UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 21
Voorwoord
Naar wij hopen ontvangt iedere aanmelder van de e-mailnotificatie nu weer een melding. Zie in dit
nummer een uitvoerige ict-uitleg. Pff… inderdaad.
In dit nummer onder andere:
 Vrij zicht van schotel naar satelliet of landantenne naar zendmast, hoe te bepalen?
 Wat ging er mis met het versturen van de vorige UP/DOWNLINK en waarom?
 Test Dreambox One-UHD Combo met software voor VOD-diensten;
 VRT MAX start maandag 29 augustus;
 Veel leuke uitsmijters.
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:


5 augustus. Kanalenlijst Hans van 5 augustus is uitgekomen. Te downloaden via de site
van De Transponder (met linken naar VLC-bestanden van de streams) of in het forum
van OpenPLi (met ipk-bestanden van de kanalenlijsten voor usb). Zie ook Totaal TV.
Begin september komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit;



27 augustus t/m 9 oktober: regelmatig te horen is Retro Radio Live door Beeld en Geluid.
Gratis toegankelijk. Live radio vanaf de eerste stereo Hilversum 3 apparatuur,
winkelcentrum de Gooische Brink te Hilversum;
31 augustus. 192TV herdenkt stoppen Radio Veronica (zeezender), zie hier.
1 september. Start 4ever49 Radio;
1 september 2022: 'definitieve' nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL;
2 t/m 6 september, IFA in Berlijn.


















Zaterdag 3 september en zondag 4 september is de zendmast in Hoogersmilde open
voor bezoekers. Een bezoek kost € 10,-pp. De opbrengst gaat naar het goede doel. Zie
hier;
9-12 september. IBC2022 in de RAI Amsterdam;

10 september. Helmondse Radiomarkt. Niet in Helmond maar in Deurne, zie hier;
24 september. Radiomarkt 'De Lichtmis', met een Radio Onderdelen Markt (ROM).
Locatie: parkeerterrein wegrestaurant De Lichtmis, zie hier;
24 september. Radio Maria houdt een open dag in Den Bosch;
29 oktober. Dag voor de RadioAmateur 2022, IJsselhallen, Zwolle, zie hier;
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

Radio NL bv heeft 1 augustus van het CvdM voor vijf jaar toestemming gekregen om een
commerciële radio te beginnen onder de naam Vibe Radio. Een website is er al. Daar is nu
alleen een online stream. Of deze zender ook via de ether gaat uitzenden is ons niet bekend.
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De restyling van de VRT-zenders gaat verder. Na de grootste familiezender Radio2 is nu
MNM aan de beurt. De VRT-jongerenzender klonk vanaf maandag 22 augustus, 06.00 uur,
helemaal anders. Zie TVvisie. Het logo blijft hetzelfde.

België Franstalig: DH Radio vanaf 29 augustus omgevormd tot LN Radio. Bron: RadioVisie.

Persbericht hier. Stream hier.

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

Op 15 september gaan er informatiebalken lopen op de SD-variant van de ARD-zenders
One en tagesschau24 en de ZDF-zenders ARTE en phoenix.
Deze zender zullen per 15 november stoppen. De SD-kijkers worden geïnformeerd over de
HD-variant van genoemde zenders. Overschakelen dus. Je hebt wel een ontvanger nodig
die DVB-S2 aankan.
De SD-transponder 10744 H zal voor Kerstmis buiten gebruik worden gesteld.
Bron: ARD en InfoSat.

26 augustus 2022 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 3/25

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 21

SWR2 5.1 is gestart, dat schreven we al eerder. Maar uit een bericht blijkt dat men helemaal
nog geen surround uitzendingen heeft. Het zou gaan om een voorbereiding.
Het gaat overigens niet om Dolby Digital 5.1 maar AAC. Dit zou bandbreedte besparen en
toch een betere klankkleur geven. Bron: 4filme.

Astra 3B op 23,5 oost
Geen bijzonderheden te melden.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2/28,5 oost
Earthx TV, al eerder kondigden wij de testuitzendingen aan. De officiële start was donderdag
25 augustus 2022 (20.00 uur onze tijd). Dit valt onder andere op de maken uit een bericht
over kanaalwijzigingen door Sky UK.

Uit een eerder bericht blijkt Earthx TV fta via Freeview te zien te zijn. De zender was een dag
eerder aan het aftellen…

De start was rustig, na 0 seconden een logo en de programma's begonnen, fta.

Uit de nieuwe Sky UK-kanalenlijst blijkt ook dat Arise News, uit Nigeria, verdwijnt. Uit de Sky
UK-kanalenlijst, want de zender was 26 augustus nog gewoon te zien.
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
BFC, Italiaanse nieuwszender, naar andere transponder, fta.

