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Voorwoord  

Onze ict-vrijwilligers hebben contact gehad met Microsoft. We hebben kunnen aantonen 
geen commercieel bedrijf te zijn maar een hobbyclub waar mensen zich vrijwillig 
inschrijven voor een nieuw bericht. De blokkade van Microsoft-accounts (hotmail, live, 
outlook) zou moeten zijn opgeheven. Dat is althans door Microsoft beloofd. Gebruik 
anders een ander e-mailadres. 
Vriendelijk verzoek: schrijf een e-mailadres dat je niet meer gebruikt uit. Dat kan bij Volg 
de Transponder. 
 
In dit nummer onder andere: 

 Ziggo: klagen helpt als je moet betalen voor omruil naar zuinigere ontvanger; 

 Ongehoord Nederland brengt volgens velen ongehoorde items; 

 Conflict Canal+ en TF1 nog niet opgelost, reclame wordt ingezet, kijkers zijn 
gijzelaars, TF1 verliest eerste rechtszaak en gaat in beroep; 

 4EVER49 Radio gestart met gepresenteerde programma's; 

 Global One en Vestel, nieuwe ontvangers op de markt; 

 SkyShowtime voor Nederland in de startblokken; 
 Oekraïne en Rusland, inzet media blijft van groot belang. 
 

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; 

 24 september t/m 23 maart 2023, Evoluon, tentoonstelling RetroFuture. Kaarten/info hier; 

 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; 

 4 oktober, NRW1 start (eindelijk); 

 25 oktober. SkyShowtime start in Nederland; 

 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 

    

De nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland blijft volgens velen fake nieuws 

verspreiden en slaat daarbij vaak een racistische toon aan. Er komen bij de NPO en de 

Ombudsman (zie hier) veel klachten over de uitzendingen binnen. Onder andere over de 

uitzending van donderdag 15 september. Zie hier. 

 

In het item was een collectie video's waarin zwarte mensen - in onbekende landen, met 

onbekende aanleidingen - witte mensen aanvielen door te schoppen of te slaan. 
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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://nextnature.net/retrofuture
https://www.online.nl/
https://www.dutchmediaweek.nl/programma/dutch-media-week-xperience-days/
https://www.dutchmediaweek.nl/dutch-media-week-xperience-days/
https://www.nrw1.de/
https://www.skyshowtime.com/nl/streaming-soon
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://ongehoordnederland.tv/
https://www.nu.nl/algemeen/6224830/ongekend-aantal-klachten-bij-ombudsman-over-item-van-ongehoord-nederland.html
https://nos.nl/artikel/2444821-npo-wil-actie-na-uitlatingen-on-voor-collega-omroepen-is-grens-bereikt
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Onderzoeksbureau Pointer onderzocht de beelden en constateerde dat in geen van de 

gevallen bewijs was gevonden van 'anti-wit racisme', zoals het programma wel nadrukkelijke 

claimde. Zie NU.nl. 

 

De voorzitter van de Raad van bestuur van de NPO, Frederique Leeflang, heeft 16 

september aangegeven dat de grens van de redactionele vrijheid is bereikt. Het CvdM 

(Commissariaat voor de Media) is gevraagd passende maatregelen te nemen. Zie hier. 

Ook de COR van de NPO is verbolgen en beraad zich op nadere stappen. Zie NPO. 

 

Ongehoord Nederland reageert op deze uitlatingen 'met verbazing'. Zie het persbericht hier. 

"Ongehoord Nieuws belicht en becommentarieert de nieuwsbol van de andere zijde en met 

deze visie en missie zijn we toegetreden tot het publieke bestel. Van racisme, discriminatie 

of het oproepen tot geweld moeten wij niets hebben en wij nemen als omroep afstand 

hiervan. Namens het bestuur van ON! Arnold Karskens Voorzitter". 

Pointer onderzocht de beelden en konden bij geen van de vier incidenten bewijs vinden voor 

een racistisch motief. De bron van de filmpjes is geanalyseerd. Zie hier. 

