UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 25
Voorwoord
Waar gaat de belangstelling van onze lezers naar uit? Nieuwe software of hardware?
Nieuwe zenders via de satelliet, DAB+, kabel of online? Uit reacties op het vorige nummer
bleek de meeste belangstelling uit te gaan naar de perikelen rond Ongehoord Nederland.
We nemen hier geen standpunt in maar zetten zo objectief mogelijk de feiten neer. Net als
bij andere items. Alleen eigen nieuws heeft soms een kleurtje…
In dit nummer onder andere:
 Canal Digitaal gestopt met RTL-themazenders, Pebble TV enkel via online;
 NPO Radio 4 wordt in 2023 hernoemd: NPO Klassiek;
 nieuw: Radio 972 (Randstad DAB+ en online);
 Hotbird 11411 H, wisseling Belgische Franstalige zenders in voorbereiding;
 25 jaar TV Omroep Flevoland, 30 jaar bij TV Oost;
 RM Plots, overzicht FM/DAB+ in Duitsland en Nederland;
 NPO Luister, erkenning en budget;
 Ziggo start upload tot 150 Mpbs, aldus meldingen, ontkenning door Ziggo;
 stroom besparen door te streamen of radio zachter te zetten?;
 Oekraïense vlag in de schotel.
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:














4 oktober. Kanalenlijst Hans van 4 oktober 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). Begin november komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit;
1 oktober. RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids verdwenen bij Canal Digitaal;
1 oktober. Alle vier de kanalen van Film1 werden 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);
18 oktober 2022 is de officiële start van de BBC, zie BBC 100 years. Die dag zijn er via
de BBC-zenders aparte programma's over te zien;
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;
t/m 23 maart 2023, Evoluon, tentoonstelling RetroFuture. Kaarten/info hier;
26 t/m 28 maart 2023, Radiodays Europe in Praag. Zie persbericht.

Algemeen omroepnieuws

NPO's klassieke radiozender krijgt volgend jaar een nieuwe naam. NPO Radio 4 zal dan
NPO Klassiek gaan heten. Een exacte datum is er nog niet. De naam zou beter het klassieke
aanbod via de radio en online dekken. Bron: Marketing Report.
Basis: NPO begroting 2023. Op pagina 29 wordt de toekomst van de NPO-radiozenders
behandeld.

Op pagina 30 de budgetten voor de zenders, uitgesplitst naar lineair en online.
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TV Oost viert haar 30-jarig bestaan. Op zondag 2 oktober ging de eerste tv-uitzending de
lucht in. Kijkers kunnen stemmen op hun favoriete programma via een aparte site.
Tot en met 7 oktober is RTV Oost ook aanwezig op een aantal markten "om de meningen te
polsen en herinneringen op te halen."

Omroep Flevoland is wat jonger. Op zaterdag 1 oktober werd gevierd dat deze regionale
omroep al 25 jaar televisie maakt. Bron: Omroep Flevoland. Met meer informatie en een
leuke terugblikvideo.

De hoofden journalistiek van alle publieke omroepen willen niet langer overleggen met
omroep Ongehoord Nederland over journalistiek. Dat maakten ze donderdag 29 september
duidelijk in een brief aan Gijs van Beuzekom, de NPO-genremanager nieuwsproductie.
De omroepen melden dat Ongehoord Nederland in hun ogen geen journalistiek bedrijft, maar
haar programma’s gebruikt om standpunten en meningen te presenteren.
De brief is ondertekend door AVROTROS, BNNVARA, WNL, HUMAN, Omroep Zwart,
Omroep MAX, KRO-NCRV, VPRO, EO en PowNed. Bron: Spreekbuis.

Ongehoord Nederland (ON) vindt het jammer dat andere omroepen niet meer op
journalistiek vlak willen samenwerken. "Wij betreuren dit ten zeerste en snappen de reden
niet", meldt voorzitter Arnold Karskens op de website van ON. Bron: VillaMedia.
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Er zijn in Duitsland zorgen om de financiering van cultuurzender Arte. Een Frans/Duitse
publieke samenwerking. In Frankrijk is de omroepbijdrage afgeschaft. Franse omroepen
krijgen nu een gelijke bijdrage, betaald uit de btw opbrengsten. Over Arte zijn echter in het
parlement geen afspraken gemaakt. President Macron stelde de Europese culturele
samenwerking te waarderen en hoopt op een oplossing. Arte bestaat 30 jaar. Bron: InfoSat.

