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Voorwoord  
Onze 'storing' met het versturen van de e-mailnotificaties lijkt naar hard werken opgelost. Mocht je 
toch geen melding via de e-mailnotificatie hebben gekregen vul dan een ander account in, 
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: 

 Canal Digitaal IPTV: per 1 oktober inclusief Film1; 

 Eutelsat lanceert grootste en geavanceerdste satelliet ooit besteld in Europa; 

 Drie nieuwe specials: fmscan.org, vrij zicht en test DM-One UHD; 

 Ziggo omruilactie, oude/vaste klanten worden teleurgesteld; 

 DVB-I en DVB-NIP in de startblokken; 

 DAB+ lokaal, ondersteunde website gestart; 

 OpenPLi komt binnenkort met nieuwe versie. 
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; 

 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; 

 1 oktober. Alle vier de kanalen van Film1 worden zonder extra kosten toegevoegd bij 

IPTV van Canal Digitaal zoals Online en Freedom Internet; 

 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 

 

Meer dan een miljoen gebruikers hebben een gratis NPO-id aangemaakt.  

Met een NPO-id ervaren gebruikers nu al voordelen zoals verder kijken waar men gebleven 

was via NPO Start/Plus. Daarnaast krijgen ze persoonlijke aanbevelingen op basis van hun 

interesses. Binnenkort wordt het NPO-id ingevoerd op alle sites en apps van de publieke 

omroep zodat gebruikers nog beter kunnen worden verrast met video’s, podcasts, 

interactives, apps en verdiepende inhoud. Bron: NPO. 

 

 

Volgens mediajournalist David de Jong heeft staatssecretaris Gunay Uslu er niet goed aan 

gedaan een adviescollege in te stellen om de toelatings- en verantwoordingscriteria van 

omroepverenigingen in het Nederlandse publieke omroepbestel te gaan formuleren. 

interesse in dit onderwerp? Lees dan zijn column bij Marketing Report. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-3-september-2022/
https://forums.openpli.org/topic/90772-kanalenlijst-hans-van-3-september-2022/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kanalenlijst-hans-onmisbaar-bij-gebruik-eigen-apparatuur-interview-met-de-maker/
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/agenda/retro-radio-live
https://4ever49radio.nl/
https://hamnieuws.nl/events/radiomarkt-de-lichtmis-meppel/
https://www.radiomaria.nl/kom-thuis-bij-radio-maria/
https://www.online.nl/
https://www.dutchmediaweek.nl/programma/dutch-media-week-xperience-days/
https://www.dutchmediaweek.nl/dutch-media-week-xperience-days/
https://hamnieuws.nl/events/dag-voor-de-radioamateur-2022/
https://www.philips.nl/a-w/philips-museum/activiteiten/exhibitions/eyecatchers.html
https://www.ard-digital.de/aktuelles/news/umstellung-bei-der-programmverbreitung-ueber-satellit
https://www.radiodayseurope.com/
https://www.radiodayseurope.com/news/radiodays-europe-announces-prague-next-host-city-26-28-march-2023
https://pers.npo.nl/persberichten/meer-dan-1-miljoen-npo-id-accounts-aangemaakt
https://www.marketingreport.nl/Column-David-de-Jong-Gunay-Uslu-slaat-plank-mis-met-adviescollege-landelijke-publieke-omroep/
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De VRT heeft de ambitie om meer Nederlandse kijkers te laten afstemmen op onder meer de 

zenders Eén,Canvas en Ketnet en gaat daarom haar zenders actief promoten in Nederland. 

Hiertoe heeft de VRT het bureau Talking Birds Public Relations ingehuurd.  

Bron: Marketing Report. 

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

De drie testkanalen met omroepen uit Israël zijn weer verdwenen. 

Clique TV, Frankrijk, weg. 

Sky Cinema Classics en Sky Cinema Fun zijn van SD naar HD gezet, code. 

Astra 3B op 23,5 oost 

Geen bijzonderheden te melden.  

Zie vorig nummer: Canal Digitaal stopt 1 oktober met RTL-zenders RTL Lounge, RTL Crime 

en RTL Telekids. Opnemen RTL hoofdzenders via CD-receiver niet meer mogelijk. 

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

Great! xmas (en Great xmas +1), in plaats van Great! Classic (en +1), fta. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.marketingreport.nl/VRT-gaat-aanbod-Een-Canvas-en-Ketnet-promoten-in-Nederland-via-Talking-Birds/
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/09/updownlink_2022_22.pdf
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

 

Heb je een 4K-geschikte decoder of cam van tivùsat? Dan kun je het WK voetbal in 4K zien 

via RAI 4K. 

