
        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 29                    
 

18 november 2022  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 1/26 
  

Voorwoord  

In dit nummer lees je een samenvatting van de gehouden enquête over ons blad de 
UP/DOWNLINK. De respons was enorm! Gaan we daarom door? Zo ja: hoe? Lees de 
respons op de vragen en de conclusie het in dit nummer. 
 
In dit nummer onder andere: 

 Canal Digitaal TV app nu ook voor Fire TV apparatuur beschikbaar; 
 NPO UHD gestart voor WK in Qatar. Meer providers in 4K (Rai, TVP); 
 Politieke zorgen dat EU-voetbal voor velen straks enkel via de app van Ziggo gaat; 
 Forse boete voor Radio Veronica wegens teveel gepraat; 
 VRT mag geen reclame voor programma's VRT MAX zetten; 

 De aanvoer van signaal naar FM- en DAB+-zenders uitgelegd; 

 Mogelijk goedkoper internet voor mensen met laag inkomen; 

 Canal+ en TF1 hebben conflict bijgelegd. 
 
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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Uitslagen enquête over de UP/DOWNLINK 

Op 29 oktober hebben we een enquête uitgezet onder onze lezers. Iedereen die een e-

mailnotificatie heeft ingevuld (1096 op 12 november) en leden van De Transponder (90) 

kregen een uitnodiging.  

Stand respons 11 november 2022: 419 antwoorden. We gaan de vragen door. 

Vraag vooraf: lees je de UP/DOWNLINK helemaal? Zo'n 82% doet dat. Een nette score..! 

Vraag 1: waar woon je? Dit om het nieuws af te stemmen op dat land. Bijna 84% woont in 

Nederland, 13,6% in België en 2,7% in Duitsland. Ook waren er lezers uit Frankrijk (3x), 

Hongarije (1x), Polen (1x), Roemenië (1x), Spanje (3x), UK (3x) en Zweden (2x).  

Vraag 2: de rubriek Agenda, er in houden? Ja zegt 79%. 

 

Vraag 3: algemeen omroepnieuws. Denk aan nieuw beleid. Nieuwe publieke omroepen. En 

de journalistieke rellen. 65% leest deze rubriek graag.  

Vraag 4: cijfers. Zowel omzetcijfers providers als kijk- en luistercijfers omroepen. Deze 

rubriek blijkt niet geliefd: 27% leest deze maar. 

Vraag 5: nieuws over VOD-diensten (als Netflix, SkyShowtime enzovoorts). Hier is iets meer 

belangstelling voor: 60%. 

Vraag 6: nieuws over de belangrijkste satellietposities (13, 19, 23,5 en 28 oost). Zoals 

verwacht houden we die rubriek er in: 92% leest deze. 

Vraag 7: nieuws over DAB+ in NL, BE, DE. Ruim 77% kan deze rubriek waarderen. 

Vraag 8: nieuws over lokale omroepen in NL en BE. Iets minder belangstelling maar toch 

nog 57% leest deze rubriek. 

Vraag 9: de rubriek wetenswaardigheden. Genoeg onderwerpen: 93%. Teveel dus 7%. 

Vraag 10: actuele conflicten, zoals bijvoorbeeld de oorlog Rusland/Oekraïne en Canal+/TF1. 

Het antwoord is zo'n beetje gelijk: 47% wel en 53% niet. 

Vraag 11: Hardwarenieuws. Breed: 55%. Alleen satelliet gerelateerd: 41%. En de rest heeft 

geen interesse, voldoende andere bronnen. 

Vraag 12: Softwarenieuws. Brede interesse bij 54,3%. Alleen satelliet zegt 39,8% en de rest 

heeft voldoende andere bronnen. 

Vraag 13: rubriek Uitsmijters. Leuk, mee doorgaan!, vindt 81,2%. De rest (18,8%) vindt de 

rubriek maar flauw, we mogen er mee stoppen van hen. 

Vraag 14: de frequentie van uitkomen. Hier zegt 77%: bij voldoende nieuws uitbrengen. Maar 

op de vraag eens per maand is fijner geeft 72,9% een positief antwoord.  

Conclusie. Een zeer hoge respons, waarvoor dank! Onze lezers blijken een zeer  brede 

belangstelling te hebben. Alleen items over omzet- en kijkcijfers hoeft voor hen niet.  

Gelukkig, als blad van een satellietclub, wordt het nieuws over de belangrijkste 

satellietposities gewaardeerd. Maar ook nieuws over DAB+.  
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Wat minder belangstelling is er voor nieuws over de lokale omroepen.  

Uitsmijters houden we er in, blijven lachen in deze tijd! 

 

Gaan we jaargang 13 in? We denken van wel. Maar met de resultaten van de enquête in het 

hoofd zal er een andere prioriteit komen. Wellicht soms een kortere en krachtigere 

samenvatting met een link voor geïnteresseerden. Uiteraard als de gezondheid het toelaat.  

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+; 

 12 december, slotdag insturen top 3 voor Hemelse 100 2022 van Radio Maria; 

 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; 

 29 april 2023, Museum RockArt, Hoek van Holland, zeezenderdag, zie Facebook; 

 23 tot 25 mei, Anga Com in Keulen.  