 

 

De werken aan het nieuwe gebouw voor de VRT starten in november. Het project maakt deel 

uit van het nieuwe Mediapark op de site aan de Reyerslaan. In het totaal zullen de werken 

vier jaar in beslag nemen. Bron: VRT. 
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https://www.nu.nl/media/6224648/geen-bewijs-voor-anti-wit-racisme-in-beelden-die-ongehoord-nederland-toonde.html
https://pers.npo.nl/persberichten/reactie-npo-op-uitzending-ongehoord-nieuws-15-september#content
https://pers.npo.nl/persberichten/reactie-centrale-ondernemingsraad-npo-op-uitzending-ongehoord-nieuws-15-september
https://ongehoordnederland.tv/2022/09/16/persberichten/verklaring-omroep-ongehoord-nederland-naar-aanleiding-van-uitzending-15-september-2022/
https://pointer.kro-ncrv.nl/geen-bewijs-voor-racisme-bij-racistische-incidenten-die-ongehoord-nieuws-liet-zien
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2022/09/20/werken-aan-nieuw-vrt-gebouw-starten-in-november/
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De VRT gaat bezuinigen. De regionale ochtendedities van VRT Radio 2 gaan verdwijnen. Dit 

ondanks protest uit meerder provincies, zoals Limburg. Dat werd woensdag 21 september 

verteld op een netwerkavond die de VRT had voor Limburgse burgemeesters.  Bron: HbvL. 

Ook in Kortrijk (West-Vlaanderen) had men het er moeilijk mee. Zie VRT. 

Er komt een nieuw landelijk ochtendprogramma. Het populaire consumentenprogramma 'De 

inspecteur' verschuift naar 09.00 uur. Zie VRT.  

Zie ook De Standaard: Peter Van de Veire (50) krijgt ochtendprogramma. De nieuws- 

bulletins blijven wel regionaal, benadrukt de VRT. 

 

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

Geen bijzonderheden. Sky DE heeft enkele filmkanalen tijdelijk een andere naam gegeven. 

Astra 3B op 23,5 oost 

Zie nummer 22: 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  

Studio 66 3, weg. 

 

Achter de titel staat een vraagteken. Het lijkt er namelijk op dat Sky UK op zeer lange termijn 

haar aanbod liever via breedband doet (IPTV) dan satelliet. En dat via de eigen Sky Glass 

televisies. Probleem is dat veel abonnees nog niet kunnen beschikken over een stabiel 

internet. De uitzendingen via de satelliet zullen dan ook nog jaren door moeten gaan. 

Sky heeft haar installateurs laten weten dat eind 2023 geen schotels meer mogen worden 

geplaatst. Bron o.a. Advanced TV. 

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

Op transponder 11411 H verschenen negen radiozenders zonder naam. Het gaat om 

zenders van de RTBF. Zie Lyngsat. Ze zijn gecodeerd. Te openen met een kaart van 

TéléSat of TV Vlaanderen. 

Sonlife en Vidrodjennya zijn naar een andere transponder verhuisd, reli, fta. 

Holy God heeft het voor gezien… weg. 

Well TV, Italië, weg. 

TV2000, Italië, reli, heeft een nieuwe vormgeving en logo, zie hier. 
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/08/kortrijk-motie-maxim-veys-ochtendprogramma-radio2-behouden/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/01/de-inspecteur-van-radio-2-in-2023-een-uur-later-in-de-ether-va/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220823_96721453
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/09/updownlink_2022_22.pdf
https://advanced-television.com/2022/09/23/sky-to-end-uk-dish-installations/
https://www.lyngsat.com/muxes/Hotbird-13C_Wide_11411-H.html
https://www.tv2000.it/ufficiostampa/2022/09/19/tv2000-e-inblu2000-cambiano-logo-e-diventano-media-company-integrata/
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Transponder 11317 V is actief geworden. Een aantal Arabische zenders zijn overgezet van 

een andere transponder. Denk aan Al Jazeera, Al Alam HD en RT Arabic HD. En uit Azië: 

CNC World English. Alles fta.  

Terug van weggeweest: MS Channel en MS Sport, Italië, sport, fta. 

 

Rai News 24 heeft de vernieuwing van de studio's op 24 september afgerond en nu ook 

(eindelijk als laatste Rai-zender) het on screen logo aangepast naar het Rai-lettertype. Zie 

persbericht. De overgang is ook op YouTube te zien. Zie hier. En hier. 

  

Red Carpet, Polen, cultuur, fta, zal op 4 oktober van transponder wijzigen. Zie Satkurier (NL). 