DAB+
Omdat er zoveel over DAB+ te vermelden is krijgt DAB+ een eigen rubriek. Dat leest fijner.
Nederland
De stand van zaken met de aanpassingen die voor 1 september (zouden moeten)
plaatsvinden aan het Nederlandse DAB+-netwerk:








25 aug: Megen naar 7C;
25 aug: Lelystad naar 8B;
6B stopt op 1 september of kort daarna en vanaf dat moment hebben 6A, 7C (noord)
en 12B eigen muxen met programma’s die uit het oude 6B voortkomen. Ook de
namen van de muxen worden dienovereenkomstig aangepast;
Inmiddels is ook Loon op Zand al op 7C. Dat was later gepland. Datum ergens in de
vorige week maar niet precies bekend;
Doetinchem zou op 19 augustus naar 12B gaan maar dat lijkt vertraagd
Op radio-tv-nederland.nl zijn diverse planningsdata verschenen. Uiterlijk 1 september
is vaak eerder. Op 30-8 en 31-8 alsmede 1-9 vinden er veel omschakelingen en
inschakelingen plaats.

Elders

Schlager Radio (Duitsland, nationaal en regionaal) heeft een zusje, de partyzender Hossa!
De zender is behalve online nu ook via DAB+ te beluisteren. Berlijn 7D. Stream hier.
Bron: Digital Fernsehen en RadioWoche.
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Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enzovoort

Er zijn nu zoveel streamingdiensten… het kost een fortuin op alles een abonnement te
nemen. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer abonnees opzeggen en switchen naar
een andere VOD-aanbieder. Deze trent is goed merkbaar in de USA. Bijna 20% van de
abonnees op een streamingdienst zoals Netflix, Disney, HBO Max of Apple TV+, zegde in de
afgelopen twee jaar drie of meer keer zo'n abonnement op. Europa volgt doorgaans de USA.
Bron: RTL Nieuws op basis van The Wall Street Journal.
Radio 4ever49 start 1 september met uitzendingen. Ze nemen het stokje over van
Loopreizen radio. Op dit moment worden de studio's in Barendrecht gebouwd.

Op 26 augustus 2002 heeft KPN het nieuwe en verbeterde aanbod voor toegang tot zijn
glasvezelnetwerken voor wholesale-afnemers gepubliceerd. Het verbeterde aanbod gaat per
direct in nu ACM de toezeggingen van KPN bindend heeft verklaard. De komende jaren is de
doorberekening van de inflatiestijging aan wholesale-afnemers beperkt. Het nieuwe aanbod
geldt voor een periode van 8 jaar voor bestaande en nieuw uit te rollen glasvezelnetwerken.
Meer details bij KPN.

VRT NU heet vanaf 29 augustus: VRT MAX. "Een nieuwe naam, een nieuw beeld en een
nieuw geluid. Vanaf maandag 29 augustus is VRT MAX dé digitale kijk- en
luisterbestemming van VRT. Van primetime tv-programma's, tot podcasts en live
radiostreams van alle VRT-merken... De beste verhalen van VRT - en meer - vind je
voortaan altijd en overal, in 1 handige app."
Ook VRT NWS zit in een nieuw jasje. De miljoenen gebruikers van VRT NWS, waaronder
erg veel jongeren, kunnen dit najaar rekenen op een nog toegankelijkere app waarmee het
nog makkelijker wordt om VRT nieuws- en duidingsprogramma’s multimediaal te
consumeren.
Vanaf maandag 29 augustus pakt VRT uit met een sterk najaarsaanbod voor alle Vlamingen.
Gevarieerd en verrassend, daarmee vatten we het nieuwe VRT-najaar en meteen ook 2023
samen. Eén en Canvas blijven ijzersterke lineaire kanalen, maar vergroten door hun
integratie met VRT MAX ook meer en meer hun digitale voetafdruk.
Bron: VRT persbericht 1 en VRT persbericht 2.
Voor meer VRT-projecten in het najaar 2022 zie hier.
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RTL Duitsland heeft 17 augustus een nieuwe app gepresenteerd met veel muziekzenders.
Tegen betaling (€ 9,99,- per maand). RTL+ Music biedt meer dan 100 streams. Zie ook het
persbericht.
Veel streams zijn ook toegankelijk via de websites van 104.6 RTL en 89.0 RTL. Er wordt ook
toegang tot de muziekdienst Deezer gegeven voor RTL+ abonnees.
De vrij toegankelijke streams (lees: zonder VPN-Duitsland) zijn opgenomen in Kanalenlijst
Hans die in september uitkomt. Met dank aan David.
De Duitse zender Nitro is met Nitro Sommer Radio gestart. Site hier en hier. Stream hier.