Algemeen omroepnieuws 

 

Meer bij Spreekbuis.  

 
Ongehoord Nederland! komt me een eigen zienswijze (documenten bij ON! en samenvatting 

bij Spreekbuis). 

 

"Ongehoord Nederland (ON) eist dat de NPO optreedt tegen de omroepen die niet meer op 

journalistiek vlak met ON willen samenwerken. Volgens ON zijn ze daartoe verplicht omdat 
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https://forums.openpli.org/topic/91733-kanalenlijst-hans-van-3-november-2022/
https://www.ard-digital.de/aktuelles/news/umstellung-bei-der-programmverbreitung-ueber-satellit
https://www.infosat.de/radio/telestar-bringt-erste-dab-radios-mit-notfall-warnsystem-den-handel
https://www.radiomaria.nl/dehemelse100/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven
https://www.nu.nl/media/6232560/rechter-bepaalt-op-13-december-of-radiostations-hun-frequentie-behouden.html
https://nextnature.net/retrofuture
https://www.radiodayseurope.com/
https://www.radiodayseurope.com/news/radiodays-europe-announces-prague-next-host-city-26-28-march-2023
https://www.facebook.com/groups/100996837205069
https://angacom.de/startseite
https://www.spreekbuis.nl/staatssecretaris-uslu-wil-niet-te-snel-ingrijpen-bij-ongehoord-nederland/
https://ongehoordnederland.tv/
https://ongehoordnederland.tv/2022/11/15/persberichten/zienswijze-on-n-a-v-tweede-sanctievoornemen-rvb-npo/
https://www.spreekbuis.nl/omroep-ongehoord-nederland-komt-zienswijze-na-2e-sanctievoornemen-raad-van-bestuur-npo/
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het in de Mediawet staat, schrijft de advocaat van ON, Vasco Chorus, in een 

handhavingsverzoek aan de NPO." Dit en meer bij VillaMedia. 

 

In de Tweede Kamer is met bezorgdheid gereageerd op de plannen van Ziggo. De tv-

aanbieder heeft de rechten voor Europees voetbal binnengesleept (zie hier bij Ziggo), 

waardoor niet-abonnees vanaf 2024 Europese wedstrijden van Nederlandse clubs niet op 

televisie maar via een app moeten kijken. Dat zou in strijd zijn met de geest van de 

Mediawet. 

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) wil nog niet reageren. Het Commissariaat voor de 

Media zoekt eerst uit of het plan van Ziggo in strijd is met de Mediawet. Bron: AD. 

 

 

Radio Veronica heeft van het Agentschap Telecom (AT) een boete gekregen omdat de dj's 

te veel praten en niet genoeg muziek uitzenden. Eigenaar Talpa heeft bezwaar aangetekend 

tegen de dwangsom van maximaal € 60.000,- per maand.  

Het AT deelt mee dat Veronica het percentage van 85 procent muziek zelf heeft voorgesteld 

toen het destijds een FM-frequentie wilde bemachtigen. Bron: NU.nl. Zie ook RadioWereld. 

Volgens Patrick Kicken zit concurrent KINK hier achter, zie Spreekbuis. 

 

 

Live is Live. Zo vond een kijker die de app VRT MAX gebruikte voor de live-uitzendingen van 

de VRT. Maar de kijker kreeg eerst 15 à 20 seconden reclame te zien en diende een klacht 

in bij de VRM (Vlaamse Regulator voor de Media). Deze vond de klacht gegrond. De VRT 

kreeg als sanctie een waarschuwing (omdat het de eerste keer is). Bron: VRM. 

 

Ongeveer hetzelfde speelde in Nederland. Tegen de NPO reclameregels in heeft TuneIn 

reclame gezet voor NPO radiozenders te beluisteren waren. Bron: Adformatie.  
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https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-sport-verwerft-exclusieve-rechten-uefa-clubvoetbal/
https://www.ad.nl/politiek/politieke-zorgen-over-besluit-om-europees-voetbal-alleen-via-een-app-gratis-te-vertonen~a4250900/
https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.nu.nl/media/6236461/radio-veronica-krijgt-boete-voor-te-veel-gepraat-en-tekent-bezwaar-aan.html
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/11/at-beboet-radio-veronica-wegens-overtreden-spraakclausule/
https://www.spreekbuis.nl/patrick-kicken-de-vete-tussen-rob-stenders-zijn-radio-veronica-en-michiel-veenstras-kink-komt-tot-een-hoogtepunt/
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2022/uitzenden-reclame-bij-live-kijken-vrt-max-waarschuwing-voor-vrt
https://www.adformatie.nl/media/online-reclame-tunein-rond-npo-zenders
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… 

Op 1 december bestaat de VRT-zender Canvas 25 jaar. Dit wordt onder andere nu al 

herdacht met het programma 25 jaar Canvas, een grappige en gezellige zaalquiz over het 

Canvas- archief. Met de Canvasgezichten van vroeger en nu! Ook te zien via VRT MAX.  

Net als andere oude Canvas programma's zoals humorprogramma's als 'In de gloria'.  