DAB+ 

Nederland 

   

Het CBS heeft 22 september nieuwe cijfers gepubliceerd over het hebben van een DAB+-

radio (auto of thuis) in Nederland. Ten opzichte van 2021 is het bezit met slechts 2% 

gestegen tot 22%. Er is een tabel naar bekendheid naar man/vrouw, leeftijd (> 12 jaar) en 

opleiding en een tabel naar bezit. Deze zijn te vinden bij het CBS. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2022/09/Un-progetto-firmato-Renzo-Piano-e-Alvisi-Kirimoto-per-Rai-News-24-a65f457e-7547-48c7-919c-5ca0989b39df-ssi.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ILlNYeaHgE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vi_iwKyxMUQ
https://satkurier-pl.translate.goog/news/221367/red-carpet-tv-zmieni-parametry-na-13e.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/38/bekendheid-en-bezit-van-digitale-radio-dab-
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4EVER49 Radio is maandag 19 september, om 07.00 uur, begonnen met gepresenteerde 

programma's. Eerder deze maand waren er non-stop testuitzendingen. De zender is in grote 

delen van Nederland via DAB+ te beluisteren en wereldwijd online.  

4EVER49 Radio meldt dat er prijzen gewonnen kunnen worden: "En niet zo maar prijzen! 

Vanaf 3 oktober aanstaande kan er zelfs een auto gewonnen worden." 

DAB+ via MTVNL op 7D (Zeeland 9A). 

 

Op LinkedIn: 

 

Er is ook een app voor Google en Apple. Met de app kan onder andere een verzoekplaat 

worden aangevraagd. 

 

Elders 

 

DAB+ is in Polen nog steeds geen succes. Men wil dit gaan oplossen door luisteraars als het 

ware te gaan dwingen via DAB+ te luisteren door de FM-zenders uit te schakelen. 

Tussen 31 december 2026 en 2030 moet deze operatie plaatsvinden. Ondertussen moet het 

DAB+-netwerk wel verbeterd worden. Meer dan 2/3 van de Polen kan maximaal twaalf 

zenders via DAB+ ontvangen.  

De bekostiging komt deels uit energiebesparing. Een zender via DAB+ uitzending kost 75 tot 

90% minder elektra dan via FM. 

Bron: Radioszene (NL). 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://4ever49radio.nl/
https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht-mtvnl-7d.html
https://www.linkedin.com/posts/4ever49-radio_home-4ever49-radio-activity-6977144713459949568-fH7T?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.loopreizen_radio.appz.android5e565693b884e&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/4ever49-radio/id1505972914
https://www.radioszene.de/167341/polen-sucht-ukw-abschalttermin.html?fbclid=IwAR2uHdXX6aQXaQTnAQVw6F6dYj3S5Cah_3GbAsv32bbR60h9EFpWHDvZvFU
https://www-radioszene-de.translate.goog/167341/polen-sucht-ukw-abschalttermin.html?fbclid=IwAR2uHdXX6aQXaQTnAQVw6F6dYj3S5Cah_3GbAsv32bbR60h9EFpWHDvZvFU&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
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Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort 

 

 

In het vorige nummer (23) schreven we al over onze verontwaardiging over het vaak 

zwalkend beleid van Ziggo bij haar omruilactie: een oude energievretende ontvanger 

omruilen voor een meer milieuvriendelijke Mediabox Next of Mediabox Mini. Soms om niet 

en vaak tegen betaling (€ 19,95). Volgens Totaal TV zijn we hier niet de enigen in. Het 

regent op de sociale media klachten van klanten.  

Zie bijvoorbeeld hier: een klant rept over het hoge energieverbruik en krijgt zonder kosten 

een Mediabox Next opgestuurd.  

Ziggo zou in het kader van behoud van klanten er goed aan doen hier gehoor aan te geven. 

Wij adviseren een gratis omruil en als er al betaald is een teruggaaf. Dan houd je tevreden 

klanten. De concurrentie met glasvezel rukt immers hard op! 

 

Dus… bel de klantenservice als je wil omruilen en wijs ze hier op!  

Heb je al betaald? Dien dan een klacht in. Zie hier voor het digitale formulier. 

Een van de UP/DOWNLINK-redactieleden nam de proef op de som. Hij bestelde via de 

klantenservice een MediaBox Next ter vervanging van de energievretende UPC Pace-

ontvanger (35 Watt, werd warm…). Moest € 19,95 betalen maar na indienen klacht met 

verwijzing naar het Ziggo Community werd onder het mom van gelijke behandeling het 

bedrag gecrediteerd.  

Andere (glasvezel)providers hebben een ontvanger die aan elektraverbruik vergelijkbaar is 

met de Mediabox Next. Het zijn allemaal als het ware ‘lichte’ ontvangers die alles ophalen in 

de cloud en dus intern zo min mogelijk elektronica aan boord hebben.  

