UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 28
Voorwoord
Jaargang 12 nadert haar einde. Beginnen we nog aan jaargang 13? Het maken van dit
blad kost erg veel energie. Niet in kWh maar fysiek… Daarom is op 29 oktober een
enquête op internet gezet. Aan de hand van de reacties bepalen we OF we doorgaan en
zo ja, HOE. Niet gezien? Zie hier en beantwoord alsjeblieft de vragen. In het volgend
nummer van de UP/DOWNLINK volgt een samenvatting en conclusie.
In dit nummer onder andere:
 Na de 13F is ook de Hotbird 13G met succes gelanceerd;
 Extra transponders in verband met jammen door Iran;
 Studio Lunet (radio door geestelijk beperkten) gestart;
 Radio Monique test de 918 AM verder en klimt hoog in de mast in Velzen-Noord;
 Peugeot 5008 test slecht op radio-ontvangst;
 YouCa wil op de kabel van Ziggo, internet moet door concurrentie goedkoper;
 Rain TV via YouTube en Astra 4,8 oost;
 Rusland waarschuwt dat satellieten een doelwit kunnen worden;
 ITV 2, 3 en 4 HD zijn voortaan fta;
 Hotelexploitant niet gelijk te stellen met kabelproviders, uitspraak EU Hof;
 WK Qatar in 1080p/HDR via NOS en 4K via Rai 4K.
Reacties zijn welkom via: specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Hans, Peter, Rob en Sjaco. Met dank ook aan David en Wim.
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Agenda
De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode:









3 november. Nieuwe Kanalenlijst Hans. 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;
15 november. Einde SD-variant van ONE, tagesschau24, phoenix en ARTE;
8 december, landelijke testdag in Duitsland van het EWF-systeem via DAB+;
13 december, uitspraak CBb inzake wel of geen veiling FM-frequenties (NU.nl);
t/m 23 maart 2023, Evoluon, tentoonstelling RetroFuture. Kaarten/info hier;
26 t/m 28 maart 2023, Radiodays Europe in Praag. Zie persbericht;;;
23 tot 25 mei, Anga Com in Keulen.

Algemeen omroepnieuws

NPO persbericht 25 oktober: "De NPO vindt dat omroep Ongehoord Nederland (ON!)
onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de
landelijke publieke mediadienst. Deze verplichting staat voorgeschreven in de Mediawet. De
NPO ziet toe op deze samenwerking en is van oordeel dat ON! reeds vanaf de toetreding tot
het publieke omroepbestel op 1 januari 2022 niet tot deze samenwerking bereid is. De
uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022 over racisme en
de ophef die daarna binnen het bestel en bij het publiek is ontstaan, hebben het gebrek aan
samenwerking alleen maar verergerd, waardoor de integriteit en betrouwbaarheid van het
bestel inmiddels zwaar onder druk zijn komen te staan. In vervolg op de eerste sanctie die
de NPO op 5 juli heeft opgelegd vanwege schending van de Journalistieke Code NPO door
ON!, is de NPO nu van plan om een tweede sanctie op te leggen."
Op de site van ON! vonden we geen reactie. Wel een pagina 'oeps' waarin 'missers' werden
rechtgezet.

VillaMedia meldt dat Merel van Ek, de aangevallen journaliste wegens riooljournalistiek,
dinsdag 1 november weer begonnen is bij SBS6.
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Het was al eerder bekend: NPO Radio 4 gaat NPO Klassiek heten. Op 31 oktober maakte de
NPO ook de datum bekend: 1 januari 2023. De zender wordt het publieke platform voor
klassieke muziek in de volle breedte: radio, podcasts, live-concerten, video's, muzieknieuws
en speellijsten. Met de nieuwe naam moet de zender vindbaarder en herkenbaarder zijn.

Meer over de beleidsplannen van de NPO op audiogebied lees je hier (door David de Jong).

Het WK voetbal in Qatar is in 4K via de Rai (Italië) te zien (zie eerder in de UP/DOWNLINK).
In Nederland heeft de NPO op 31 oktober een aanvoersignaal in 1080p50 HDR ter
beschikking gesteld. De eerste provider die dit signaal (met Dolby Digital 5.1) op haar net
zette was SKV (Veendam). KPN en Ziggo volgen. Zie ook SKV en Totaal TV.
Bij Marketingreport een analyse en commentaar van Egon Verharen, hoofd innovatie NPO.