 

Radiozender Sublime bestaat 10 jaar. "Wie jarig is trakteert. Begin november vieren wij ons 

eerste decennium van funk, soul en jazzmuziek. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten 

gaan, gaan we dit van 14 tot en met 25 november met jullie vieren. Je maakt vanaf volgende 

week kans op gastenlijstplekken voor de kantoorconcerten bij ons in de studio."  

Bron: Sublime. 

 

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. Ook kanaal Test-R stopt, zie Digital fernsehen 

en InfoSat. De laatste dagen was op de SD-variant een looptekst te zien.  

 

 

 

En op 15 november bracht iedere zender een mededeling dat SD gestopt was. Zoals ONE: 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/25-jaar-canvas/?deliveryName=DM330474
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/in-de-gloria/?deliveryName=DM330474
https://sublime.nl/nieuws/sublime-viert-10e-verjaardag
https://www.ard-digital.de/aktuelles/news/umstellung-bei-der-programmverbreitung-ueber-satellit
https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/satellit/sd-abschaltung-ueber-satellit-mehrere-ard-sender-bald-nur-in-hd-881580/
https://www.infosat.de/digital-tv/sd-abschaltung-auf-satellit-astra-192-ost-weiterer-ard-kanal-wird-eingestellt
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 Transponder 10744 H. 

De zenders van TF1 verschenen maandag 7 november weer via Canal+ (CSAT), code. 

De 'technische' fta zenders die door TF1 op 11377 V waren bij het uitbrengen van dit 

nummer (18 november) nog niet verwijderd. De vraag is hoe lang deze daar blijven.  

 

  

Op 15 november start Mühlviertel TV, Oostenrijk, op transponder 12692 H. Hier zit thans 

TV1 OOE NEU. Mühlviertel TV is op het kanaal van TV1 OOE op vier tijdstippen van de dag 

te zien (8.00, 13.00, 18.00 en 23.00 uur).  

Bron: InfoSat en de site van Mühlviertel TV. Programma's zijn ook via de site te zien. 

  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Astro TV HD verscheen op de plaats van TV1 OOE. Fta. 12663 H. Voorspellingen door 

kaartleggen en verkoop esoterisch spul. 

 

Volksmusik.TV is op 12692 H van mpeg-2 naar mpeg-4 gegaan. Soms is opnieuw inlezen 

van de transponder nodig om de zender weer te zien. Fta. Bron: Parabola. 

Gol Mundial, 1 en 2, in SD en HD, Spanje, sport, code. 

Astra 3B op 23,5 oost 

RTL Harom op de plaats van RTL+ en RTL HD Hungary op de plaats van RTL Club HD. 

Skylink, Hongarije, code. Harom betekent drie in het Hongaars. Op 20 november zal RTL 2 

volgen. Twee is Ketto in het Hongaars dus raad de naamswijziging maar…  

Penthouse Quickies heeft haar naam aangepast in Penthouse Reality TV. Te zien via CD, 

TVV en Skylink, erotiek, code. Zie de site.  

Inhoudelijk zijn de programma's gewijzigd, zie hier. 

 

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

NOW 90s is tijdelijk NOW XMAS. Fta.  
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De hoofdzender van ITV heet ITV1 sinds 15 november. Ook ITV+1 gaat ITV1+1 heten. De 

wijziging was al eerder aangekondigd. Zie RXTV. Onderdeel van de 'new look'. Zie RXTV. 

Het officiële persbericht van ITV over de rebranding en ITVX vind je hier. 

    

 

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

Arte Investimenti is van SD naar HD ge-upgrade. Italië, kunst/cultuur/sieraden, fta. Juwelen 

als teleshopkanaal. 

 

SoloCalcio, Italië, voetbal, fta. In SD (ondanks HD-logo).  

Polsat heeft op 8 november transponder 12347 H in gebruik genomen. Hier worden 26 

zenders getest van het Paramount Global-pakket, en VOD-feeds. Zie Satkurier (NL). 

TVRUS heeft sinds 11 november een zusje: TVRUS Plus. Het is een zender gevestigd in 

Duitsland die zich richt op Russisch sprekenden in Europa.  
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Vidrodjennya German, fta. Reli. Vidrodjennya betekent 'opwekking'. Mission Erweckung der 

Welt staat in het logo. 

 

Transponder 11355 V is weer leeg. Hier zaten in verband met de storing door Iran de 

zenders BBC Persian HD en Iran International HD. 

De zenders zijn elders op de Hotbird fta te ontvangen.  

 

 

Op transponder 10892 H is een testkanaal actief geworden (met cijfer 4801). Het zou gaan 

om de Poolse zender TVP 4K. Bron: Satkurier (NL). TVP 4K zou op 20 november om 15.00 

uur starten (Parabola en Satkurier NL). 

 

 

Op 12437 H verschenen 26 zenders, Polen, code. Geen zender-id maar cijfers. 
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Ter herinnering… Rai 4K brengt het WK Qatar. Te zien via de Hotbird met een kaart/CAM of 

receiver van tivùsat. Registratie in Italië is formeel nodig, geen abonnement. Tivùsat brengt 

meer zenders in 4K en HD, zie hier. 