 

RAI Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia, een programma van een uur op RAI Radio 1. In de 

plaats van RAI OM Unica. Fta. De zender is ook kortweg bekend als Rai Radio 1 FVG (Friuli 

Venezia Giulia). Het is de versie van Rai Radio 1 met de regionale vensters voor Friuli 

Venezia Giulia. Deze heeft iets meer uitzendingen dan andere regionale versies. Het 

programma vind je hier. De zender wordt door de RAI zelf, via RAI Way, opgestraald naar de 

Hotbird. 

 

 

Het Journaal van Rai 1, TG1 heeft sinds 9 september een nieuwe leader, studio en 

vormgeving. Toevallig was het eerste nieuws het overlijden van Queen Elisabeth II.  

Zie YouTube. 

 

RADA, Oekraïne, weg.  

Ook weg: RTR Planeta en Rossiya 24. Nog wel op onder andere de Türksat op 42 graden 

oost en de AM Express 8 op 14 graden west.  

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.tivusat.tv/prodotti/decoder/4k-ultra-hd/DIGIQUEST-4K-HBBTV-Q90.aspx
https://www.tivusat.tv/prodotti/cam/
https://www.tivusat.tv/index.aspx
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/guida/PublishingBlock-fefc6424-d1eb-4b9c-a2bc-404b36d014b7.html
https://www.raiway.it/en/service-entry-page/tv-and-radio-broadcasting/broadcasting-services
https://www.youtube.com/watch?v=iCmKDLQslVk
https://nl.kingofsat.net/detail-rtrplaneta.php
https://nl.kingofsat.net/detail-russia24.php
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Waarschijnlijk zullen in 2023 de Eutelsat Hotbird 13B-, 13C- en 13E-satellieten volledig 

worden vervangen door nieuwe 13F- en 13G-satellieten. De Eutelsat Hotbird 13F is nu klaar 

voor transport van Toulouse (Frankrijk) naar Cape Canaveral in Florida (VS). Daar zal deze 

in een baan om de aarde zal worden gelanceerd. Onder andere Polsat en Canal+ zullen 

overgezet worden naar de nieuwe satellieten. Bron: Satkurier (NL) en InfoSat. 

DAB+ 

Nederland 

Op 9 september is Radio Drenthe tijdelijk toegevoegd aan het allotment voor Friesland op 

kanaal 5A omdat de zenders Smilde en Meppel, van het eigen kanaal 7C, voorlopig nog niet 

in bedrijf zijn.  

Het Friese allotment is in grote delen van zuidwest en midden Drenthe, waar 7C momenteel 

dus niet goed te ontvangen is, redelijk tot goed te ontvangen. Bron: DAB scanner Steenwijk. 

Er wordt uitgezonden met een uitzendkwaliteit van 64 kbps. In andere delen van Drenthe is 

de regionale omroep te beluisteren via kanaal 7C in een kwaliteit van 96 kbps. Wanneer de 

steunzenders in Smilde en Meppel gereed zijn zullen de uitzendingen Radio Drenthe via 

kanaal 5A worden stopgezet. 

Radio Decibel is sinds 7 september ook in Utrecht en Gelderland te ontvangen op DAB+ op 

kanaal 12A. Bron: RadioWereld. 

 

 

 

Op 11 september is tijdens de IBC2022, ter gelegenheid van de WorldDAB-informatiesessie, 

een nieuwe website gelanceerd: LocalDAB.org. Zie de site IBC2022. 

Op deze site staat informatie over lokale DAB+-initiatieven.  

Een van de initiatiefnemers is Gerard Lokhoff, bekend in de regio Eindhoven van Radio 4 

Brainport (onderdeel van de mux DAB+ 4 Brainport). Een andere initiatiefnemer is Steven 

Vandenput van de site lokaal.digitaal.vlaanderen. 

Samen met andere liefhebbers van lokale DAB+-projecten is de site opgezet. Doel is het 

delen van zelf opgedane kennis om een lokale DAB+-mux te lanceren, met hardware en 

software. Zie hier voor het persbericht. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://satkurier.pl/news/221132/polsat-box-i-canal-przejda-niedlugo-na-nowe-satelity.html
https://satkurier-pl.translate.goog/news/221132/polsat-box-i-canal-przejda-niedlugo-na-nowe-satelity.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.infosat.de/technik/neuer-eutelsat-satellit-hot-bird-13f-versandfertig-start-mit-spacex-falcon-9-geplant
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=9A&liste=2&live=630&lang=en
https://www.decibel.nl/
https://radiowereld.nl/dab/2022/09/decibel-nu-ook-op-dab-in-utrecht-en-gelderland/
https://localdab.org/
https://show.ibc.org/speakers/gerard-lokhoff
https://www.radio4brainport.org/
https://www.radio4brainport.org/
https://www.dablokaal.nl/dabtest/
https://lokaaldigitaal.vlaanderen/
https://localdab.org/wp-content/uploads/2022/09/20220911-press-release-LocalDAB.org_.pdf
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4EVER49 Radio is 1 september gestart met uitzendingen. Op de site valt te lezen dat  

maandag 19 september om 07.00 uur de officiële start is met gepresenteerde programma's. 