Het Britse Channel 4 bestaat 40 jaar. Volgend jaar gaat het al haar merken onder één naam
brengen. Alle kanalen en diensten met de merknaam Channel 4. Bron: Advanced TV.

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost
Op 15 november stopt de SD-variant van ONE, Arte, phoenix en tagesschau24. Deze
zenders zijn al lang fta in HD te zien. Zie hier.

Astra 3B op 23,5 oost

In het vorige nummer kondigden we de komst van EarthxTV HD aan. Door de M7 Group fta
op Astra 23,5 oost gezet. Het was toen hetzelfde programma als op Astra 28 oost (voor het
VK en Ierland). De zender heeft thans een splitsing gemaakt. Op Astra 23,5 oost is een
Europese versie te zien. Zie hier voor de programma's.
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Nieuwe transponders op Astra 23,5 oost actief per 30 en 31 oktober: 11470 V en 12689 H.
Bron: KOS.

De Tsjechische publieke omroep heeft aangekondigd nog dit jaar te stoppen met haar
zender CT3. De reden: geldgebrek. Bron: Parabola (NL).
Nas Region TV is de nieuwe naam van de Tsjechische Regionali TV, fta.

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

ITV 2 HD, ITV 3 HD en ITV 4 HD gingen 1 november van code naar fta. Het eerste net was
al fta. ITV 3 bestaat 1 november achttien jaar en ITV 4 zeventien jaar.
Bron: RXTV Info. Zie ook RTVX Info met name voor kijkers in Ierland.
Noot: eerder gemeld, het eerste ITV krijgt 3 november het cijfer 1 toegevoegd, dus ITV1.
Deze datum lazen we hier.

Twee regionale versies van BBC One TV gaan stoppen. Het gaat om BBC One East West
en de Oxford editie van South Today. Datum: 16 december. Bron: RXTV info.
MTA1 World is behalve in SD (11264 V) nu ook in HD (11224 V), fta. MTA = Muslim
Television Ahmadiyya.
The Box is tijdelijk BoXmax, kerstmuziek, fta.

ViaplayXtra HD heeft de plaats ingenomen van FreeSports HD, fta.
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost

Binnen drie weken na de lancering van de raket met de Hotbird 13F (15 oktober) staat die
voor de Hotbird 13G gepland. Eutelsat geeft aan dat de lancering van de 13G op 3
november met succes heeft plaatsgevonden. Eerder werd 2 november genoemd.

Behalve 11355 V is nu ook transponder 11219 V actief. Hierop zijn dezelfde zenders te zien:
BBC Persian HD en Iran International HD. De reden: jamming door de staat Iran van zenders
die het echte nieuws brengen.

Op 21 oktober verscheen op 11258 H een promo van WarnerTV Italy HD, code, tivùsat.
Grote filmtitels en series. De taal is Italiaans of origineel (doorgaans Engels).
De zender is in Italië ook fta te zien via kanaal 37 DVB-T.
Zie ook het persbericht van Warner Bros. Discovery (NL).
Op de website warnertv.it is meer informatie te zien zoals een programmagids.
Warner Bros. Discovery blijkt sinds 24 oktober transponder 11334 H te bezetten. Hier
verschenen Eurosport 1 en 2 International HD, code.
Volgens Satkurier zou Warner Bros. Discovery vier transponders gehuurd hebben (NL).
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Red Carpet, Polen, fta, op 11278 V, oude transponder 10834 V verlaten. Ook Antena, Nuta
Gold, Nuta TV, Power TV, TVC gingen eerder al naar een andere transponder.
StudioMed TV HD, Polen, lifestyle, code, andere transponder.

DAB+
Nederland

Er wordt nog steeds gewerkt aan het afronden van het regionale netwerk. De stand van
zaken is te volgen op de site FM/DAB+ DX Nieuws.
Het enige netwerk dat nog echt achter blijft qua dekking is Groningen/Drenthe (kanaal 7C).
Hier staan nog maar twee zenders aan: Hoogezand en Emmen. Binnenkort volgt
Hoogersmilde. Later nog Meppel en Stadskanaal. Bron: r-tv-nederland.

