UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 22
Voorwoord
Het is weer voorbij… de meteorologische zomer. En onze 'storing' met het versturen van
de e-mailnotificaties lijkt ook opgelost. Al komen er veel meldingen van onbezorgde emails, met name met @hotmail.com als geadresseerde. Tip: kijk eens in je spambox of vul
een ander account, bijvoorbeeld @gmail.com in. Het kan helpen…
Verzoek: schrijf een niet meer gebruikt e-mailaccount uit. Ook dat kan bij Volg de
Transponder.
In dit nummer onder andere:
 4EVER49 Radio gestart met testuitzendingen;
 Canal Digitaal stopt 1 oktober met RTL-zenders Crime, Lounge en Telekids;
 Canal Digitaal blokkeert 1 oktober in haar receiver in the cloud terugkijken en de
opnametijd van overige RTL-zenders;
 DAB+ NL, herindeling regionale omroepen, stand van zaken, 1 september niet
gered, Broadcast Partners geeft ons antwoord;
 Canal+ en TF1 conflict, zenders 1 september op zwart. Wel via o.a. Hotbird te zien;
 Rusland leidt internet in bezet gebied om via Moskou.
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 september. Kanalenlijst Hans van 3 september 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 de ipk bestanden om de settings met behulp van een USB stick
te updaten/installeren). Zie ook een interviews met de maker in Totaal TV. Begin oktober
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;
1 september. Start testuitzendingen 4ever49 Radio;
1 september 2022: 'definitieve' nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL, zie
verderop in dit nummer een uitvoerige toelichting en stand van zaken. Niet alles is af;
10 (en 11) september, Open Monumentendag, oud gebouw KRO (10 september) en
voormalige AVRO studio (10 en 11 september) te bezichtigen. Zie Spreekbuis;
9-12 september. IBC2022 in de RAI Amsterdam;

















10 september. Helmondse Radiomarkt. Niet in Helmond maar in Deurne, zie hier;
19 september 07.00 uur, officiële start 4EVER49 Radio;
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;
1 oktober. RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids verdwijnen bij Canal digitaal;
3 t/m 9 oktober: Dutch Media Week 2022 met 8 en 9 oktober de Xperience Days;
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
Vibe Radio. Deze zender zou binnenkort starten. Maar wanneer? In het vorige nummer
vermeldden we de site met daarop al een stream. De site is er nog maar met een ander logo.
De stream is op de site weg. Zoals ze schrijven: 'binnenkort meer'…
Op 31 augustus werd de doelgroep van de nieuwe zender duidelijker: "hoofdzakelijk 'Dutch
Urban', op de doelgroep 10-35 jaar en jonge ouders." Denk dus aan Hou je van Antoon,
Flemming, Snelle, Tabitha, Metejoor of de Jeugd van Tegenwoordig.
Vibe Radio is straks zowel via de site, app als DAB+ te beluisteren.
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NPO 1 blijft de brede zender die generaties bij elkaar brengt, maar gaat wel flink vernieuwen.
NPO 2 wordt nog meer de zender voor verdieping, verbeelding en cultuur en mag
meegroeien met de wat oudere doelgroep. Bij NPO 3 komt de focus nadrukkelijker te liggen
op jongeren tot 35 jaar. De ‘kraamkamerfunctie’ voor nieuwe titels op NPO 3 wordt
uitgebouwd.
De publieke omroep investeert in NPO Start dat een volwassen speler wordt; met verdieping
van de verhalen op tv en programma’s specifiek voor het on demand publiek. Via socials,
sites en apps gaat de NPO de dialoog aan en wordt extra online content geboden.
Zie voor meer details het persbericht van de NPO (30 augustus).

Op 29 augustus is de Franstalige Belgische zender LN Radio met al haar themakanalen
gestart. De zenders zijn opgenomen in Kanalenlijst Hans van september.

Via diverse providers:

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
RADA eng, Oekraïne, weg.
Kaufbei.tv en TVRUS, Rusland, verdwenen van 11612 H. Thans op 11778 V, fta.
TVRUS is onder andere ook te ontvangen via de Hotbird.
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De Duitse sportkanalen van trendSports op 11656 V zijn weg. Transponder helemaal leeg.
Nu op 11185 V. Sky Cinema Special HD, weg.
Canal+ Décalé HD, Frankrijk, weg.
Door een conflict tussen de Canal+ Group en TF1 gingen een aantal zenders op zwart (zie
afbeelding). Verderop in dit nummer een uitvoeriger bericht.