De VRT past haar publicatiebeleid, gebaseerd op het Programmacharter, aan in antwoord op
de vele vragen die deze zomer zijn gesteld bij het schrappen van enkele afleveringen van
F.C. De Kampioenen. Uitzendingen met achterhaalde beeldvorming krijgen voortaan een
duidelijke disclaimer om de kijker erop te wijzen dat ze mogelijk niet langer passen bij de
normen en waarden van de Vlaamse samenleving vandaag. Zo kan de kijker zelf beslissen
wat hij wel of niet wil bekijken. VRT verhoogt zo de nuance rond programma's met een
maatschappelijke gevoeligheid.
Een programma dat afwijkt van het normenkader van vandaag zal - na advies van de
Programmacharterraad - niet meer actief gepromoot worden en zal niet opgenomen worden
in het lineaire uitzendschema. Het is wel nog terug te vinden via de zoekfunctie op VRT
MAX. Bron: persbericht VRT, 26 september.

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

De Duitse christelijke tv-zender Bibel TV bestaat 20 jaar (zie video). De zender is zowel in
SD als HD fta te ontvangen. Op de site zijn er ook vier live-streams te zien.
Bronnen: Digital Fernsehen en InfoSat.
Transponder 11597 V is nu leeg. Bloomberg TV Europe was de laatste zender.
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Astra 3B op 23,5 oost
Zie nummer 22: Canal Digitaal zou op 1 oktober stoppen met RTL-zenders RTL Crime, RTL
Lounge en RTL Telekids. RTL Telekids was enkel online. Crime en Lounge waren 1 oktober
nog via de Astra te zien. Op 4 oktober werden de zenders niet meer uitgezonden.
Opnemen van de RTL hoofdzenders via een Canal Digitaal-receiver is niet meer mogelijk.
Uiteraard nog wel met een eigen Enigma2-ontvanger met harddisk…
Met de CD-receiver kan vaak wel tot maximaal zeven dagen terug nog gekeken worden.
Nog te vermelden: RTL Crime verdween bij Canal Digitaal maar is zender van de maand bij
KPN in oktober.
Op transponder 11875 H kwam 26 september een zendernaam 'Test'. Een dag later met de
naam JOJ 24. Op 30 september als JOJ 24 HD. SD werd namelijk HD.
We schreven over de komst van deze nieuwszender al in het vorige nummer. De startdatum
werd vermeld: 2 oktober, 19.00 uur. Zie ook Parabola (NL). Code.
JOJ 24 is ook te vinden op de Thor (0,8 west, 12563 H, code).

Op transponder 11934 V verscheen in het pakket van Skylink (Tsjechië): Prima Krimi HD,
code. De SD-versie van deze zender verdwijnt 5 oktober (Parabola/NL).

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2/28,5 oost
BBC Two Northern Ireland HD is verhuisd van 12226 H naar 12168 V, fta.
Channel 4 HD, vier regio's er bij, fta.
Channel 5 en bijbehorende zenders zijn plots te ontvangen met enkel namen in de infobalk
op transponder 11307 H, fta. Zie ook RXTV.
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
In het vorige nummer wezen we op transponder 11411 H. Er verschenen daar cijfers van
radiozenders. De naam was nog niet te zien maar met een kaart van TVV of TéléSat waren
de radiozenders van de RTBF te horen. Op 27 september werden de cijfers omgezet naar de
namen van de radiozenders. Later verschenen ook de namen van de zes TV-zenders van
Franstalig België. Met een kaart van TVV of TéléSat zijn deze ook al te zien.
Alles duidt op een verhuizing. We hebben daarom de M7 Group en Eviso BE om een reactie
gevraagd. Op 4 oktober kregen we enkel als antwoord: "het gaat hier enkel over een
transponderwijziging en niet over een verandering in de huidige pakketten van TVV en
TSAT."
Wanneer de zenders wisselen van 10891 H naar 11411 H en de uitzendingen op 10891 H
stoppen werd dus niet aangegeven.