Net binnengekomen: In de vroege ochtend van 4 november is in Hoogersmilde de DAB+
zender voor de regionale omroepen op kanaal 7C in bedrijf gesteld. De TII is 17 21.

België

België, Belgique, Belgien. Kortom: drie talen. Duits in de oostkantons. De radiozenders daar
zijn via FM te beluisteren. Er zijn nu plannen om een DAB+-mux op kanaal 8A te brengen.
Een eerste test vanaf een zender in Eupen vond al plaats. Er zijn nog vier zendlocaties
gepland. Bron: Satellifax. En later RadioVisie.
Noot: de publieke Duitstalige BRF 1 en BRF 2 zijn via de mux 6B/C/D ook in Brussel en
Wallonië te horen. Zie BRF/Empfang en zie Wikipedia. Straks dus ook in het eigen gebied.
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Duitsland

De nieuwe radiozender NRW1 gaat op 31 oktober om 12.00 uur ook via DAB+, kanaal 9D, in
Nordrhein-Westfalen uitzenden. KISS FM stopt er mee en geeft haar plaats dus aan NRW1.
De zender is in grote delen van oost NL en BE te ontvangen.
Zie InfoSat en RadioWoche en Satellifax.
Lezer Gerard vond op YouTube een uitleg door twee Duitse heren over DAB en DAB+ in
Duitsland. Zie hier. Ze zijn lid van een Duitse computerclub (CC2), zie hier. Uit 2020.
Apart: de test van een transistor DAB+-radio vindt plaats in een technische ruimte met de
antenne niet uitgetrokken. Niet vreemd dat je dan veel ruis krijgt…

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

In de kranten van DPG Media (AD enzovoort) staat 26 oktober een interview met Taco
Jelgersma. Met zijn bedrijf YouCa probeert hij op de kabel van VodafoneZiggo te komen.
De kwestie ligt thans voor bij de ACM. We schreven hier eerder over. Als het lukt zullen de
prijzen voor internet en tv fors dalen. KPN bekijkt de zaak vanaf de zijkant. YouCa verwacht
dat ACM eind 2022 een ontwerpbesluit publiceert. Zie ook de site van YouCa.
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Gaat de veiling van de landelijke commerciële FM-frequenties door of niet? Het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet 13 december uitspraak in het hoger beroep.
Ter herinnering: KINK wilde een FM-frequentie en dus een veiling. Bron: NU.nl.
De zitting vond 27 oktober plaats en was via een live stream te volgen.

NLZIET heeft op 1 november een extra pakket geïntroduceerd: NLZIET Extra.
Voor € 2,- meer tien extra zenders ten opzichte van het standaardpakket: BBC First, BBC
One, BBC Two, BBC Entertainment, BBC World News, History Channel, Crime +
Investigation, E! Entertainment, Curiosity en Euronews.

Een kwalijke zaak… Totaal TV bericht over een Ziggo-klant, Don Papa, die als deelnemer op
het Ziggo Community-forum door Ziggo met een ban bedreigd wordt. Kennelijk wordt zijn
kritiek op het niet goed functioneren van de EPG en mislukte opnames in de cloud.
Dit lid kreeg de status Expert maar trekt nu zelf de stekker er uit.
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De community manager van Ziggo meldt op het eigen forum dat gebruikers niet monddood
zijn gemaakt en dat een verbetertraject voor de EPG is ingezet. De berisping van Don Papa
wordt niet teruggetrokken. Zie Totaal TV.

De vernieuwde tv app van XITE is vanaf nu te downloaden via Amazon Fire Stick, KPN en bij
Ziggo. Bron: XITE. Zie ook Marketingreport.

SkyShowtime voor Nederland is 25 oktober gestart. Op de site staat een eenmalige
aanbieding: 50% levenslang korting als men zich uiterlijk 6 december 23.59 uur aanmeldt.
Geen € 6,99 maar € 3,49 per maand. Zolang je niets wijzigt.
"SkyShowtime is een gloednieuwe streamingdienst waar 's werelds beste verhalenvertellers
op één plek samenkomen, van Universal Pictures, Dreamworks, Sky Studios en Peacock tot
Nickelodeon, SHOWTIME®, Paramount+ en Paramount Pictures." Zo schrijft men zelf.

