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Voorwoord  

2022 is al weer half om, wat ging het snel door alle gebeurtenissen in de wereld. Zullen juli 
en augustus rustiger nieuwsmaanden worden? Tot nu toe is het echt geen komkommertijd. 
In dit nummer lees je veel nieuws, soms uniek: elders niet te vinden. Veel leesplezier! 
 
In dit nummer onder andere: 

 Tineke de Nooij (81) 13 augustus terug via Radio Veronica; 

 Test: XORO DAB 700 IR versus Dabman i200; 

 Ziggo geeft klanten per 1 juli een vrije keuze voor het modem; 

 Ziggo geeft iedere lokale omroep een uniek Logical Channel Number; 

 Ziggo geeft klanten van Internet Basic per 25 juli de optie voor vast bellen (VoIP); 

 Diverse TV-zenders uit Oekraïne plots van satellieten, financiering de oorzaak; 

 DW en VOA geblokkeerd in Turkije; 

 VRT's radio2 is vernieuwd; 

 Studio100 staakt tien radiozenders, waaronder 100 Crooners op DAB+. 
 
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 juli. Kanalenlijst Hans van 3 juli is uitgekomen. Te 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 augustus komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit; 

 4 juli: NEWSMAX verscheen (na lang verwacht) fta op Astra 23,5 oost; 

 12 juli, Ziggo wijzigt de indeling van diverse regio's; 

 15 juli, einde Radio Maria op DAB+ kanaal 11C (switch naar 9C). Op 11C krijgen 
100%NL en SALM! een hogere bitrate; 

 17 juli, Tivùsat brengt tien zenders van SD naar HD; 

 20 t/m 27 juli in Beeld & Geluid: Tour de France café; 

 vanaf 25 juli: op Ziggo's Internet Basic is ook vaste telefonie (VoIP) mogelijk; 

 13 augustus, Tineke de Nooij terug op de radio: Radio Veronica (avond); 

 1 september 2022: 'definitieve' 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 

 

 

29 januari 2022: Tineke de Nooij (81) krijgt een koninklijke onderscheiding na haar laatste 

uitzending.  

Laatste? Op 25 juni kwam het nieuws dat Tineke weer op de radio komt. Bij Radio Veronica. 

Hoe, waar en wanneer is nog de vraag. Het zal Vintage Veronica worden.  

Bron: Radio Veronica.  

In april 2021 stelde ze stoppen al verschrikkelijk te vinden (RTL Nieuws). 
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        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 16                    
 

6 juli 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 3/27 
  

   

De eerste uitzending op Radio Veronica zal zaterdag 13 augustus zijn. Tineke krijgt twee 

programma's: een op zaterdagavond en een op zondagavond, van 23.00 tot 00.00 uur.  

Op 4 juli werd bekend dat het niet Veronica Vintage is maar moederstation Radio Veronica. 

Zie Talpa Network. 

 

 

Zaterdag 1 juli hield de NVJ haar algemene ledenvergadering. Aanwezig was de media- 

staatssecretaris Gunay Uslu. Zij ging voor de vergadering in gesprek over onder andere 

Ongehoord Nederland en de 'journalistieke code'.  

Een NVJ-lid vroeg: "Wat te denken van een Fair Practice Code die gekoppeld is aan 

subsidieverlening?" Uslu denkt daar wel iets in te kunnen betekenen. Bron: Villamedia. 

 

 

Het Commissariaat voor de Media is van mening dat de publieke omroepen samen moeten 

onderzoeken wat nodig is om het bestel toekomstbestendig te maken. Langer wachten of 

slechts oplappen van onderdelen is geen optie meer. Het CvdM heeft haar 'opdracht' 

neergelegd in het stuk 'Kijk samen verder!' (met bijlage). Bron: CvdM. 

Zie ook de samenvatting bij de NOS met o.a.: geen zuilen en stromingen meer. 

Frederieke Leeflang, voorzitter Raad van Bestuur NPO, reageerde dezelfde dag al 

instemmend. Zie Spreekbuis. Net als Arjan Lock, de voorzitter van het College van 

Omroepen. Zie NU.nl. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://talpanetwork.com/pers/nieuws/tineke-de-nooij-terug-op-radio-veronica
https://www.villamedia.nl/artikel/staatssecretaris-uslu-wil-fair-practice-code-voor-publieke-omroep
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VRT's radio2 is vernieuwd: een nieuwe slogan (Elke dag telt voor 2), een nieuw jingle-pakket 

en een nieuw logo (alleen een 2). Ook voor de radio2-themakanalen. De studio kreeg een 

opfrisbeurt. Zie de vernieuwde site van Radio 2 en RadioVisie. 

Mogelijk wordt de naam 'radio2' nog aangepast naar 'VRT radio2'. Zie RadioVisie. In enkele 

nieuwe jingles hoorden wij het al. 

Noot: de nieuwe schrijfwijze is dus met kleine letters en de 2 direct daaraan geschreven. 

 

 

 

Week 27..?   (Satkurier/NL) en IPTV blog. 

Op TV: 
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https://iptv.blog/2022/05/insight-tv-uhd-wird-zu-inultra-neuer-sender-inplus/
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Uiterlijk eind 2023 moet Disney wereldwijd met het merk FOX stoppen. Nederland ook dus. 

In Spanje wordt FOX deze zomer omgedoopt in Star Channel. 