In Kanalenlijst Hans van 4 oktober 2022 staan in de radio- en tv-boeketten België zowel de
huidige/oude als toekomstige/nieuwe transponder onder een aparte marker.
Red Carpet, Polen, cultuur, fta, 4 oktober op nieuwe transponder. Zie Satkurier (NL). En
meer Poolse zenders: Antena, Power TV, Nuta TV, Nuta Gold en TVC. Zie Satkurier (NL).
De plaats op de oude transponder zal verlaten worden.
Novelas+, Polen, weg.
CNC World, China, weg.
ER24, Parole Di Vita en Well TV, Italië, naar andere transponder (11642 H), fta.
Playboy TV op 10834 V, Canal+, code.
De Italiaanse versies van National Geographic en National Geographic Wild alsmede
National Geographic +1 en National Geographic Wild +1 zijn bij Sky Italia gestopt en
daarmee zijn deze zenders in het geheel gestopt. Bron: TV Digital Divide.
Eigenaar Walt Disney Company verwijst Italiaanse geïnteresseerden door naar Disney+.

Church of Jesus Christ begon fta.
5 oktober 2022
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Aryen TV (Freedom TV) en Medya Haber, Koerdische taal, van SD naar HD, fta.

DAB+
Nederland

BNNVARA's KASSA plaatste 26 september een item over luisteren van DAB+. Mede gelet
op de overheidscampagne. "Wordt het inderdaad tijd om FM-radio vaarwel te zeggen? Of
loopt het zo’n vaart niet en kun je nog wel even wachten met de overstap naar digitale radio
via DAB?" Deze vragen worden gesteld naar aanleiding van de spotjes 'Ben jij al om?". Een
initiatief van Digital Radio NL. Een samenwerkingsverband van de NPO, het ministerie EZ en
commerciële omroepen.
Het antwoord: het loopt niet zo'n vaart, er is geen sprake van dwang naar DAB+ maar van
duidelijk maken dat DAB+ er is. Voor het einde van FM heeft EZ nog geen datum gesteld.
Begin september: Radio Drenthe (van de regionale omroep RTV Drenthe) was op DAB+
slecht te ontvangen in haar eigen gebied. Daarom werd als noodoplossing vanuit Friesland
hulp geboden op kanaal 5A (zie hier). Begin oktober: de problemen zijn nog steeds niet
opgelost. Het is nog wachten op zenders in Meppel en Smilde.
Zie ook de scanner DAB+ Netherlands Steenwijk. Kanaal 7C nog niet groen (= goede
ontvangst) maar geel.

De zenders Amersfoort, Megen en Aalten zijn 29 september actief geworden. De zender
Markelo op 30 september. DAB+ kanaal 12B. Details hier (scanner Steenwijk).

Omroep Gelderland heeft haar pagina van DAB+-frequenties nog niet volledig aangepast
naar de nieuwe situatie. Onderaan staan twee plaatjes: huidige indeling en nieuwe indeling.
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Commentaar: de 'Huidige indeling' is vervallen (6B, 7A, 8A) want de 'Nieuwe indeling' is de
huidige! Radio Gelderland zendt enkel uit via 12B. Hiervoor zijn tien zendlocaties nodig
waarvan er thans acht in gebruik zijn. Nijmegen en Zwolle volgen nog. Kanaal 12B wordt
gedeeld met Radio M Utrecht. Voor deze omroep zijn alle zendlocaties in gebruik genomen.

RTV Oost heeft het voor Radio Oost wel goed voor elkaar. Op haar pagina staan de actuele
FM- en DAB+-frequenties met plaatjes. Voorbeeld voor andere regionale omroepen…

Elders
RM Plots is een website uit Duitsland. Deze geeft een actueel overzicht van zenders voor
FM en DAB+ in Duitsland en Nederland. Technische gegevens en een plaatje met een
geografisch bereik. De site is ook opgenomen op onze pagina Links. Voorbeeld:
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Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort

In ons vorige nummer schreven we over de omruilactie van Ziggo-decoders. Na indienen van
een klacht hoefde een van onze redactieleden niet te betalen. Dit is ook opgepikt door de
redactie van Totaal TV (Jarco Kriek), zie hier.