De VRM heeft de licentie in 2009 verleend aan de nv Norkring België voor de frequenties 49,
53 en 59 ingetrokken. Zie hier. Deze frequentiekanalen behoren tot de 700MHz-band en
kunnen als gevolg van Europese regelgeving en verplichtingen namelijk niet langer gebruikt
worden voor omroeptransmissie door de Vlaamse Gemeenschap. Ze zullen gebruikt worden
voor mobiele breedbanddiensten waarvoor de federale overheid de frequenties toekent.

Sportzender DAZN zal binnenkort via internet (IPTV) enkele ongecodeerde lineaire kanalen
brengen. Bron: InfoSat.
Italië bereid zich voor op een overgang naar mpeg-4. Op de site L'Italia in digitale is een
aftelklok te zien naar 21 december 2022. Veel zenders zijn al over naar mpeg-4. De laatste
dus op 21 december.
Noot: dit staat los van de overgang van DVB-T naar DVB-T2. Deze staat voor 2023 gepland.
Zie Wikipedia (NL) en de site Nuovo Digitale Terreste 2022 DVB T2 (NL).
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Lokale omroepen
Nederland

De regionale commerciële radiozenders Tukker FM en Frysk FM wisselden dinsdag 1
november in Friesland van FM-frequenties. Tukker FM is dan op de twee FM-frequenties
waarop nu nog Frysk FM uitzendt, te horen, terwijl Frysk de vier frequenties van Tukker
overneemt. Ook neemt Tukker twee FM-frequenties van Waterstad FM over.
De reden voor de frequentiewissel heeft met de uitslag van de voorwaardelijke veiling te
maken. Bron: RadioWereld.

Radio Henrica, radio gemaakt in Eindhoven door verstandelijk beperkten, bestaat op 4
november 25 jaar. De radiomakers zijn al die jaren alleen intern te horen geweest. Vanaf 4
november ook online voor de rest van de wereld. Studio040 maakte er een reportage over.
De site waarop de live-uitzendingen te beluisteren zijn vind je hier. De naam: Radio Studio
Lunet. Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.45 uur. Het is (middag)dagbesteding…
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De lokale omroep in Apeldoorn, Samen1, is sinds 25 oktober door Ziggo overgezet naar HD,
720p. Kanaal 45. Verzorgingsgebied regio Veluwe/Achterhoek. Daarmee is Samen1 de
eerste lokale omroep in Gelderland die in HD kwaliteit uitzendt.
Kijkers via KPN moeten nog even wachten tot de definitieve omschakeling. Samen1 is te
vinden op kanaal 45 Ziggo en Kanaal 1355 KPN. Zie ook bericht bij Samen1.

De weerboer van Regio8 heeft een nieuwe trekker, de 6320. Vossers werd landelijk bekend
na zijn uitspraken over de John Deere-trekker. Liefhebber zie hier met video.

Bron: Groep van Radio Monique 918, Facebook, 19 oktober.
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Bron: Radio Monique via Facebook, 20 oktober.
Zie ook de site van Radio Monique 918 met een technische uitleg, stand 22 oktober.

Als je op 918 kHz afstemt dan kan het zijn dat je een andere zender hoort. Er zijn voor
dezelfde frequentie vergunningen verleend voor zenders met laag vermogen, zie hier.
Op 23 oktober hoorde een lezer aan de BE-grens geen Monique maar T-Pot…
Over de AM: de middengolf is onderverdeeld in kanalen die 9 kHz breed zijn en de
kanaalfrequenties zijn ook deelbaar door 9. Dus stappen van 9 kHz. Er zijn 120 kanalen
beschikbaar. (1602 kHz – 531 kHz) : 9 kHz + 1 = 120.) Omdat AM twee zijbanden heeft, kan
er in audio maar tot 4,5 kHz gemoduleerd worden maar sommige radiostations zondigen wel
tegen die regel zodat de naastliggende kanalen wat gestoord worden. Zolang dat niet in het
eigen verzorgingsgebied van dat kanaal gebeurt, is dat niet zo erg.

LOS heeft thans als lokale omroep de vergunning voor de gemeente Den Helder. Deze
eindigt 11 juni 2023. De gemeente Den Helder roept kandidaten op, zie hier.

Streekomroep 1Twente krijgt jaarlijks € 290.000,- extra van de gemeente voor haar werk als
lokale omroep voor Enschede. De politiek is het daar unaniem over eens. Wel hebben D66
en ChristenUnie moeite met de voorwaarden voor de subsidie. Bron: Tubantia.