Op transponder 11626 V zijn drie testkanalen te zien. Het gaat om zenders uit Israël. Kan 11,
Reshet 13 en Keshet 12. Gecodeerd in biss. Zie Satkurier (NL). Picons zijn al bijgewerkt.

Astra 3B op 23,5 oost

RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids verdwijnen per 1 oktober bij Canal Digitaal. Het is
ook niet meer mogelijk om programma's van de overgebleven RTL-zenders (RTL 4, RTL 5,
RTL 7, RTL 8 en RTL Z) op te nemen als een interactieve decoder van CD wordt gebruikt.
Zie onder andere bij Totaal TV.
Eviso (marketing voor Canal Digitaal) bevestigt dat klanten van Canal Digitaal zijn
geïnformeerd. Een apart persbericht zal niet volgen.
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Noot: volgens de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek werd nauwelijks naar deze RTLzenders gekeken. Week 33 (haast idem in week 34):

RTL Telekids is niet eens opgenomen. Dus of ze nu echt gemist zullen worden…
Ook Freedom Internet informeert 1 september haar abonnees. De TV-zenders die Freedom
doorgeeft komen immers van Canal Digitaal. Ook daar: "De zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7,
RTL 8 en RTL Z blijven wel gewoon bij Canal Digitaal beschikbaar, maar kunnen vanaf 1
oktober niet meer opgenomen worden. Wel kun je deze nog tot 7 dagen terugkijken."
En: "De bewaartijd van de opnames wordt vanaf 1 oktober gewijzigd van 12 naar 3
maanden. Alle opnames kunnen vanaf 1 oktober nog 3 maanden worden bekeken. Dit geldt
ook voor bestaande opnames."
Noot: met een eigen Enigma2-ontvanger met harddisk heb je hier geen last van..!
Freedom: "Per 1 oktober zal Film1 standaard worden toegevoegd aan de tv-pakketten Basis
en Entertainment. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe klanten. Daarmee kijkt iedereen
vanaf dat moment zonder extra kosten naar Film1 ter waarde van € 9,95."

Op het forum van OpenPLi speelt sinds 22 augustus het item dat de kaart van Canal Digitaal
na een 40 minuten niet meer werkt (beeld op zwart) als een x-aantal zenders tegelijk wordt
bekeken of opgenomen. Men noemt dit de 'strafmodus'. Zie hier voor de discussie.

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2/28,5 oost
Spotlight TV, muziek, fta, 1 september gestopt. Zie RXTV.
FreeSports is sinds 1 september niet meer beschikbaar voor abonnees van Sky Ireland. Zie
RXTV. Noot: de zender zit nog steeds fta op 11426 V voor the UK.
Trace Xmas begon 1 september. Op de plaats van Trace Hits UK. De zender is fta.

Ook ver in Polen is het nog mogelijk de UK-beam van de Astra 28,2 oost te ontvangen. Zie
bij Satkurier (NL-vertaling) een verslag van hobbyisten. Soms is de combinatie van een 1,80
meter schotel met een goede (Inverto Black Ultra) LNB nodig.
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
RADA, Oekraïne, weg.
UA heet nu officieel Freedom, Oekraïne, fta.
R1 Media, Russisch, bedoeld voor Russen in Duitsland, fta. Zie ook Satkurier (NL).

LoveNature4K: er is een Pools audiospoor toegevoegd. Mogelijk wordt deze zender
binnenkort ook door Canal+ voor Polen doorgegeven. Bron: Satkurier.
Hotbird 4K1, ook fta op 12558 V.
RAI Radio 2 visual radio zal uiterlijk half oktober via tivùsat op de Hotbird komen. Zie hier.
Radio Demensione Stereo, Italië, fta.
Travel Afrika Network, weg.
Armpub en Kentron, Armenië, naar andere transponders, fta.
Sender Neu Jerisalem, naar andere transponder, fta.
Discovery HD Showcase, Polen, weg.
MS Motor TV en MS Channel, Italië, weg.
Noursat English, religie, fta.
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Jibek Joly, Kazachstan, in het Engels, fta. In plaats van Kazakh TV.

Folx Music Television, One Music Television en Zwei Music Television zijn gestopt. Als je
deze zenders aanklikt krijg je het beeld van TVP Polonia, de vierde zender op 11075 V.
Bron: Parabole. Folx Music TV is nog wel te zien via de Astra 19,2 oost (12148 H).

In Italië kijken ongeveer 19,8 miljoen mensen TV via de satelliet. Dat is zo'n 34,3% van de
markt. Bron: Advanced TV.

DAB+
Nederland
KINK zendt naast kanaal 11C nu ook uit op kanaal 9C. Hetzelfde geldt voor KINK Classics.