Lokale omroepen

Radio Stad Den Haag bestaat dit jaar 40 jaar. Ter ere hiervan zal er in het weekend van 17
september een speciale uitzending zijn met terugblikken naar het ontstaan, het verleden.
Tevens zal er een feest worden gehouden op zaterdag 17 September in 'Sir Winston Club'
(Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk). Zaal open 19.30, feest begint om 20.00 tot in de late
uurtjes. Toegang is geheel gratis. Meer informatie over het 40-jarig feest vind je hier.
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RTV Utrecht meldt 23 augustus 2022 dat Bingo FM dreigt te verdwijnen. De reden is
bezuiniging door de gemeente Utrecht in 2023. Op 25 augustus spreekt de gemeenteraad
over lokale journalistiek (RTV Utrecht).
Op 5 juli 2022 viel nog te lezen dat de bezuiniging op de lokale omroep mogelijk deels wordt
teruggedraaid. Zie hier.
De gemeenteraad stemt in september. Zie ook Radiofreak.
Heb je nieuws over je eigen lokale omroep? E-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
Derk reageert op de 15% prijsverhoging door Ziggo van Internet Basic. Hij blijkt geluk te
hebben… hoewel… Derk schrijft: "Met alle publicaties is bewerkstelligd dat Ziggo wakker is
geworden. 50Mb internet met Kabel TV voor € 35,- is t.o.v. de concurrentie goedkoop. Dus
daar hebben ze maar € 5,- bij opgedaan. Aardig is nog wel om te vermelden dat ik begin van
dit jaar een Ziggo Internet Basic, voor € 35,- heb genomen met langs telefonische weg
toegevoegd een VoIP-abonnement voor € 8,50. Totaal dus €43,50. Nu betaal je € 40,- voor
een Internet Basic en € 3,50 voor het VoIP-abonnement. Dat laatste ook telefonisch te
regelen zoals in de UP/DOWNLIJK staat. Totaal dus ook € 43,50."
Reactie: ons was beloofd dat VoIP € 3,50 zou kosten op € 35,- dus € 38,50 en geen € 43,50.
Je betaalt nu dus eigenlijk € 5,- te veel.
Reacties of vragen op deze UP/DOWNLINK enkel via: specials@detransponder.nl.

Vrij zicht van schotel naar satelliet of landantenne naar zendmast, hoe te
bepalen?
Inleiding
Er zijn meerdere factoren die bepalen of je voldoende signaal op je schotel of antenne voor
de ontvangst van aardse zenders (hierna te noemen: landantenne) krijgt.
Denk bij de schotel onder andere aan de grootte, de richting en de elevatie. Voor de
landantenne is de richting meer bepalend, het vrije zicht en reflectie. Voor versterking kan
een grotere richtantenne nuttig zijn. Niet alleen voor versterking van het signaal maar ook om
reflectie tegen te gaan (zie de bijdrage van Sjaco in UP/DOWNLINK 2022 nummer 16,
pagina 25).
Maar wat vooral telt: vrij zicht. In dit item gaan we hier voor de schotel en de landantenne
dieper op in met enkele tips.
Schotel, vrij zicht
Hierna gaan we in op de omvang en elevatie van de schotel. De sites geven globale
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informatie. Wat voor jou geldt is je lokale situatie: is er bij jou wel vrij zicht? Want zonder vrij
zicht hoef je de rest niet eens uit te zoeken.
Een goed hulpmiddel om te bepalen of er vrij zicht is kan de site van Dishpointer zijn.
Op deze site vul je twee variabelen in: je locatie (uitgedrukt in plaats en straat of de
geografische coördinaten) en de satelliet waar je signaal van wilt krijgen.
Je ziet dan via Google Maps een kaart. Bepaal met het schuiven van het groene bolletje de
exacte plaats van je schotel en het rode bolletje de plaats van het mogelijke obstakel.
Zet aan de rechter zijde bij 'Options' een vinkje. Je ziet dan een lijn verschijnen. Groen geeft
de positie aan waar de schotel staat en rood de positie waar de ‘mogelijke’ hinderlijk object
staat. Boven het vakje 'Options' staat een soort haakje. Hiermee vult het beeld zich over je
volledige monitor.

In dit voorbeeld is er vrij zicht voor de Astra 23,5 oost.

Het blijft een indicatie. We kunnen niet ingeven hoe hoog de schotel staat (in de tuin of op
het dak). Maar als je op de lijn een rood bolletje ziet dan moet je alert zijn. Klik hier voor
uitleg op.
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De letter d geeft aan wat de afstand tot een object is. Dat kan een gebouw zijn maar ook een
boom.
De letter h geeft de maximale hoogte aan dat een object mag hebben. In feite gaat het hier
om het hoogteverschil tussen de hoogte van de schotelantenne en de hoogte van het
obstakel. Kijk ook hoe hoog je schotel staat. Staat de schotel in de tuin: 0 meter. Staat deze
op het dak tel dan de hoogte van de mast op het dak er bij op (hier: plat dak). Bij een woning
met een verdieping ongeveer 5,5 tot 6 meter.
In het voorbeeld hierboven staat dat het object maximaal 27,4 meter hoog mag zijn. Plus het
eigen dak 6 meter dus 33,4 meter. Schat je het object lager in dan heb je vrij zicht. In het
voorbeeld gaat de lijn over een noodlokaal van een school. Geen probleem dus.
Nog een voorbeeld. Zelfde locatie en we willen de Monacosat op 52 graden oost zien. Het
object dat we tegenkomen is een boom. De site Dispointer geeft aan de maximale hoogte
(t.o.v. de schotelhoogte) die een object (hier dus een boom) mag hebben om het signaal van
de satelliet tegen te houden (geen vrij zicht meer). Tel je zes meter tot de landantenne hierbij
op en je krijgt 21,3 meter. De forse boom is echter hoger. Geen vrij zicht… maar wel in de
winter als de blaadjes gevallen zijn. Eigen ervaring…
Een 'kinderlijk eenvoudige' methode om te bepalen hoe hoog een boom is vind je hier.