Ziggo heeft bij veel zendernamen de toevoeging 'HD' verwijderd. Het gaat om zenders die
enkel in HD in de zenderlijst staan en horen tot het ongecodeerde Kabel-TV-pakket. De
zenders van RTL en Talpa komen vaak zowel in SD (fta) als HD (betaald) voor. Dan blijft de
aanduiding wel aanwezig. Zie ook Totaal TV met commentaar.

Persbericht Canal Digitaal 28 september: "Vanaf 4 oktober voegt Canal Digitaal de zender
Pebble TV toe aan haar aanbod. De digitale zender heeft de leukste series voor de
allerkleinsten. Voor (groot)ouders een ware trip down memory lane met succes series als
Bassie & Adriaan, Alfred J. Kwak, David de Kabouter, Nils Holgersson en Vrouwtje
Theelepel. De zender is niet alleen beschikbaar via de Canal Digitaal TV App, maar ook voor
klanten die van hybride satelliet/OTT ontvangstoplossingen gebruik maken.
In de pakketten Rijk en Royaal is de zender vanaf 4 oktober ook daar te ontvangen."
Voor de duidelijkheid 'hybride satelliet/OTT' betekent: niet via satelliet wel de TV App.
Commentaar: er is een tendens zichtbaar. Steeds minder aanbod via satelliet, verschuiving
naar IPTV. Over een aantal jaren blijven via de satelliet mogelijk enkel de hoofdzenders over
en de (commerciële) zenders die bereid zijn de kosten (auteursrechten en transponderhuur)
te betalen. Eerder had Canal Digitaal al geen contract meer met Discovery (Discovery,
Eurosport verdwenen). Per 1 oktober de subzenders van RTL. Wat volgt..?

Ruim 12 miljoen Nederlanders gebruiken één of meer apps om het nieuws te volgen.
Wat opvalt is dat buiten de Randstad de regionale media het erg goed doen ten opzichte van
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de grote landelijke media. Met name in Limburg, Friesland en Zeeland is de bekendheid van
de regionale media groot. In Groningen gebruiken meer mensen de app van RTV Noord dan
apps van landelijke media. Omroep Brabant staat in top 10 van bekendste en meest
gebruikte nieuwsapps in heel Nederland. Bron: Stichting RPO.

NLZiet krijgt waarschijnlijk over enkele maanden uitbreiding met een premium variant. Dit
bevestigt de Managing Director van NLZiet aan Marketing Report. Wat er in de premium
variant op het gewone aanbod te zien is kon niet gezegd worden. De onderhandelingen
lopen nog. Zie voor meer hier.

Sky Radio is vrijdag 30 september begonnen met Sky Christmas. Online te beluisteren en
via DAB+ kanaal 9C (tijdelijk vervanging van Sky Radio Nice & Easy). Later dit jaar zal de
hoofdzender Sky Radio tijdelijk als naam The Christmas Station krijgen.

In de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN) is 19 september een bespaartip gezet op
TV-kijken. Streamen in plaats van lineair kijken. Zonder decoder (energiebesparing) via een
app.
Commentaar: het weglaten van een decoder kan lokaal energie besparen maar door via
internet te kijken creëer je op afstand verbruik. Grote datacentra zijn energievreters.

Raiplay heeft tegenwoordig ook de Sloveense uitzendingen on demand. Zie hier (NL).
Het gaat om het Sloveense programma van de RAI-regio Friuli-Venezia Giulia. Te zien zijn
jeugd- en kinderprogramma's, shows en films. Eerder waren deze programma's te zien op
RAI 3 BIS (kanaal 810 in HD), onder andere via de Hotbird met tivùsat (kanaal 310, SD).
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De regio Friuli-Venezia Giulia ligt in het noordoosten van Italië, tegen de grens met Slovenië
en heeft bijna 1,2 miljoen inwoners. Zie Wikipedia.