Op 1 september heeft 4EVER49 Radio de plaats ingenomen van Loopreizen Radio. Kanaal
7D. Vooralsnog is het enige gesproken woord het nieuws op het hele uur. Later deze maand
zullen gepresenteerde programma's volgen. Op de site was 1 september 's ochtends nog
geen stream. Later die dag werd de site ook actief.
Kanaal 7D wordt geëxploiteerd door MTVNL. Bekend om de slechte landelijke dekking.
4EVER49 Radio gaf ons op dat punt nog door: "Ontvangst gaat nog verbeteren. Staan nu
slechts 10 zenders van het netwerk."
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Op LinkedIn werd de start zo aangekondigd:

Doelgroep: "Het radiostation voor luisteraars die weleens een deukje opgelopen hebben, die
blij zijn en het leven te vieren. Mensen die weigeren zich erbij neer te leggen dat de jaren
toch eens gaan tellen. Mensen die volop in het leven staan en eruit halen wat erin zit."
Een blik in de nieuwe radiostudio in Barendrecht:

Dertien regionale omroepen zijn 1 september van DAB+-kanaal gewijzigd. Zie bij je eigen
regionale omroep of het overzicht bij de RPO. Door de vernieuwing van de DAB-ontvangst
gaat de audiokwaliteit in veel regio’s omhoog. Waar in het oosten en het zuiden van
Nederland de uitzendkwaliteit 64kbps was, wordt dat overal verbeterd naar 96kbps. In de
randstad was de uitzendkwaliteit al 96kbps.
Voorbeeld: Omroep Gelderland was te bereiken op 8A, 6B en 7A. Dit is nu één frequentie
geworden: 12B. Zie hier. Maar let wel… 12B is verdeeld over diverse zendmasten.
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Radio Drenthe meldt dat men nog niet overal goed te ontvangen is op kanaal 7C. "Vanaf 1
januari 2023 zullen Drenthe en Groningen 100 procent worden bereikt met DAB+. Het kan de
komende maanden dus voorkomen dat er op sommige plekken minder ontvangst is van RTV
Drenthe op DAB+. Op dit moment staan de zenders Hoogezand, Stadskanaal en Emmen
aan. De komende maanden komen daar de zenders Meppel en Smilde bij."
Ook elders in het land zullen er zwakke plekken zijn. Geef het door aan je regionale omroep.
We hebben de directeur van Broadcast Partners (Robert-jan van der Hoeven) om een
reactie gevraagd. Hij deelt ons mee: "De netwerken voor de regionale omroepen zijn niet af.
Alleen Overijssel, Brabant Limburg en Zuid-Holland/Zeeland zijn al gereed, maar de andere
voor 50% of iets meer. Afgenomen ontvangst kan dus her en der voorkomen, niet alleen in
Drenthe. De afbouw zal, conform de overeenkomsten, voor 1 januari afgerond worden.
Intussen zijn de oude frequenties uit de lucht genomen en die hadden gezamenlijk natuurlijk
een veel betere dekking dan de zenders die nu aanstaan. Mogelijk kan de indienstname van
de ontbrekende zenders in overleg met de regionale omroepen gedeeltelijk versneld worden;
dat is momenteel onderwerp van overleg."
Het aantal allotments (ook wel muxen of netwerken) is van vijf naar zeven gegaan. Er wordt
door Broadcast Partners nog gewerkt aan het netwerk. Er komen nog (steun)zenders bij.
Zie ook het overzicht bij RadioWereld en het bericht bij Totaal TV.
Wim: "Op 3 september vertonen een aantal nieuw ingerichte regionale netwerken nog op
diverse plaatsen gaten omdat zenders en antennes nog niet gereed zijn. Dat heeft een
oorzaak.
Het aanbestedingstraject heeft nog al wat tijd gekost waardoor het gunnen van de (om)bouw
van het bestaande netwerk van vijf naar zeven allotments pas in de loop van juni 2022 plaats
vond. Dat terwijl in de planning en bij de internationale coördinatieafspraken 1 september als
einddatum van de oude situatie vastgelegd was. Het komt er op neer dat de ombouw in iets
meer dan twee maanden moest plaatsvinden.
Door de uitbreiding van vijf naar zeven gebieden, die per gebied één of twee provincies
omvatten, komen ook de grenzen tussen de gebieden anders te liggen en dat heeft
consequenties.
De oude grenzen kwamen deels niet overeen met de provinciegrenzen en de nieuwe nu wel.
Hierdoor ontstaat o.a. de situatie dat vanaf een zendmast in de oude situatie met één zender
en één antenne kon worden volstaan en in de nieuwe situatie vanaf diezelfde zendmast met
twee zenders en twee antennes richting twee gebieden gewerkt moet worden omdat zo’n
zendmast in de buurt van een provinciegrens staat.
Dit doet zich onder andere voor bij de zender Markelo. Die verzorgt een deel van Overijssel
en een deel van Gelderland met signaal. Omdat deze delen nu tot twee zendgebieden
(allotments) behoren, moet daar de installatie met een zender en toebehoren uitgebreid
worden. Hetzelfde doet zich voor bij de zenders in Megen, Smilde en Zwolle.
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Daarnaast kende het oude netwerk gebieden waarin de ontvangst niet voldeed en moeten
deze blinde vlekken ook opgevuld worden met extra zenders. Dat alles bij elkaar vraagt een
grote investering in materialen en montagetijd.
Het was de verwachting dat een tijdsbestek van iets meer dan twee maanden te kort zou zijn
om het totale project te realiseren. Dat is ook gebleken. Toch moet de oude situatie op 1
september opgeheven zijn. Bij een aantal zenders kan worden volstaan met het wijzigen van
de frequentie. Bij andere bestaande zenders moet er meer gebeuren. Denk dan aan
aanpassing van het antennediagram en/of het zendvermogen.
Het zal dus nog wel minimaal enkele weken tot maanden duren voordat alle geplande
zenders in bedrijf zijn en de antennediagrammen aangepast zijn. Tot die tijd zullen er nog
gebieden zijn waarbinnen de ontvangst niet voldoet.
Momenteel is op diverse websites te lezen dat de ontvangst in de Bollenstreek rond Hillegom
tegen valt en dat in het zuidelijke deel van Drenthe de eigen regionale omroep niet via DAB+
kanaal 7C (Groningen / Drenthe) te ontvangen is. Ook in Noord Holland/Flevoland (8B),
Gelderland/Utrecht (12B) en enkele andere gebieden worden nog zenders bijgeplaatst. De
snelheid waarmee dit gerealiseerd wordt, hangt af van de levering van de benodigde
materialen en de montagetijd.
Momenteel worden de netwerken van Overijssel op 6A en Zuid Holland / Zeeland op 5B als
gereed gemeld. Noord Brabant / Limburg op 7C lijkt vrijwel gereed. Van Fryslân op 5A zal
o.a. het antennediagram nog aangepast worden." Met dank aan Wim voor het speurwerk.
Radio Decibel is sinds 7 september ook via DAB+ in Gelderland te beluisteren. Kanaal 12B.
Zoals op het kaartje te zien is valt alleen het noordoosten van Nederland nog buiten het
bereik. Zie ook MediaMagazine.