 

DAB+ 

Nederland 

De DAB+-zender Stadskanaal, kanaal 7C, is 4 november ingeschakeld. TII: 17 9. Locatie: 

Raadhuisplein, dak City Hotel, Stadskanaal. Enkel nog te gaan voor 1 januari: Meppel. Dan 

is 7C voor het noorden van Nederland afgerond. Kanaal 7C voor zuid Nederland was al 

klaar.  

Op 7 november kon de (nood)uitzending van Radio Drenthe via kanaal 5A worden gestopt.  

 

 

Links twee DAB+ dipolen. Rest zijn FM antennes. Foto gemaakt door Wim op 25 september 

2022. De DAB+-antennes stonden er al, op 4 november dus actief.  

mailto:specials@detransponder.nl
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 kanaal 7C (fmscan.org). 

Regionaal is zeker nog niet alles afgerond. Er moeten nog zenders te Zwolle, Nijmegen, 

Meppel en Wormer bijkomen. 

Kink heeft het themakanaal Kink Distortion na amper een maand alweer van DAB+ gehaald. 

Sinds donderdag 11 november is op de plek van Kink Distortion op het netwerk van MTVNL 

(7D) weer Kink Classics te horen. Bron: RadioWereld. 

Verder: 

 Kanaal 5B Zuid-Holland/Zeeland: Ujala Radio op de plaats van Magic FM (sinds 

15/11); 

 Kanaal 7D: Vibe Radio in plaats van ArrowClassicRock (sinds 16/11); 

 Kanaal 8B Noord-Holland/Flevoland: Vibe Radio in plaats van ArrowClassicRock. 

Bron voor 5B en 7D: scanner Rotterdam. Voor 7D en 8B: scanner Steenwijk.  
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België 

 

Op kanaal 5A/5D is sinds vrijdag 4 november Joe Christmas te beluisteren.  

De zender Joe deelt mee dat men 14 november stopt via DB+ met themazender Joe Lage 

Landen. Nog wel online te beluisteren. Bron: Joe en RadioVisie.  

Voor Franstalig Belgique is een nieuwe campagne voor DAB+ gestart. Deze duurt tot 31 

december. Zie o.a. hier. En op YouTube. Zie ook de Belgische DAB+-site (NL en FR). 

Business AM is op DAB+ nog steeds niet gestart. De promospot is het enige dat je hoort. 

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

 

 

Vanaf maandag 7 november is de TV App van Canal Digitaal beschikbaar op Fire TV 

devices in Nederland. Met deze toevoeging is de Canal Digitaal TV App beschikbaar op de 

meest gebruikte apparaten. Dit maakt het voor consumenten nog makkelijker om toegang te 

krijgen tot de populairste films, series en televisiezenders van Canal Digitaal. 

Fire TV is beschikbaar in meer dan 80 landen met meer dan 150 miljoen Fire TV-apparaten 

wereldwijd verkocht.  

In Nederland kunnen klanten internationale versies van Fire TV Stick en Fire TV Stick 4K 

Max kopen. 

Alle Ziggo-klanten kunnen sinds 15 november kijken naar NPO 1 UHD, het tijdelijke 1080p50 

HDR-kanaal van de NPO. De zender is te vinden op kanaal 999. Zie ook ziggo.nl/uhd. En het 

nieuwsbericht bij VodafoneZiggo. 

Noot: heb je een Ziggo-ontvanger en een eigen kanalenlijst gemaakt, switch dan even naar 

de algemene anders krijg je kanaal 999 niet. Heb je een Enigma-2-ontvanger? Scan dan de 

Ziggo kanalenlijst (frequentie 482.00) of wacht op Kanalenlijst Hans van december.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://joe.be/
https://joe.be/ho-ho-ho-luister-vanaf-nu-naar-joe-christmas
https://radiovisie.eu/blad-1626-joe-dab-in-frankrijk-npo-funx/
https://www.lalettre.pro/Belgique-une-nouvelle-campagne-pour-le-DAB_a30496.html
https://www.youtube.com/watch?v=8kiAP6tHTTo
https://www.dabplus.be/nl/
https://www.dabplus.be/fr/
https://www.ziggo.nl/uhd
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/wk-2022-uhd-kwaliteit-te-zien-bij-ziggo/
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Totaal TV meldt dat de Ziggo Next Mini problemen heeft met doorgeven van NPO 1 UHD. 

Deze ontvanger werkt via internet, niet via de coaxkabel.  

De problemen worden veroorzaakt door gebruik van de HDR techniek. De bruikleendecoder 

blijkt regelmatig problemen met weergave in HDR te hebben en schakelt hierdoor over naar 

SDR. Dit geeft een vertekend kleurpalet. 

Ook KPN heeft het zenderaanbod tijdelijk uitgebreid met de doorgifte van het kanaal NPO 

UHD, waar het WK voetbal te volgen is. Bron: Totaal TV. 

 

 

Freedom (Internet) maakt voor TV gebruik van Canal Digitaal. Op 17 november maakt 

Freedom het volgende bekend: "Vanaf volgende week is het mogelijk om door te spoelen bij 

tv gemist en begin gemist op RTL 4 t/m 8, RTL Z, Net5, SBS6, SBS9 en Veronica/DisneyXD. 