Schotelkijkers met een eigen (oude) Enigma2-ontvanger kunnen ook te maken hebben met 

een hoger energieverbruik. Zeker als er een harddisk is ingebouwd. Zie ook hier.  

Hang er eens een Watt-meter aan en laat ons weten wat je merk/type/verbruik is.  

 

 

Met DOCSIS 3.1 als software hebben nu bijna zeven miljoen adressen de mogelijkheid bij 

Ziggo het snelste internet van 1 GB download te nemen (GigaNet). Daarmee is Ziggo bijna 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.totaaltv.nl/nieuws/klanten-verontwaardigt-over-willekeurbeleid-bij-ziggo/
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Mediabox-XL-omruilen-voor-Mediabox-next/m-p/1033162
https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact/formulier
https://wiki.openpli.org/Receivers:Power_comparison
https://www.vodafoneziggo.nl/netwerk/
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te vergelijken met glasvezel. Bijna want de upload met 50 Mb blijft nog ver achter. Maar voor 

de standaardgebruiker is dit ruim voldoende. Ziggo werkt ondertussen aan DOCSIS 4. 

Zie Totaal TV en VodafoneZiggo. 

 

 

De NPO heeft 21 september van staatssecretaris voor Mediazaken, Gunay Uslu definitief 

groen licht gekregen voor de gewenste uitbreiding en verbetering van NPO Start.  

Een deel van de programmering die ’s avonds lineair wordt uitgezonden, is straks overdag al 

te streamen.  

Daarnaast wordt het aanbod op het gratis toegankelijke NPO Start verder uitgebreid met 

extra programma’s die speciaal gemaakt zijn voor - en door - de nieuwe streaming-generatie. 

De komende periode zullen de eerste NPO Start-specifieke-programma’s worden 

aangeboden. Bron: NPO. 

 

 

 

SkyShowtime, de streamingdienst van Paramount en Comcast (Sky/NBCUniversal) start 

dinsdag 25 oktober in Nederland. De prijs is nog niet bekend gemaakt.  

De VOD-dienst is ook van plan in Nederland via distributeurs (zogeheten MVPDs, zoals 

VodafoneZiggo en KPN) beschikbaar te komen. SkyShowtime zal vooral Hollywoodfilms 

brengen. Bron: Marketing Report en SkyShowtime. 

In Italië is Paramount+ sinds 15 september beschikbaar. Sky Cinema abonnees krijgen deze 

sinds 23 september zonder meerkosten.  

We kregen deze afbeelding gemaild. Paramount+ biedt de labels Paramount+ Originals, 

Showtime, Comedy Central en daar dus programma’s van. Paramount+ is/komt niet in 

Nederland beschikbaar. 
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https://www.totaaltv.nl/nieuws/bijna-zeven-miljoen-ziggoaansluitingen-deels-vergelijkbaar-met-glasvezel/
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ruim-18000-huishoudens-gorinchem-aangesloten-op-gigabit-internet-van-ziggo/
https://pers.npo.nl/persberichten/npo-mag-streamingdienst-npo-start-verder-uitbreiden
https://www.skyshowtime.com/nl/streaming-soon
https://www.marketingreport.nl/SkyShowtime-start-in-Nederland-op-25-oktober-2022/
http://corporate.skyshowtime.com/218387-skyshowtime-officially-launches-in-europe
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Aanvullend nieuws over SkyShowtime. SkyShowtime 1 en SkyShowtime 2 zijn twee lineaire 

zenders die voor Scandinavië zijn gelanceerd (zie hier voor 1 en hier voor 2).  

Ze vervangen Paramount+ Movies en Paramount+ Series bij de provider Allente in 

Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Op hun beurt vervingen deze zenders op 1 

januari 2022 Paramount Network voor die landen (behalve Noorwegen want daar was geen 

Paramount Network). 

Bron: Allente Denemarken, Allente Finland, Allente Noorwegen en Allente Zweden. 

Noot: deze lineaire zenders zijn ook beschikbaar op de Thor 5 (0,8 west), 11293 H. 

Gecodeerd. Zie KOS of Lyngsat.  

 

 

 

De Belgische provider Telenet biedt sinds 23 september W-Sport. Een TV-zender met 

uitsluitend 'vrouwensport'. Denk bijvoorbeeld aan live verslaggeving van onder meer de 

vrouwelijke Premier League en vier andere Europese voetbalcompetities, basketbal, triatlon, 

paardrijden en boksen. Alle Telenet TV-klanten kunnen gratis afstemmen op de zender. 

