UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 26
Voorwoord
Vrijheid van ontvangst. Een ruim begrip. Mag je een schotel plaatsen? Mag je bepaalde
zenders zien? In Iran weten ze dat schotels verbieden niet werkt. Dan maar het signaal
van diverse satellieten storen… zie in dit nummer.
In Europa worden zenders uit Rusland niet gestoord maar verboden. Er zijn echter
meerdere wegen naar Rome, als je ze kent.
In dit nummer onder andere:
 Iran stoort diverse satellieten (o.a. Hotbird) en wordt gestoord;
 Digiturk verlaat in november de Eutelsat 7 oost, verder op Türksat 42 oost;
 Starlink helpt leger Oekraïne, maar kan het haast niet bijhouden…;
 Radio Monique 918 straks internationaal via korte golf;
 Telestar komt als eerste met EWF voor DAB+-radio's;
 WK voetbal in 4K via…;
 Lancering door SpaceX: Hotbird 13F en 13G;
 Illegale IPTV door BREIN fors beboet.
Reacties zijn welkom via: specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Hans, Peter en Rob. Met dank ook aan David en Wim.
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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;
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;
31 oktober t/m 4 november, Radio Experiment Week, zie NPO 3FM KX Radio;
15 november. Einde SD-variant van ONE, tagesschau24, phoenix en ARTE;
8 december, landelijke testdag in Duitsland van het EWF-systeem via DAB+;
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

De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die
over de schreef gaan. De regels in de Mediawet moeten daartoe worden aangescherpt en
verduidelijkt, vindt een Kamermeerderheid van in elk geval de regeringspartijen en PvdA,
GroenLinks en Denk. Directe aanleiding zijn uitzendingen van Ongehoord Nederland.
Meer bij de bron: NOS.

De Nederlandse en Vlaamse publieke omroep gaan intensief samenwerken. Dat hebben de
NPO en de VRT 12 oktober bekendgemaakt. De samenwerking moet leiden tot het maken
en uitwisselen van programma’s, het delen van technologie en innovaties, maar bijvoorbeeld
ook tot het ontwikkelen van technieken om desinformatie te detecteren (en tegen te gaan),
de gezamenlijke productie van educatief materiaal en het delen van strategisch onderzoek.
Bron: NOS en VRT.

NPO 3FM KX zendt van 31 oktober t/m 4 november de Radio Experiment Week uit.
Radiopresentatoren van Radio 2, 3FM, FunX en KX gaan de uitdaging aan en maken een
week lang radio op een compleet nieuwe manier.
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De Radio Experiment Week is live te zien via www.npokx.nl en te horen via DAB+ en de 3FM
app. Zie de programmering op de site.

E! stopt per eind dit jaar in Duitsland, Oostenrijk en Duitstalig Zwitserland. Het aanbod van E!
is aldaar deels via de streamingdienst Peacock (die via Sky Deutschland wordt aangeboden)
te zien.
E! blijft in Nederland wel te zien via onder meer Ziggo, Caiway, Delta. Sinds juli 2017 niet
meer bij KPN en sinds december 2019 niet meer bij Canal Digitaal.
Programma's van E! zullen naar verwachting in Nederland bij SkyShowtime, dat op 25
oktober gelanceerd wordt, te zien zijn. Bron: Bbtvnews.

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

Al eerder had SWR2 een tweede radiozender met 5.1 op 11053 H. Maar vaak waren de
uitzendingen in gewone stereo. Van 14 tot 16 oktober zijn er de live-concerten in 5.1 te
beluisteren van de Donaueschinger Musiktage. Bron: RadioWoche en SWR2.
Meer informatie over het muziekfestival en de uitzendingen door SWR Classic hier.
M+ BBC Earth, Movistar+, Spanje, doc., code.

Astra 3B op 23,5 oost
Prima Krimi HD, code, Skylink. De SD-versie is weg.
Radio 7 CZ (Tsjechië) is weg.