Elders
In nummer 19, 6 augustus, kondigden we aan dat NRW1 op 1 september zou starten. De
Duitse omroep heeft dit verschoven naar 4 oktober. Op de site is het aftellen daarom
opnieuw begonnen. Nu maar afwachten of men die datum haalt…

(31 augustus)
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Nog meer nieuws uit Duitsland: Barbara Schöneberger start 9 september haar eigen zender
op DAB+ in Hamburg. De naam: barba radio.
De zender is sinds oktober 2018 al online te beluisteren. Te vinden, met subkanalen, in
Kanalenlijst Hans, radio, Stream Duitsland.

In Glasgow (Schotland) is House Party Radio sinds kort ook op DAB+ te horen. En online.

Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort

De VRT-app VRT NU heet sinds 29 augustus VRT MAX. De app is er voor tablets en
smartphones, en voor sommige smart tv's. Te installeren via Google Playstore.

Bron: diverse media. Per 2023.
Ziggo heeft de zender Ukraine 24 HD stilletjes afgevoerd. Ondanks dat er voldoende fta
alternatieven via de satelliet te vinden zijn. We hebben Ziggo daar al op gewezen. Jammer
voor de vluchtelingen hier.
Op 6 september gaf persvoorlichter Tabitha Laurey ons door: "Op dit moment is er nog geen
vervanger voor Ukraine 24 gevonden. Zodra we hier meer over weten, zullen we dit onze
klanten en De Transponder laten weten."
Nickelodeon Ukraine wordt nog wel doorgegeven. Maar dat is geen nieuwszender.
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Zie hier bij hollandsnieuwe.

Dat Disney $-tekens in de ogen heeft is alom bekend. Men werkt nu aan Disney Prime. Een
dienst vergelijkbaar met Amazon Prime: kortingen als je van meer diensten gebruikt maakt.
Denk bij Disney aan de pretparken en merchandise. Bron: TéléNumérique (NL).