Alleen door reclameblokken kan dan niet worden doorgespoeld." 

 

 

Patrick Kicken geeft in een blog bij Spreekbuis zijn visie op de veiling van de commerciële 

landelijke FM-frequenties. Er gaan geruchten dat de 'beperkingen' er af gaan. Dan wordt het 

een ouderwetse veiling met cashen door de Staat. Ten nadele van KINK. Zie Spreekbuis.  

 

 

Bij een nieuwe verdeling van FM-vergunningen voor radio mag een bedrijf maximaal drie 

commerciële FM-frequenties hebben. Van vier naar drie dus. Op die manier wordt 

voorkomen dat één of twee partijen de markt kunnen domineren en blijft er voldoende 

concurrentie op de radioluister- en radioadvertentiemarkt. 

Dat adviseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan minister Micky Adriaansens van 

Economische Zaken. Talpa Network heeft er momenteel vier voor Radio 538, Radio 10, Sky 

Radio en Radio Veronica. Bron o.a.: ACM en NU.nl. 

  

De streamingdienst van ITV, ITVX, start 8 december. Zie hier. Wonen in het VK of VPN 

nodig. ITVX vervangt dan de bestaande streamingdienst ITV Hub.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-next-mini-heeft-problemen-met-weergave-npo-uhd/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kpn-breidt-1080phdraanbod-tijdelijk-uit/
https://www.spreekbuis.nl/patrick-kicken-als-dit-doorgaat-kan-kink-de-fm-frequenties-wel-vergeten/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-advies-over-veiling-fm-radiofrequenties-door-ezk
https://www.nu.nl/media/6236792/acm-adviseert-nog-maar-drie-fm-frequenties-voor-talpa.html
https://www.itv.com/presscentre/press-releases/itvx-uks-freshest-streaming-service-launch-8th-december
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Lokale omroepen 
Nederland 

 

Zie YouTube met een 22 minuten durend verslag.  

 

 

 

 

Radio Studio Lunet. Gemaakt door geestelijk beperkten vanuit een studio in Eindhoven. Van 

maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.45 uur. Vrijdag 4 november om 13.00 uur gestart.  

Site hier. Stream hier. 

 

 

LEO Middelsé is opnieuw aangesteld als lokale publieke omroep voor de gemeente 

Leeuwarden. Zo besloot het college van burgemeester en wethouders op 2 november.  

De concurrerende aanvraag van Stichting Omroeporganisatie Midhove bleek ingediend te 

zijn door twee bestuursleden van Leo Middelsé. Daarop werd er door de rest van het bestuur 

gesproken van een vertrouwensbreuk. De voorzitter, secretaris en penningmeester stapten 

op. Bron: Leeuwarder Courant.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.youtube.com/watch?v=hY3bmJdska8
https://luuxx.nl/studiolunet/
https://server-28.stream-server.nl:8900/stream
https://leomiddelse.nl/
https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Lokale-omroep-Leo-Middels%C3%A9-heeft-opnieuw-uitzendlicentie-gekregen-28026822.html
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De NLPO meldt dat vier omroepen het 'Keurmerk Nederlandse Streekomroepen' hebben 

gekregen. Te weten: Publieke Omroep Amsterdam, OPEN Rotterdam, OOG (Groningen) en 

WOS ('s-Gravenzande).  

 

 

De Stem Vanaf Drenthe stopt er mee. De middengolf 801 kHz/AM vanaf Hoogeveen zal 

zwijgen of zwijgt inmiddels.  

Het CvdM heeft de toestemming met ingang van 31 december ingetrokken. 

Hetzelfde geldt voor Ideaal FM uit de gemeente Stede Broec. Gegevens hier. Maar… we 

hebben Ideaal FM om een reactie gevraagd. En wat blijkt: men stopt niet.  

Reactie: "Nee, wij stoppen alleen met het uitzenden via DAB+ Er zijn te weinig inkomsten 

tegenover de kosten (AT, CvdM, Reclame Code Commissie en extra Buma Stemra/Sena) 

Wij gaan gewoon door op internet en gaan de bespaarde kosten gebruiken voor financiering 

van nieuwe apparatuur." 

 

 

Hitzzz verdwijnt na ruim vier maanden alweer van de nieuwe FM-frequenties in Coevorden 

(97.3 FM) en Winschoten (89.8 FM). Vanaf donderdag 1 december is Gigant FM te 

ontvangen op deze twee frequenties. Ook breidt Gigant FM de dekking op DAB+ uit naar 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.nlpo.nl/index.php/vier-omroepen-ontvangen-keurmerk
https://www.facebook.com/stem.vanafdrenthe
https://radio-tv-nederland.nl/am/am.html?fbclid=IwAR2T4d7YgU14AT8tZ23BEAfKz7I58g-tc0xkpwIchqGsDbQx6SG8dxy8ZaQ
file:///C:/Users/user/Downloads/Intrekking%20toestemming%20Stem%20vanaf%20Drenthe%20AM.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Intrekking%20toestemming%20Ideaal%20FM.pdf
https://ideaal.fm/
https://www.google.nl/maps/@52.6874729,5.2270622,3a,23.2y,204.02h,107.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_KhoAgoT9Dces3bWFRF85w!2e0!7i16384!8i8192
https://raddio.net/240604-ideaal-fm/
https://www.gigantfm.nl/
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heel Groningen en Drenthe. Gigant FM een samenwerking aangegaan met Radio Simone 

BV, het moederbedrijf achter Hitzzz en Simone FM. Bron: MediaMagazine en RadioWereld. 