 

 

België 

 

De PXL-studenten journalistiek starten op 19 september, wanneer het academiejaar van 

start gaat, met een eigen radiostation. PXL Radio is te beluisteren op de FM-frequenties 

106.1 in Hasselt en 106.5 in Diepenbeek en via DAB+ in de hele provincie van Radio VRD. 

De uitzendingen zijn op weekdagen in de avond en zaterdag tussen 09.00 en 14.00 uur. 

Bron: Het Belang van Limburg, HLN en TVL. Online via Radio VRD. Stream hier. 

 

 

Elders 

 

In Duitsland heeft thans 1/3 van de huishoudens een DAB+-radio. Dat zijn bijna 2,2 miljoen 

inwoners. Bron: DABplus.de. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://4ever49radio.nl/news-detail/?title=Testuitzendingen
https://www.pxl.be/Pub/Home/In-De-Media/2022/Hogeschool-PXL-start-eigen-radiozender.html?filter=
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20220911_96003440
https://www.hln.be/hasselt/daar-hoor-je-pxl-op-de-radio-hogeschool-pakt-uit-met-eigen-zender-cruciaal-om-nog-meer-praktijkervaring-op-te-doen~ab5c474c/
https://www.tvl.be/nieuws/pxl-start-studentenradio-143366
https://www.radiovrd.be/
http://live.radiostudio.be:8000/vrd
https://www.dabplus.de/2022/09/07/digitalradio-dab-jeder-dritte-haushalt-mit-digitalem-empfang-22-mio-geraete-mehr-in-haushalten-audio-trends-2022-digitalisierungsbericht-der-medienanstalten/
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Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort 

 

De ACM heeft een verzoek gekregen van YouCa. Dit bedrijf wil toegang tot de kabel van 

Ziggo in Amsterdam. Op grond van artikel 6.3 van de Telecommunicatiewet (‘symmetrische 

regulering’) neemt de ACM het verzoek in behandeling. Bron: ACM. Meer over YouCa hier. 

 

 

Op 17 augustus 2022 is er op de Parochie H. Joannes de Dooperkerk te Pijnacker een 

Huawei 5G zendmast van T-Mobile in gebruik genomen. Deze 5G frequentie kan instralen 

op binnenhuisversterkers, kabels, connectoren en televisies. Dit kan er toe leiden dat er 

verstoringen ontstaan in het televisiesignaal. Met name de zenders BBC en Net5 kunnen 

problemen ondervinden. De oorzaak: slechte kabels en stekkers in huis. Bron: SKP. 

 

  

De nieuwe app van de VRT, VRT MAX, kan ook op diverse smart-tv's geïnstalleerd worden. 

We kregen van de VRT Klantendienst het volgende overzicht.  

 

  

 

Eviso (de marketingorganisatie voor onder andere Canal Digitaal) bevestigde ons op 7 

september dat alle vier de kanalen van Film1 op 1 oktober inderdaad worden toegevoegd 

aan de IPTV-pakketten van Canal Digitaal. Denk bijvoorbeeld aan Freedom Internet, 

genoemd in het vorige nummer. Ook: Online, Tweak en Fiber.  

Film1 zit enkel bij IPTV, dus niet voor kijkers via de satelliet.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/informatieverzoek-over-aanvraag-toegang-tot-kabelnetwerk
https://www.youca.nl/
https://skpnet.nl/instraling-zenders-door-nieuwe-zendmast-omgeving-pijnacker-centrum/
https://www.vrt.be/vrtnu/
https://freedom.nl/nieuwsartikel/wijziging-zenderaanbod-canal-digitaal
https://www.online.nl/
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Eviso benadrukt dat het gaat om één pakket, een bundeling van drie services: internet, TV 

en Film1.  

Hoewel het pas 1 oktober ingaat staat het 7 september op de site van Online al als 

'inbegrepen'. 

 

 

  

Het Duitse Freenet TV heeft haar programma-aanbod uitgebreid met de zender VOXup HD. 

Bron: InfoSat.  

Freenet TV is in grote delen van Duitsland te ontvangen via DVB-T2. Check met een 

postcode van een grensplaats hier.  

Zie hier voor een kaart van publieke zenders. In het oosten van Nederland zijn de Duitse T2-

zenders met een buiten(dak)antenne te ontvangen. Als je in Duitsland woont kun je een 

postcode invullen voor een ontvangstcheck. 

Noot: de naam Freenet doet vermoeden dat het free to air, gratis is. Dat is niet het geval. De 

publieke zenders zijn via DVB-T2 fta maar de voor de commerciële kan een abonnement 

worden afgesloten à € 7,99 per maand. 