Schotel, omvang
Hoe groot moet je schotel minimaal zijn? Dat hangt af van de locatie waar je zit en de
satelliet die je wilt ontvangen.
Een indicatie voor de omvang kun je vinden op sites als KingOfSat (hierna: KOS) of Lyngsat.
Bij de satelliet zoek je naar de transponder waar de omroepen zitten die je wilt ontvangen.
Daar staat een beam bij. Als je daar op klikt dan zie je een plaatje met een indicatie.
Voorbeeld: NPO 1 zit op Astra 23,5 oost op transponder 12188 H. Zie KOS of Lyngsat.
KOS: met de zoekfunctie CRT-F zoek je 'NPO 1'. bij de beam staat 'Europe'.

Klik op Europe en je ziet een kaartje met cijfers, de gemelde omvang van de schotel. Vaak
blijkt hier 60cm voldoende, in het zuiden van Europa 80cm.
Lyngsat: rechtstreeks zoeken op 'NPO 1' onder Astra 23,5 oost kan bij Lyngsat niet. Maar je
ziet de provider: Canal Digitaal. Klik hier op en je vindt alle zenders. Uiteraard komen we
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NPO 1 ook hier tegen op 12188 H en zien we de naam van de beam: 'Europe Wide'. Klik er
op en je krijgt een kaartje met de sterkte (EIRP, dBW) en daaronder een tabel met de
geschatte omvang van de schotel.

België en Nederland vallen in het binnenste lijntje van 51 EIRP zodat 60cm voldoende is.
Tip: heb je de ruimte en wil je wat reserve (regen) neem dan een iets grotere schotel.
Voor de Astra-satellieten kan ook de site van SES worden bezocht. Hier vind je de hele
vloot. Kies hier links bij 'Select a service' voor 'Satellite', kies de satelliet, selecteer een beam
(footprint) en je krijgt het plaatje. Zoom daarna in. De cijfers in het witte bolletje geven de
geadviseerde schotelgrootte aan. Voor de Astra 3B, Europe Ku-band widebeam:60 cm voor
BE en NL.

Hetzelfde is bij Eutelsat te vinden. Kies bovenaan voor Satellites en dan Europa. Kies een
satelliet, bijvoorbeeld een van de Hotbird-satellieten, zoals de 13 E, vervolgens Search. Je
krijgt dan alle (technische) gegevens van deze satelliet. Met een plaatje van de sterkte in
dBW. Zie voor alle Hotbird-satellieten ook hier.
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Zie eventueel bij Lyngsat welke schotelgrootte je bij x dBW nodig hebt. Hotbird 13 E hier.
Schotel, elevatie
Hoe 'schuin' moet je schotel staan? Vaak een kwestie van proberen. In BE en NL voor de
gangbare satellieten ongeveer 30 graden. Begin daarmee bij het afstellen.
Een hulpmiddel kan de site Satlex zijn. Hier kan je voor één schotel met één LNB een
berekening maken. Kies hiervoor de optie/menu tab 'Wavefrontier'. (Je hebt dus niet fysiek
een Wavefrontier schotel (T55 of T90) nodig waant deze berekenmethode is identiek voor
een Normale single LNB schotel). Links zie je onder 'Technik' en dan 'Rechner' eerst AZ/EL
Rechner voor één LNB. Rechtstreeks hier.

Kies de gewenste satelliet, land en stad. Dan krijg je een nieuw plaatje.

Klik linksonder op 'Berechnen' en je krijgt een berekening te zien. Daarin zie je de elevatie in
graden en een cijfer dat aanduidt dat de LNB iets schuin moet staan ('Skew').
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Uiteraard staan er voor de fijnproevers meer gegevens bij.
Onder WF Torodial Rechner kan je voor een Wavefrontier-schotel een berekening maken. Je
kiest de uiterste satellieten, land, stad en maakt een berekening. Je ziet dan waar op de rail
de LNB's het beste geplaatst kunnen worden.
Zie ook de special 'Optimaal afstellen van schotels met meerdere LNB's' van Gerard.
Gemaakt in 2009 en voor het laatst in 2013 bijgewerkt. Met name voor de Wavefrontier T90.
Landantenne, algemeen
Vrij zicht en reflectie (zie de bijdrage van Sjaco in UP/DOWNLINK 2022 nummer 16, pagina
25) zijn bepalende elementen voor de meeste landantennes.
Op aarde kunnen we van vele frequenties signalen ontvangen. Denk aan de kortegolf,
middengolf, lange golf, FM, DAB+ en voor video/TV de DAB-T/T2.
Een overzicht wat er in Nederland aan legale AM, FM, DAB en DVB-zenders te ontvangen
zijn kan je vinden op de site radio-tv-nederland.
Voor iedere frequentieband zijn speciale antennes geschikter dan een gewone spriet. Hierna
gaan we niet een spriet aan een radio binnenhuis behandelen maar een antenne die buiten
staat (externe antenne).
Voor FM heb je weer andere antennes dan voor DAB+. De vormgeving lijkt op elkaar maar
door het verschil in frequentie is de FM antenne groter dan de DAB+-antenne.