De Rai gaat een internationale sectie toevoegen aan haar RaiPlay VOD-platform. De inhoud
zal in het Engels zijn met Italiaanse ondertiteling of andersom. Dagelijks zal er ook een vijf
minuten durend infoprogramma zijn. Zie Advanced TV.
NRW1, een zender voor jongvolwassen in Nordrhein-Westfalen (DE) is 4 oktober gestart. Via
FM, kabel, apps en online. Vanaf 26 september was er al een test-stream te horen.
Zie voor een overzicht van de FM-frequenties Digital Fernsehen.

Interesse welke radiozenders in Spanje nog via de middengolf uitzenden? Zie dan deze site.
Volgens RadioVisie zijn er nog 186 zenders in de lucht. Waarvan 104 van de publieke
omroep RNE.
De database wordt bijgehouden door twee DX’ers, Martin Estévez en Pedro Sedano. Het
leuke is dat je binnen de bestanden eenvoudig kunt selecteren op basis van frequentie,
station, locatie, provincie, autonome gemeenschap en/of radionetwerk, waardoor je heel snel
kunt achterhalen wie je waar kunt beluisteren.

In Duitsland is antenne OSTALGIE op 3 oktober gestart. Diverse regio's en themakanalen
zijn online te beluisteren. Zie ook InfoSat. En Satellifax. Hoofdstream hier.

Lokale omroepen
Nederland
Streekomroep 3Heuvelland is op zoek naar mensen die het leuk lijkt om op vrijwillige basis
een radioprogramma te maken. Bron: De Limburger.
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Radio 972 (negen-zeven-twee) uit Den Haag vervangt Radio NRG op DAB+. De start werd
op de site bekend gemaakt: 3 oktober. Behalve DAB+ is de zender ook online te beluisteren.
Op 29 september verscheen een persbericht van de zender.
De nieuwe commerciële radiozender neemt de DAB+-kanalen van Radio NRG over. Dat zijn
er maar liefst vier: 5C, 9B, 11B en 12D. Eerder stond er 8B, dat moet 12D zijn, zie ook de
scanner Rotterdam). Daarmee is de zender in een groot deel van de Randstad te horen.
Stream hier. En in Kanalenlijst Hans van oktober 2022.

Leuk weetje: de strepen en punten in het logo vormen in Morse code de cijfers 9, 7, 2.
Zie ook het commentaar onder het artikel in Spreekbuis. Deze zender roept emoties op…
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SunriseFM is sinds 1 oktober ook via DAB+ te beluisteren in de regio Delft/Vlaardingen op
kanaal 9B. De zender brengt hindoestaanse muziek: 'het beste van Bollywood'. SunriseFM
heeft op 9B de plaats ingenomen van XXL Radio.
De zender is sinds eind juni in Rotterdam ook op 104,2 FM te ontvangen.
Zie MediaMagazine en de site van SunriseFM. Kanaal 9B via scanner Rotterdam en RTVNL.

België
Radio Maaskant is per 1 oktober gestopt. Aldus de site. Op de stream is non stop muziek te
horen.

Duitsland

NRW1 is op 4 oktober begonnen. Een nieuwe radiozender voor jongvolwassenen in
Nordrhein-Westfalen. Via kabel en diverse FM-frequenties. Stream hier.
Frankrijk
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De regionale versie BFM Normandie is 28 september om 17.00 uur gestart. Lokaal te
ontvangen en via de eigen website. BFM Normandie is een onderdeel van BFM Regions.
Bron: TeleSatellite (NL).

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
Wat vinden lezers leuke items voor de UP/DOWNLINK en wat mag weg?
Hierop reageerde HFX. Hij vond het item over Ongehoord Nederland goed, hij is daar fan
van: "ik heb veel lof voor deze omroep... Ga zo door."
WanWizard reageerde hierop weer ("Neutraal nieuws is prima, maar pas op dat je niet
politiek word, zeker niet voor dat stel Baudet facisten."), net als Sagitarius ("toch zou een
kanttekening bij sommige artikelen wel gewenst zijn dan alles klakkeloos overnemen, ook bij
het artikel over ''Ongehoord Nederland'' mis ik een reactie, terwijl jullie het wel doen bij Ziggo
apparatuur die te veel stroom zou gebruiken.").
Reactie: we proberen zo objectief mogelijk nieuws te melden. Ziggo is nieuws met de
omruilactie ontvangers en een eigen ervaring waar lezers een voordeel mee kunnen behalen
is dan het vermelden waard (ook nieuws!).
Reacties of vragen op deze UP/DOWNLINK enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