14 oktober 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 3/26

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 26

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

Op transponder 11307 H verschenen 3 oktober tien programma's van Channel 5 met enkel
een cijferaanduiding in de infobalk. Binnenkort zal een definitieve overzetting plaatsvinden.
De capaciteit huurt Channel 5 via Arqiva. Doel: UK en Ierland. Zie ook RXTV.
KingOfSat en Lyngsat hadden de namen al. Behalve Nick Jr. UK zijn alle zenders fta.

De hoofdzender van ITV heet gewoon ITV. De andere: ITV2, ITV3 en ITV4. Binnenkort zal
weer* het cijfer 1 worden toegevoegd aan ITV, dus ITV 1. De naamswijziging vindt plaats als
later dit jaar het streamingplatform ITVX gelanceerd is. Bron: RadioTimes.
* ITV1 was de naam van de zender 28 oktober 2002 tot 13 januari 2013. Na bijna tien jaar
keert de toevoeging '1' dus weer terug.

Spotlight TV (voorheen Keep it country) is op 31 augustus gestopt als eigen kanaal.
Via Channel 7 (11112 H) is de zender met als naam Music & Memories TV elke
maandagavond te zien. Of 24/7 via de site en deze stream.
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost
BBC Persian HD verscheen (fta) op 11355 V. Dit heeft een bijzondere reden. Zie verderop bij
'Wetenswaardigheden'. Deze transponder werd tot nu alleen bij feeds gebruikt.
Museum 4K is toegevoegd aan het Poolse pakket van Polsat, code. Bron: Satkurier (NL).
Playboy HD zit op een andere transponder, 10834 V. Code. 10719 V is verlaten.
De Rai brengt het WK voetbal. Ook via Rai 4K waar 56 wedstrijden te zien zijn. Als je
tenminste een mogelijkheid hebt tivùsat te decoderen. Zie YouTube. Voor tivùsat is een
registratie nodig in Italië. Een abonnement niet. Sky Italia geeft Rai 4K niet door.
De VRT zendt het WK niet uit in 4K. VRT: "We zenden het WK nergens uit in 4K wegens
geen interesse en middelen bij de distributeurs." Zie ook hier over WK bij de VRT.
De NOS heeft nog geen antwoord gegeven.

Hier vind je een internationaal overzicht van rechthebbenden op de uitzendrechten WK. Voor
zover we kunnen beoordelen zit er voor Europa, buiten de Rai, op de satelliet voor ons geen
4K-aanbieder bij.
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Op transponder 11411 H is aan de Belgisch-Franstalige radio- tv-zenders ook de epg
toegevoegd. Naar wij verwachten is de verhuizing van 10891 H dan nabij. Een datum
hebben we van Eviso België (voor TV Vlaanderen en TéléSat) nog niet ontvangen.
Church of Jesus Christ, weg.
Radiolina, Italië, fta.

De Hotbird 13F wordt 14 oktober gelanceerd (althans: planning). Onze tijd: in Florida is het
dan nog 13 oktober. Later dit jaar zal de 13G volgen. Deze twee moeten op termijn de 13B,
13C en 13E vervangen.
Details via Eutelsat. Zie daar ook de video met technische details en interviews met
providers. De lancering, door SpaceX, is/was hier live te volgen.
Noot: vlak voor het uitbrengen van dit nummer stond als datum en tijd: 15 oktober, 05.15 uur.
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DAB+
Nederland

Vibe Radio is gestart met haar uitzendingen via DAB+ in Friesland (kanaal 5A) en Overijssel
(kanaal 6A). Binnenkort volgen er meer regio's in Nederland. Site hier. De zender was al
eerder online gestart (stream hier en in Kanalenlijst Hans, radio, nationaal).
In Nijmegen is 7 oktober het restant van een oude kolencentrale opgeblazen (zie NOS en
Omroep Gelderland, met video). Op dit terrein stond eerst een zendmast voor DAB+. De site
fmscan.org vermeld deze nog (Electrabel). De site radio-tv-nederland heeft de nieuwe
locatie. We hebben het fmscan.org doorgegeven.

Linker plaatje: fmscan.org

Midden/rechts: Ambachtsweg 59, Nijmegen.