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.freenet.tv/
https://www.infosat.de/digital-tv/freenet-tv-erweitert-dvb-t2-programmangebot
https://www.freenet.tv/starten
http://www.dvb-t2hd.de/regionen
http://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck/empfangscheck
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De RAI heeft haar laatste AM-zenders, voor Radio 1, op 11 september stilgelegd.  

Bronnen: NewsLinet.it (NL), MediaMagazine en RadioWereld (12 zenders) met YouTube-

video's. En een bericht bij de RAI zelf. En Nicola Porro. Ook: RadioVisie (13 zenders). We 

hebben ze niet geteld… 

De middengolfzender werd gebruikt als audio-ondersteuning van sommige tv-programma's 

voor blinden. Hiervoor kan nu het geluidsspoor bij DVB-T of satelliet gebruikt worden. 

 

 

(Paramount+ / een berg van entertainment) 

Paramount+ voor Italië start 23 september. Link hier. Werkt ook vanuit Nederland. Zie ook 

het persbericht.  

Lokale omroepen 
Nederland 

 

"Na ruim 10 jaar stopt omroep EVA met haar uitzendingen op radio en TV. De vergunning 

voor de lokale omroep gaat over naar Nieuwsplein33, een samenwerking tussen 

RTVUtrecht, de Stadsbron, Bibliotheek Amersfoort en de BDU. Zij hebben de vergunning 

voor de komende 5 jaar. Omroep EVA is onderdeel van de stichting Eemland1." 

Bron: Eenmland1.  

Deze omroep geeft echter niet op en heeft bezwaar aangetekend bij het CvdM. Zie het 

Noordhollands Dagblad, 6 september 2022. 

 

De Utrechtse gemeenteraad heeft 15 september onder andere vergaderd over Bingo FM.  

De conclusie: mogelijk is er geld voor deze zender zodat de uitzendingen kunnen doorgaan. 

Bron: Bingo FM.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.newslinet.com/radio-rai-chiude-le-onde-medie-storia-curiosita-e-qualche-polemica-sul-media-analogico-inventato-da-guglielmo-marconi/
https://www-newslinet-com.translate.goog/radio-rai-chiude-le-onde-medie-storia-curiosita-e-qualche-polemica-sul-media-analogico-inventato-da-guglielmo-marconi/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://mediamagazine.nl/rai-radio-1-gestopt-met-middengolfuitzendingen/
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/09/italiaanse-publieke-omroep-rai-gestopt-via-de-middengolf-filmpje/
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/COME-ASCOLTARE-LAUDIODESCRIZIONE-270a8731-a91d-4510-8844-ee3a7319c8a5.html
https://www.nicolaporro.it/atlanticoquotidiano/quotidiano/media/la-rai-spegne-le-onde-medie-mossa-azzardata-per-la-sicurezza-nazionale/
https://radiovisie.eu/italie-rai-schakelde-laatste-middengolfzenders-uit/
https://www.paramountplus.com/it/
https://www.paramount.com/press/paramount-arrives-in-italy-with-unbeatable-offering-combining-strong-slate-of-italian-series-and-movies-with-exclusive-global-originals
https://eemland1.nl/streeknieuws/amersfoort/omroep-eva-stopt/
https://www.cvdm.nl/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220906_37654842
https://www.bingofm.nl/
https://www.bingofm.nl/nieuws/3470483/voorzichtig-hoop-voor-bingo-fm
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Streekomroep Eemland1 legt zich vooralsnog niet neer bij de toewijzing van de lokale 

zendmachtiging aan het concurrerende Nieuwsplein33. Niet alleen kondigde de voorzitter 

onlangs aan tegen het recente besluit van het Commissariaat voor de Media in beroep te 

zullen gaan, de streekomroep startte inmiddels ook een WOO-procedure (opvolger WOB, 

Wet Openbaarheid van bestuur). Eemland1 wil daarmee een inzage in de documenten die 

van belang waren bij de totstandkoming van het gemeentelijk advies aan het Commissariaat 

voor een voorkeurskandidaat. Bron: De Stad Amersfoort. 

 

 

Het CvdM heeft besloten Radio Beilen AM per 16 januari 2023 voor vijf jaar een vergunning 

te geven. Er is al een website met een stream. Besluit CvdM hier. 

 

 

MaiBus Radio heeft van het CvdM met ingang van 7 september 2022 voor vijf jaar een 

vergunning gekregen. Zie besluit CvdM hier. Site MaibusRadio hier. Er valt daar te lezen dat 

men dit jaar is gestart via internet en zich richt op Twente en een stukje Achterhoek. 

 

 

De NOS en lokale omroepen zijn in 2021 een samenwerking gestart om de lokale 

journalistiek een boost te geven. Daarom is er bij OPEN Rotterdam een vacature voor een 

startende of ervaren nieuwsjournalist. Zie hier. 