Een externe FM-antenne kun je het beste verticaal plaatsen omdat de zenders in België en
Nederland verticaal gepolariseerd zijn. Nederland kende in 1996 voor het laatst horizontaal
gepolariseerde zenders. In Duitsland wordt nog wel horizontaal gepolariseerd uitgezonden.
Hoe meer elementen hoe hoger de signaalopbrengst in de richting waarin de antenne het
meest gevoelig is; je hebt nu namelijk een richtantenne. Zie bijvoorbeeld hier. De DAB+antenne heeft een kleinere dipool die je het best verticaal opstelt. Zie bijvoorbeeld hier
(enkele dipool) en hier (richtantenne met negen elementen). Een combinatie-antenne voor
FM en DAB+ is ook te koop. Zie bijvoorbeeld hier met horizontaal een ronde (= omni
directionele) FM-dipool en verticaal de DAB-antenne. Voor Nederland is zo’n combi antenne
DAB+ met FM, waarbij de FM-antenne een horizontale ring is, ongeschikt voor goede FMontvangst. Het zal het lokaal nog wel een beetje werken. In Duitsland kan dat echter goed
werken omdat daar de FM-zenders nog (meest) horizontaal zijn.
Noot: als er staat 7.5dBi dan betekent dit een winst van 7,5 dB (oftewel 2,37 keer) in
vergelijking met een isotrope straler. In de praktijk wordt meestal de winst ten opzichte van
een enkele dipool gebruikt (dBd). Om van dBi naar dBd te gaan moet je er 2,15 van af
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trekken en houden we 5,35 dB (oftewel 1,85 keer) over. Maar 7,5 dB klinkt natuurlijk beter…
Zie UP/DOWNLINK nummer 15 van dit jaar, pagina 19.
Heb ik vrij zicht?
De aarde is rond… we kunnen doorgaans niet de hele afstand tussen de landantenne en de
zendmast bekijken. Maar als we weten waar de zendmast staat is met Google Maps te zien
of in de nabijheid van de landantenne een object in de weg staat.
Voor Nederland is de site radio-tv-nederland een goed hulpmiddel om de zender in jouw
buurt te zoeken. Een meer internationale site is die van fmscan.org.
De Nederlandse site biedt een uitgebreid overzicht van alle frequenties en zendmasten.
Maar het is even zoeken. Met de site van fmscan.org kan je je eigen locatie invullen. Je krijgt
dan gerichter informatie. Stel we willen weten welke DAB+-zenders op jouw locatie in theorie
haalbaar zijn. Kies dan: DAB, frequency list, current position en klik op OK.

We krijgen dan een aantal DAB+-zenders te zien met hun locatie en geschatte afstand.

Als je lager scrollt dan zie je per DAB+-kanaal de zenders die daarop te vinden zijn.
In het onderdeel Help van de site staat uitgelegd wat de waarden betekenen. Zoals hoeveel
dB in een bepaalde situatie nodig is (in een huis, auto of met een landantenne).
Terug naar het voorbeeld. De zendmast die het dichts bij onze locatie staat wordt genoemd:
'Pelt/Elia H.S. Station'. HS = hoogspanningsstation. Nu weten we wel waar de Belgische
gemeente Pelt ligt maar waar in Pelt? Terug naar de hoofdpagina. Kies daar voor 'map'. Er
komt dan een kaartje. Zoek Pelt en zoom in op de zendmast.
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We zien de zendmast staan aan de Leukenstraat met de Elia Overpelt. Aan de kabels te zien
een elektriciteitsstation. Ga naar Google Maps. Voer het adres Pelt, Leukenstraat in.
Gevonden…
Klik op 'route' en vul je eigen locatie in. Google Maps bepaalt dan de route per auto ofzo.
Ieder punt (zendmast en eigen locatie) krijgt een zwart bolletje. Zoom uit zodat je beide ziet.
Klik dan met de rechter muisknop in de kaart en kies voor 'Afstand meten'. Je kunt dan een
lijn trekken. Zoom in op de zendmast en zet de lijn zo exact mogelijk op het punt van de
zendmast. Doe hetzelfde aan de andere zijde.