Sky Italia stopt 1 juli met de doorgifte van FOX-zenders (zoals Animation, Comedy, Crime en 

Life). Op de Sky Q-ontvanger wordt de app Discovery+ geplaatst. 

Bron: TV Digital Divide (NL). 

Naschrift: FOX en Sky Italia zijn sinds 31 juli 2003 met elkaar verbonden. Beide waren 

onderdeel van het bedrijf News Corp. Thans hoort FOX buiten de USA bij Disney en Sky 

Italia valt onder de Comcast Corporation.  

In 2024 zal de FOX Corporation het alleen recht herkrijgen op het merkenrecht. In de 

Verenigde Staten zijn de FOX-zenders onveranderd van FOX Corporation. FOX News wordt 

daarbij als enige zender ook buiten de Verenigde Staten gedistribueerd.   

 

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost 

Een van onze lezers (Gert) maakte ons attent op het zwart blijven van sommige zenders bij 

Sky Deutschland. Hij mailde en kreeg als reactie dat Sky DE voor sommige zenders over is 

op een ander codeersysteem: icam. Naar wij verwachten volgen er meer zenders. 

 

 

TeleSUR English, de Engelstalige versie van Telesur uit Venezuela, fta. 

Deze zender bestaat thans 17 jaar, zie Advanced TV. 

   

Telesur SD is gestopt maar Telesur HD zit fta te zien. 
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https://corporate.comcast.com/
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https://advanced-television.com/2022/07/04/telesur-comes-to-europe/
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TRACE Latina was gestopt. Zie ook hier: TRACE en Canal+ kwamen niet tot een deal. 

5 juli: TRACE Latina lijkt terug. Op 11817 V is een fta beeld te zien, zonder epg-naam.  

  

RADAeng, overheid Oekraïne in het Engels, plots weg. Ook op andere satellieten. Zie ook 

hierna: financieringsproblemen. 

 
Astra 3B op 23,5 oost 

Newsmax. De USA-nieuwszender was beloofd in juni maar het werd maandag 4 juli, fta. 

 

Op 11934 V stopten de volgende 'dubbele zenders': Comedy Central NL, History HD BNL, 

MTV, Nickelodeon, Paramount Network NL en TV Oranje. Gebracht door CD en TVV. 
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Op 11973 V stopten de volgende +1 varianten van: JOJ Cinema, Markiza, Nova en TV JOJ. 

En op 12344 H sopte de +1 variant van Prima. Skylink voor Tsjechië.  

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

 

29 juni: E4 Extra (nieuw) kwam op de plaats van 4Music. En 4Music op de plaats van Box 

Hits (deze verdween). Beide fta. 

Zoals in het vorige nummer reeds geschreven: wijzigingen bij de fta zenders van CBS. 

CBS Justice is gestopt om plaats te maken voor de zender Legend. 

  

CBS Drama is weg en vervangen door RealityXtra. 

Horror Xtra (en +1 versie).  

 

CBS Reality blijft voorlopig haar naam houden. Zie RXTV. 

Forces TV, de Britse legerzender, weg. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

Eurasia Worldwide begon fta. 

 

Sky Italia en Warner Bros. Discovery hebben hun samenwerking versterkt. Abonnees bij het 

Italiaanse Sky kunnen vanaf 30 juni op hun Sky Q-ontvanger de app voor Discovery+ vinden. 

Met zowel gratis als betaalde kanalen en VOD. Het Discovery + 'Entertainment met reclame'-

abonnement is de eerste twaalf maanden gratis. Bron: Sky Italia. 

RADA, RADAeng, 1+1, Oekraïne, weg.  

We vroegen Eutelsat naar de reden. Het antwoord: geld. Letterlijk: "Actually it seems that 

financing difficulties encountered by the Rada and 1+1 television channels led to the 

termination of their contract on Hotbird." 

Firstlight, reli, fta. Op de plaats van Dieu TV.  

 

MyZen 4K weg. 

Esteghjal FC TV (11179 H) en Esteglal (12520 V) weg. 

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

 

De glasvezelkabels van T-Mobile die her en der in Den Haag zeer slordig zijn aangelegd en 

nog steeds niet zijn opgeruimd. Dat zegt de wijkvereniging Walboduin, die zich kapot ergert 

aan deze situatie. Het probleem had al lang moeten worden opgelost, erkennen T-Mobile en 

de gemeente Den Haag tegenover Omroep West.  

De situatie is al sinds bijna twee jaar zo. Toen werd in opdracht van T-Mobile glasvezel 

aangelegd in de Haagse stadsdelen Loosduinen en Segbroek.   

Bron: Omroep West. 

Noot redactie: niet alleen in Den Haag. Bij een redactielid uit Eindhoven heeft T-Mobile ook 

de roze kabel maandenlang huis aan huis laten uitsteken in de verwachting dat de bewoners 

zouden overstappen. Diverse colporteurs van T-Mobile op gewezen. Hij heeft toen zelf maar 

de kniptang gehanteerd. Ons advies is dus: zelf doen!  
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VodafoneZiggo deelde ons nog mee dat de herindeling van de regio's landelijk al eerder is 

gestart. De regio Helmond (waar o.a. Eindhoven in valt) is op 12 juli gepland, samen met een 

enkele andere regio's. Dan is de herindeling voltooid.  

Lokale omroepen kregen van Ziggo onderstaande informatie gericht aan een lokale omroep 

in de regio Helmond. 

"Ziggo werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening.  