Virgin Radio UK heeft een nieuw themakanaal: Virgin Radio 80s Plus. Om online naar alle
zenders te luisteren moet je even registreren. Dat kan ook als je niet in het VK woont.
Stream hier…

Radioplayer voor Italië is nu ook bereikbaar voor abonnees van Sky Italia via de Skyontvanger. Eerder was de versie voor Duitsland en het VK al via Sky Deutschland en Sky UK
beschikbaar. Zie hier.

De VOD-dienst Sky Showtime start binnenkort. Om te beginnen 20 september in de
Scandinavische landen. Daar zal het Paramount+ vervangen. Nederland zal later volgen,
vierde kwartaal 2022. In het eerste kwartaal van 2023 zal de dienst verder uitrollen in
Spanje, Portugal en centraal en oost Europa. Zie hier. En bij Marketingreport NL.
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Lokale omroepen
Nederland

De Amsterdamse zender Extra AM stopt eind dit jaar met uitzendingen via de middengolf.
Op de site staan de redenen: hoge energieprijzen en het wegvallen van de sponsor.
Eerder werd de zender in de lucht gehouden door een crowdfund actie. Maar men vindt dit,
mede gelet op een gehouden luisteronderzoek, niet meer gepast.
De uitzendingen gaan online (de stream dus) wel door.
Over het precieze tijdstip schrijft men: "Zoals het er nu naar uitziet wordt de zender ergens
tussen kerst en nieuwjaar uitgezet maar dat kan ook eerder zijn mochten de energieprijzen
verder door het dak schieten!"

Het platform van Zeewoldevoorelkaar is vanaf september naast Nederlands nu ook
beschikbaar in het Engels. Het toegankelijker maken van het platform is nu relevanter dan
ooit. De situatie in Oekraïne en de heropening van het AZC zal er in de toekomst voor
zorgen dat er een grote groep vluchtelingen ook Zeewolde zal bereiken. Bron: LOZ.

Streekomroep ZO!34 en lokale omroep RTV Borger-Odoorn zijn vanaf 1 september verder
gegaan als streekomroep ZO!34. Dat hebben de beide omroepen samen besloten. In het
doelgebied, Zuidoost Drenthe, liggen onder andere de gemeenten Coevorden en Emmen.
Bron: ZO!34.
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De zendmachtiging voor de gemeenten Amersfoort en Leusden is door het CvdM
toegewezen aan aanvrager Nieuwsplein33.
Nieuwsplein33 is een initiatief van de samenwerkende lokale en regionale partners RTV
Utrecht, BDUmedia, De Stadsbron en bibliotheek Eemland.
Een andere aanvraag van streekomroep Eemland1 is afgewezen. Deze omroep krijgt wel de
zendmachtiging in Baarn, Bunschoten en Soest.
Wanneer Nieuwsplein33 precies van start gaat is nog niet bekend. Formeel is de concessie
nu al geldig, vanaf augustus, maar het platform heeft nog een paar weken nodig om op te
starten. Bron: Nieuwsplein33 en de Leusderkrant.

Wie van de drie..? Nu de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk
en Waard vormen is de strijd om de zendmachtiging losgebarsten. Er zijn drie partijen die
graag willen beginnen. Lees meer bij NH Nieuws.
België
Radio Minerva (Antwerpen) bestaat 40 jaar en viert dit met een driedaags galabal in het
Hilton Belle Epoque Antwerpen. Zie voor meer informatie over de menu's en artiesten hier.

Elders

Youthcomm Radio (Worcester, UK-Engeland) transformeert 4 oktober naar Radio Wyvern.
De naam Wyvern is een samentrekking van de namen van de rivieren Wy en Severn.
Bron: Worcester News en Radio Today. Zie ook hier. Stream Youthcomm Radio hier.
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Er is een crowdfunctie-actie opgestart voor Dolfijn FM. Zie Spreekbuis. Dolfijn FM is het
grootste Nederlandstalige radiostation van Curaçao en Bonaire.
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
Ron: "Net de nieuwe UP/DOWNLINK gelezen. Ik heb me rot gezocht naar het jaar waarin NL
overgegaan is van horizontaal naar verticaal. Blijkt dus 1996 geweest te zijn…
Hartelijk dank, nu kan ik weer rustig gaan slapen 😁"
Reacties of vragen op deze UP/DOWNLINK enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is content met de voorstellen van KPN en Glaspoort
omtrent partijen die tot hun netwerk willen worden toegelaten. Hierdoor ontstaat volgens de
ACM een gezondere concurrentie op de markt voor snel internet. Bron: ACM.
Commentaar: het is zoals zo vaak, waar de een lacht huilt de ander. Er zullen voor de
consumenten goedkopere aanbieders komen. Providers als Ziggo zullen dit voelen.

