internet radio gaf regelmatig dropouts. Dit lag niet aan mijn
internetsnelheid of de gebruikte apparatuur. Het kwartje viel bij mij toen ik las dat streaming
stations in het algemeen gebruik maken van meer dan een server. Dat betekent dat de
keuze van een andere DNS-provider (anders dan de standaard ISP) je kan leiden naar een
andere server met betere performance. Nadat ik de DNS-provider in mijn router veranderd
had, waren de dropouts verdwenen.
Het zou kunnen zijn dat zoiets bij Viaplay ook kan werken.”
We vroegen onze ICT-deskundige Peter naar een reactie. Hij schreef ons: "Dat zou zomaar
een goede oplossing kunnen zijn. De verklaring erachter is als volgt: veel streams worden in
kleine stukjes opgedeeld en moeten steeds afzonderlijk opgevraagd worden. Met andere
woorden er vindt steeds een DNS-verzoek voorafgaand plaats bij het op te halen 'stukje
stream'. Als je een 'snelle DNS' hebt, dan kan dat net het verschil maken. Een snelle DNS zit
veelal geografisch dicht bij jouw in de buurt."
Maar Peter voegt er aan toe: "De DNS waarde wordt standaard in je router ingesteld door je
ISP provider. Dan geldt de DNS instelling voor je gehele thuisnetwerk. Sinds kort heb in een
nieuw modem (Connect Box) van Ziggo en tot mijn grote teleurstelling is het niet meer
mogelijk om in het modem de DNS instelling aan te passen. Sterker nog... de DNS instelling
is ook nergens te vinden in het Control Panel van het modem. Voorheen was dit wel mogelijk
(ander type modem).
15 juni 2022
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Dan kun je de DNS instelling nog aanpassen bij de netwerkinstellingen van je PC/Laptop.
Dan geldt het voor alle applicaties op je PC/Laptop.

Dit zijn dus de instellingen die ik van Ziggo heb ontvangen.
Je kunt nu zelf extra DNS server(s) toevoegen: bijvoorbeeld 8.8.8.8
(https://developers.google.com/speed/public-dns) of 9.9.9.9 ( https://www.quad9.net/ ) als je
wat privacy-bewuster bent aangelegd.
Het is heel soms mogelijk om het per applicatie in te stellen.
Voorbeeld Firefox browser bij de netwerkinstellingen:

Groet, Peter."
Noot: bij storingen kan Viaplay via een noodnummer worden gebeld: 010 300 6670.
Reacties of vragen op deze UP/DOWNLINK enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

Toevallig stuitten we op de website tbandsma.nl. Op deze site kun je meeluisteren met de
‘Marifoon Scanner Brandaris’. “Luister live mee met het marifoonverkeer vanaf de
Verkeercentrale Brandaris op Terschelling. Volg live de communicatie met de beroepsvaart,
de schepen van Doeksen, Havendienst, K.N.R.M. en Rederij Noordgat.
Ook is er iedere 2 uur het actuele weerbericht te horen (30 min na elk oneven uur).”
Verder is op deze site via A.I.S. het scheepvaartverkeer te volgen.
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Er is ook lokale weersinformatie: algemeen en speciaal voor de scheepvaart.
En de webcam ‘Dellewalbaai’ geeft live beelden vanaf Terschelling.