Na het wegvallen van Analoge televisie en het afschakelen van FM radio via de kabel in uw 

regio gaan wij de zogenaamde transportstroom met lokale omroepen opnieuw indelen.  

Door deze aanpassing krijgen alle lokale omroepen een eigen uniek kanaalnummer (de 

zogenaamde Logical Channel Numbers) welke geldt voor alle platformen. Alle lokale 

omroepen zullen vanaf dat moment in de gehele technische regio Helmond te zien zijn en 

niet meer uitsluitend in de eigen gemeente. 

We hebben geprobeerd rekening te houden met de bestaande nummers, maar helaas is dat 

in dit gebied nagenoeg niet mogelijk.  

Na deze aanpassing zullen de omroepen op de meeste settopboxen en TV’s weer met eigen 

naam in de zenderlijst vermeld worden.  

Daarnaast kunnen we in een aantal van onze settopboxen, ook logo’s aan de overzichten 

toevoegen. Op termijn zullen ook de lokale omroepen met voice-control gezocht kunnen 

worden." 

Op de meeste settopboxen… let er dus op als je via een Enigma2-ontvanger kijkt of via een 

TV met DVB-C tuner die de Ziggo kanalenlijst niet kan binnenhalen. 

Noot: meer over LCN kun je hier lezen. Het bepaalt de volgorde van de zenders.  

Zoals eerder geschreven: 1 juli heeft Ziggo niet alleen haar tarieven aangepast maar ook 

haar internetsnelheden. Klanten kunnen door in te loggen zien wat ze thans hebben aan 

product en voor internet de bijbehorende upload- en downloadsnelheid. Ook kan een product 

worden aangepast.  

Tip: test op de site van Ziggo je internetsnelheid. Is het niet correct? Reset dan eerst het 

modem voor je de klantenservice belt. 
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Warner Bros. Discovery (WBD), heeft de ontwikkeling van lokale originele producties voor 

streamingdienst HBO Max in Scandinavië, Centraal-Europa, Nederland en Turkije stopgezet. 

De reden is een strategische herziening waarbij mogelijk HBO Max en Discovery+ worden 

samengevoegd. Bron: DigitalTV Europe en Spreekbuis. Op basis van Variaty. 

 

 

De hockeywedstrijden uit de Nederlandse Hoofdklasse zijn de komende jaren te zien op 

Viaplay. Het streamingplatform heeft de uitzendrechten binnengehaald. 

De interlands van Oranje blijven wel op Ziggo Sport en deels via de NOS te zien.  

Bron: NU.nl en Hockey.nl. 

 

 

Per 11 september 2022 stopt de Rai met de middengolfuitzendingen. Rai Radio 1 zit daar 

nog op. Rai Radio 1 blijft op FM, DAB+, internet, DVB-T en satelliet te beluisteren.  

Op de middengolffrequenties van Rai Radio 1 worden ook de audiobeschrijvingen van 

enkele tv-programma’s van Rai 1, Rai 2 en Rai 3 uitgezonden. Deze beschrijven in woord 

wat er op tv te zien is. Speciaal voor blinden. De audiobeschrijvingen zijn ook te ontvangen 

op de tweede audiokanaal via DVB-T en de satelliet. Bron: Rai.  

Noot: de radiozenders van de Rai vind je ook in Kanalenlijst Hans, zowel voor satelliet als in 

het boeket Stream Italië.  

 

 

Vanaf 1 september kan in grotere delen van Nederland naar de Duitse DAB+ commerciële 

mux op kanaal 9D geluisterd worden. De reden: op 31 augustus wordt in Nederland kanaal 

9C vrijgegeven. De Duitse zenders in NRW (Nordrhein-Westfalen) kunnen dan hun 

zendvermogen verhogen.  

Het gaat om acht bestaande zenders die naar 10 kW gaan en een nieuwe zender in Bonn. 

Bron: Satellifax (NL). 

NRW deelt 395 km met de Nederlandse grens en 99 km met de Belgische. Luisteraars in BE 

en NL zullen dan ook een betere ontvangst van de Duitse zenders via 9D krijgen. 

Radio-TV-Nederland: "Tussen 1 juni 2022 en 1 september 2022 zal de regio indeling 
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https://www.spreekbuis.nl/warner-bros-discovery-stopt-met-nederlandse-orginals/
https://variety.com/2022/tv/global/hbo-max-europe-originals-development-1235308730/
https://www.nu.nl/media/6210391/streamingdienst-viaplay-gaat-ook-hoofdklasse-hockey-uitzenden.html
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veranderen zoals op de landkaart rechts te zien is."  

Kanaal 9D: noordwest en zuidwest Nederland.  

   

Ook in het noorden van Duitsland wordt DAB+ versterkt. De NDR plaatst op diverse plaatsen 

nieuwe zenders. Zie Satellifax voor alle details. 

Ook in zuid-west Duitsland verbetert de SWR de DAB+-ontvangst (InfoSat). Daarbij krijgt 

men technische ondersteuning van ON AIR Support. Hier de actuele en verwachte stand. 

 

 

Zoals bekend voegde Ziggo op 30 juni vijf nieuwe HD-zenders toe. Het gaat om FilmBox, 

njam!, duck tv, Curiosity Channel (later: 'binnenkort' is te zien op 30 juni) en Playboy TV 

Europe. Zie hier voor een toelichting. 

 

De zenders waren al veel eerder in het Ziggo-netwerk opgenomen met een melding. 