Nog wat nieuws over OPEN Rotterdam: ze zijn opgenomen in de lijst van 'Echt Rotterdams 

Erfgoed'. Zie hier. 

 

België 

Sinds woensdagmiddag 7 september is de Franstalige lokale Brusselse mux in de ether.  

Na drie jaar getouwtrek achter de schermen doen uiteindelijk 16 van de 17 in 2019 erkende 

radiostations mee. Met dank aan de RTBF. Bron: RadioVisie.  
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Een week lang, van 12-19 september is er Radio Brooikens uit Antwerpen. Zie de site.  

Voor meer informatie zie RadioVisie. 

 

 

  

Radio Tamara (Steenhuffel), dat begin 2018 van een lokale radio op FM werd omgevormd 

tot een internetradio, bestaat 40 jaar. Dit wordt gevierd met het jaarlijks etentje in zaal 

Forever in de Sint-Niklaasstraat. Zaterdag 17 september van 18.00 tot 22.00 uur en zondag 

18 september van 11.30 tot 15.00 uur. Bron: RadioVisie. De geschiedenis vind je hier. 

 

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 

Dank voor de 'dankjewels'… maar inhoudelijke reacties, of vragen, zijn meer dan welkom! 

Reacties of vragen op deze UP/DOWNLINK enkel via: specials@detransponder.nl. 
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https://www.radiotamara.be/historiek.html
https://radio-tv-nederland.nl/
https://radiovisie.eu/lokale-radio-in-vlaanderen-de-streams/
mailto:specials@detransponder.nl


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 23                    
 

17 september 2022   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl  pagina: 12/23 
  

Wetenswaardigheden 

DVB-I en DVB-NIP in de startblokken 

 

 

 

Na DVB-S-S2-T-T2 komt er DVB-I. Een gestandaardiseerde manier om gemakkelijk video 

via I (internet) te streamen. Denk ook aan lineaire TV. Door de standaardisatie kan video zo 

aan diverse soorten apparaten geleverd worden: TV, pc, tablet, smartphone, enzovoorts. 

In Duitsland is men met een proef begonnen. Negentien partijen nemen deel. Het zijn 

aanbieders van content (mediaorganisaties), fabrikanten, software ontwikkelaars en 

onderzoeksinstellingen.  Bron: Advanced TV.  

Er is voor DVB-I ook een aparte website. Lees hier meer details over de nieuwe norm. 

 

 

 

Behalve DVB-I is er ook DVB-NIP. Zondag 11 september was in de RAI in Amsterdam bij de 

IBC 2022 een presentatie. Zie DVB.org en Bbtvnews. 

DVB-NIP staat voor Native IP. Zie de site hier. Het nieuwe systeem, ontworpen om DVB-

S2X- of DVB-T2-uitzenddragers te gebruiken, is volledig IP-gebaseerd en vertrouwt niet 

langer op de MPEG-2 Transport Stream die tot nu toe de basis vormde voor DVB-

uitzendsystemen. De grondgedachte achter DVB-NIP is om de efficiëntie van 
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uitzendnetwerken te gebruiken voor grootschalige distributie van inhoud naar moderne IP-

apparaten.  

 

Overige wetenswaardigheden 

 

Eutelsat deelt mee dat met succes de EUTELSAT KONNECT VHTS satelliet gelanceerd is. 

Het is de grootste en meest geavanceerde satelliet die ooit in Europa is besteld. Een zeer 

hoge doorvoercapaciteit voor vast internet en mobiel verkeer in Europa, Noord-Afrika en het 

Midden-Oosten.  

Groot: ter vergelijking is heeft deze satelliet zeven keer de capaciteit van de in 2020 

gelanceerde EUTELSAT KONNECT satelliet.  

We vroegen Eutelsat op welke positie deze satelliet komt en wanneer deze actief wordt. Het 

antwoord: "EUTELSAT KONNECT VHTS will be positioned at 3.5° East. The next coming 5 

months are dedicated to the satellite orbit raising (all electric propulsion), followed after by 

the tests of all 230 beams prior to the beginning of service. By Summer 2023 the new 

satellite will enter progressively into service." 
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Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat toestemming heeft gevraagd om 42.000 

satellieten te lanceren voor zijn Starlink-constellatie die bedoeld is om mondiaal 

breedbandinternet vanuit de ruimte te leveren, zal er waarschijnlijk niet zoveel in een baan 

om de aarde hoeven te brengen, zo heeft zijn directeur Operaties Gwynne Shotwell 

maandag gezegd. Bron: HLN.  