In het programma Meldpunt (Omroep MAX) werd 3 juni aandacht besteed aan het inbranden
van zenderlogo’s en veranderen van kleur bij OLED-tv’s van LG en Philips.
Dit fenomeen doet zich vaak pas enkele jaren na aanschaf van de tv voor. Een koper kreeg
een nieuw scherm maar moest wel de installateur betalen. Twee jaar later kreeg ook dit
scherm weer dezelfde problemen.
Waar heb je juridisch recht op? Volgens de MAX-juriste Jeanine Janssen heb je sowieso
recht op twee jaar fabrieksgarantie. Daarna geldt het conformiteitsbeginsel: hoe lang mag je
verwachten dat een product meegaat? Een OLED-tv van LG van € 5.000,- moet zeker zes à
acht jaar meegaan. Bij een defect moet dit kosteloos gerepareerd worden.
Een niet-juridische oplossing voor het probleem: het transparanter maken van de logo’s.
NPO werkt daar al aan mee, maar menig omroep, waaronder MAX (!) niet…
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De afdeling van 3 juni is bij NPO Start terug te zien. Het item begint op 21 minuten. Of via de
site van MAX Meldpunt.
Naschrift: een van onze redactieleden had hetzelfde probleem met een tv uit 2018. Het
probleem is gemeld bij de winkelier die Philips weer inschakelde. Ondanks diverse rappels
gebeurde er niets. Het toestel is toen netjes ingeruild bij de winkelier tegen bijbetaling voor
een nieuwe. Een andere reeks van Philips. Het probleem van inbranden heeft zich (nog..!)
niet voorgedaan. Mogelijk hebben LG en Philips veranderingen in de software aangebracht
zodat dit probleem verleden tijd is.

De Consumentenbond heeft een ‘internet- en tv-vergelijker’ op haar site. Na het invullen van
je postcode en andere variabelen krijg je een advies.
Apart… er wordt niet gevraagd hoeveel tv’s men wil aansluiten. Bij glasvezel is voor iedere tv
een ontvanger nodig en dat kost vaak per stuk € 5,- per maand. Bij Ziggo niet. En het
goedkoopste internet met tv-product van Ziggo, Internet Basic, kent men niet.
Een alternatieve site is Providercheck. Ziggo kwam als voordeligste uit de bus maar Internet
Basic werd niet genoemd. Alleen met het TV Start pakket. Misser.
Kortom: goed kijken en vergelijken voor je iets kiest!

=

"Utrecht, 09 juni 2022. Internetprovider Ziggo hoeft opnieuw niet mee te werken aan een
verzoek van Stichting BREIN om een waarschuwingsbrief door te sturen aan een klant. Dat
is de beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. BREIN wil
dat Ziggo een waarschuwing stuurt naar een klant omdat via zijn/haar IP-adres illegaal
boeken zijn gedownload. Anders dan BREIN stelt, is niet zeker dat die IP-adreshouder zélf
auteursrechten heeft geschonden. Daarnaast oordeelt de rechter ook nu dat het doorsturen
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van een waarschuwing in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG), zolang Ziggo daarvoor geen vergunning heeft." Bron: De Rechtspraak.
De volledige uitspraak van de handelskamer Utrecht is hier te lezen.

Vanaf de herfst van 2024 moeten fabrikanten minstens een USB-C-slot en -kabel hebben
voor het opladen van mobiele devices.
Mobiele telefoons, tablets, e-readers, oordopjes, digitale camera's, koptelefoons en
headsets, draagbare videogameconsoles en draagbare luidsprekers die oplaadbaar zijn via
een bekabelde kabel, moeten worden uitgerust met een USB Type-C-poort, ongeacht de
fabrikant. Ook laptops zullen 40 maanden na de inwerkingtreding aan de eisen moeten
worden aangepast.
De voeding met de oplaadkabel moeten ook apart worden verkocht. Dit alles voorkomt een
financiële- en milieuschade. Financieel voor de consument: € 250 miljoen per jaar. De ewaste is geschat thans op 11.000 ton per jaar.
De EU (de Europese Raad en het Europese Parlement) zijn dit 7 juni overeengekomen.
Bronnen: persbericht EU (Google NL), NU.

Ruim 80% van de Europeanen verkiest CTV (het on demand kijken van videocontent via een
internetverbinding) op de ‘normale’ tv – boven lineaire tv. CTV is vooral in Frankrijk, Spanje
en Nederland in trek. Nederlanders kiezen voor gemak. Meer bij Marketingtribune.