Twentse radiozendamateurs zijn naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. Stichting 't
Hamnus, een samenwerking van de lokale afdelingen van VERON en VRZA, kan het aantal
vrijwilligers niet meer kwijt in het pand in Oldenzaal: “We zijn op zoek naar een nieuwe plek
in Hengelo of Borne”, zegt voorzitter Laurens Haveman. Bron: 1Twente.
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België

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) geeft aan negen lokale radio-omroepen
groen licht om uit te zenden op de FM-band. Dat meldt het Departement Cultuur, Jeugd en
Media. De minister spreekt van “een verrijking van het sterke Vlaamse lokale radiolandschap”. In totaal werden tien frequenties ter beschikking gesteld, reeds eerder was al een
frequentiepakket toegekend aan Minerva VZW.
Nu de radiozenders hun erkenning hebben, kunnen ze een zendvergunning aanvragen bij de
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Zodra die is toegekend, kunnen de radiozenders
starten met uitzenden op hun FM-frequentie.
Bron: HLN met namen van de omroepen. En de site van het Vlaamse ministerie
(departement) voor cultuur, jeugd & media.

Radio Victoria uit Halle brengt ook dit jaar weer een carnavals-themazender. Officieel start
deze op de 11de van de 11de maar… nu al te beluisteren via deze stream. Opgenomen in
Kanalenlijst Hans van 3 november.
Spanje

La Carihuela Radio is op 10 oktober gestopt en vervangen door Costa Hit Radio NL. Zoals
de naam vermoedt: zetel in Spanje en gericht op Nederlanders daar. Maar je kan uiteraard
internationaal via de stream luisteren. Site hier.

Heb je nieuws over je eigen lokale omroep? E-mail dit ons!
Zie de site van Radio-TV-Nederland voor alle frequenties in Nederland.
Een overzicht van erkende Vlaamse lokale radiozenders met een link naar hun stream vind
je bij RadioVisie.
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Reacties en vragen van lezers
In het voorwoord van het vorige nummer vroegen we of we niet te snel gingen met
uitbrengen van een nieuw nummer. Binnen vijf minuten kwam een reactie van Jan: "Nee,
jullie gaan niet te snel, het is de enige nieuwsbrief die ik eigenlijk lees, keep up the good
work." Dat doet ons goed…
Denk ook aan het invullen van de enquête die 29 oktober verscheen, zie het Voorwoord.
Reacties of vragen op deze UP/DOWNLINK enkel via: specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden

De Rechtbank Oost-Brabant heeft de massaclaim van de Consumentenbond niet aanvaard.
Deze was ingesteld omdat er prijsafspraken zijn gemaakt waardoor sommige (beeldbuis)
TV's, onder andere van Philips, voor de consument te duur zouden zijn. Een € 100,- teveel
betaald. De Consumentenbond startte de massaclaim in 2013. Er sloten 55.000 mensen bij
aan.
‘Een tegenvaller’ noemt de Consumentenbond de uitspraak op haar eigen website. Stef Smit
van Consumentenclaim: ,,Volgens mij zit de rechter niet te wachten op meer dan
vijftigduizend mensen die allemaal maar individueel moeten gaan procederen. Juist met een
collectieve claim willen we in deze zaak tot een oplossing komen.” Smit kondigt aan in hoger
beroep te gaan en desnoods door te gaan tot aan de Hoge Raad. Bron: ED.

De afgelopen tijd zijn er meerdere valse e-mails verstuurd uit naam Ziggo. Klanten worden in
deze mails 'gewaarschuwd' voor opvallende veranderingen in hun account, zoals een
recente inlog via een nieuw apparaat of een mislukte synchronisatie van de mailbox.
Zie voor meer details AVROTROS Opgelicht?!.
Op haar site heeft Ziggo een overzicht geplaatst van bekende phisingmails.