T-Mobile kwam met een reactie. Deze provider denkt dat klanten van koper moeten
overstappen naar glasvezel en duurder uit zullen zijn. Ook zal volgens T-Mobile
"prijsconcurrentie op internetsnelheden boven 1Gbit/s in Nederland uitgesloten. Uiteindelijk is
het daarom vooral KPN die van dit besluit zal profiteren."
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Nlconnect, een vereniging van de breedbandindustrie, juicht enerzijds toe dat de ACM
"streeft naar gezonde marktwerking op de markt voor snel internet." Maar stelt ook "dat ACM
eerst een gedegen marktanalyse had moeten uitvoeren alvorens toezeggingen van
marktpartijen bindend te verklaren." Zie hier voor meer details.

Van 3 t/m 9 oktober vindt de Dutch Media Week 2022 plaats. Met op 8 en 9 oktober de
Xperience Days: zondag 9 oktober is er een 'kijkje achter de schermen' van het Media Park.
"Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober kunnen bezoekers kiezen uit een uitgebreid programma
vol lezingen, activiteiten en workshops op het gebied van media. Op zondag 9 oktober gaan
de deuren van het Media Park open en kan het publiek een kijkje nemen in de studio’s van
onder andere Omroep Max, Viaplay en de NPO, maar ook een bezoek brengen aan onder
andere NEP, het Studiocentrum, EMG en Beeld & Geluid."
Op de site van deze organisatie is het programma te vinden. De toegang is gratis.

Internet via satelliet. Tegenwoordig in handen van diverse providers. Starlink, Eutelsat en…
in Marokko zit UBSM (Universal Broadcast System Maroc). Men maakt gebruik van de
Eutelsat Ka-Sat 9A op 9 graden oost. Er zijn vier pakketten, met 30, 40, 50 en 100 Mb
download. Zie de site voor meer informatie als je interesse hebt.
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Op de vergelijkingssite van Pricewise krijgt men voor internetproviders diverse aanbieders en
pakketten. Ziggo ontbreekt natuurlijk niet maar vreemd genoeg wel hun product Internet
Basic. We hebben Pricewise om een verklaring gevraagd en kregen het volgende antwoord:
"Ziggo wil dat product dan niet via Pricewise (en mogelijke andere vergelijkingssites)
aanbieden en kiest voor andere kanalen om het contract aan te bieden. Dit kan verschillende
redenen hebben."
En: "Situaties zoals deze komen vaker voor bij providers en energieleveranciers."
Commentaar: je bent als gebruiker van een vergelijkingssite dus nooit helemaal zeker het
beste aanbod te krijgen. Zelf doorzoeken kan nog meer opleveren.

De vloot van de Royal Caribbean Group zal worden uitgerust met internet van Starlink.
Bron: Royal Caribbean Group. Aan dek komt er dit dan zo uit te zien:

In juni is de ARD begonnen met een extra geluidsspoor: Klare Sprache. De stemmen zijn
helder, muziek meer op de achtergrond. Zie hier voor de uitleg. Men begon met de
hoofdzenders. Per september is Klare Sprache ook beschikbaar bij BR, HR, MDR, Radio
Bremen, SR, SWR, Tagesschau24, ONE en ARD Alpha. KiKA en Phoenix volgen later dit
jaar. In ieder geval via satelliet te horen en deels via T2. Zie voor meer details ook InfoSat.
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Op de site van Klachtencompas (van de Consumentenbond) kunnen consumenten al tien
jaar een klacht over een bedrijf kwijt. Per bedrijf zie je het aantal klachten in de afgelopen
twaalf maanden. Een overzicht (stand 4 september 2022):









Viaplay, 1.668 klachten, reageert vaak;
KPN, 717 klachten, reageert altijd;
Caiway, 91 klachten, reageert soms;
Delta, 150 klachten, reageert soms;
T-Mobile, 488 klachten, reageert vaak;
Ziggo, 290 klachten, reageert nooit;
Canal Digitaal, 39 klachten, reageert altijd;
Videoland, 10 klachten, reageert nooit.

Natuurlijk: hoe groter het bedrijf (meer klanten) des te groter zal het aantal klachten zijn.
Maar het geeft toch een aardige indicatie. Vooral of men wil reageren.