Wat hebben Queen Elizabeth II en Sneeuwwitje met elkaar gemeen? Technicolor!
Donderdag 2 juni 2022. Queen Elizabeth II en de rest van het Verenigd Koninkrijk viert het
feit dat op 2 juni 1952, precies 70 jaar geleden de kroning plaatsvond. Sinds 6 februari 1952
was ze door het overlijden van haar vader, George VI, al direct koningin.
Onder andere de BBC bracht vele historische beelden weer op tv. Een deel daarvan was in
zwart/wit en een deel in kleur.
De BBC zond 2 juni 1953 de kroning live uit. Dat kon niet anders dan in zwart/wit. Men
beschikte nog niet over kleurencamera’s. De beelden in kleur waren door derden gefilmd in
‘Technicolor’. Zoals de film ‘A Queen Is Crowned’ van ‘The Rank Organisation’.
15 juni 2022
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Deze techniek is uitgevonden door de Technicolor Motion Picture Corporation. Deze maakte
gebruik van twee opnames in één camera tegelijk: een in rood/groen en een in blauw. Deze
werden later tegelijk afgedrukt op kleurgevoelig positief materiaal. Vaak overheerst het rood
als men deze filmopnames ziet.
Denk ook aan de latere kleuren-tv’s. Onder andere Philips gebruikte drie beeldbuizen (rood,
groen en blauw). Sony voegde de drie kleuren samen in één beeldbuis (Triniton).
Zie onder andere Wikipedia. En de geschiedenis van het bedrijf hier.

b

In Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden blijkt volgens een onderzoek van
Mediavision vorige maand 17% van de 15 tot 74-jarigen illegaal gebruik te hebben gemaakt
van een stream of een film of tv-serie gedownload te hebben. Per land verschilt het wel.
Het aantal ‘piraten’ is vergeleken met een jaar eerder ook toegenomen.
Bron: Mediavision.
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Ziggo is gestopt met de verkoop van de eigen digitale radio. In de markt is dezelfde radio
onder de merknaam Quantis, type QE317, voor € 20,- meer te koop. Zie Totaal TV.

De Consumentenbond geeft op haar website uitleg over de types Tv's die thans te koop zijn
en waar je bij je keuze op kunt letten. Laatste update van de test: 3 juni 2022.

Het Klachtenkompas van de Consumentenbond bestaat tien jaar. Consumenten kunnen een
klacht indienen over ruim 6.400 aangesloten bedrijven. Bron: Consumentenbond.
Je kunt onder andere een klacht indienen over KPN (724 klachten laatste 12 maanden),
Ziggo (317), Caiway (106), CanalDigitaal (32), Delta (142), T-Mobile (435), enzovoorts.

De Türksat 5B is vanaf 14 juni in gebruik. Deze satelliet hangt op 42 graden oost. De
verwachte levensduur is 37 jaar. Bron: Advanced TV en de site van Türksat/5B.

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

In het zesde sanctiepakket tegen Rusland blokkeert de Europese Unie nog eens drie
Russische nieuwzenders. Volgens de EU zet de Russische overheid de zenders onder meer
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in om desinformatie en propaganda te verspreiden. Het betreft Rossiya RTR/RTR Planeta,
Rossiya 24/Russia 24 en TV Centre International.
Meer bij de Rijksoverheid, Politico en een samenvatting bij Villamedia. Complete tekst hier.
Een actueel overzicht van alle sancties vind je hier bij de Rijksoverheid.