FilmBox komt voor alle Ziggo-abonnees (3,4 miljoen huishoudens) beschikbaar. Een 

filmkanaal zonder onderbrekingen voor reclame. Zie Spreekbuis. Pakket: TV Standard. 

Ducktv komt maar Pebble TV verdwijnt. Voor Pebble TV kun je nu o.a. terecht bij NLZiet. 

Ook Extreme Sports Channel en CBS Reality verdwenen. 
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Ook op het Providerforum is het een topic, zie hier. 

 

 

Op 28 juni heeft NLZIET de reclamevrije en geweldloze kinderzender Pebble TV 

toegevoegd. Bron: NLZIET. 

 

 

100 Crooners (van Studio100) is gestopt met haar uitzendingen. Daarmee is ook de 

distributie via DAB+ gestopt in Vlaanderen. Bron: MediaMagazine. 

Ook de negen andere themakanalen (100 Zen, 100 Classics, 100 Films, 100 Funny Facts, 

100 Kids, 100 Musicals, 100 Slows, 100 van jou en 100 Women) zijn gestaakt (RadioVisie). 

 

 

Eurovision Services, een onderdeel van de EBU, maakte 1 juli bekend te beginnen met 

testuitzendingen in DVB-S2X. Leden van de EBU kunnen meedoen of de testen volgen. Als 

de testen succesvol blijken zal de netwerkoptimalisatie worden versneld. 

"Eurovision Services is organising free-of-charge DVB-S2X test transmissions throughout the 

summer. If these tests are successful, we will further accelerate the network optimisation in 

the following months." 

EBU-leden (vooral openbare omroepen) kunnen zich via een special e-mailadres 

aanmelden. Meer informatie hier en hier. 
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In juli zal Boom Light in de UK starten. Met muziek van de 1950s. Easy listening "From Nat 

King Cole to Sarah Vaughan, Al Martino to the Seekers, Andy Williams to the Carpenters." 

Niet via DAB+ in de UK maar enkel via internet. Testuitzendingen zijn er nu al via Alexa. 

 

 

Amazon Prime, de streamingdienst en bezorgdienst, moet men in twee klikken kunnen 

opzeggen. Dat hebben de Europese Commissie en de consumentenautoriteiten van de EU-

lidstaten waaronder de ACM afgesproken met Amazon. Bron: ACM. 

 

     

Ben je liefhebber van klassieke muziek? De Stichting Concertzender heeft voor Android een 

nieuwe app uitgebracht, zie hier. Een iOS-versie verschijnt binnenkort. 

De collega's van ClassicNL hebben ook een app voor Android en Apple, zie hier. 

Beide zijn ook via diverse kabelproviders te beluisteren. ClassicNL ook via DAB+ 7D en 

satelliet. ClassicNL zit op Astra 23,5 oost, 11739 V. Ondanks foute vermelding op hun site. 

 

Bij veel kabelproviders is tijdelijk de zender One World TV te zien. Bron: Totaal TV. 

 

De M7 Group heeft een nieuw bestuurslid: Jeroen Bergman. Hij is verantwoordelijk voor de 

bedrijfsontwikkeling. Hij komt in de plaats van Bert Habets die vorig jaar ontslag nam uit de 

M7 Board. Bron: persbericht M7 Group.  
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Lokale omroepen 

  

RTV Winterswijk heet thans 1Achterhoek. De omroep zit niet meer in Winterswijk maar in 

Lichtenvoorde en is er voor de regio Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. 

 

  

SBL (Stichting Berkelland Lokaal) wordt de lokale omroep in de gemeente Berkelland. In 

samenwerking met REGIO8 wil de omroep ruimte geven aan lokaal nieuws en tegelijkertijd 

een slag slaan in de professionalisering. Bron: Regio8. 

 

   

Het voltallige bestuur van regionale omroep 1Twente is per 1 juli opgestapt. Aanleiding is het 

zoveelste uitstel van een politieke beslissing over structurele financiering van de publieke 

omroep. Bron: 1Twente.  

Zie daar de video, men vindt zich de beste lokale omroep van Nederland. Het bestuur zijn 

ook vrijwilligers doen hun best maar worden moe van al het cijferwerk. Een raadslid verklaart 

dat een aantal partijen moeite heeft met structurele financiering.  
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De 'Radio Minerva Tripel 7,0%' is begin juli te koop. Gebrouwen ter gelegenheid van het 40-

jarig bestaan van de Antwerpse zender Radio Minerva. Houd de site in de gaten… 

Men zoekt nog horeca-uitbaters. Delhaize zal de tripel ook brengen. RadioVisie wist dit 25 

juni te melden. 

 

De lokale omroep voor Nuenen, de LON, komt met een tweede tv-kanaal. Dit zal enkel via 

KPN en T-Mobile worden gebracht, dus niet via Ziggo.  

Het tweede tv-kanaal is vooral gericht op ouderen in Nuenen. Inhoudelijk: allerlei vormen van 

amusement, kerkdiensten, uitvaarten. Nieuwe werkwijze gemeenteraad door introductie van 

het BoB-model. Ruimte is er ook voor Sinti's met hun muziek en cultuur. Maar ook brengen 

ze biljarten, sporten en bewegen door en voor ouderen. 