De STER verhuist 12 september, na veertig jaar, van het Laapersveld naar het Mediapark
(Joop van den Endeplein 1) te Hilversum. "Een van de belangrijkste redenen is om dichter bij
onze partners van de publieke omroep te werken. Daarbij is het Media Park een inspirerende
omgeving met veel faciliteiten die mooie voordelen biedt." Bron: nieuwsbericht STER.
7 september 2022
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Conflict Canal+ en TF1

Op 2 september werd gemeld dat de Canal+ Group geen overeenkomst meer heeft voor de
doorgifte van zenders van TF1.
Het zou gaan om TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films en LCI. Deze zenders gingen op zwart.
Kijkers kregen een mededeling te zien.

Zie het persbericht van Canal+ (NL) en onder andere Broadband TV News en Le Figaro
(NL).
TF1 verliest daardoor 12 à 15% van haar kijkers. De oorzaak zou zijn dat TF1 ten opzichte
van 2018 volgens Canal+ bijna 50% meer doorgiftevergoeding vroeg. TF1 bestrijdt dit, het
zou gaan om ongeveer 10%.
Het gaat om de doorgifte in Frankrijk (zie hierna). De zenders maken echter ook onderdeel
uit van het aanbod van TéléSat. Deze heeft in haar kanalenlijst de zenders staan bij Astra
19,2 oost. Echter… via KingOfSat zien we ze staan bij de Hotbird. TéléSat heeft op haar site
een mededeling geplaatst over het conflict. TéléSat is onderdeel van de Canal+ Group.

Op Twitter geeft TF1 een weergave van het conflict en hoopt dat het snel is opgelost. TF1
verwijst ook naar andere methoden van kijken zoals internet: MYTF1.fr. Noot: dat kan maar
er is een account nodig, gekoppeld aan een Franse postcode. Deze laatste is zo te vinden.
De programma's zijn echter geografisch beperkt, met uitzondering van LCI. VPN is nodig.
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Noot: de TF1-zenders zijn wel op de Hotbird te zien via TéléSat. Ook op de Eutelsat 5
graden west. Je hebt daar wel een geschikte ontvanger met multistream voor nodig.
Zoals geschreven heeft het conflict betrekking op Frankrijk. De uitzending van TF1 bij Canal+
Réunion, Canal+ Caledonië, Canal+ Afrique (SES 4, 22 west) en Canal+ Caraïbes gaan
gewoon door. Dus de voor de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk.

4 september: volgens BroadBand TV News escaleert het conflict tussen Canal+ en TF1. 'Le
groupe TF1' stelt open te staan voor onderhandelingen. De Canal+ Group ook maar weigert
hoge vergoedingen voor de doorgifte te betalen. Zie ook het persbericht van Le groupe TF1.
Op 5 september lazen we het bericht dat TF1 de strijd met Canal+ via de rechtbank aangaat.
Op 6 september liet TéléSat haar abonnees weten dat de zenders van TF1 weer zichtbaar
zijn. Bron: het Franstalige Belgische forum Bel-Com.
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De zenderlijst van TéléSat is aangepast in de zin dat TF1, TMC en TFX nu vanaf de Hotbird
worden aangeboden in de standaardlijst. Het gaat om de zenderlijst die je in je ontvanger
krijgt, niet die op de site van TéléSat staat.
Op de achtergrond speelt ook nog de beoogde fusie tussen TF1 en M6. Binnenkort zijn hier
de eerste hoorzittingen over.

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Rusland voert niet alleen fysiek een oorlog met bommen naar ook digitaal. Mensen moeten
geloven in het standpunt van Poetin. Op 30 mei viel de internetverbinding in het bezette
Cherson weg. Het kwam binnen enkele uren terug, maar mensen hadden geen toegang
meer tot sites als Facebook, Twitter en Oekraïens nieuws. Het internet was omgeleid naar
Rusland. De online activiteiten van degenen in Cherson waren nu zichtbaar voor Moskou en
waren onderworpen aan censuur.
Nu de inwoners van Cherson gedwongen zijn om Russisch internet te gebruiken als ze
online willen gaan, zijn ze onderworpen aan de censuur van Moskou. Al drie maanden
hebben ze geen toegang tot Facebook, Twitter en andere sociale mediasites. Sommige
Oekraïense nieuwswebsites worden ook geblokkeerd.
Oekraïners zijn zich er van bewust en worden creatief. Ze halen als ze naar buiten gaan
bepaalde apps van hun telefoon (tegen controle door Russische soldaten) en gaan online
met een VPN-verbinding.
Ook heeft Rusland in Cherson het mobiele telefoonnetwerk in handen en verkoopt nu zelf
SIM kaarten. Zie meer bij Sky News.