Easy Radio is recent in de regio Amersfoort te beluisteren via FM-frequentie 95.4 MHz. De 

radiozender is in delen van Nederland ook te beluisteren via DAB+. Bron: MediaMagazine. 

België 

 

Op de elfde van de elfde november is carnavalsradio Radio Kamiel weer gestart. Locatie: 

Aalst (of: Oilsjt). Site hier. Stream hier en in Kanalenlijst Hans, Stream België regionaal. 

 

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 

In het vorige nummer schreven we over de belabberde radio-ontvangst bij de Peugeot 5008. 

Daarbij stond dat er soms een tijdverschil was. We schreven dat het mogelijk komt omdat 

een radio bij onvoldoende DAB+-signaal de zender zoekt op FM en dan het geluid wat later 

binnen krijgt. Lezer Wim merkt op: later moet eerder zijn. Hij geeft de volgende technische 

uitleg over de aanvoer van DAB+ en FM naar de zenders: 

"Aanvoer is inderdaad anders. Vanaf de diverse omroepen moeten bij DAB+ de signalen 

eerst naar een centraal punt om met elkaar gecombineerd te worden tot één mux die dan 

vervolgens naar de diverse op hetzelfde kanaal werkende DAB+ zenders verzonden wordt. 

Per zender wordt dan ook nog eens een kleine vertraging opgenomen om er voor te zorgen 

dat de signalen tegelijk en in fase in de overgangsgebieden tussen de zenders aankomen 

zodat er mobiel niets van te merken is dat men van het ene zendgebied naar het andere 

zendgebied rijdt. Al die processen kosten tijd. Ook bij FM is gelijktijdig uitzenden op de 

verschillende zenders en frequenties van belang maar daar vindt het combineren van 

diverse radiostations niet plaats omdat er per zender(netwerk) maar één programma 

uitgezonden wordt. FM wordt dus minder vertraagd. 

Of zenders via glasvezel of straalverbinding van programma’s voorzien worden, hangt van 

de provider af. Het kan beide." 

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

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://mediamagazine.nl/gigant-fm-gaat-uitzenden-via-fm-frequenties-hitzzz/
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/11/gigant-fm-neemt-2-fm-frequenties-over-van-hitzzz/
https://mediamagazine.nl/easy-radio-in-regio-amersfoort-te-beluisteren-via-de-fm/
https://www.radiokamiel.be/
https://live.radiostudio.be/kamiel
https://radio-tv-nederland.nl/
https://radiovisie.eu/lokale-radio-in-vlaanderen-de-streams/
mailto:specials@detransponder.nl
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Wetenswaardigheden 

 

 

De Stichting BREIN heeft weer een overwinning geboekt in zijn strijd tegen illegale IPTV. 

BREIN kon twee aanbieders met websites en een winkel in Haarlem stoppen. De twee 

aanbieders zouden ‘nog maar’ een paar honderd IPTV-pakketten hebben verkocht.  

De boete bedroeg € 7.000,-. Bron: Stichting BREIN. 

De staatssecretaris presenteerde onlangs haar plannen voor Nederland als het gaat om 

digitalisering. Onderdeel van die plannen is onder meer dat iedereen moet kunnen meedoen 

in het digitale tijdperk. 

  

Staatssecretaris Alexandra Van Huffelen is aan het onderzoeken of het mogelijk is om een 

internetabonnement voor lage inkomens goedkoper te maken. "Dat kun je bijvoorbeeld doen 

door die tarieven te subsidiëren. Wij willen niet dat mensen zoveel moeten betalen dat ze 

niet meer aangehaakt zijn." Ook vind ze dat Nederland op alle fronten kwetsbaar is voor 

digitale aanvallen uit Rusland.  Bron: NPO Radio 1.  

 

 

Radio Veronica viert de Top 1000 Allertijden dit jaar met een eigen platenzaak in de 

stationshal van Utrecht Centraal. Buiten de zaak vind je een fototentoonstelling met beelden 

van de kleurrijke iconen uit de lijst, geschoten door Nederlandse topfotografen. 

Bron: Radio Veronica. De site van de Top 1000 Allertijden 2022 vind je hier. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://stichtingbrein.nl/
https://stichtingbrein.nl/winkeliers-schikken-met-brein-voor-7-000-euro/
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/ec71b39c-db5f-46d2-a1aa-8f898d6eed78/staatssecretaris-van-huffelen-we-zijn-op-alle-fronten-kwetsbaar-voor-digitale-aanvallen-uit-rusland
https://www.radioveronica.nl/nieuws/radio-veronica-pop-up-platenzaak-geopend-op-utrecht-centraal
https://www.radioveronica.nl/top-1000-allertijden
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Het Omroep Zender Museum is terug op 'het oude nest': de derde verdieping van Het 

Zendstation. Lees er over in de nieuwsbrief van november. De eerste bezoekers zijn al 

geweest.  