Uit de EU-verordening 2022/879 van 3 juni 2022 lezen we onder andere:

4 juni van kracht.
Op vrijdag 10 juni waren Rossiya24 en RTR nog fta via de Eutelsat Hotbird te zien.
Het was ons niet duidelijk wanneer de sancties uiterlijk moeten ingaan. We hebben het
daarom aan Eutelsat gevraagd.
Het antwoord: zodra deze EU-verordening door de Europese Raad is aangenomen.
De leden van de Europese Raad zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de
27 EU-lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese
Commissie. Eutelsat verwacht op 25 juni de uitzendingen te kunnen staken.
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Ook SES zendt Russische zenders uit. De Astra 5B op 31,5 oost brengt diverse zenders.
Deze zenders vrezen nu een stop vanwege de zesde sanctie. Daarom nemen ze vast
maatregelen. Ze worden verhuisd naar de Russische satelliet ABS 2A op 74,9 oost. Deze is
in Oost-Europa goed te ontvangen. Een deel van de zenders is 1 juni al daar te zien. Meer
zullen volgen. Bron: Satkurier (NL).
Het EU-verbod gaat Eutelsat en SES mogelijk geld kosten… zie hier. En de tussenpersoon,
service provider, zoals op 11034 V voor deze Russische zenders: het Franse operator-bedrijf
Globecast (satelliet).

Niet alleen Russische zenders worden door de sancties getroffen. Op 10 juni werden de
uitzendingen van Belarus 24 HD, de staatszender van Belarus (Wit-Rusland) op de Hotbird
gestopt door Globecast. Het Ministerie van Informatie van Belarus is verontwaardigd over het
'eenzijdig besluit' van Globecast. Bron: Satkurier (NL) op basis van TVNews.by.

TV Dozjd, een van de laatste onafhankelijke tv-zenders in Rusland, gaat binnenkort verder
vanuit Amsterdam. In de loop van de komende weken vestigt de zender zich in de hoofdstad.
Bron: VillaMedia.
Gevluchte medewerkers van Vodafone-Oekraïne en hun gezinsleden hebben sinds kort
onderdak gevonden in NH-Hotel Naarden. Zij zetten hier hun werkzaamheden voor het
telecombedrijf voort. Het gaat om 120 Oekraïners die op verzoek van Vodafone Oekraïne
door VodafoneZiggo uit het oorlogsgebied geëvacueerd zijn. Bron: NH.
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De NVJ, een aantal internetproviders en Bits of Freedom zijn het niet eens met de EUsanctie tegen RT (Russia Today). Ze zijn daarom naar het Europese Hof van Justitie gestapt
om het verbod ongedaan te maken. 'Desinformatie dient in een rechtsstaat niet te worden
bestreden met censuur' vindt de NVJ-secretaris. Bron: NVJ en Bits of Freedom.

Hardwarenieuws
DAB+ en schotelinstallatie over één kabel, vervolg 3
In UP/DOWNLINK 2022 nummer 10 schreef Gerard een item over het koppelen van een
DAB+-antenne met een schotelinstallatie en dan het signaal over één kabel naar binnen
(pagina 21 en volgende).
In UP/DOWNLINK 2022 nummer 11 kwam er een reactie (pagina 14).
In UP/DOWNLINK 2022 nummer 12 een eerste vervolg (pagina 23 en volgende).
In UP/DOWNLINK 2022 nummer 13 een tweede vervolg met zinvolle aanvullingen zoals
over het zelf bouwen van een ‘Flower pot-antenne’ voor DAB+.
Dit bewijst dat het onderwerp leeft onder vele lezers. Daarom hier een derde vervolg.
Ron (Budel, Brabant, tegen de Belgische grens) schrijft dat het opstelpunt van de antenne
erg belangrijk is. Hoe hoger hoe beter. Hij woont helaas daarvoor in een bungalow…
Ron: “Met mijn Discone-antenne boven op het dak, dus niet al te hoog, vang ik (met storing)
ook de Waalse zenders uit Luik. Als mijn antenne hoger stond zou ik een betere ontvangst
hebben.”
Ron: “Waarom een Discone antenne? Nou, deze zijn zeer breedbandig (in mijn geval 60 tot
1300 MHz) en rondom gevoelig. Dus geschikt voor FM, DAB etc. uit alle richtingen.”
We hebben Sagitarius naar een reactie op de Discone-antenne gevraagd. Hij schrijft: “Ik ben
daar zelf niet zo kapot van, dat is meer een scanner antenne die is te breedbandig om nog
enige versterking te geven.” Dat klopt, zie hierna.

voorbeeld Discone: Diamond D-190.