Bron: Telenet.  

Telenet/BASE kondigt aan dat het over twee jaar, vanaf september 2024, het 3G-signaal zal 

uitschakelen op zijn mobiele netwerk. Bron: Telenet. 

Lokale omroepen 
Nederland 

   

Omroep Lingewaard is veranderd van 'streaming provider'. Live TV is te zien via deze site. 

De live-stream vind je ook in Kanalenlijst Hans vanaf oktober 2022. 
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https://www.allente.dk/aktuelt/skyshowtime/
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Bericht 20 september 2022. Zie Facebookpagina van Radio Monique 918.  

 

 

De Stentor meldt: Samen1 is nu ruim veertien maanden de lokale omroep van Apeldoorn. 

Op televisie brengt de omroep drie keer per week een nieuwsitem, op de radio is er met 

name in de ochtend een programmering. Daarmee lost Samen1 de beloftes die het deed 

(nog) niet in. Politieke partijen als Lokaal Apeldoorn, SP en CDA hopen op een snelle 

ommekeer. 

België 

 

Mededeling op de website van Radio Maaskant (Maasmechelen): men stopt op 1 oktober. 

"22-09-2022. Vanwege enkele onoverkomelijke medische problemen heeft het bestuur van 

Radio Maaskant Maasmechelen tot haar grote spijt moeten beslissen het station (in ieder 

geval voorlopig) uit de ether te halen. 

De uitzendingen worden gestaakt per 1 oktober aanstaande, alle betrokkenen werden 

inmiddels van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

Radio Maaskant wenst alle luisteraars en adverteerders via deze weg nogmaals te danken 

voor het in hun gestelde vertrouwen. HET BESTUUR." Luisteren kan nog via deze stream. 

Duitsland 

 

NRW1 zal op 4 oktober beginnen. Een nieuwe radiozender voor jongvolwassenen in 

Nordrhein-Westfalen. Via kabel en diverse FM-frequenties. Bron: RadioWoche. 

Waarschijnlijk ook online via de site. Deze is thans nog niet gevuld met informatie. 
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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 

OpenPLi versie 8.3 is niet op basis van Python3. Aldus WanWizard. Hoe het nu wel zit… we 

hebben de tekst in de vorige versie eerst voorgelegd.  

 

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

Wetenswaardigheden 

 

Bij MAX Meldpunt staat een tip: kijk of je niet dubbel betaalt voor bijvoorbeeld Ziggo en KPN. 

Wat was het geval? Een mevrouw uit Nieuwegein was in oktober 2010 overgestapt van 

Ziggo naar KPN. Een overstapservice (zie hier KPN en Ziggo) bestond in 2010 nog niet.  

Mevrouw had niet opgezegd bij Ziggo dus bleef Ziggo maar factureren. Twaalf jaar lang is 

zo'n € 20,- per maand onnodig aan Ziggo betaald. Ondanks dat de ontvanger was terug 

gestuurd. Ziggo stelt dat de kosten terecht zijn en wil zelfs uit coulance niets vergoeden. 

KPN heeft echter medelijden met haar klant en geeft als troost één jaar gratis tv-kijken. 

Netjes.  

Aanvullend: er valt wellicht ook nog wat te verdienen op vaste telefonie. Als men dit van KPN 

nog heeft (Vast Bellen, vanaf € 13,50 per maand) en via Ziggo Kabel-TV (of ander TV-

pakket) heeft dan kan voor € 3,50 per maand een vaste telefoonlijn worden toegevoegd. 

Andersom geldt het ook: bij een KPN internetabonnement kan een vaste telefoonlijn voor € 

2,- per maand worden toegevoegd. Losse TV-abonnementen heeft KPN niet.  

 

 

Nederland scoort in de ranglijsten voor digitale economie en connectiviteit. De oorzaak kan 

mede worden gevonden in versnelde FttH-uitrol (Fibre to the Home = glasvezel) en de Ziggo 

kabelupgrade naar DOCSIS 3.1. Meer bij NL Connect. 
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https://www.kpn.com/thuis/tarieven.htm
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En weer een zendmast in brand. In de nacht van 21 september in Loenen, langs de A50.  

De brand was op 15 meter hoogte. De politie houdt rekening met brandstichting.  

Bron: Omroep Gelderland en De Stentor. Beide met video. 