De vakbonden en VodafoneZiggo onderhandelen over een nieuwe cao. Volgens de FNV
liggen de standpunten ver uit elkaar. Volgens de FNV vindt men de aandeelhouders
belangrijker dan de loyale medewerkers. "Vorig jaar werd er €530 miljoen uitgekeerd als
dividend. Dat is ruim €50 miljoen meer dan de totale loonkosten die het bedrijf dat jaar had.
Met die €50 miljoen kun je bijvoorbeeld de lonen met ruim 10% laten stijgen." Bron: FNV.
De vorige cao liep t/m 2021 (bron: CNV).
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Weer een overname op komst. Sportstreamprovider DAZN (basis Londen) wil concurrent
sportzender Eleven Sports overnemen. Eleven Sports is o.a. actief in België en Portugal.
Bron: DAZN (Engelstalig persbericht), Bbtvnews, Digital TV Europe en Marketingreport.
De overname is nog wel afhankelijk van toestemming mededingingsautoriteiten, daarna zal
naar verwachting dat Eleven Sports omgedoopt worden tot DAZN.

De NPO heeft € 877,5 miljoen aan de overheid gevraagd als budgetaanvraag 2023 voor de
eigen taken; € 28,4 miljoen meer dan 2022. En liefst wil de NPO nog meer budget.
Het extra geld wil de NPO inzetten voor het versterken van het on demand aanbod en de
veiligheid van medewerkers. Bron en meer bij Marketing Report.

De staatssecretaris voor media, Gunay Uslu, heeft de NPO-aanvraag voor geld voor NPO
Luister goedgekeurd. NPO Luister ging op 1 oktober 2020 als experiment van start. NPO
Luister is thans uitsluitend via smartphones te gebruiken. NPO Luister biedt naast podcasts
ook alle livestreams van de bekende radiozenders van de publieke omroep: NPO Radio 1,
NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, NPO FunX, NPO Soul & Jazz, NPO
SterrenNL en NPO KX. Bron: NPO en Marketing Report.
Zie hier meer over NPO Luister. Met een link naar Google Play en de Appe Store. En
onderaan de mogelijkheid voor aanmelding bij de tweewekelijkse NPO Luister nieuwsbrief.
In de begroting van de NPO voor 2023 is voor NPO Luister € 270.000,- meer begroot.
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Het gaat goed met de NPO radiozenders 1, 2, 5 en 3FM. De STER verhoogt daarom de
tarieven met 10%.

Ook bij de televisiezenders van de NPO gaat het goed. Mededeling STER:

Wel ruimte voor online en radio: voor online en radio campagnes is er de gehele maand
november wel genoeg ruimte. Meer info over indexen bij de STER.

Het is de verwachting dat de Autoriteit Consument & Markt in de komende weken uitsluitsel
zal geven en met een oordeel zal komen over de voorgenomen overname van Talpa
Network door RTL Group.
RTL Group is voornemens om daarna Talpa Network bij RTL Nederland onder te brengen en
Talpa Holding 30% van het kapitaal van het gefuseerde RTL Nederland te geven. Het
commercieel beleid van Ad Alliance* blijft in 2024 gelijk, ook als er toestemming gegeven
wordt voor de overname van Talpa Network door RTL Group.
*Ad Alliance verkoopt zowel de reclamezendtijd van de zenders van RTL Nederland
(inclusief Videoland) alsmedia zenders en aanbod van Walt Disney Company (inclusief
ESPN), Paramount, Xite, We are Era, VodafoneZiggo (Ziggo Sport), online media van DPG
Media en een deel van Warner Bros. Discovery. Bron: Marketing Report.