VodafoneZiggo heeft de resultaten van het derde kwartaal 2022 bekend gemaakt. Zie het
persbericht. David heeft het voor je als volgt samengevat en van commentaar voorzien.
"Als het wat minder gaat heet het 'solide' resultaten en op schema en tevreden etc.
De klantenaantallen dalen en ook de resultaten hebben te kampen met financiële
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schommelingen. Ze draaien financieel beter dankzij derivatenhandel. Dit jaar alleen al is er
426 miljoen euro door VodafoneZiggo aan de aandeelhouders Liberty Global en Vodafone
Group betaald terwijl VodafoneZiggo een stijgende schuldenlast heeft van meer dan 11,78
miljard euro en ze 147,4 miljoen euro alleen al aan rente moesten aflossen waarvan 25
miljoen aan Liberty Global en Vodafone Group. Het hele jaar willen ze 550 tot 650 miljoen
euro aan de aandeelhouders hebben overgemaakt. De klanten betalen dit met de hoge
tarieven."
Zie ook Totaal TV: Ziggo hard onderuit.

De FNV bereidt acties voor bij VodafoneZiggo. Waar deze uit bestaan, en of er dus hinder
voor klanten in telefonie en radio/tv en internet is… geen idee, afwachten. De actiebereidheid
zou enorm zijn. Zie FNV, bericht van 2 november. Idem hier.

Mag een omroep beperkingen stellen aan hotelexploitanten bij de doorgifte van haar zenders
die fta via de satelliet worden uitgezonden? De Europese rechter vindt van niet.
Het geschil was aanhangig gemaakt door de Duitse RTL (RTL Television GmbH). De fta
zenders via de Astra 19,2 oost zijn ook in Portugal te ontvangen en werden door een
Portugese vennootschap die actief is in de hotelsector, Salvor, via de coax naar hotelkamer
gebracht. RTL DE is van mening dat zij het recht heeft om de doorgifte en mededeling aan
het publiek van haar uitzendingen toe te staan, onder de voorwaarden die zij passend acht,
of te verbieden, aangezien zij hiertoe gewoonlijk licentieovereenkomsten sluit.
Het Europese Hof van Justitie toetst het aan artikel 1, lid 3, van richtlijn 93/83/EEG en kwam
tot de conclusie dat hotelexploitant Salvor niet gelijk kon worden gesteld met een
kabelprovider en dat daarom geen aanvullende eisen door RTL DE kunnen worden gesteld.
Dus ook geen licentievergoeding. Want daar ging het natuurlijk om.
Bronnen: Advocatensite Boek9, met onderaan de linken naar de uitspraak bij InfoCuria en
alle bij zaak C-716/20 behorende documenten.

In kranten van DPG Media staat op donderdag vaak een autotest. De Peugeot 5008 was 28
oktober het onderwerp. Wat betreft de radio-ontvangst viel ons deze zin op: "Ronduit slecht
is de radio-ontvangst, van zowel DAB als FM. Het is een euvel dat we nog steeds in zoveel
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Stellantis-producten en bijvoorbeeld ook bij Citroën tegenkomen. Soms zijn delen van een
radio-uitzending twee keer te horen." Zie AD of ED.
Een mogelijke verklaring van het twee keer horen kan zijn dat de DAB+-ontvangst wegvalt
en de radio overschakelt naar FM waar het item net iets later wordt uitgezonden.
We hebben Peugeot Nederland ook om een reactie gevraagd en kregen als antwoord: "Bij
de klantenservice kon ik geen klachten vinden over slecht radio-ontvangst bij de Peugeot
5008. Wat de oorzaak van deze klacht bij het voertuig in kwestie is, zal dan ook moeten
blijken uit een technische diagnose." Makkelijk afgedaan Peugeot..!
Uit navraag blijkt de antenne van de Peugeot 5008 in de achterruit te zitten. Mocht je deze
auto kopen… test eens hoe de radio-ontvangst is.

Het bestuur van de Stichting De Grootste Kerstboom gaat er nog van uit dat zaterdag 10
december de lichtjes weer aangaan in de zendmast Ijsselstein. We lezen een voorbehoud:
"Als de begroting rond komt". Energiekosten… Je kan op de site doneren.
Het AT (Agentschap Telecom) krijgt 1 januari 2023 een naamswijziging. Het gaat verder als
de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Conflict Canal+ en TF1

Canal+ is nog in conflict met TF1 (of andersom) maar heeft wel een meerjarige
overeenkomst met het Franse M6 kunnen sluiten. Bron: M6 Groupe.
Het gaat om de zenders M6, W9, 6ter en Gulli. De themakanalen Paris Première, téva, M6
Music, Canal J, Tiji, RFM TV en MCM. En de SVOD service GulliMax.
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Oekraïne/Rusland in relatie tot media

Rusland zou commerciële satellieten van westerse landen uit de lucht kunnen schieten als
die gebruikt worden bij de oorlog in Oekraïne. Dat zei Konstantin Vorontsov, adjunctdirecteur van Non-proliferatie en Wapenbeheersing van het Russische ministerie van
Buitenlandse Zaken. Bron: Business AM.