Omroep Brabant is begin september van kanaal 7A naar kanaal 7C gegaan. Op de site had
dit duidelijker vermeld kunnen worden… We hebben het Omroep Brabant geadviseerd. Men
zou er iets mee doen was de reactie.
L1 (Limburg) zit ook op kanaal 7C. Deze omroep vermeldt het duidelijk.
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De verhuizing per 1 september van de regionale omroepen (publiek en commercieel) naar
een ander kanaal heeft plaatsvonden. Zoals eerder geschreven zijn echter nog niet overal
voldoende zendmasten geplaatst. Op de site van radio-tv-nederland vind je het plaatje van
de nieuwe indeling. Als je klikt op een kanaalnummer dan krijg je de details. Hierbij staan de
thans al actieve zenders en de geplande zenders.
Voorbeeld: het blauwe is kanaal 8B (voorheen o.a. 8A). Haarlem is daar recent bij gekomen.
Gepland zijn nog Hoorn en Wormer, beide uiterlijk 1 januari 2023. Broadcast Partners doet
haar best maar is afhankelijk van personeel, materiaal en natuurlijk het weer. Een exacte
planning is dan ook niet te geven.

België

Op kanaal 12B is in Brussel een Franstalige mix van start gegaan. Een van de zenders is
Radio Onda, met Braziliaanse muziek. Deze zender is bijzonder: ook vanuit Nederland
(Borculo) zijn er uitzendingen en wel via de korte golf. Op de site kan men online luisteren.
We hebben Radio Onda gevraagd naar de stand van zaken in Brussel. Antwoord: het zijn
nog testuitzendingen. Test van het signaal… vreemd, Radio Onda maakt onderdeel uit van
een mux. Zie hier (Bruxelles) en fmscan.org. Locatie: Financietoren in Brussel.

We ontvingen de volgende aanvullende informatie: "The music and programs will be the
same, but here in Brussels the audio quality will be much better. We will start as soon we find
a place for the studio, in the next weeks, regards, Julio." En: "I think, been realistic, by next
month we can start."
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Elders

In Duitsland wordt tussen 14 november en 4 december een promotie gehouden voor DAB+.
Zie DABplus.de.

Radio Vivovdan Frankfurt is gestart. DAB+ (Hessen-Nord) en online. Thema: Balkan-muziek.
Site hier. Stream hier.

In Nederland kenden we al een site om omroepen te ondersteunen met DAB+ (DAB Lokaal
Nederland). In het VK is er thans ook een: UK DAB Networks Ltd.

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

Radio Monique 918 is via de middengolf (918 AM) vanuit Velsen-Noord in heel noordwest
Nederland en online te beluisteren. Er zijn thans ook plannen om via de korte golf uit te gaan
zenden. De nieuwe naam zal dan, terecht, worden: Radio Monique Internationaal. Radio
Monique zoekt nog dj's… iets voor jou? Bron: Facebook (Groep van Radio Monique).
14 oktober 2022 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl
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Stand 13 oktober: de AM heeft prioriteit. Een dezer dagen is 918 AM weer on air. De korte
golf volgt later. Er moet eerst nog een antenne geplaatst worden.
Monique werkt samen met Radio Delta, niet alleen voor de KG. Delta is vergunninghouder
voor de KG. Delta zette Monique 918 al enkele malen op zaterdag door op 6020 kHz in de
49m band.
Nog wat nieuws van Radio Monique lazen we 7 oktober op Facebook: "Vandaag zouden de
antennedraden voor de 918 kHz middengolfzender opgehangen worden en de topmast
vervolgens uitgeschoven. Maar helaas, op onze hoge locatie aan zee waaiden vanmiddag
de krullen uit je haar. De operatie moest noodgedwongen afgeblazen worden. Geen reden
om de moed te verliezen. We zijn er bijna!" Zie ook de video van de durfallen!
Op 9 oktober meldt men weer de mast in te gaan klimmen (zie Facebook).
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RadioWereld meldt zondag 9 oktober dat dinsdag 11 oktober een veiling plaatsvindt van vijf
regionale commerciële FM-kavels (details zie in het bericht). Het Agentschap Telecom hult
zich echter in zwijgen. Het is ook niet bekend welke partijen meedingen.