Radio Media (West-Vlaanderen) is gestopt. Lees meer bij 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 

Oswald heeft problemen met het bewerken van Kanalenlijst Hans. Hij gebruikt DreamSet en 

heeft OpenPLi in zijn DM920. Dit image zou hij gekregen hebben via een lid van het Sat4All-

forum. En daar gaat het mis: er is voor DM920 door OpenPLi geen image gemaakt. Er zijn 

wel namaakversies in omloop.  

We hebben een afbeelding van het scherm voorgelegd aan het OpenPLi-team en kregen 

een bevestiging. Dus wederom: hoed u voor namaak! 

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

 

Komkommertijd waar niets dan kwel op TV is… klopt dat wel? Het klopt dat er minder 

gekeken wordt maar nog altijd meer dan twee uur per dag. De kijktijd daalt in de 

zomermaanden gemiddeld 12%, maar het weekbereik neemt met gemiddeld 6% af. Mensen 

kijken dus minder lang televisie in de zomermaanden, maar ze kijken wel. 

De luistertijd van radio daalt maar 6% in de zomermaanden. Men luistert minder thuis en 

meer elders zoals op de camping of het strand. 

Deze en andere 'mythes' kun je lezen bij Adformatie, het vakblad voor reclame. 

 

 

Op de site van Totaal TV (25 juni) worden alternatieven gegeven voor de verhoogde prijzen 

voor internet. Jarco Kriek noemt als opties overstappen en DSL. Dat laatste zou goedkoper 

zijn. 

Commentaar: er zijn meer opties. Denk aan het downgraden van je huidige abonnement 

naar een lagere snelheid (1000 Gb is niet altijd nodig…) of beperk je pakket (vaste telefonie 

er uit bijvoorbeeld).  

DSL is niet altijd goedkoper en heeft nadelen. Hoe verder je van een wijkcentrale zit hoe 

lager de download-snelheid. Ook bij meer gebruikers. En als je thans coax in huis hebt dan 

moet deze worden vervangen. Voor iedere TV moet ook een aparte ontvanger gehuurd 

worden. Op de site van KPN kon een redactielid DSL krijgen voor € 52,50 (inclusief TV voor 

€10,- met één ontvanger).  

Er zijn goedkopere DSL-aanbieders dan KPN, zie de site internetten.nl. Het kan bijvoorbeeld 

al voor een € 24,-/maand voor één jaar, daarna € 32,50. Dan heb je echter maar 20 Mb 

download en geen TV. Check op postcode in Eindhoven. 

 

Een alternatief dat Totaal TV niet noemt, maar door ons al eerder is Internet Basic van 

Ziggo. Dit kost € 35,-/maand (de eerste zes maanden: 50% korting). Je hebt dan 50 Mb 

download en 20 Mb upload. Voor veel gebruikers is dit voldoende. En… op iedere Ziggo-

aansluiting zit 'Kabel TV' met vele ongecodeerde zenders.  

Bij DSL-aanbieders heb je doorgaans geen TV. Bij Ziggo is de coax in een TV met DVB-C 

tuner aan te sluiten. Een aparte ontvanger is dan niet nodig. 

Op 5 juli bericht VodafoneZiggo ons dat men vanaf 25 juli 2022 bij het Internet Basic-

abonnement ook een vaste telefoonlijn (technisch VoIP genoemd) kan bestellen.  

De prijs voor VoIP is, net als bij andere pakketten, € 3,50 per maand. 
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Het is jammer dat Ziggo dit pakket zo 'verstopt' op haar site en nog geen melding maakt van 

de mogelijkheid VoIP toe te voegen. Als lezer van de UP/DOWNLINK weet je het nu al…  

VodafoneZiggo deelt ons nog mee: "Op dit moment loopt er overigens een actie met zes 

maanden 50 procent korting voor nieuwe klanten op een Alles in Een-pakket. Als klanten 

hiervoor kiezen, betalen zij de eerste zes maanden een bedrag van slechts 1,75 euro voor 

Vast Bellen." Zie hier. 

Op 2 juli bracht Totaal TV het product Internet Basic ook onder de aandacht als 'internet-

only'-product. Verwar dit niet met Ziggo's product 'Internet Only' (of 'Internet Start)! Dat 

prodcut kent andere snelheden en een andere prijs (€ 43,-).  

 geeft:  

Dus… voor je vanwege het geld overstapt naar DSL, zoek het grondig uit!  

 

 

Op 30 juni bracht Telecompaper het bericht dat bijna 1/3 van de Nederlanders wil bezuinigen 

op telecomdiensten vanwege de inflatie. 

 

 

Van 20 t/m 27 juli in Beeld & Geluid: Tour de France café.  

 

   

Vrije modemkeuze, ook voor klanten van Ziggo. Dit deelt de ACM 30 juni op haar site mee:  

"De ACM heeft in juni een last onder dwangsom opgelegd aan Ziggo, omdat Ziggo niet 

overal voldeed aan de regels voor vrije modemkeuze die op 28 januari zijn ingegaan. 

Inmiddels kunnen alle klanten van Ziggo een eigen modem of router aansluiten, zo heeft 

Ziggo laten weten. De ACM gaat er vooralsnog vanuit dat de opgelegde last onder 
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dwangsom niet ingevorderd hoeft te worden, maar blijft de komende tijd monitoren of er 

meldingen/klachten zijn van eindgebruikers." 

 

 

In Eindhoven ligt een terrein genaamd Strijp-S. Het is een van de voormalige terreinen van 

Philips. Producten werden daar gemaakt in gebouwen die in lijn met elkaar liggen 

(tegenwoordige tijd, ze staan er nog!). Ook het NatLab was op Strijp-S te vinden. 