 

 

 

Radio Maria Nederland gaat ook dit jaar weer een 'Hemelse 100' samenstellen. Iedereen kan 

tot 12 december een persoonlijke top drie invullen en kans maken op een prijs. Zie hier. 

De uitzending is op oudejaarsdag, 31 december, vanaf 07.50 uur tot in de vroege uurtjes van 

1 januari 2023. 

De Hemelse 100 van 2021 is nog na te luisteren via Deezer, Spotify of YouTube. Vele uren 

luisterplezier.  

De licentie van MTV France zat bij een Nederlands bedrijf (VIMN Netherlands bv). Deze is 

thans ingetrokken. De licentie van de zender zit nu bij de Tsjechische tak van ViacomCBS 

Networks International Czech s.r.o. (paraplunaam: Paramount). Zie CvdM en RRTV.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.hetzendstation.nl/
https://www.hetzendstation.nl/
https://www.omroepzendermuseum.nl/images/stories/museum/site/nieuwsbrief/OZM%20Nieuwsbrief%20nr45%20Nov22.pdf
https://www.radiomaria.nl/dehemelse100/
https://www.deezer.com/nl/playlist/9914495962?utm_campaign=clipboard-generic&utm_source=user_sharing&utm_medium=desktop&utm_content=playlist-9914495962&deferredFl=1
https://open.spotify.com/playlist/1RuSAvvVqYpHFZAgSljJNH?si=b8db379bd74c4f62&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=WmiSTgPtLyM&list=PLdKZp548gZjfpvN_B5gxxCTRqQgGXb1tm&index=1
http://www.viacomcbs.cz/
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/files/Intrekking%20toestemming%20MTV%20%28France%29.pdf
https://www.rrtv.cz/files/lic/l1134997.pdf
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De Nederlandse consument bezuinigt het snelst op het televisieabonnement. Dat blijkt uit 

een onderzoek van prijsvergelijken.nl. Bijna een op de drie zegt hun traditionele televisie-

abonnement te stoppen als er bezuinigd moet worden. Bron: Spreekbuis.  

 

 

De groep van zogenoemde cordcutters of kabelknippers wordt alsmaar groter. Kabelknippers 

zijn mensen die geen gebruik meer maken van de klassieke kabeltelevisie om naar tv-

programma's te kijken. Ze kijken alleen via onlinekanalen zoals Netflix, YouTube en VRT 

MAX, en dus niet meer via de decoders die aan een tv-toestel gekoppeld zijn. "Maar het is 

niet zo dat we over vijf jaar allemaal kabelknippers gaan zijn", zegt professor digitale 

strategie Steve Muylle. Bron: VRT. Met een documentaire (video, 12:36 minuten). 

 

300.000 klanten minder in zes jaar tijd…  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.spreekbuis.nl/onderzoek-nederlanders-bezuinigen-het-snelst-op-tv-abonnement/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/10/groep-kabelknippers-wordt-almaar-groter/
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Alle VOD-apps vergt ook een beter internet. Meer dataverkeer. Meer elektraverbruik 

(datacenter). Maar dat is de economie…  

 

 

De FNV roept haar leden op tot actie bij VodafoneZiggo. Waarom? Er zou geen sprake zijn 

van een geldige nieuwe cao. Zie hier. 

VodafoneZiggo vindt dat de nieuwe cao wel gesloten is. Men heeft echter maar met één 

vakbond, De Unie een resultaat bereikt. De CNV en FNV zouden maar 10% van het 

personeel vertegenwoordigen. Zie hier. 

Digitürk is gestopt met uitzendingen via de Eutelsat 7C (7 graden oost). Abonnees dienen af 

te stemmen op de Türksat-satellieten op 42 graden oost. 

 

 

 

Conflict Canal+ en TF1  

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zakelijke-dienstverlening/2022/11/actie-eindbod-vodafoneziggo
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/nieuwe-cao-voor-vodafoneziggo/
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De TF1 Groupe meldt 4 november dat er een akkoord is bericht met Canal+. Vanaf maandag 

7 november kunnen de Canal+-abonnees de zenders van TF1 weer bekijken. Zie hier. 

Details over de deal worden niet gegeven. In ieder geval op tijd voor het WK Qatar dat via 

TF1 wordt gebracht.  

 

De 'technische' fta zenders die door TF1 op 11377 V waren bij het uitbrengen van dit 

nummer (18 november) nog niet verwijderd. De vraag is hoe lang deze daar blijven. Voor 

ons is dit speciale item hiermee wel beëindigd.  

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

Eutelsat brengt via haar satellieten nog steeds zenders uit Rusland die valse informatie, haat 

en geweld brengen.  

Eutelsat zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en de verspreiding van deze zenders 

stopzetten. Dat is een oproep van Andrus Ansip (voormalig lid van de EU-commissie en 

voormalig premier van Estland) aan het in Parijs gevestigde Eutelsat. 