Mediaset Italia is door Canal+ Luxembourg toegevoegd aan het IPTV-pakket van onder
andere Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSat. Dit blijkt uit de zenderlijsten van deze
zenders (CD kanaal 63, TVV kanaal 103, TS kanaal 143).
De wijzigingen zijn in september doorgevoerd, een persbericht is hierover niet ontvangen.
Mediaset Italia is als het ware het 'beste van de Mediaset-zenders', bedoeld voor buiten Italië
daar de eigen zenders gecodeerd zijn. Het bedrijf is eigendom van Silvio Berlusconi.
Bij Ziggo zit Mediaset Italia in het TV Start-pakket. Rai 1-2-3, Rai News24, Rai Storia en
Mediaset TGCom24 kunnen via een app gezien worden. KPN Interactieve TV biedt Rai 1 in
het standaardpakket.
Zie voor een overzicht waar Mediaset Italia in Nederland en andere landen te zien is hier.

Meer 'Italiaans nieuws'. Via DVB-T kan men eind oktober in Italië fta een films/serie/showzender zien van Warner Bros. Discovery. Bron: TV Digital Divide (NL). Nog eens hier (NL).
Mogelijk dat deze zender ooit ook via de satelliet bij tivùsat te zien zal zijn.

Netflix introduceert begin november in twaalf landen een abonnement waarbij advertenties te
zien zijn. Basic with Ads gaat $ 6,99 (€ 7,15) per maand kosten in de VS. Wanneer het
abonnement ook in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend.
De twaalf landen: VS, Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Mexico,
Spanje, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. Bron: NU.nl.

Lokale omroepen
Nederland
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Een jaar geleden adviseerde de gemeenteraad van Baarn positief over een fusie van de
lokale omroepen in Baarn, Soest, Bunschoten, Amersfoort en Leusden tot Eemland1.
Vorige maand bleek echter dat Amersfoort en Leusden overstappen naar een splinternieuw
lokaal initiatief, genaamd Nieuwsplein33.
De drie lokale omroepen en de overkoepelende organisatie NLPO zijn boos over de
toekenning van de zendmachtiging aan Nieuwsplein33. Ze hebben een advocaat in de arm
genomen en via een WOO-verzoek alle documenten opgeëist bij alle overheidsinstanties die
verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de machtiging.
Wethouder Mark Veldhuizen schrijft in een brief aan de gemeenteraad, dat alle energie nu
wordt gezet op het bundelen van de krachten van de omroepen in Baarn, Soest en
Bunschoten, die het afgelopen jaar al nauw met elkaar samenwerkten.
De gezamenlijke zendmachtiging is geldig tot 2027. Binnenkort gaan partijen met elkaar in
overleg. Bron: Baarnsche Courant en CvdM.
Radio Expansie (piratenmuziek) meldt via Facebook een nieuwe stream url te hebben
(deze). De oude werkt echter ook nog.

Het alternatieve radiostation Rararadio is 10 oktober uitgeroepen tot een van de twee
winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs. Men kreeg zelfs twee prijzen: de Stimuleringsprijs
en tevens de meeste van de 5100 stemmen voor de Braintown Publieksprijs.
Rararadio is een onafhankelijk online radiostation voor 'ongehoorde' muziek, te vinden in
Plug-In-City op het Ketelhuisplein op Strijp-S. In de studio streamt het team van vrijwilligers
zes dagen lang live (maandag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 23.00 uur).
Bron: ED en Studio040.
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De Stichting De Vrije Radio heeft van het CvdM per 21 november 2022 voor vijf jaar een
licentie gekregen. De radio-omroep is gevestigd in De Krim (Overijssel). Stream hier.
België

Eazy FM, volgens RadioVisie de laatste onafhankelijke Vlaamse lokale radio in Brussel, is
via de ether gestopt. De FM zender werd eind september, in alle stilte, uitgeschakeld.
Online gaat men wel verder. Stream hier (en Kanalenlijst Hans, radio, België regionaal).
Op de site en op de Facebookpagina is over het stoppen via FM niets te lezen.
We vroegen Eazy FM om een toelichting. Deze kregen we: "Het RadioVisie artikel geeft
correct de huidige situatie weer. Desalniettemin bereiden we een doorstart voor.
Programma's lopen door via online https://eazyfm.be/ en zodra technische problematiek is
opgelost kunnen luisteraars wederom via FM luisteren. Ook trachten we om dan meteen via
DAB+ Vlaams Brabant uit te zenden. Na 4 jaar onafgebroken uitzenden is dit een pijnlijk
momentum. Maar tegelijk is het dat ook maar... een momentum. Vrgr Luc."