Op de Russische zender RT heeft een journalist Anton Krasovski (47) opgeroepen kinderen
uit Oekraïne te verdrinken. Dit leidde tot een enorme storm van protest. Hij maakte zijn
excuses maar is nu door RT ontslagen. RT vindt kennelijk de genocide door Rusland wel
normaal. Zie o.a. Trouw en Twitter.

De onafhankelijke Russische tv-zender TV Dozjd (in het Engels: TV Rain) is in week 41
begonnen met uitzenden vanuit haar nieuwe studio in Amsterdam, in een gebouw van DPGmedia. De nieuwszender werd afgelopen in maart, kort na de Russische inval in Oekraïne,
geblokkeerd. De programma's zijn te zien via YouTube (NL). Bron: AT5.
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TV Rain HD is 1 november (fta) gestart op de Astra 4A (4,8 oost). Bron: Satkurier (NL). Deze
satelliet is in NL en BE goed te ontvangen.

Kennelijk pakt het doel Oekraïne te bevrijden van nazi's niet meer en is men over gestapt
naar een ander doel: bevrijden van satanisme. Heksen zouden de wapens inzegenen. Ook
gelijke rechten voor homoseksuelen (LHBTIQA+) zou onder satanisme vallen. Bron: NOS.
Het COC (Nederland) ondersteunt LHBTI-organisaties in Oekraïne.

Hardwarenieuws

Stroomvreters zijn het, die 8K-TV's. Daarom heeft de EU besloten dat per 1 maart 2023 een
65” 8k-televisie straks nog maar 112 watt aan energie verbruiken; minder dan de helft van
wat zo’n tv nu verbruikt.
Niet alleen 8K maar ook 4K TV's moeten minder verbruiken. De nieuwe eis geldt ook voor
4k-televisies, die nu nog een hogere EEImax van 1,10 mogen hebben. Voor standaard 4kled-tv’s is dit niet zo’n probleem, maar de qled- en qd-oled-varianten gaan het toch wel lastig
krijgen. Een tabel met formaat van de TV en verbruikslimiet is te zien bij Tweakers.

Nu de toegang tot internet in Iran steeds verder wordt beperkt smokkelen Iraniërs terminals
waarmee zij verbinding kunnen maken met het Starlink-satelliet van SpaceX het land binnen.
Dit blijkt onder meer uit beelden van een Starlink-ontvanger op het dak van een gebouw dat
naar verluid in het Iraanse Teheran staat. Bron: Dutch IT Channel en Time.
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Softwarenieuws

Steeds meer Ziggo-abonnees klagen over de werking van de online tv-dienst Ziggo GO.
Ziggo werkt aan een update maar kan nog niet zeggen wanneer die uit wordt gebracht.
Zie meer bij Totaal TV.

Satellietclub De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 26 november, 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 1 november aangevuld met de
site FM/DAB+ DX Nieuws. Hierop is de stand van zaken m.b.t. het Nederlandse netwerk te
volgen.
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:
Waar liggen Friesland en Groningen? Bij De Volkskrant (Amsterdam) denken ze het te weten
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RTL Z heeft een bericht over de Nord Stream gasleidingen. Waar ze aan land komen zie je
bij de buizen een schotel staan. Lezer Alex merkte dit op: "Volgens mij een 1.20mtr. Het
systeem waarmee ze communiceren is acsat.".

Ook een schotel in de actualiteit gezien? Stuur gerust in, leuk!
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Schotels in den vreemde…

Hier doen ze niet zo moeilijk met regeltjes over beschermd aanzicht…

Alle schotels naar dezelfde richting… behalve een (op de mast)
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Speciale schotel (geweest) om de NOS te ontvangen.. Logo is van NOS TV uit Portugal.

Maar de LNB hebben we nog…

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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