 

 

Er komt, naar verwachting in december, weer een nieuwe uitgave van het 'World Radio TV 

Handbook'. Inschrijven (of interesse) kan via deze site. Er komt niet alleen een versie in 

boekvorm maar men gaat met de tijd mee: een app. De rechten liggen nu bij het Radio Data 

Center GmbH (RDC), in Freising (DE). Zie ook het persbericht en MediaMagazine. 

 

   

Het Evoluon (Eindhoven) is zondag 25 september weer open gegaan. Veel kinderen van 

'toen' kijken er naar uit het techniekmuseum uit de jaren '60 opnieuw te bezoeken. 

Bezoekers kregen destijds een kijkje in de toekomst en ook tijdens de nieuwe tentoonstelling 

RetroFuture staat dat wat de toekomst ons mogelijk gaat brengen centraal.  

Te zien t/m 23 maart 2023. Bronnen: High Tech NL, ED. Kaartjes en info hier.  
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https://nextnature.net/retrofuture
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Zie voor meer details over ACM en overname Talpa door RTL bij RadioWereld. 

 

 

De Slowaakse provider SatelitnáTV deelt mee dat TV JOJ een 24-uurs nieuwszender wil 

gaan beginnen. De naam: JOJ 24. De start: 2 oktober. Bron: SatelitnáTV (NL).  

Volgens Parabola (NL) zal JOJ 24 ook via Skylink (Astra 23,5 oost) worden gebracht.  

 

 

Nu de fusie tussen de M6 en TF1 'groepen' is afgeblazen heeft de Duitse eigenaar 

Bertelsmann haar aandeel in M6 te koop gezet. Zie Bbtvnews. 

De reden voor het stoppen van de fusieplannen was de voorwaarde van de Franse media-

autoriteit om enkele topzenders te beëindigen.  

 

 

RTL Nieuws en Groenhuis melden: Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk zet zijn 

satellietinternet Starlink in Iran aan. Ondanks de Amerikaanse sancties tegen het land 

worden internetdiensten aan Iraniërs nu toegestaan. Dat gebeurt te midden van protesten in 

Iran na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.  

Conflict Canal+ en TF1  

 

 

Het conflict tussen Canal+ en TF1 is nog niet opgelost. De tijd dringt… het WK voetbal wordt 

door TF1 voor Frankrijk gebracht en deze zender zal veel kijkers en dus reclamegeld 

verliezen. Daarom is TF1 op 16 september een reclamecampagne begonnen om kijkers te 

wijzen op alternatieve manieren om de TF1 en haar zusterzenders te ontvangen. 

Bron: TéléNumérique (NL).  
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https://www-satelitnatv-sk.translate.goog/2022/09/tv-joj-chce-spustit-svoju-spravodajsku-televiziu-joj-24-v-oktobri/?_x_tr_sl=sk&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.parabola.cz/clanky/7343/joj-24-odstartuje-brzy-bude-na-skylinku-freesatu-st-digi-sk/
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https://www.broadbandtvnews.com/2022/09/22/m6-up-for-sale-after-failed-merger-bid/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5334381/iran-internet-starlink-elon-musk-satelliet
https://groenhuis.org/musk-zegt-dat-hij-starlink-zal-activeren-te-midden-van-protesten-in-iran/
https://www.tf1.fr/
https://www.telesatellite.com/actu/60907-tf1-contre-canal-saison-episode-la-reclame.html
https://www-telesatellite-com.translate.goog/actu/60907-tf1-contre-canal-saison-episode-la-reclame.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
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Commentaar: de zenders staan nog op de site van TNTSAT (zie hier) maar zijn niet meer op 

de Astra 19,2 oost te vinden (KOS en Lyngsat). Zie ook Lesfrancais.press (NL). TNTSAT is 

het semi gratis aanbod van de Canal+ Groupe voor Frankrijk. 

Als men via de satelliet naar de zenders van TF1 wil kijken zijn er drie manieren. Ten eerste 

via de Hotbird via TéléSat (België, Franstalige provider, abonnement). Ten tweede via de 

Eutelsat 5 West B via Fransat. Beeld krijgt men na inschrijving bij Fransat en met de juiste 

apparatuur. Ten derde: op deze satelliet zijn de zenders ook fta te zien via multistream. Je 

hebt dan wel een geschikte ontvanger met een S2X tuner nodig.  