 

 

 

Op 8 september 2022 overleed Queen Elisabeth II. Haar kroning was op 2 juni 1953. Vaak 

lees je dat deze wereldwijd was te zien. Je denkt dan aan satellietverbindingen. Die waren er 

echter nog niet. De kroning werd in het VK uitgezonden en met enig geluk kon het signaal 

ook in België, Frankrijk, Nederland en een deel van West-Duitsland worden opgevangen.  

Een reportage over de kroning was de basis voor een eerste Eurovisie-programma in 1954. 

De eerste satelliet voor TV was de Telstar 1, actief in 1961.  

Bron: Soundscapes, De eerste vijftien jaar van de Eurovisie, door Hans Knot. Met bekende 

tune… Zie ook Wiki/Mondovision en Wiki/Eurovisie.  

 

 

De uitzendingen van radio- en tv-zenders in het VK werden 8 september direct aangepast. 

Zie RXTV. 
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Het Agentschap Telecom heeft het handhavingsverzoek van Kink tegen Talpa en RadioCorp 

afgewezen. Volgens het AT blijkt ook uit nieuw onderzoek dat er geen sprake is van 

verboden verbondenheid tussen de twee partijen. Meer bij RadioWereld. 

 

 

 

De IBC2022 (International Broadcast Convention) zit er weer op. Het wat druk in de RAI te 

Amsterdam. Op YouTube is een impressie te zien van de eerste dag. Een 96 pagina's 

tellend verslag van de eerste dag vind je hier in de IBCDaily van 9 september. IBCDaily dag 

2, 10 september, vind je hier. En dag 3, 11 september, hier. 

Een foto/video-impressie van alle dagen vind je hier.  

Er zijn ruim 37.000 bezoekers uit 170 landen geweest (Bbtvnews).  

IBC2023 wordt gehouden van 15 tot 18 september 2023.  

 

 

 

De FCC (Federal Communications Commission, USA) werkt aan een nieuwe regelgeving die 

ervoor moet zorgen dat Amerikaanse low-earth-orbit-satellieten ten laatste vijf jaar na de 

beëindiging van hun missie in de dampkring moeten opbranden. Op die manier wil de FCC 

het aantal satellieten in de low-earth-orbit beperken. Bron: FCC en Tweakers. 

 

 

 

De vraag naar televisiereclameruimte bleef in 2022 groot, terwijl tegelijkertijd het 

televisieaanbod van Ster afnam door overheidsbeperkingen en een verschuiving naar online 
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kijken. Intussen rijzen de prijzen de pan uit: de netto basisprijs voor televisie stijgt met 14% 

naar 695 euro per GRP (Gross Rating Point), met als doelgroep 25 tot 67 jaar.  

Voor de radio kon Ster in afwachting van het nieuwe media-onderzoek nog geen tarieven 

bekendmaken. Wel werd de intentie uitgesproken om de scherpe prijzen van 2022 te 

behouden.  

Bron: Marketingreport en Marketingtribune. 

 

 

 

Sky heeft haar eigen TV: Sky Glass. Al geïntroduceerd in het VK (oktober 2021) en nu ook in 

Italië. Later, eind 2023, zal Sky het toestel ook in Duitsland en Oostenrijk uitbrengen.  

De TV maakt vooral gebruik van internetverbinding (IPTV voor TV en apps) maar lijkt ook 

DVB/T2 te hebben. Geen satelliettuner. Er zijn drie beeldformaten: 43, 55 en 65 inch. 

Bron Italië hier en hier. Bron Duitsland hier. 

 

 

Apple heeft op 7 september formeel zijn langverwachte samenwerking met Globalstar 

aangekondigd om satellietberichtendiensten voor nieuwe iPhones te leveren en de grootste 

klant van Globalstar te worden. Bron: Spacenews.  

Noot: dit zal eerst voor Canada en de USA zijn. Later zal de rest van de wereld volgen.  

 

Conflict Canal+ en TF1 en fusie TF1 en M6 gaat niet door 

 

 

  

TéléSat heeft haar zenderlijst aangepast. Eerst die naar de ontvangers werd gestuurd en 

later ook de pdf op internet. Voor de zenders van TF1 wordt nu niet meer verwezen naar 

Astra 19,2 oost maar naar de Hotbird 13 oost. Zie hier. 
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In de officiële zenderlijst van Canal+ France zitten gaten voor de zenders van TF1.  

 

 

Waarom wel TF1 en andere op de Hotbird via TéléSat en niet via Astra 19,2 oost? Zowel 

TéléSat als Canal+ France maken immers onderdeel uit van de Canal+ Groupe. Er is echter 

contractueel en technisch een onderscheid tussen Frankrijk en daarbuiten. De Hotbird-

uitzendingen gaan ook niet van Canal+ uit, ze zijn vanuit Groupe AB (Mediawan) met wie 

Canal+ Luxembourg een deal heeft. Luxembourg dus niet France. 