Het laatste gebouw was voor opslag en transport: het Veemgebouw. Dit hoge gebouw was 

ooit hoger door een houten zendmast voor experimentele TV. Om dit te gedenken is 23 juni 

een nieuwe stalen behuizing van 16 meter geplaatst. Met verlichting.  

Zie Studio040 (met video) en ED. 

     

 

 

 

Eerder schreven we over de internetdienst van Eutelsat via de satelliet: EUTELSAT 

KONNECT. Deze service kan nu ook worden gebruikt voor het doorsturen van live streams 

van evenementen. Zo zijn deze overal, dus ook in afgelegen gebieden, te zien. 

Het bedrijf TIM heeft hiervoor de ontvanger TimVision Box op de markt gebracht. Deze werkt 

met ABR (Adaptative Bit Rate) multicast-modus. Dit is samen met Eutelsat ontwikkeld. 

Bron: TIM (NL). 
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In het vorige nummer meldden we dat België een vierde telecomprovider krijgt. Maar dit kan 

wel eens niet door gaan. Telenet blijkt in februari naar de Raad van State te zijn gegaan om 

de vernietiging van een deel van de wetgeving achter de veiling te vragen. 

Het is nog onduidelijk of Telenet zal doorzetten met de procedure bij de Raad van State. De 

kans wordt klein geacht. Een definitieve beslissing komt er pas wanneer de veiling technisch 

volledig afgerond is. De komende weken moet dat gebeuren. Bron: De Morgen. 

 

 

In Egypte zijn vier websites gesloten die illegaal tv-kijken mogelijk maakten. Vooral beIN-

Sports werd veel bekeken en miste inkomsten. 

In Egypte zelf waren er in mei 2022 minstens 1,8 miljoen gebruikers. Wereldwijd nog eens 

meer dan 4,8 miljoen.  

De vier sites zijn nu doorgelinkt naar 'Watch legally'. Daar staan veel providers met hun logo. 

Als je daar op klikt word je doorgeleid naar de abonnementenpagina. 

Het platleggen van de vier sites was een actie van de BeIN Media Group en ACE.  

Bron: Alliance4Creativity. 

 

 

De Turkse overheid blokkeert sinds 30 juni de sites van zowel de Deutsche Welle (DW) als 

de Voice Of America (VOA). Officieel omdat er geen licentie zou zijn. Bron: DW. 

Sinds 4 maart 2022 wordt de site van DW al door de Russische overheid geblokkeerd (DW). 

 

Op de Eutelsat 5 West B is het op transponder 12585 H niet meer mogelijk de Italiaanse 

zenders te ontvangen in de T2 MI mode (RL Piemonte 1). Dit is zelf geconstateerd en 

bevestigd door Christian Lyngemark.  

De zenders zitten nu op de Eutelsat 9B, maar beam Italië.  
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Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

Russische TV-staatszenders (Rossiya RTR/RTR Planeta en Rossiya 24/Russia 24) 

verdwenen 25 juni vanwege de zesde EU-sanctie van Europese satellietproviders Eutelsat 

en SES. 

Op 30 juni verdwenen er plots een aantal TV-zenders uit Oekraïne. Denk aan RADA, de 

zender van de overheid (in diverse varianten, Engels en Russisch). Maar ook 1+1, Dorama, 

Inter, ICTV, enzovoorts. De reden? We vroegen het 1 juli aan Eutelsat.  

Hotbird 

 

 

Niet alle zenders uit Oekraïne zijn verdwenen. Via de Hotbird (10930 H) kan nog naar RADA 

en UA TV worden gekeken. Op 11219 H: Ukraine 24 HD. Op de Astra 19,2 zit UA:Pershyi.  
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Op 1 juni 1992 begon de BBC World Service met speciale uitzendingen voor Oekraïne: BBC 

News Ukraine (BBC News Україна). Via de korte- en middengolf. In 2011 enkel via internet. 

Ook nu, tijdens de oorlog door Rusland is men op allerlei manieren te beluisteren: de website 

bbc.ua (Google NL), een YouTube-kanaal, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok 

en Viber.  

Lees meer bij Advanced TV en op de site van BBC News Ukraine (Google NL). 

 

 

De Duitse wereldomroep Deutsche Welle (DW) zendt sinds 1 juli elke avond van 21.00 tot 

21.30 uur uit via de middengolf met een op Moskou gericht radioprogramma (taal: Russisch). 

Er wordt gebruik gemaakt van een 300 kW sterke Nautel NX-300-zender in Viesintos 

(Litouwen) op 1386 kHz, die geëxploiteerd wordt door Radio Baltic Waves International. 

Bron: RadioVisie. 

Hardwarenieuws 

XORO DAB 700 IR (versus Dabman i200) 

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 10 schreef Gerard een item over het combineren van een 

DAB+-buitenantenne met zijn schotelinstallatie. Zijn huis was te goed geïsoleerd, zodat 

alleen sterke lokale muxen ontvangen konden worden. Hij sloot daarom een buitenantenne 

aan op een moderne tuner. En combineerde dit met zijn schotelinstallatie zodat er maar één 

kabel (bestaande coax voor satelliet) naar binnen ging.  