 

 

Een voorzitter van ARCOM stelt dat kijkers als het ware gijzelaars zijn in het commerciële 

conflict tussen Canal+ en TF1. Wettelijk heeft een satellietprovider de mogelijkheid zenders 

die terrestial fta worden gebracht ook fta via de schotel te brengen. Mag, niet moet. Hij deed 

deze uitspraak toen hij gehoord werd voor de Commissie Culturele Zaken van de Nationale 

Assemblee (commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale). 

Bron: Le Figaro (NL) en Ouest France (NL). 

 

 

Op 22 september kwam de uitspraak van de rechter. Samengevat: Canal+ is niet verplicht de 

uitzendingen van TF1, TMC, TF1 Séries Films en LCI over te nemen.  

De enige oplossing is weer aan tafel en een nieuw bedrag overeenkomen. TF1 zal geen 

forse korting kunnen geven want de andere providers zullen deze dan ook willen.  

Bron: TéléNumérique (NL). 

 

In een persbericht (22 september 2022) stelt de TF1 Groupe het besluit van de Parijse 

handelsrechtbank te betreuren. De rechter zou de urgentie niet hebben gezien om de kijkers 

te beschermen. Zodat ze niet, zoals de voorzitter van de ARCOM stelde, als gijzelaars 

worden behandeld. De TF1 Groupe gaat in beroep bij het Hof in Parijs. 
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https://www-ouest--france-fr.translate.goog/medias/tf1/canal-a-le-droit-de-ne-pas-diffuser-les-chaines-du-groupe-tf1-tranche-le-tribunal-de-commerce-cc0c64d8-3a84-11ed-9b76-9edc71c5adb1?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.telesatellite.com/actu/60938-tf1-contre-canal-saison-episode-le-verdict.html
https://www-telesatellite-com.translate.goog/actu/60938-tf1-contre-canal-saison-episode-le-verdict.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://groupe-tf1.fr/fr/presse
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Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

Oekraïne heeft hard geld nodig voor wederopbouw. Het land heeft daarvoor een website 

geopend waar allerlei spullen van lokale ondernemers gekocht kunnen worden.  

5% gaat naar United 24, een fonds van president Zelensky dat onder meer bedoeld is om 

Oekraïne weer op te bouwen. Bron: MAX Meldpunt. Site om te kopen hier (tweetalig). 

 

 

 

Civiele communicatie-infrastructuur, zoals satellieten van internetaanbieder Starlink, valt te 

gebruiken voor uiteenlopende doeleinden. Daaronder ook militair gebruik, wat volgens een 

Russische diplomaat bij de Verenigde Naties (VN) dan een rechtvaardiging geeft om die 

civiele systemen aan te duiden als legitiem doelwit. Bron: AG Connect en Emerce. 

 

De Russische toezichthouder Roskomnadzor heeft Russische media gewaarschuwd dat er 

straffen dreigen als 'valse informatie' wordt verspreid over de gisteren afgekondigde 

gedeeltelijke mobilisatie van reservisten. Russische media kunnen worden beboet of 

geblokkeerd, als er nieuws over de mobilisatie wordt verspreid dat niet “exclusief afkomstig is 

van federale en en regionale uitvoerende machten”. Een boete kan oplopen tot vijf miljoen 

roebel (ruim € 80.000,-). Bron: Villamedia. Waarschuwing hier. 
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https://www.villamedia.nl/artikel/russisch-toezichthouder-roskomnadzor-waarschuwt-media-na-aankondiging-mobilisatie
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Vrijdag 23 september. De stemlokalen in de door Rusland bezette gebieden zijn open. Via 

de Russische satelliet Express AM8 op 14 west zijn beelden te zien. Ook al versta je 

Russisch niet, de beelden spreken voor zich. Rusland biedt hulp… geeft eten aan 

Oekraïeners die zo dom waren niet te vluchten, geeft vrij stemrecht, enzovoorts… triest. 

Mocht je een draaibare schotel hebben en zicht op de Express AM8 kijk eens. De ontvangst 

van de meeste zenders is in Nederland en België met een 1 meter schotel goed. Behalve 

zenders in de Russische taal vind je er ook alle varianten van RT (Russia Today): Arabisch, 

Engels, Frans, Duits, Spaans.  

Ook vinden een aantal zenders uit Syrië op deze satelliet onderdak. Dat land steunt Poetin. 

 

 

 

Bron: Radio Maria Nederland. 

Hardwarenieuws 

 

In België moet vanaf 1 januari 2023 elke nieuw huishoudelijke radiotoestel dat wordt 

verkocht (ook) van DAB+ zijn voorzien. Bron: RadioVisie en Test Aankoop. 