5 oktober 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 16/25

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 25

Satellieten die in een lage baan rond de aarde worden gebracht (LEO's), moeten voortaan
eerder worden opgeruimd. Als hun missie is afgerond en hun werk klaar is, mogen ze
maximaal nog vijf jaar blijven vliegen. De limiet was eerst 25 jaar.
De nieuwe regel moet voorkomen dat ruimteafval zich ophoopt. De FCC (Amerikaanse
toezichthouder voor communicatie) heeft dit donderdag 29 september meegedeeld.
Bron: Trouw.

Samenwerking tussen China en Rusland op het gebied van navigatie. Stations mogen in
beide landen worden gebouwd. Bron: TeleSatellite (NL).

De RTL Group ziet er vanaf M6 te verkopen. Meer informatie bij Digital TV Europe.

Conflict Canal+ en TF1

Fransat wil abonnees van TNTSAT en Canal+ bereiken met als doel over te stappen naar
deze provider. In een aantal stappen leggen ze uit hoe dit kan. Je hebt de juiste apparatuur
nodig (een geschikte ontvanger of een CAM) en je moet je schotel draaien naar de Eutelsat
5 West B. Zie het bericht van 22 september 2022 (NL). Met linken naar meer details.
We schreven in het vorige nummer al over Fransat en de Eutelsat 5 West B. De
uitzendingen van Fransat zijn gecodeerd. Op dezelfde satelliet zitten de zenders echter ook
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ongecodeerd (fta). Deze zenden uit via de multistream-standaard. Je ontvanger en tuner
(DVB-S2X) moeten daar geschikt voor zijn.

Fransat zag de laatste weken een forse toename van het aantal bezoekers aan haar site.
Bron: TeleSatellite (NL). Het ongeluk van de een… brengt de ander geluk.

Het hoger beroep van TF1 tegen Canal+ is op 6 oktober 2022. TF1 verloor eerst de zaak bij
de 'tribunal de commerce de Paris' (handelsrechtbank) en gaat nu in hoger beroep bij de
'Cour d'appel de Paris' (het Hof van Beroep). Zie TeleSatellite (NL).

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Per 30 september zijn FOX en National Geographic gestopt in Rusland. De zenders zijn
vervangen door themazenders met Aziatische en Turkse achtergrond. Bron: Parabola (NL).
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Tweakers meldt: "De Russische communicatietoezichthouder Roskomnadzor heeft de
toegang tot het online audioplatform SoundCloud in Rusland geblokkeerd. Volgens de
toezichthouder wordt 'valse informatie over de speciale militaire operatie in Oekraïne'
verspreid via SoundCloud." Bron voor Tweakers: Reuters.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft voor ruim € 80 miljoen aan
schotelantennes voor het satellietinternet Starlink aan Oekraïne geleverd. Dat zei Musk in
een reactie op de kritiek op zijn 'oplossing' voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
Bron o.a. RTL Nieuws en NU.
In het RTL Nieuws van dinsdag 4 oktober 19.30 uur: het Oekraïnisch leger verorvert terrein
terug in het door Russen bezette gebied Cherson. De vlag van Oekraïne moet ergens
worden geplaatst…

Drie LNB's… Hotbird (13 oost), Astra 4A/SES 5 (4,8 oost), Amos 3 en 7 (4 west)? Laat ons
weten als je denkt dat de opstelling anders is.
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Hardwarenieuws

Ziggo biedt haar klanten aan een Extra Next Mini voor € 4,- per maand bij te huren. Hiermee
kun je een extra TV aansluiten via WiFi. Zie Ziggo. Extra betekent: "Om een Extra Next Mini
te bestellen heb je een Mediabox XL, Mediabox Next of Next Mini als eerste mediabox
nodig." Je kan zelfs nóg een Extra Next Mini extra huren…

Pas op: de Extra Next Mini werkt op dezelfde internetverbinding als de eerste Mediabox Next
en is niet geschikt om ergens anders dan thuis te gebruiken. Dus niet op je vakantieadres.
Goedkoper is een TV met een DVB-C-tuner met coax te verbinden als je aan Kabel-TV
genoeg hebt. Met de (Extra) Next Mini heb je alle diensten uit je TV-pakket.