 

Een alternatief voor een losse tuner (die op een versterker moet) is een aparte radio. Deze 

moet dan wel voorzien zijn van een antenne-ingang (coax of F-connector). De meeste DAB+ 

radio's hebben een vaste uitschuifbare antenne. Dus was het even zoeken. 

Hans kocht een compacte Imperial Dabman i200 (133 mm hoog, 320 mm breed en 103 mm 

diep) radio (hierna: Dabman). Deze past mooi onder de pc-monitor. Volgens  Tweakers is 

deze radio in 2018 uitgebracht. 

  

De eerste dagen ging het goed, maar daarna waren er veel 'vastlopers'. De radio bleef 

bijvoorbeeld naar het netwerk zoeken en was niet meer vooruit te krijgen. Zelf niet bij een 

harde reboot. Een software update was niet beschikbaar. Soortgelijke klachten kon je ook op 

internet lezen. Dus werd de Dabman teruggestuurd naar de webshop.  
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Het werd zoeken naar een soortgelijke radio. Deze werd gevonden in de XORO DAB 700 IR 

(hierna: XORO). Zie de website van XORO Duitsland. Of bij Tweakers. Prijstechnisch gelijk 

aan de Dabman (rond de € 120,-). 

  

De uitschuifbare meegeleverde antenne kan men afschroeven. Deze zit op een F-connector-

poort om een externe antenne aan te sluiten. 

De afmetingen van de XORO zijn nagenoeg gelijk aan de Dabman (past onder de monitor). 

Beide hebben een aan/uit-schakelaar. De gebruikte icoontjes in het menu komen met de 

Dabman overeen. De Dabman heeft een handleiding met onder andere Nederlands. De 

XORO heeft enkel de Duitse taal in haar boekje staan.  

Er zijn ook verschillen. Zo heeft de Dabman de mogelijkheid ook een vaste verbinding met 

een modem te maken (LAN-poort). De XORO werkt enkel met WiFi.  

   

Dabman i200  versus XORO DAB 700 IR  

Belangrijker is het gebruik. In het menu kan men onder 'Configuratie' het 'Netwerk' vinden.  

Er zijn diverse opties om te verbinden, zoals via indrukken van de WPS-toets op het 

internetmodem. 

Ook de optie 'Software updaten' staat in het configuratiescherm en… werkt! De ontvanger 

download nieuwe software.  

Op de site van XORO staat ook software voor de DAB 700 IR. Deze is niet echt nodig, aldus 

de servicedesk: "Guten Tag, dieses Update ist nur für den Ton, da es bei einigen Geräten 

sein kann das der Sprung von Stufe 10 auf 11 ein sehr großer unterschied ist. Mehr wird 

dadurch aber nicht behoben. Die aktuelle Software sollte also schon auf dem Gerät sein." 

Zowel bij de Dabman als XORO kun je je locatie ingeven. Makkelijk voor lokale radio's. Maar 
ook: weersinformatie. Deze is te zien als je de ontvanger in stand by zet. Dan wisselt de klok 
na enkele seconden in het plaatje voor het actuele weer. Met de cursor op de 
afstandsbediening is meer weer (voorspelling vandaag en vier dagen verder) te zien. 
De servicedesk van XORO gaf aan dat het weerplaatje eens per uur wordt ververst. Mits de 
ontvanger (via Wifi) met het internet verbonden is: "Solange das Gerät mit dem Internet 
verbunden ist sollte es eigentlich das Wetter 1x pro Stunde aktualisieren." 
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Beide ontvangers kunnen gekoppeld worden aan de site MediaYou. Je kunt daar gratis een 

account maken. Meerdere accounts zijn mogelijk door een ander e-mailadres te gebruiken. 

Met de koppeling via het MAC-adres van de radio kunnen vele favoriete zenders worden 

aangemaakt en in zelf bedachte mappen worden gezet.  

In het menu van de radio te vinden bij het icoon 'my MediaU'. De op de website gemaakte 

boeketten komen dan in het menu van de radio terug.  

   

Ook is er een app beschikbaar voor beide radio's. Mits in hetzelfde netwerk kun je je radio 

dan vanaf de smartphone bedienen. 

Het voert te ver hier alle opties uitgebreid te beschrijven. Zie de handleiding voor meer. 

Conclusie: de XORO is een stabielere ontvanger dan de Dabman. De opties zijn grandioos. 

Een hele enkele keer is de WiFi het netwerk kwijt maar die is zo te herstellen. Nadeel is dat 

er geen vaste verbinding (LAN) mogelijk is.  

 

Tot slot: met veel zoeken zijn deze twee ontvangers gevonden. Wie kent een soortgelijke 

(lees: externe antenne-ingang, compact, FM/DAB/internet)? Het is niet ons doel reclame te 

maken en zullen vergelijke ontvangers dan in het volgend nummer melden.  
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DAB+ en schotelinstallatie over één kabel, vervolg 5 

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+.  

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 14 een derde vervolg. 

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 15 een vierde vervolg. 

Dit bewijst dat het onderwerp leeft onder vele lezers. Daarom hier een vierde vervolg. 

In dit vijfde deel: reacties op vervolg 4, reflectie en xxxx. 

Reacties op eerdere berichten 

Ron (uit Budel) deelde (26 juni) mee: "Gisteren mijn 'antennepark' verhuisd. Alles stond recht 

boven de kamer waar al mijn apparatuur staat. Gevolg: veel storing veroorzaakt door mijn 

PC, beeldschermen etc. Ondanks dat ons dak geïsoleerd is, inclusief dampwerende folie en 

dus een stuk van de storing zou moeten tegenhouden. 