Elders

Op maandag 10 oktober is Costa Hit Radio gestart. Site hier. Stream hier.

In Wenen start vrijdag 14 oktober om 12.00 uur de nieuwe zender Welle 1 Wien. Zie hier.
Zie over de start ook RadioWoche. Stream hier.
14 oktober 2022
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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
Loui gaf aan dat enkele webcams Nederland niet werken. Dat kan. Als ze zo iets ziet en het
werkt al een paar dagen niet (het kan een tijdelijke storing zijn): geef het door. Dan kan een
fix in de volgende kanalenlijst worden meegenomen (indien het te fixen is). Liefst met de url
van de website waar de webcam op te vinden is. En… je zou Hans nog een groter plezier
doen door de stream url van de webcam zelf te trekken. Dat kan het eenvoudigst met de
browsers Chrome of Firefox waarin je de app Videodownload Helper kan installeren. Een
uitleg hebben we gegeven in UP/DOWNLINK 2018, nummer 7, pagina 21. Voor de
specialisten zie onze special uit 2013.
Loui vroeg met name om de webcam van de Amsterdamse haven (Port of Amsterdam). Op
de website staat dat deze defect is. Een nieuwe webcam moet worden geïnstalleerd.

John, woonachtig in Kranenburg (Duitsland), net over de grens bij Nijmegen. Hij merkte op
dat de streams van NPO in het boeket NL Nationaal niet lekker werken. Dat kan. Ons
'streamteam' heeft ondertussen betere gevonden. Deze komen in de kanalenlijst van
november. John heeft ook via VPN de uitzendingen van NPO Start willen bekijken, maar dit
gaat niet vlekkeloos. Heeft iemand een goed idee? Mogelijk is in Kranenburg met een goede
buiten richtantenne nog DVB-T2 te ontvangen. Op 14 km hemelsbreed van zijn woning staat
een zendmast in Nijmegen. Zie radio-tv-nederland voor een adres tot zendmast. Klik op
Nijmegen en je krijgt een Google Mapsfoto met adres. Hier: Ambachtsweg 59, Nijmegen.
Ook met fmscan.org (ook voor T2) kan het ook. We hebben hiervoor een special gemaakt.

kanaal 26.
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De heuvels van Berg en Dal kunnen misschien een hindernis vormen. Het signaal op
kanaal 26 wordt ook uitgezonden via de zendmasten in Arnhem en Oss. Deze
masten staan echter wat verder (Arnhem 25 km en Oss 35 km).

De NPO-zenders zijn ongecodeerd (zie hier). DVB-T2-tuners vind je in moderne TV's en zijn
vaak ook in Enigma2-ontvangers beschikbaar. En als losse ontvangers (niet duur).
Zit je ver van de zender af? Neem dan een goede richtantenne (verticaal richten). Dichterbij?
Dan is misschien een kleine antenne met interne versterker mogelijk, zie bijvoorbeeld hier.
Woon je zelf net over de Nederlandse grens? Dan kan bovenstaande voor jou ook geschikt
zijn. Vul bij fmscan.org je eigen gegevens in.

In het vorige nummer plaatsten we een foto van een Oekraïense soldaat die een vlag zette in
een schotel met drie LNB's. Locatie: regio Cherson. We vroegen ons af op welke satellieten
deze LNB's gericht zouden zijn. We dachten de Hotbird (13 oost), Astra 4A/SES 5 (4,8 oost),
Amos 3 en 7 (4 west).