Op 18 oktober begint Sky UK met Sky Stream. Voor Ierland is nog geen datum. Sky Stream
is een kleine ontvanger dat de zenders via IPTV met HDMI aan de TV doorgeeft (zie hier).
Een WiFi-verbinding van minstens 10 Mb is nodig. De ontvanger is te bestellen via de site en
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te koop in Sky-winkels.
Een schotel is dan niet meer nodig. Sky UK blijft echter wel gewoon programma's via de
satelliet (Astra 28 oost) brengen. Een Sky-ontvanger, de Sky Q, is nodig om de beelden te
decoderen. Zie RXTV. Meer informatie via de FAQ hier.

Softwarenieuws

Volgens Totaal TV test Ziggo momenteel uploadsnelheden tot 150 Mbps. De testen zouden
zonder vooraankondiging, dus in alle stilte, worden uitgevoerd. Totaal TV kreeg er naar
zeggen meldingen over (27 september).
We vroegen VodafoneZiggo om commentaar met de vragen: klopt het dat men snelheden tot
150 Mbps test en zo ja, wanneer wordt dit toegepast?
Voorlichtster Tabitha Laurey gaf het volgende antwoord: "Ziggo past de internetsnelheden
aan op basis van de klantbehoefte en de analyse van het dataverbruik. De afgelopen jaren
zijn de wensen van onze klanten met betrekking tot de uploadsnelheid veranderd. Een reden
hiervoor is bijvoorbeeld de toename van het thuiswerken. Daar hebben we op ingespeeld.
Ook in de toekomst houden we de behoefte van de klant nauwlettend in de gaten en passen
we onze snelheden hierop aan. Als er op enig moment iets aan onze producten of diensten
verandert, informeren we onze klanten (en jullie) vroegtijdig."
Omdat dit antwoord erg vaag is herhaalden we onze vraag. Maar helaas, concreter kon het
antwoord niet gegeven worden. Afwachten dus.

Op 29 september meldt Totaal TV dat Ziggo ontkent testen uit te voeren.

De uitrol van softwareversie 4.42 van de Mediabox Next werd eerst toegepast in Limburg en
Brabant. De rest van Nederland zou rap volgen, maar dit werd uitgesteld. Op 4 oktober zou
iedere Mediabox Next nu versie 4.4.2 moeten hebben. Bron: Ziggo Community.
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Ook in Tsjechië heeft men in de gaten dat OpenPLi versie 8.3 beschikbaar is. De laatste
versie op basis van Python 2. De volgende versie heeft Python 3 als basis.
Bron: Parabola (NL).

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 27 september aangevuld met de
website RM Plots, een site met een overzicht van DAB+ muxen en FM-zenders, en hun
geografisch bereik, uit Duitsland en Nederland. Op 29 september met Digital Bitrate, een site
met een overzicht van Europese DTT, digital radio scanners en IPTV.
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.

Stand 3 oktober: 1.117 inschrijvingen.

Uitsmijters
Varia:

Het antwoord op deze vraag is te beluisteren op VRT Radio 1, zie hier. Het antwoord: een
heeeeeeeeel klein beetje. Met de TV valt meer winst te behalen door de helderheid terug te
zetten. Of TV te kijken via een kleiner scherm, zoals een tablet of smartphone.
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Zin in een paar nachten in de ruimte? Dat kan binnenkort als je met Voyager naar het
ruimtestation Starlab reist. Slapen in Hilton ingerichte kamers.
Voyager en zijn werkmaatschappij Nanoracks ontvingen in 2021 $869 miljoen aan
financiering van NASA voor het Starlab-ruimtestation dat naar verwachting het internationale
ruimtestation zal vervangen. Bron: TeleSatellite (NL).
We werken aan een update van de hardware…

Schotels in den vreemde…
Werk aan de winkel…
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Mooie schutkleur…

Kijken maar… vroeger analoge TV via UHF (horizontaal, thans nog steeds te gebruiken voor
DVB-T2 (verticaal). Deze is bijzonder IN het dak gemonteerd.

SNG-wagen of toch een verhuizing..?

5 oktober 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 24/25

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 25
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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