Nu staat alles boven de garage en de ontvangst is sterk verbeterd: Caroline en Brainport op 

de middengolf komen nagenoeg storingsvrij binnen als ik de loop goed uitricht. Wel nog met 

ruis, maar het is tenslotte middengolf en ze zenden met weinig vermogen.  

Meteen maar de antennes BOVEN elkaar gemonteerd in plaats van in elkaar. Toch is er nog 

storing en mijn vermoeden is dat dit uit het huis komt. Daarom gisteren met een draagbare 

radio op batterijen door de tuin gelopen en als ik verder van het huis kom, zijn de storingen 

inderdaad bijna weg. Helaas staan huizen (ook het mijne) tegenwoordig vol met allerhande 

stoorzenders en het lichtnet fungeert dan waarschijnlijk mooi als zendantenne. We zullen er 

mee moeten leren leven..." 
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Tip dus voor andere lezers: bij storing zet je de antenne verder van je apparatuur en loop je 

eens rond met een draagbare radio om storingsgevoelige zones op te sporen.  

Reflectie 

In het vorige nummer is reflectie kort genoemd. Daar kwamen vragen over binnen. We 

hebben Sjaco (bestuurslid De Transponder) bereid gevonden een uitleg te geven. 

Sjaco: "Er bereiken mij vragen over het ontvangen van Digitenne (DVB-T2) en DAB+. 
Ik zal proberen in Jip en Janneke taal hier iets over te zeggen. 
 
Het is begonnen met dit voor te stellen als een middel om storingvrij geluid en beeld over te 
brengen. Digitaal zou je geen last hebben van storing en reflecties.  
Als je last had van reflecties in het analoge tijdperk kon je het beeld nog een aantal malen 
naast elkaar zien. Dit kan digitaal niet. Ideaal dus. 
Om te begrijpen waarom het op sommige plaatsen niet of slecht werkt Is enige uitleg nodig. 
Digitaal zenden doe je met een'en en nullen. Dat lijkt eenvoudig zender aan is een 1  
en zender uit een 0. Maar zo eenvoudig is het niet. Aan de ontvanger kant is zender uit niet 
geen signaal. Er zit een behoorlijke hoeveelheid ruis in. 
En signaalpulsen die een omweg hebben gemaakt reflecties die terug komen via de 
omgeving. 
Door het kantelpunt, is het een 1 of een 0, vrij hoog te leggen is al dat overbodige signaal 
een 0. Geen probleem dus. 
 
Het wordt anders als het directe signaal van de zender wordt verzwakt of afgeschermd door 
een gebouw of bomen. Dan heb je alleen nog maar de reflecties en die hebben allemaal een 
andere route afgelegd en kunnen daardoor elkaar versterken maar ook tegenwerken. Dit 
verklaart dat je op de ene plek geen ontvangst hebt en een paar meter verderop wel. 
Wat dan ook veel wordt gedaan is een richtantenne op dak plaatsen. 
Regelmatig zie ik dan dat er ontvangst is van 100% maar geen beeld of geluid en als je een 
scan uitvoert de ontvanger wel even stopt op die frequentie maar geen zender heeft 
opgeslagen. 
Dat komt dan door oversturing. Een ontvanger kan niet veel met de enen en nullen als er 
geen informatie is over wat het is en wat die er mee moet doen. Dat wordt door de zender 
AM meegegeven met het digitaal signaal. Bij oversturing is dat weggevallen. Is dat het geval 
kun je er een verzwakker tussen zetten. Bij sommige ontvangers is het ook mogelijk de a.g.c. 
(automatic gain control, vroeger uitgestelde a.v.r.) aan te zetten. De eerste versterkertrap 
wordt dan terug geregeld. Het blijft raar, eerst een antenne installeren met een hoge 
versterking en het daarna weer verzwakken  Maar je bent wel de reflecties kwijt en heb je 
dus een beter signaal. In tegenstelling met een antenneversterker geeft de versterking door 
het richteffect te verhogen geen extra ruis." 
 

Softwarenieuws 

 

Bron: Ziggo Community. Lees daar wat er veranderd is.  
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Er zijn veel klachten gekomen na de update van de app Ziggo GO. Op het Ziggo Community 

kunnen meldingen worden gedaan. Reeds gestuurde meldingen kun je daar lezen, dan 

bespaar je je de moeite van het insturen. Zie o.a. ook MediaMagazine.  

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 27 augustus, van 11.00 uur tot 16.00 uur, 

een clubdag gepland. In juli is er vanwege de vakantie geen clubdag. 

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.  

In het vorige nummer hebben we een link geplaatst naar Totaal TV en RadioVisie naar een 

artikel over onze satellietclub De Transponder en Kanalenlijst Hans. Ook het Duitse blad 

Digital Fernsehen (5.2022) heeft een artikel gemaakt (papieren editie).  

Met dank aan lezer Henk die dit opviel en scande voor ons. 

   

 

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.  
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Uitsmijter: Schotels in den vreemde, deel 3 

 

In het NOS Journaal van zondag 26 juni, 12.00 uur, was er een bericht over een camper die 

in de Maas lag. Gestolen van de eigenaar, gevochten met de eigenaar en gewond geraakt 

maar toch met de camper gaan rijden… de Maas in. Even geen TV kijken in deze camper… 

 

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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