Ansip noemt een aantal zenders, met name die van Trikolor. Deze zijn niet door de EU in de 

ban gedaan, maar zouden wel geband moeten worden. 

Een CEO van Eutelsat, Eva Berneke, geeft een reactie. Ze stelt dat Eutelsat al zenders heeft 

verwijderd naar aanleiding van EU-regelgeving en dat Eutelsat haar transponders controleert 

om ervoor te zorgen dat verwijderde kanalen niet zomaar onder een andere naam 

verschijnen. Ze vraagt Ansip te blijven melden. Berneke benadrukt dat Eutelsat geen oordeel 

velt over de 7.000 kanalen die de Eutelsat-satelliet gebruiken. Dit is meer iets voor 

regelgevers en overheidsinstanties om zich zorgen over te maken. Bron: Bbtvnews.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://groupe-tf1.fr/sites/default/files/communiques/cp_accord_groupe_tf1_et_groupe_canal.pdf
https://www.broadbandtvnews.com/2022/11/03/ansip-eutelsat-must-do-the-right-things/
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In Oekraïne zijn ze enigszins in paniek. De Starlink-internetconnectie hapert namelijk nogal. 

Dit terwijl het land volledig afhankelijk is van Starlink – een internetverbinding geregeld door 

SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De afgelopen week zijn 1.300 terminals offline gegaan. 

Dit heeft grote impact op de mogelijkheid van Oekraïne om militaire acties uit te voeren. 

Maar dan blijven er nog 14.000 terminals over. Terminals wiens onderhoud betaald wordt 

door SpaceX zelf. Bron: De Dagelijkse Standaard, 5 november. 

RADA TV, de staatszender van Oekraïne is definitief gestopt op de Hotbird. De zender is 

nog wel te zien via de Astra 4A (4,8 oost) of Amos 7 (4 west). 

Nieuws uit Oekraïne is via de Hotbird wel nog te zien via de zenders Freedom UA (UATV), 

UA:Pershyi en Espresso TV. Fta via 10930 H.  

Hardwarenieuws 

 

De BBC brengt een groot deel (33) van de voetbalwedstrijden WK Qatar naast HD ook in 

UHD/HDR. Dat gaat via BBC iPlayer. Op de site staat de hardware die geschikt is.  

Ook ITV brengt de wedstrijden, via haar zenders en haar platform ITVX. Zie RXTV met een 

wedstrijdschema. 

Softwarenieuws  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.dagelijksestandaard.nl/buitenland/jeetje-wat-sneu-problemen-met-internet-in-oekraine-1300-starlink-terminals-offline-gegaan
https://www.bbc.co.uk/iplayer/help/questions/supported-devices/uhd-supported-devices/
https://rxtvinfo.com/2022/bbc-confirms-uhd-world-cup-coverage
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Uit onderzoek van Stichting IPv6 is gebleken dat Freedom van alle internetproviders in 

Nederland de hoogste score haalt als het gaat om IPv6 gebruik. Dit draagt bij aan een 

veiliger en efficiënter internetverkeer en de groei van het internet. Bron: Freedom.  

IPv6 staat voluit voor Internet Protocol versie 6. Het is de actuele versie van het systeem dat 

op alle computers ter wereld de verbinding met het internet mogelijk maakt. Het aantal IPv4 

adressen is bovendien beperkt tot zo'n 4 miljard en in feite wereldwijd uitgeput. IPv6 biedt 

(veel) meer ruimte en is daarom de nieuwe veilige standaard. 

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 e-

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

Stand 12 november: 1.096 inschrijvingen. 

Uitsmijters 

Varia 

 

Na de LP lijkt ook het cassettebandje een comeback te maken. De cassette - met de 

hoogtijdagen in de jaren 80 van de vorige eeuw - is een serieuze nichemarkt aan het 

worden. Bron: NOS, met video. 
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Zondag de 13e… op de A15 bij Tiel kantelde een trailer van Radio 10. De trailer wordt 

ingezet bij de Top 4000 Stemtour. De tour is even stopgezet en 16 november hervat.  

Bron: BM en Radio 10 en RadioWereld. 

 

 

Schotels in den vreemde… 

 

Als ware het paddenstoelen… en ze kijken meerdere richtingen uit… geen idee waar dit is. 
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Een 'kerstboom' van met schotels in deze mast..! 

Deze mast wordt gebruikt om het aanvoersignaal van ABERTIS/Cellnex (via Hispasat 30°W) 

te ontvangen om deze nadien over het DVB-T netwerk uit te zenden. 

Het zendercomplex is te zien via Google Maps. Deze zendsite verzorgt de uitzendingen voor 

de stad Córdoba en omliggende omgeving. Met dank aan inzender/lezer Steven.  

 

 

Lezer Steven zag ook deze roestige schotel op een vakantiewoning in Spanje…  

(Torre de la Horadada, iets onder Torrevieja aan de Costa Blanca). 

Ongetwijfeld stond er in de info over de accommodatie 'satelliet-tv aanwezig'…  
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Betere ontvangst met twee schotels tegen elkaar..? ;-) 

 

 

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. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/downloads-2/nieuwsbrieven/
mailto:specials@detransponder.nl