We zien nu dat de lijn een 20 meter van de landantenne een object raakt. In dit geval een
schoolgebouw van twee verdiepingen. Dus geen vrij zicht. Door de lijn iets naar rechts te
schuiven komt de zichtlijn naast het schoolgebouw te liggen. In principe dus vrij zicht op
deze zwakke zender. En dat hebben we nodig.
De afstandslijn gaat nu wel over een ander object maar uit ervaring weten we dat dit een
noodlokaal is van één laag. Geen belemmering. In theorie. Want daarna in de praktijk was
de ontvangst met een dipool nog niet goed. Een richtantenne volgt wellicht…

26 augustus 2022 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 15/25

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 21

Wat ging er mis met het versturen van de vorige UP/DOWNLINK en waarom?
Pech… het noodlot sloeg dinsdag 16 augustus toe toen we UP/DOWNLINK 20 op onze site
plaatsten. Tegelijk moeten er dan bijna 1.100 e-mailnotificaties uit maar de nieuwe server
merkte deze als spam aan en ging meteen 'plat'. Ook het gewone mailverkeer met
specials@ lukte niet meer. Dank aan Bas, Emiel en Gerrie voor het herstel van eerst de
gewone mail. Op 22 augustus was alles gefixt en zou iedereen ook weer een melding via emailnotificatie moeten krijgen… Hierna een bijdrage van dit gouden team. Voor de ict'ers
onder onze lezers interessant!
"De Transponder maakte lange tijd gebruik van de server van Emiel die Glasfiber had van
XS4ALL. Deze server was vanaf het begin onder mijn (Bas) beheer en alles liep op rozen.
Dit ging jarenlang goed totdat KPN XS4ALL opkocht en die eigen servers met alle mogelijke
middelen tegenwerkt. Zo konden we geen PTR record meer krijgen, geen eigen Mailserver
meer draaien en werden de nieuwsbrieven tegengehouden door de mailservers van KPN.
Na een paar maanden waren we KPN en hun geknoei meer dan zat en besloot Emiel KPN
op te zeggen en Ziggo te nemen, hij had deze toch al vanwege Ziggo-TV. Via Ziggo de
website van de Transponder draaien alsook nieuwsbrieven sturen was ook geen optie, ook
Ziggo houdt dit tegen.
Dus hadden we de club aangeraden de website te verhuizen naar Combell, temeer omdat
die prima support geven in geval van problemen.
Maar wat schetste onze verbazing toen Hans probeerde 16 augustus de nieuwsbrieven te
versturen: ja hoor Combell houdt ze ook tegen tenzij je extra gaat betalen en dat is niet
goedkoop.
Geen probleem, ik dus bellen met Combell of een externe Relay-server wel kan. Dit is geen
probleem zeggen de mannen zolang het niet in hun IP-range zit. Ok, dat is mooi! Want ik
heb nog een vracht servers achter de hand die telefonie doen en bv mijn eigen email et
cetera. Na overleg met Emiel hebben we dan besloten een van die servers in te zetten als
'spam-server'.
Aan de provider vragen of die een PTR wil zetten als news.detransponder.nl, geen probleem
zeggen ze, was binnen een uurtje geregeld.
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Voor de leken: een PTR record is het omgekeerde van een url, dus je hebt
www.detransponder.nl en die wijst naar een IP van een server.
Ga je nu zoeken op IP dan geeft de PTR de URL terug, bijvoorbeeld www.detransponder.nl.
Dit laat toe te checken of een mailserver wel echt tot het domein behoord, anders krijg je
geen mail verzonden.
Nadat de PTR gezet was, was het tijd om de mailserver in te richten, niet een enorm
probleem, gewoon Postfix installeren en IP-locks zetten voor servers die er mail langs
mogen sturen.
Zo is mailsturen vanuit bijvoorbeeld een Chinese server langs deze server onmogelijk, ze
worden er meteen afgegooid, immers ze zijn niet van het juiste IP-adres afkomstig.
Goed, nu kwam Gerrie (webmaster) in beeld, zij moest namelijk SPF- en A-records zetten.
Wat is dit nu weer denk je? Ik zal het uitleggen.
Een SPF record is niets meer dan een tekst regel in een domein naam server (DNS) die alle
systemen oplijst die mogen mailen in jouw naam of dit domein, dit is een anti-spammer
maatregel, zonder dit vliegen veel mails je spambox in.
Een A record is heel simpel, het verwijst een URL naar een IP, zo weet je computer als je
www.detransponder.nl intikt op welke server je moet zijn, maar mailservers gebruiken dit ook
om een server te identificeren anders... je raadt het al, de spambox wordt actief!
OK, alles ingesteld.... testen maar. Emiel was het beu om tussenpersoon te spelen en
bovendien zat die op dat moment in Afrika en dat is niet geweldig om te helpen debuggen,
amper tot geen Internet daar, als het al wil werken! :-)
Dus Gerrie en ik begonnen elkaar te whatsappen tegen de klippen op. Test-mails, mailchechers, SPF-checkers etc, alles om te testen en te zorgen dat de mail-relay mails kan
versturen zonder als spammer aanzien te worden.
Test-mails.... euh, wat is dat nu? Die komen niet door! Maar helemaal niks, ook niet op
afwijkende poorten, wa's da nu? Bleek dat Hans door het verzenden van de UP/DOWNLINK
onbewust de website als spammer had laten optekenen. Combell was zo vriendelijk de maillock er meteen af te halen.
Nu gaan we verder testen, wat nu? Gerrie raakt met haar testmails niet tot de ralay server,
alles wordt omgeleid via de Combell servers. Weer bellen, ja we moesten andere poort
gebruiken. Kijk, ineens na dit telefoontje komt Gerrie met haar testen wel binnen. Pff.... dat
ziet er beter uit.
Mail-checker erop loslaten, die was niet blij, maar we zagen wel dat we wat zaken moesten
aanpassen, zoals het afzender-adres, Gmail is geen goede om te gebruiken. Dat wisten we
niet, weer wat geleerd. Dus ik tegen Gerrie: kom op, het lijkt goed te zijn, laat eens zien dat
je kan spammen.... De mails vliegen over het scherm (log viewer die de log realtime laat
zien), de eerste 100 vliegen buiten, YES!
What???? Na 100 beginnen ineens No-connect, No-hostname etc foutmeldingen te komen
en de mail wachtrij begint te groeien. Wat is dit nu weer? Dus ik een ticket geopend bij de
provider van mijn server, ah ja zeggen die, je bent gestopt door de anti-spam maatregelen...
alweer? Maar ze gingen onze server whitelisten omdat ik op mijn communiezieltje beloofde
dat het geen spam-server is. Maar het zou 15 minuten duren eer het in orde is.
15 minuten later: GERRIE SPAMMEN MAAR! Wow, de mails knallen buiten... sommige
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mailservers zijn niet van ons gediend en houden ons een beetje tegen, maar na een paar uur
zijn alle nieuwsbrieven de deur uit.
Door deze test kreeg je die van afgelopen week mogelijk nogmaals. Geen paniek, we
moesten iets gebruiken om het te checken.
Ik hoop dat het nu goed is, de echte test is de nieuwsbrief-mail die je nu ontvangen hebt.
Om een lang verhaal nog wat langer te maken, we hebben sinds KPN maanden tijd verloren.
Vanaf we dat wisten zijn we zelf begonnen maar hadden we een paar weken nodig alles uit
te denken, dan uitvoeren en testen, we wisten dat het niet simpel ging zijn en we hopen dat
alles opgelost is.
Omdat ik in een vorig leven professioneel hoster ben geweest was dit allemaal wel op te
lossen, met dank aan de spam-criminelen kost het vandaag de dag zo enorm veel moeite
nog een nieuwsbrief te kunnen sturen met duizenden mails tegelijk.
Hopelijk zijn we geslaagd en werkt het nu goed. Mocht je een melding van De Transponder
in je spambox krijgen, laat ons dit weten. Aanmerken als 'veilige afzender' kan ook helpen.
Bas (ON5HB), Emiel en Gerrie."