Het Oekraïense parlement (Verkhovna Rada) heeft in eerste lezing een ontwerp van een
mediawet aangenomen. Dit is nodig om kandidaat lid van de EU te worden. De nieuwe
mediawet moet voor alle media gelijke regelgevende voorwaarden invoeren. Bron: BM.

Het Britse satellietbedrijf OneWeb zet noodgedwongen een last van omgerekend zo'n € 230
miljoen in de boeken.
OneWeb cancelde eerder het plan om tientallen satellieten met behulp van Russische
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raketten de ruimte in te brengen na de Russische inval in Oekraïne. Probleem was wel dat
deze al waren verscheept. Daarop nam Moskou de satellieten in beslag.
Bron: Welingelichte Kringen.

Een kwart van de Russen kijkt niet meer naar staatstelevisiezenders omdat ze verveeld
raakten met de pro-oorlogspropaganda van de Russische president Vladimir Poetin.
De Daily Mail schrijft erover op basis van een peiling van het onafhankelijke bureau Rosmir.

Hardwarenieuws

Ziggo zou de Next Mini mediabox beschikbaar maken voor alle tv-pakketten.
Bron: VodafoneZiggo.
Alle..? Ook bij Ziggo Kabel TV? Nee. In het bericht valt te lezen dat deze ontvanger sinds 19
april eerst alleen voor abonnees met TV Start beschikbaar was. Vanaf 5 september ook voor
abonnees met TV Complete of TV Max. Kabel TV kan los worden afgenomen en maakt
onderdeel uit van Internet Basic en Internet Only, al dan niet met VoIP in feite ook een
pakket. Maar Ziggo beperkt het dus tot de drie genoemde pakketten. Wellicht dat men de
Next Mini te huur kan aanbieden aan abonnees van Kabel TV..?

7 september 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl pagina: 22/27

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 22

Softwarenieuws

Fabrikanten van DAB+-radio's werken aan een internationale normering voor het sturen van
noodberichten via DAB+. Het Fraunhofer Institut en Telestar presenteren de eerste geschikte
toestellen op de IFA in Berlijn. Bron: InfoSat.

Ziggo heeft voor de Mediabox Next softwareversie 4.42 gelanceerd. Zie voor meer informatie
over de aangebrachte wijzigingen het Ziggo Community.

Ook de Next Mini is inmiddels voorzien van versie 4.42. Deze zou bij alle gebruikers nu actief
moeten zijn. Zie het Ziggo Community.
De laatste update voor de Mediabox XL was 5 juli, zie hier. Versie 4.41.

De app Ziggo GO (voor smartphone, tablet) heeft ook nieuwe software, zie hier.
Alle updates door Ziggo recent gedaan kun je vinden op deze pagina.

Het lijkt er op dat DreamSet, het bekende satedit programma, niet meer te downloaden is.
De site van DreamSet is uit de lucht. Einde oefening..? Jammer, dit eenvoudige programma
wordt door veel satelliethobbyisten gebruikt. Je kunt het programma ook downloaden vanaf
onze site (De Transponder, Kanalenlijsten).
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Satellietclub De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 24 september, 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 6 september weer aangevuld.
Deze keer met een link naar Bel-Com, een Franstalig satellietforum uit België.
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 sinds 3 september ook op de site van Totaal TV.

Uitsmijters
25 jaar Omroep Brabant TV, bloopers…
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Omroep Brabant brengt 25 jaar TV. Dit wordt herdacht met het interviewen van voormalige
presentatoren. Thans vaak in dienst bij landelijke omroepen. Maar er is ook een collage
gemaakt van vele bloopers die soms live te zien waren… Zie hier.

Schotels in den vreemde…
In 'De neven van Eus' trekt schrijver/journalist Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, naar en
door Turkije. In aflevering 1, zondag 4 september, doet hij de havenplaats Mersin aan. Veel
vluchtelingen uit Syrië vonden daar onderdak. Op de daken en aan balkons veel schotels. Of
deze van de Syriërs of Turken zijn kan je niet zien… Zie NPO Start.
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Bescherming LNB tegen de regen… maar of dit per saldo werkt..? Bron: TéléNumérique.

Eind augustus. Moessons in India en Pakistan. Geen nieuws, ieder jaar. Dit jaar stond in
diverse media (o.a. Yahoo! Finance) een foto van Fida Hussein (AFP) over het redden van
kinderen in Pakistan… met een schotel..!

Het lijkt wel… oude schotel 'op'? Dan een nieuwere er boven… (TéléNumérique).
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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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