Op Wikipedia viel te lezen dat de Discone-antenne onder andere gebruikt wordt op een
Duitse pantserwagen. De voertuigen zijn voorzien van ‘een „discone“ UHF scan-antenne’.
En we vonden daar de herkomst van de naam:
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Gerard vond op de site MathWorks meer over een TV-Discone-antenne. Hier schrijft men dat
de antenne breedbandig, omnidirectioneel, is en veel wordt gebruikt voor VHF (30 – 299,9
MHz) en UHF (voor tv: 470 – 862 MHz). En we lezen: “There is a good impedance match
from 460 MHz to 2.3 GHz.” Er staat ook: “In this example, the minimum operating frequency
is 470 MHz.” DAB zit op 174 – 230 MHz.
Hoewel deze antenne omnidirectioneel en breedbandig is moet men bij de aanschaf van een
Discone-antenne dus zeker goed opletten of deze meer is gebouwd voor TV-ontvangst
(DVB-T/T2) of andere frequentiebanden (zoals DAB). Dat geldt eigenlijk voor iedere antenne!
Toelichting DAB+-kanalen: dit waren eerst de VHF/UHF tv-kanalen. Deze werden in vieren
gedeeld om ieder een DAB+-mux te vormen. Voorbeeld: op de zendmast Roermond was
Nederland 1 op kanaal 5 te ontvangen. Thans zijn dit DAB-kanalen 5A, 5B, 5C en 5D. TVantennes voor deze banden kunnen in principe gebruikt worden, maar nu wel verticaal.
Zie ook Wikipedia.
Ook heeft Ron een richtantenne geplaatst (zie bijvoorbeeld hier) en deze op een rotor gezet.
Deze richtantenne heeft een frequentiebereik van 170 tot ca 900 MHz (hier valt DAB+ dus
in). En een winst van 8 tot 12 dB. De dB-winst is een voordeel, iedere keer draaien en
wachten is een nadeel. Ron e-mailde ons deze foto gemaakt op zijn dak. Hij schrijft daarbij: "
Omdat de antenne oorspronkelijk voor horizontale montage ontworpen is, is het een houtjestouwtjes oplossing geworden. Gelukkig had ik al voorzien in een kunststof pijp om 'm aan te
bevestigen. De hoepel die ook op de foto staat gebruik ik voor de midden- en kortegolf."
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De door Ron als voorbeeld gekochte antenne heeft als beschrijving: “LOG PERIOD
ANTENNE 170 – 900 MHz voor o.a. ontvangst van de SatCom satellieten rond de 255 MHz.”

Meer over LOG-antennes hier. Een nogal duurdere vind je hier.
Noot: de marine heeft veel LOG-antennes in gebruik. Bij het zendstation voor de KG staan er
op het eiland Goeree Overflakkee in Ouddorp diverse opgesteld.