Ook bij TNT Sat zijn de zenders van TF1 verdwenen. TNT Sat is de semi gratis dienst van 

Canal+ om de DVB-T (TNT) zenders op de Astra 19,2 oost aan te bieden. TNT Sat is 

uitsluitend gericht op Frankrijk. Het is het alternatief op satelliet voor TNT DVB-T2. Een kaart 

van TNT Sat heeft een geldigheid van vier jaar en kost eenmalig € 15,-. Je moet wel een 

adres in Frankrijk hebben. 

Fransat blijft op de Eutelsat 5 West B (zie KOS en Lyngsat) de TF1-zenders wel aanbieden, 

aangezien Fransat niet van de Canal+ Groupe is. Ook voor Fransat is een kaart nodig, vier 

jaar geldig, eenmalig € 15,-. Los of geïntegreerd in een CAM of receiver. Ook hier is een 

adres in Frankrijk of Monaco nodig. Zie over Fransat ook TéléNumérique (NL). 

 

 

 

Op 13 september vond er een rechtszitting plaats tussen Canal+ en TF1. De uitspraak wordt 

verwacht op 22 september. In het geding is het bedrag bekend geworden dat TF1 van 

Canal+ vraagt: € 13 miljoen per jaar. Behoorlijk..!  

Zie BFM Business (NL) en TéléNumérique (NL). 
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De voorgenomen fusie tussen de Groupe TF1 en Groupe M6 gaat niet door. Ook betrokken 

waren Groupe Bouygues (houdt 47,3% in Groupe TF1) en de RTL Group (houdt 48,6% in 

Groupe M6). De Franse mededingingsautoriteit verlangde teveel aanpassingen. Dit is 

vrijdagmiddag 16 september bekend gemaakt.  

Bronnen onder andere: Groupe TF1 (NL), RTL Group, Marketingreport.  

 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

De Freedom of Information Coalition (FOIC) dient in week 36 bij het Hof van Justitie in 

Luxemburg een tweede klacht in over de blokkade van diverse Russische staatskanalen 

binnen de gehele Europese Unie. Bron: Villamedia. 

 

(Oekraïens) 

 (Google) 

Detector Media (Oekraïne) meldt (NL) dat de Russen de uitzendingen van de Oekraïense 

zender 24 Kanal op de Amos 3 (4 graden west) storen.  

De zender is daarom genoodzaakt uit te wijken naar de Astra 4A (4,8 graden oost). Nadeel 

voor de kijker: S2. Dus alleen te ontvangen met een moderne ontvanger. Op 30 september 

besluit men welke satelliet de voorkeur heeft. Wellicht beide.  

Zie ook Satkurier (NL). En 24 Kanal (NL). 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://groupe-tf1.fr/
https://www.groupem6.fr/
https://www.bouygues.com/
https://company.rtl.com/en/
https://groupe-tf1.fr/fr/communiques/abandon-du-projet-de-fusion-des-groupes-tf1-et-m6
https://groupe--tf1-fr.translate.goog/fr/communiques/abandon-du-projet-de-fusion-des-groupes-tf1-et-m6?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://media.rtl.com/meldung/PROPOSED-MERGER-BETWEEN-THE-TF1-AND-M6-GROUPS-ABANDONED/?__locale=en
https://www.marketingreport.nl/Fusie-Groupe-TF1-en-Groupe-M6-gaat-niet-door/
https://www.villamedia.nl/artikel/coalitie-voor-persvrijheid-en-internetvrijheid-dient-tweede-klacht-in-bij-europese-hof-van-justitie-vanwege-blokkade-russische-kanalen
https://detector.media/infospace/article/202575/2022-09-06-24-kanal-zapustyv-testove-movlennya-na-shche-odnomu-suputnyku/
https://detector-media.translate.goog/infospace/article/202575/2022-09-06-24-kanal-zapustyv-testove-movlennya-na-shche-odnomu-suputnyku/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://24tv.ua/
https://satkurier.pl/news/220925/ukrainski-24-kanal-jest-zaklocany.html
https://satkurier-pl.translate.goog/news/220925/ukrainski-24-kanal-jest-zaklocany.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://24tv.ua/24-kanal-06092022-zapuskaye-movlennya-novomu-suputniku-astra_n2151896?fbclid=IwAR2a5QOVWCJJV9SczamuIDB9QCenRMocp6YAoVXtU4Dx5HZCemMSr8qN2r4


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 23                    
 

17 september 2022   specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl  pagina: 19/23 
  

Hardwarenieuws 

Omruilactie Ziggo  

 

In vorige nummers van de UP/DOWNLINK schreven we al over het hoge stroomverbruik van 

oudere Ziggo ontvangers. De Mediabox XL met name. Deze kon, tegen een bijdrage van € 

19,95, worden omgeruild voor de zuinigere Mediabox Next of de kleine Next Mini.  