Wetenswaardigheden

Een rij met Starlink-satellieten was zaterdag 20 augustus 2022 te zien in de lucht boven
Alblasserdam. De satellieten werden vrijdagavond gelanceerd, Zaterdag rond 21.45 uur trok
het 'satelliet-treintje' van zo’n vijftig satellieten door de lucht. Bron: Alblasserdamnieuws.

Behalve in Zuid-Holland waren de satellietjes ook in Brabant te zien. Bron: Omroep Brabant.

Ook zondagavond 21 augustus waren er satellietjes van Starlink te zien. Het is ondertussen
de derde keer in twee weken dat Starlink mini-satellieten lanceert. Bron: NU.nl.

Ook in België was het satelliettreintje te zien. Bron: HLN.
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Satellietinternetprovider Starlink heeft de prijzen van het abonnement in Nederland en België
verlaagd. Klanten in Nederland betalen nu € 85,- en in België rekenen klanten € 80,- af per
maand. Dat was € 99,- per maand in beide landen. Bron: Tweakers.

Eerst was het duidelijk: gsm-zendmasten werden in brand gestoken als protest tegen 5G.
Recent vonden her en der weer branden plaats. De reden..? Overheidsprotest? De
zendmasten zijn niet van de overheid. Zie AD over Amersfoort.

In het vorige nummer schreven we over de donatie-actie voor Radio Caroline. Op 16
augustus stond de stand op £70,987. En er hebben zich 176 nieuwe leden aangemeld.
Men is daarover zeer verrast: 35% meer dan vorig jaar. Na aftrek van de kosten (o.a. T-shirts
maken) komt 50% ten goede van de uitzendingen (denk aan de 648 AM-zender) en 50%
naar de restauratie van het schip de Ross Revenge.
De MV Ross Revenge Charity heeft sinds 15 mei 2022 ook een pagina op YouTube.

Eens per maand maken dj's gebruik van het schip voor live uitzendingen. Men kan deze zien
want er worden trips naar het schip georganiseerd. Ook als er geen live-uitzendingen zijn.
Zie hier voor meer informatie.
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Op 31 augustus 1974 moesten de zeezenders voor de Nederlandse kust wettelijk stoppen.
Radio Veronica gaf er gehoor aan (18.00 uur) en Radio Noordzee (RNI) ook (20.00 uur).
Alleen Radio Caroline en Mi Amigo gingen door.
192TV herdenkt Veronica's stoppen, zie hier.