SatCom-satellieten, wat zijn dat? Dit lijkt iets voor radiozendamateurs, CB. Zie bijvoorbeeld
hier en YouTube met de bijzondere titel: ‘Dutch pirates on Satcom’.
SatCom staat voor uploaden naar een satelliet en elders weer downloaden. Zie hier.
Hans heeft zijn 3/1-EMP Centauri switch (met een aparte terrestial ingang voor 5-861 MHz,
verlies ongeveer 2 dB) en splitter (Libox, demping snel 4 dB) aangesloten maar later
vervangen door twee Maximum Combiners (buiten en binnen, 2 dB per combiner verlies).
De twintig jaar oude dunne coax is vervangen door een nieuwe Kathrein kwaliteitskabel (zie
hier). De Technisat DABtenne+ blijkt nu de zwakste schakel te zijn. Wordt vervolgd.
Het ontvangen van DAB+-zenders blijkt niet alleen afhankelijk van de locatie en switch of
combiner maar ook van het weer. Maar hoeveel invloed heeft het weer op DAB+? We
vroegen het deskundige Sjef van de firma Bombeeck Digital. Hij schreef ons:
“Dat ligt er een beetje aan. Regen is in principe geen probleem voor 200MHz. Probleem bij
DAB+ is dat het vaak SFN netwerken zijn. Indien er condities zijn, zoals bijvoorbeeld bij hoge
druk, dan kan het zijn dat je te veel steunzenders ontvangt. Als de zenders uit bijvoorbeeld
noord Nederland vrijwel net zo sterk zijn als die in zuid Nederland dan kun je een probleem
krijgen in verband met de lichtsnelheid (ca. 300000km/s). Dit leidt dan juist tot signaaluitval.
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Dit is ook de reden waarom DAB-zenders vaak niet op extreme hoogtes met groot vermogen
staan. Volgens mij wordt als maatstaf aangehouden dat de zender nooit meer dan 35
kilometer van de ontvanger mag staan indien het een SFN netwerk is.”
Zie ook de site van fmscan voor je eigen locatie. Deze site is ook genoemd in onze artikelen
over het combineren van een DAB+-antenne met een schotelinstallatie.
Een site met een overzicht van DAB+-kanalen en –zenders in Europa vonden we op deze
Duitse site. Links kun je een land kiezen.

Kortom… dit vervolg 3 zal wel een vervolg 4 krijgen.

Kruidvat TMC Dongle: afrader
Bij het Kruidvat wordt een dongle aangeboden. Thans afgeprijsd naar € 14,99. Aan de
reviews kunnen we zien waarom… maar 1,6 van de vijf sterren. Je bent gewaarschuwd…