Noot: dit werd in 2021 al bekend gemaakt, zie HLN. 

 

 

Canal+ komt in onder meer in Frankrijk (eind dit jaar) en Polen met een nieuwe decoder, 

genaamd de Global One. Niet te verwarren met de eerder uitgekomen DualBox+.  

Zie voor Frankrijk hier (NL). Voor Polen hier (NL) en bij Poland Posts. 

De ontvanger kan in beginsel gebruikt worden voor alle merken van de Canal+ Luxembourg 

S. De Global One wordt geproduceerd door het Franse bedrijf Sagemcom met het 

typenummer DSIW374. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.lyngsat.com/Express-AM8.html
https://mailchi.mp/8aaf05075af9/digitaal-weekoverzicht-dwo?e=6b3ec170fe
https://radiovisie.eu/blad-1583-q500-q18-000-vandenborrre/
https://www.test-aankoop.be/hightech/audio/dossier/dab
https://www.hln.be/binnenland/elke-nieuwe-radio-moet-vanaf-2023-digitale-ontvanger-voor-dab-hebben~ac54a74d/
https://alloforfait.fr/tv/news/107603-conference-rentree-canal-nouveaux-partenariats-nouveau-decodeur.html
https://alloforfait-fr.translate.goog/tv/news/107603-conference-rentree-canal-nouveaux-partenariats-nouveau-decodeur.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://satkurier.pl/news/221206/canal-wprowadzi-dekoder-global-one.html
https://satkurier-pl.translate.goog/news/221206/canal-wprowadzi-dekoder-global-one.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://poland.postsen.com/business/94646/Canal---Global-One-set-top-box-4K-Dualbox---specification-environmental-protection.html
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In het VK (UK) brengt Vestel vanaf eind september een nieuwe 4K UHD-ontvanger. Deze is 

geschikt voor DVB-T2 (Freeview) maar kan ook gekocht worden met drie tuners (triple 

tuners): T2, S2 en kabel. 4K met RDS, HDMI 2.0, Wifi en een CI+ versie 1.4 (later 2.0) 

kaartslot. Kaarten voor kabelproviders. Sky UK heeft immers eigen ontvangers zonder kaart. 

Zie Display Daily en RXTV.  

 

 

Softwarenieuws 

 

In de nacht van 31 augustus op 1 september is softwareversie 4.42 voor de Mediabox Next 

en Mediabox Mini in Brabant en Limburg uitgezet. Volgens Totaal TV bleek deze versie niet 

goed genoeg voor uitzetten in de rest van Nederland. De pauzetoets is door Ziggo ingedrukt. 

Zie het Ziggo Community over de Mediabox Next en Mediabox Mini.  
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Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 22 oktober, 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 19 september weer aangevuld. 

Deze keer met de Slowaakse provider SatelitnáTV (NL-vertaling). En op 22 september met 

de perspagina van de TF1 Groupe. 

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-mailadres in het blok van 

e-mailnotificatie in. Heb je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.  

  

 

Uitsmijters 

Varia: QE II via RB 1, hondenhok voor katten en vlucht kl622…   

Op maandag 19 september vond de uitvaartdienst van Queen Elizabeth II plaats. Dagen 

ervoor kon het publiek afscheid nemen in Westminder Hall (in het Westminster Palace).  

De BBC zond 24/7 via RB 1 (Red Button 1) de beelden uit. Geluid van de zaal was er ook. 

Onder andere het stappen van de wachters was goed te horen. 
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Onder andere was iedere 15 minuten de wisseling van de wacht te zien. Aangekondigd door 

twee tikken van een stok op een metalen plaatje. Unieke beelden!  

 

Philips TV's uit de jaren '50 werden ook wel eens een hondenhok genoemd. Kennelijk zijn 

TV's ook geschikt voor katten…  
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In deze moderne tijd… TV aan boord van een vliegtuig… vlucht kl622 van Atlanta naar 

Amsterdam. Geen live tv maar series/films vanaf de server aan boord. Wat volgt..? IPTV via 

Starlink? WiFi was al aan boord maar nog te zwak voor een stabiele stream.  

 

Schotels in den vreemde… 

Potvast… en rust roest..  
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Schotels aan zee hebben het ook zwaar met de zoute wind… 

 

 

In welk land zou dit zijn..? De schotels wijzen twee richtingen op… 

 

 

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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