Sprietje reageerde: "De afstand tussen de rechtse twee lnb's is ongeveer 2x zo groot als de
afstand van de linkse 2 lnb's. Dan kunnen de satellieten die ontvangen worden nooit de 13e,
4,8e en 4w zijn want die hebben allemaal ongeveer een afstand van 8 graden, dus zouden
de afstanden gelijk moeten zijn. Bovendien zou in Cherson de rail voor deze 3 satellieten
dan 20 graden schuin moeten staan en dat staat hij bij lange na niet. De rail staat ongeveer 7
graden schuin." OK… maar welke satellieten zijn het dan wel..?
Reacties of vragen op deze UP/DOWNLINK enkel via: specials@detransponder.nl.
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Wetenswaardigheden

Zoals eerder aan abonnees van Digiturk meegedeeld: de uitzendingen op de Eutelsat 7C (7
graden oost) stoppen. De datum is nu bekend: 15 november 2022. Alle zenders zijn al
zichtbaar op de Türksat op 42 graden oost. Op de Eutelsat is een mededeling te zien.
Zie ook Parabola (NL).

Vertaling: "U bekijkt de uitzending van het Digiturk-platform via de Eutelsat-satelliet. Op 15
november 2022 zullen onze satellietdiensten van Eutelsat eindigen en zullen alle
uitzendingen aan onze klanten worden aangeboden via de nationale Türksat-satelliet. De
Technische Dienst belt u binnenkort om de details van het antennesysteem in uw gebouw te
bespreken. Neem a.u.b. telefoontjes van onze servicemonteurs aan, zodat u na 15
november geen programma's kwijtraakt."
Canal Digitaal heeft eind augustus te maken gehad met een technische storing van het
incassosysteem. Op 29 augustus is bij een klein deel van de klanten het abonnement voor
september niet afgeschreven. Dit wordt volgens een e-mail op 13 oktober hersteld.

De Stichting BREIN schikte recent met de eigenaar van een elektronicawinkel en twee
websites waar hij illegale IPTV-abonnementen verkocht. Het ging daarbij opnieuw om een
aanzienlijk bedrag, namelijk € 89.500,-. Een deel is voorwaardelijk. Ook kreeg hij een
onthoudingsverklaring bevat met boetebeding van € 5.000,- per dag(deel) of € 500,- per
hyperlink of IPTV-pakket bij toekomstige inbreuken. De winkel en de sites zijn gesloten.
Bron: BREIN.
Eerder schikte BREIN met een aanbieder van illegale IPTV in Zuid-Holland. Het bedrag was
hier € 100.000,- (deels voorwaardelijk). Bron: BREIN.
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BREIN wint niet altijd. Op 11 oktober verloor ze een rechtszaak. Het Gerechtshof ArnhemLeeuwarden heeft BREIN’s vordering afgewezen in het hoger beroep in de FLU-zaak.
Daarin wil BREIN dat internet service providers (ISP’s), waaronder Ziggo, waarschuwingen
doorstuurt aan Frequente en Langdurige Uploaders (FLU) waarvan BREIN de IP-adressen
heeft gedetecteerd. Er worden dan geen naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW)
opgevraagd voor verdergaande handhaving en de IP-adressen worden gewist.
Het Hof oordeelt kort gezegd dat alleen waarschuwen geen handhaven is omdat BREIN niet
van plan is om direct een vordering bij de rechter in te stellen met betrekking tot de
gedetecteerde inbreuken.
Bron: BREIN. Samenvatting bij Tweakers. Complete uitspraak hier.

De APR (Arbeidsgemeinschaft Privater Rundfunk) heeft 12 oktober een brief gestuurd naar
Duitse bewindslieden. Daarin staat het advies het vermogen van VHF-zenders (marifoon) te
verlagen met als doel energie te besparen. De FM niet, deze moet de bevolking informeren
in noodsituaties. Eerder was geopperd ook FM ten gunste van DAB+ te temperen.
Bron: InfoSat.