XORO HRM 8761, test door Totaal TV
In vorige nummers hebben we vaak geschreven over de KPN Digitenne insteekkaart. Een
CAM van het type CI+ (let op de plus!). Deze past in moderne tv's, de KPN bruikleenontvanger en in andere ontvangers met een CI+ slot.
Totaal TV heeft de XORO HRM 8761 getest. Samengevat: deze heeft veel mogelijkheden
zoals met een harddisk opnemen vanuit de EPG en een betere tuner dan die van KPN. Enig
nadeel: de ontvanger moet direct aan het lichtnet, een 12 volt-aansluiting is er niet. Dus geen
campingontvanger.
Zie Totaal TV nummer 13 of de site.
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Softwarenieuws
Online M3U bestanden voor o.a. VLC
Inleiding: op de site van De Transponder kun je bij de kanalenlijsten van Hans een apart
bestandje vinden. Hierin staan de audio- en video-streams uit Kanalenlijst Hans. Niet
iedereen begrijpt dit bestandje. Daarom heeft maker Peter de volgende uitleg gestuurd.
We (Peter en Hans) leveren al een lange een extra zip bestand aan met 2 zogenaamde M3U
playlists (afspeellijsten). Een bestand voor tv-streams en een bestand met radio-streams.
Het vergt wat technische expertise om er ook gebruik van te kunnen maken.
Om het nog laagdrempeliger te maken hebben we de afzonderlijke afspeellijsten online
beschikbaar gesteld.
Naast het zip-bestand hebben we nu ook de huidige afspeellijsten, radio-streams en tvstreams, online gezet. Dit beantwoordt onder andere de vraag van lezer Frank van der Oest.
Hij vraagt: “Zou het mogelijk zijn om twee aparte links te krijgen voor de m3u8-tv- en radiokanalenlijst in plaats van die van het gezipte bestand? Ik wil het namelijk graag importeren in
een Ios-app (Newplay) en daar heb ik url's voor nodig.”
Deze afspeellijsten kun je nu gebruiken in je favoriete mediaspeler:
Radio-streams: https://pvdl.keybase.pub/m3u8/radio.m3u
TV/video-streams: https://pvdl.keybase.pub/m3u8/tv.m3u
Elke maand worden deze lijsten bijgewerkt. De URL's blijven gelijk, de inhoud van de lijsten
wijzigen we maandelijks. Je kunt deze URL's gebruiken in je favoriete applicatie
(mediaspeler).
Maar dat is nog niet alles: we hebben nog een verbetering doorgevoerd. Van lezer Bert van
Gorkom kregen we de volgende vraag binnen: “Gebruik makend van VLC versie 3.4.4 op
Android lijken na het unzippen met RAR zowel de radio- als de tv-speellijst geen entries te
bevatten: "One or more items failed to play". Toen ik vorig jaar met uw speellijsten en een
oudere versie van VLC werkte ging het wel goed. Het lijkt mij of er een formatting probleem
is ontstaan. Kunt u mij helpen?”
Een uitleg van het onderliggende probleem en de oplossing. Enigma2 boeketten kennen
zogenaamde 'placeholders' in de lijsten. Dit zijn extra visuele markeringen in de lijst.
Voorbeeld: in Stream NL regionaal & lokaal: +++Gelderland+++. M3U-afspeellijsten kennen
geen visuele markeringen in de lijst, dus moest er een 'oplossing/truuk' bedacht worden.
In M3U afspeellijsten heb je naam van de stream en de bijbehorende URL. Voor een visuele
markering in de M3U afspeellijst zal je dus een 'dummy' URL moeten verzinnen. Dat was
voorheen de oplossing. Alle markeringen in de M3U-afspeellijst verwezen naar een niet
bestaande lege URL. Echter hier kunnen niet alle mediaspelers mee overweg, met issues tot
gevolg. Mogelijk is dat ook het probleem wat Bert van Gorkom heeft ondervonden.
Nu de oplossing: We hebben voor ALLE visuele markeringen in de M3U een aparte mini
video-intro gegenereerd. M.a.w. we kunnen nu wél een valide URL gebruiken bij een visuele
markering.
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Dat ziet er als volgt uit: https://pvdl.keybase.pub/m3u8/intros/streamnlnationaalnl_tv.mp4

Groet, Peter.”

Satellietclub De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 25 juni, 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 pagina Links op de site van De Transponder is 6 juni 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
Schotels in den vreemde…
In deze rubriek willen we afbeeldingen van aparte schotels en/of aparte plaatsen waar ze
staan. Gezien op tv of vakantie. Stuur maar in!
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VRT Journaal, 4 juni 2022. Een video waarin gebouwen worden getoond die zijn genoemd
naar Queen Elizabeth (70 jaar op de troon). Een van de gebouwen is echter genoemd naar
de Belgische prinses Elisabeth: het Elisabeth-onderzoekscentrum op Antarctica (officieel:
Princess Elisabeth Research Station, zie Wikipedia). Een afbeelding van het gebouw met
een schotel van SES. Let op de haast verticale elevatie aan de zuidpool (71 graden
zuiderbreedte). Bron: VRT. Zie ook de officiële site van het onderzoeksstation.

NPO 2 (EO) Oasis in de Oriënt vrijdag 3 juni. Presentator Kefah is in Zanzibar.
Luchtfoto: schotels op het dak. Door de ligging van Zanzibar (6 graden zuiderbreedte) staan
de schotels hier normaal gesproken erg achterover… echter niet allemaal.

De schotel links is op een andere satelliet gericht dan de schotel rechts.
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De beste tijd gehad…
NPO 5 juni. NOS Journaal 17.00 uur: Russische raketten op Kiev. Lijkt professionele schotel
op het dak van een hotel.
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Zelfde journaal, (afgebrande) woning waar Gino (9) dood werd gevonden.

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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