De Amerikaanse weerdienst SWPC kondigde op 16 augustus aan dat op 17 en 18 augustus
een enorme magnetische golf van de zon naar de aarde komt. Met een snelheid van
honderden kilometers per seconde. Dit kan onder andere storing veroorzaken bij satellieten.
Zie ook NU.nl. We hebben het overleefd…

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Op mediagebied geen bijzonderheden te melden.

Hardwarenieuws

De Mediabox XL kan tot 60 Watt aan stroom verbruiken. Je kunt de ontvanger instellen op
een eco-stand (0,4 Watt). De ontvanger is dan wel trager. Ziggo biedt nu ook de mogelijkheid
de XL om te ruilen tegen een zuinigere Mediabox Next of Next Mini. Zie Totaal TV.
Een overzicht van de thans gangbare ontvangers van Ziggo vind je hier. De Mediabox XL
wordt niet meer geleverd. Technische specificaties van de Mediabox XL vind je hier.
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Bij de technische specificaties van de Mediabox Next zien we een energieverbruik van
9,68W actief en 0,23W standby.
Voor de Next Mini wisselen de specificaties: actief tussen de 2,5 en 5W, standby afhankelijk
van de stand 0,5W (Ecostart), 0,9W (Normale start) en 2,9W (Snelstart).

Volgens Hardware Info kun je zo € 135,- aan energiekosten besparen door om te ruilen. Het
kost eenmalig € 19,95 maar dit is zo terug verdiend. Uitgaande van het huidige gemiddelde
stroomtarief van € 0,67 (Overstappen.nl) kost een jaartje stand-by je nét geen € 200,-.

Nieuwe special: test (door mimisiku) van de Dreambox DM-One UHD Combo met
alternatieve software voor VOD-diensten
De Dreamboxen zijn inmiddels bij een groot deel 'uit' omdat het populaire OpenPLi er niet op
draait - althans niet via officiële weg. Er zijn echter genoeg homebuilds die prima werken.
Wat ze echter nog steeds interessant maken is dat er een zeer actieve community achter
staat om het meeste uit de boxen te halen.
Waar veel OpenPLi gebruikers zitten te zeuren over een werkende Kodi of MediaPortal voor
hun VU+ en Zgemma's heeft Dream inmiddels een prima werkende NetFlix, Disney+, DAZN
en Amazon Prime Plugin. De benodigde DRM functionaliteit zit via widevine ingebouwd.
We kregen een bijdrage van mimisiku met een test van de DM-One UHD Combo met
software waarmee VOD-diensten als Netflix mogelijk zijn. Aangezien de tekst meer
'eeuwigheidswaarde' heeft en te lang is voor een UP/DOWNLINLK is er een special van
gemaakt. Deze is special is direct te downloaden of indirect op de pagina Specials.

Softwarenieuws

Wat er nieuw is of verbeterd kun je lezen bij Ziggo.
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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 op 12 augustus 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. Heb je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.

Interview met Hans in Totaal TV
In Totaal TV nummer 18 (papieren editie) staat een interview met redactielid Hans. Met
name over 'Kanalenlijst Hans'. Het interview staat binnenkort ook op de site van Totaal TV.

Uitsmijters
Schotels in den vreemde…

Bron: TELENUMERIQUE.
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…zeker geen kabel daar… (TELENUMERIQUE)

Gespot: La Linea en TV
Veel lezers zullen het Italiaans mannetje op het lijntje nog kennen: La Linea. Op YouTube
vonden we het mannetje in gevecht met een TV, zie hier.

Gespot: muzieknummer kan laptops laten crashen

Security.com meldt dat bepaalde laptops crashen als daarop het nummer Rhythm Nation
van Janet Jackson gespeeld wordt. Het nummer heeft daarom zelfs een CVE-nummer
(Common Vulnerabilities and Exposures) toegewezen gekregen dat wordt gebruikt voor het
identificeren van kwetsbaarheden. Mogelijk is dit voor het eerst in de geschiedenis.
Het crashen werd veroorzaakt door een resonantiefrequentie in het nummer waar de 5400toeren harde schijven van de laptops gebruik van maakten.
Het nummer Rhythm Nation is te vinden op YouTube, afspelen op eigen risico…
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Gespot: de duurste caravan van Europa

Omroep Brabant showt de duurste caravan die in Europa verkocht wordt: ruim € 150.000,-.
Maar dat is natuurlijk inclusief een schotel en satellietontvanger…

We zijn er bijna…
Omroep MAX begon dinsdag 16 augustus weer met 'We zijn er bijna…'. Een groep ouderen
die per auto+caravan of camper een mooie tocht van 33 dagen maakt. Deze keer door
Spanje. Alle afleveringen zijn via NPO Start te zien.
In de eerste aflevering zijn weer de nodige schotels te zien. Zoals deze vlakantenne.

Een koppel komt uit Best en ze luisteren radio (via Bluetooth) naar zeggen naar de zender
JMD. Met Nederlandstalige muziek.
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Nee… JMD kennen we niet. Wel JND..! Ach… Nederlands is soms moeilijk te verstaan…
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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