Iran verstoort satellieten en zelf (even) gestoord
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BBC Persian HD verscheen in de Hotbird op transponder 11355 V. Een transponder die tot
voor kort alleen voor feeds wordt gebruikt. Reden..? Zie hierna.
De transponder wordt in DVB-S2, QPSK met FEC 1/2 uitgezonden. Op 12322 H zit de
zender ook. Deze wordt (onregelmatig) door Iran gestoord. Een FEC met 1/2 neemt wel
meer bandbreedte is maar is daardoor moeilijker te storen.
Zie Infosat en Satkurier (NL) en RXTV.
Op 10 oktober werd ook Iran International HD op 11355 V gezet. Ook een zender die van
buiten Iran nieuws brengt voor dat land. Zie Satkurier (NL).

De storingen worden veroorzaakt vanuit Iran, aldus Eutelsat op 7 oktober in een persbericht.
Zowel op de Hotbird 13C als op de Eutelsat 7B gericht. Er zou sprake zijn van een speciaal
ontworpen interferentiesysteem. Deze 'storende uplinken' komen uit Iran.
Het storen zou 26 september begonnen zijn. Het zou gaan om diverse radio- en tv-zenders
gaan die in de Perzische taal van buiten Iran uitzenden (maar daar wel te ontvangen zijn).
Eutelsat gaat het storen zowel diplomatiek als via de ITU (International Telecommunication
Union) aanpakken.
Zie ook het Bbtvnews bericht over het jammen van twee Eutelsat satellieten. Idem DigitalTV
Europe.
Ook zijn er storingen gemeld op de satellieten TürkmenÄlem/MonacoSat (52 oost), de YAl
Yah 1 (52,5 oost) en de Express AM 6 (53 oost). De WNS-operator verklaarde dat de
oorzaak ongewenste interferentie van Iran is. Met name de zender Iran International HD zou
daar het doelwit zijn. Zie Satkurier (NL).
Dit alles staat in verband met verslagen van de demonstraties tegen onderdrukking van
vrouwen. Echte berichtgeving hierover mogen mensen in Iran van het regime niet zien!
De NOS meldt 7 oktober een rood reisadvies naar Iran.
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Noot: BBC Persian HD valt onder de BBC-afdeling World News.

Zondag 9 oktober. NOS Journaal 12.00 uur: de Iraanse staatstelevisie is zaterdag rond
18.00 uur even gehackt. Er was een fragment te zien waarin geprotesteerd werd voor
vrouwenrechten. Tijdens een nieuwsuitzending verscheen enkele seconden lang een foto
van geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei in beeld en klonk de tekst: "Vrouwen, leven,
vrijheid."
Bron: NOS (met video van beelden die op Twitter gedeeld worden). Idem NU.nl en RTL
Nieuws en vele andere media in de wereld.
Satkurier (NL) meldt 9 oktober dat de Iraanse staatsomroep (IRIB) op de Hotbird en de
Intelsat 39 (62 oost) gestoord wordt. Door wie is niet bekend. Als reactie heeft IRIB een
transponder op de Azerspace 1 (46 oost) in gebruik genomen als back up naar centraal Azië.
Toeval of niet… maandagmorgen 10 oktober zagen we dat het signaal van transponder
10775 H op de Hotbird, met zenders van IRIB, erg zwak was. De helft van dat van andere
transponders. Later op de dag verbeterde het. Afbeelding: IRINN HD. Geen nieuws over de
protesten maar over de kweek van lavendel…
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Conflict Canal+ en TF1

Op 20 oktober dient het hoger beroep dat TF1 heeft ingesteld na de eerdere uitspraak in de
zaak tegen Canal+. De kijkcijfers voor TF1 blijken fors gedaald te zijn, dus het spant er om!
20 oktober… vijftig dagen geleden gingen de TF1 zenders op zwart… 20 oktober: een
maand voor het begin van het WK voetbal… Bron: Télé Satellite et Téle Numérique (NL).

Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Het Oekraïense leger wordt bij de herovering van grondgebied op de Russen gehinderd door
storingen in de satellieten van Starlink. Die storingen leidden de afgelopen weken tot een
"catastrofale" uitval van communicatie, zegt een Oekraïense regeringsfunctionaris in de
Britse krant de Financial Times.
Zitten de Russen hier achter? Waarschijnlijk niet. Een belangrijke Oekraïense donateur
vermoedt dat SpaceX een veiligheidsmechanisme heeft ingebouwd om te voorkomen dat het
Russische leger er gebruik van maakt. De storingen deden zich met name voor in gebieden
die net heroverd waren en waarvan de bevrijding nog niet bekend was gemaakt, zei een
woordvoerder van de donateur tegen de krant. Hij raadt het Oekraïense leger en SpaceX
aan beter met elkaar samen te werken. Bron: NOS en Business Insider Nederland.
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SpaceX kan de hoge kosten van het internetverbruik voor Oekraïne niet meer betalen en
heeft het USA ministerie de defensie om een bijdrage gevraagd. Tot nu toe zijn er zo'n
twintigduizend Starlink-terminals geleverd aan Oekraïne. Bron: CNN.

Hardwarenieuws

Ziggo levert sinds oktober een nieuw type modem uit aan klanten. De ‘SmartWifi modem
(zwart)’ is geschikt voor hogere internetsnelheden over Docsis 3.1 en Wifi 6. Hij heeft ook
een 2.5G ethernetpoort en drie 1G poorten. Het apparaat, een Sagemcom F3896LG-ZG, ook
wel F@st 3896 genoemd, vervangt de (vierkante, witte) modem bij de snelste internet
pakketten. Ziggo is bijna klaar met de landelijke operatie om apparatuur in het kabelnetwerk
te vervangen en geschikt te maken voor Docsis 3.1. Volgens de planning worden de laatste
gebieden in de loop van dit jaar gemoderniseerd. Bron: Telecompaper en Totaal TV.

Wil je je bestaande modem omruilen tegen het nieuwe? Zie Totaal TV.

Omruilen dus niet… maar bestellen volgens het bericht op het Ziggo Community wel. Ze
bedoelen echter omruilen want bestellen in de zin van kopen gaat niet bij Ziggo.

Zie hier meer over het nieuwe modem. Bestellen?

Al aangekondigd op de IFA in Berlijn en nu al in de handel: de eerste DAB+-radio's met het
waarschuwingssyteem EWF (Emergency Warning Functionality). DAB+-radio's met EWF
schakelen automatisch naar het noodprogramma. Zelfs als ze in stand-by staan. Het bericht
wordt zowel in gesproken vorm als in tekst geleverd. EWF gaat uitsluitend via DAB+. Internet
is dus niet nodig.
Op 8 december wordt in Duitsland het EWF-systeem landelijk getest (zie hier).
14 oktober 2022
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Telestar brengt ze als model DIRA M 1 A en DIRA M 1 A mobil.
Bron: InfoSat en Digital Fernsehen. Zie ook DABplus.de.

Softwarenieuws

Télé Satellite et Numérique meldt (NL) dat de Franse overheid mogelijk gaat ingrijpen op het
stroomverbruik veroorzaakt door internet. De minister voor digitale zaken, Jean-Noël Barrot,
bevestigde het doel. Mede te bereiken door providers te bewegen apparatuur op afstand op
stand by te zetten als er al enige tijd geen activiteit (verbinding met de provider) is. Een
ingreep via de software dus.

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 10 oktober aangevuld met de
site UK DAB Networks Ltd. Een site uit het VK om omroepen te ondersteunen met DAB+.
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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 deze pagina vul aan de rechterzijde een e-mailadres in het blok van emailnotificatie in. Heb je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.

Stand 3 oktober: 1.117 inschrijvingen.

Uitsmijters
Varia:

In Italië is de vulkaan op het eiland Stromboli weer actief… bron: ESA (10 oktober).
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Schotels in den vreemde…
Kamerbewoning? Ieder zijn eigen schotel of schotels (andere richtingen)..?

Kan er nog iets bij..? Geen schotelverbod hier… (Aleppo, Syrië)

Alle kanten uit….

14 oktober 2022

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pagina: 24/26

UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 26
Slim gemonteerd… deze ladder wordt niet zo snel gestolen…

Er komen barre tijden aan…

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.
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Reacties op dit nummer, inclusief op mogelijk onjuiste informatie of foutief taalgebruik, zien
wij graag via: specials@detransponder.nl.
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