Totaal TV schrijft 7 september dat men vernomen heeft dat Ziggo zelf klanten aan het 

aanschrijven is over deze optie. Dus proactief aan het werk is. Goede zaak. 

De eigen bijdrage blijkt soms niet in rekening te worden gebracht. Variabelen zijn hier het 

energieverbruik of de medewerker… 

Tot slot geeft Ziggo aan: “Het bestaande abonnement wordt hiermee niet verlengd.” 

VodafoneZiggo woordvoerster Tabitha Laurey mailt ons: "De komende tijd benadert Ziggo 

proactief klanten met een verouderde mediabox. Wij bieden hun de mogelijkheid om deze 

om te ruilen voor een Mediabox Next of een Next Mini. Wij adviseren klanten die overwegen 

hun mediabox om te ruilen aan om de mogelijkheden te bekijken via MijnZiggo, of contact op 

te nemen met onze klantenservice om de beste oplossing te bespreken. Die kan namelijk 

van klant tot klant verschillen." 

Redactielid Hans nam de proef op de som. In MijnZiggo is de omruil niet te vinden. Dus 1200 

gebeld, de klantenservice. In het menu kan men omruilen niet vinden, dus werd gekozen 

voor 'nieuw product'. De medewerkster bood eerst alleen de Next Mini aan. Op aandringen 

bleek de Mediabox Next ook mogelijk… maar enkel tegen betaling van € 19,95. Ondanks 

meer dan 30 jaar klant zijn met een oude UPC Pace-ontvanger. Schaam je Ziggo..! 

Totaal TV schrijft dat Ziggo 'uniek' is: de enige grote provider die klanten een vergoeding 

vraagt bij de omruil van een ontvanger. 

 

 

Conclusie: hier is sprake van willekeur. Als men naar een winkel van VodafoneZiggo gaat 

vindt omruil vaak zonder kosten plaats. Als men bij de klantenservice meldt dat de oude 

ontvanger niet meer goed werkt: omruil zonder kosten. Anders betalen. Liegen lijkt dus te 

lonen. Is dit het nieuwe Ziggo-beleid..? Zo houd je geen klanten. 

Toch lijkt Ziggo klanten te willen houden als het de hete adem van glasvezelproviders in de 

nek voelt. Bestaande klanten tracht men te lijmen met gratis abonnementen op 

betaalzenders als ESPN, Ziggo Sport Totaal en Film 1. Ook worden gratis SmartWifi Pods 

aangeboden. Zie Totaal TV. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Softwarenieuws 

OpenPLi, einde van een tijdperk… 

OpenPLi kondigde 8 september op haar forum het einde van een tijdperk aan (zie hier). Het 

gaat niet om het einde van OpenPLi maar om het beginnen met Python versie 3. Versie 2 

gaat, zoals WanWizard het uitdrukt, met pensioen.  

Python 3, 8.3 build wordt, onder voorbehoud, zondag 18 september om 00.00 uur 

gelanceerd. De v3 versie zal de basis worden voor het latere OpenPLi 9. 

Schrik niet: je kunt je ontvanger met een bestaand image gewoon blijven gebruiken. Maar als 

je de nightly build versie hebt staan zal je opnieuw moeten flashen. Testers gevraagd… want 

hoe meer melders met foutjes des te beter wordt de definitieve versie van OpenPLi 9.0. 

 

 

Nieuwe specials: 'fmscan.org', 'vrij zicht' en 'Test Dreambox DM-One UHD' 

Op de site van De Transponder zijn drie nieuwe specials geplaatst. Het gaat om: 

 FMSCAN.ORG. Een uitgebreide uitleg van de site fmscan.org door Ron; 

 Vrij zicht van satelliet naar schotel of landantenne naar zendmast, hoe te bepalen?; 

 Test (door mimisiku) van de Dreambox DM-One UHD Combo met alternatieve 

software voor VOD-diensten. 

 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 24 september, van 11.00 uur tot 16.00 uur, 

een clubdag gepland. Zie voor de actuele stand van de datums van de bijeenkomsten de 

website van De Transponder.  

Links. De pagina Links op de site van De Transponder is op 6 en 8 september weer 

aangevuld. Deze keer met een link naar Bel-Com, een Franstalig satellietforum uit België. En 

met een link naar de officiële zenderlijsten van Canal+ Frankrijk en TNT. 
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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.  

  

 

Uitsmijters 

Schotels in den vreemde… 

Iedereen zijn schotel… (bron: TéléNumérique) 

 

SpaceX… overal… 
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De echte hobbyist met de camper… 

 

Eigen schoteltje… 

 

 

Overig gevonden… Marconifoni, voorloper van de radio om in Rome radio te luisteren. 

Bron: Newslinet (NL). 
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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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