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Voorwoord  
December is aangebroken… de maand van de feestdagen. Maar niet voor iedereen is het 
feest. Museum Beeld en Geluid heeft een stresstest gehouden met als vraag: waar krijg jij 
stress van? De 'winnaar' is: feestdagen! Wij wensen onze lezers een rustige december… 

 
 
In dit nummer onder andere: 

 Verschil in seconden tussen DAB+ en FM verder verduidelijkt; 

 Regionale commerciële FM-zenders verlagen 's nachts hun vermogen; 

 Afschakeling FM in Nederland tussen 2027 en 2032..?; 

 BBC stopt in 2023 met SD-uitzendingen, meer zenders zullen volgen; 

 Alle publieke lokale omroepen in 2024 op DAB+; 

 Eutelsat 10B succesvol gelanceerd door SpaceX; 

 Eutelsat onder vuur vanwege blijven doorgeven Russische zenders; 

 OpenATV 7.2 bèta uit; 

 Tivùsat gaat piraterij met namaakdecoders aan pakken; 

 Steven stelt zich voor. 
De redactie (alfabetisch): Emiel, Hans, Peter, Rob en Sjaco.  
Met dank ook aan David en Wim.  Reacties: specials@detransponder.nl. 

Inhoud  
Agenda ............................................................................................................................... 2 

Algemeen omroepnieuws ................................................................................................... 2 

Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost ...................................................................................... 4 

Astra 3B op 23,5 oost ......................................................................................................... 5 

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

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost ............................................................................ 7 

DAB+ .................................................................................................................................. 8 

Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort ...................... 10 

Lokale omroepen .............................................................................................................. 16 

Reacties en vragen van lezers .......................................................................................... 17 

Wetenswaardigheden ....................................................................................................... 18 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media ............................................................................... 22 

Hardwarenieuws ............................................................................................................... 24 

Softwarenieuws ................................................................................................................ 24 

Stel je eens voor… Steven ............................................................................................... 25 

Satellietclub De Transponder............................................................................................ 27 

Uitsmijters......................................................................................................................... 27 

Varia ............................................................................................................................. 27 

Schotels in den vreemde… ........................................................................................... 29 

 
 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=OHPTfpLqW4A
mailto:specials@detransponder.nl


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 30                    
 

2 december 2022  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 2/30 
  

Agenda 

De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode: 

 1 december 2022. 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 januari 2023 komen er weer nieuwe kanalenlijsten uit; 

 8 december, landelijke testdag in Duitsland van het EWF-systeem via DAB+; 

 10 december, de lichtjes gaan weer aan in De Grootste Kerstboom (zendmast in 

IJsselstein); 

 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); 

 9 januari, start Business AM op DAB+ in Vlaanderen (ochtendprogramma); 

 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 

 

De NPO verwacht pas in de eerste helft van december een besluit te nemen over een 

mogelijke tweede sanctie voor omroep Ongehoord Nederland (ON!). Dat laat een 

woordvoerder van de NPO 23 november weten.  

De NPO wil eerst een uitgebreide reactie van ON! beoordelen. Bron o.a. NU.nl.  

 

In programma’s van omroep Ongehoord Nederland is opnieuw de Journalistieke Code van 

de NPO op diverse punten geschonden. Dat blijkt uit onderzoek dat Margo Smit, de 

onafhankelijk journalistiek ombudsman van de publieke omroepen, deed naar uitzendingen 

van de afgelopen drie maanden. Het gaat dan onder meer om schending van de code op het 

punt van betrouwbaarheid door het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie. 

Bron: de Ombudsman voor de Publieke omroepen en BM. Hele rapport hier. 

 

 

Het kabinet gaat waarschijnlijk de Mediawet veranderen waarin onder meer de inrichting van 

het omroepenstelsel staat beschreven. Dat zegt staatssecretaris Gunay Uslu (Media) tijdens 
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een debat in de Tweede Kamer over de mediabegroting. Ze wil zich onder meer gaan buigen 

over de verhouding tussen de omroepverenigingen en de NPO. Het zou de eerste keer in 

ruim vijftien jaar zijn dat deze zogeheten Mediawet wordt veranderd. “Er gaat heel veel 

rollen, heel veel gebeuren”, aldus de staatssecretaris. Wat er mogelijk aan de wet gaat 

veranderen, kan ze nog niet zeggen. Bron: VillaMedia. 

Een column over de mediabegroting, door David de Jong, kun je lezen bij Marketingreport. 

 

 

De regionale omroep voor Noord-Holland, NH Nieuws, is niet alleen verhuisd van 

Amsterdam naar Hilversum maar heeft sinds 28 november ook een nieuwe 'visuele identiteit'. 

Zie Spreekbuis. 

 

De nieuwsartikelen van Omroep Flevoland zijn niet alleen in het Nederlands te lezen maar 

ook in tien andere talen. Dit is een nieuwe functie die te zien is op de website en de app van 

de regionale publieke omroep. Bron: RPO. Klik in een nieuwsbericht op NL en een scherm 

met de tien andere talen opent. Onder andere Oekraïens.  

 

 

Bron: Ziggo/zenderwijzigingen. 

 

 

VRT Radio 2 BeneBene is maandag 21 november gestart met gepresenteerde programma’s. 

De omroep is wereldwijd online en in België via DAB+ te beluisteren. Bron: VRT.  
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De raad van bestuur van de VRT heeft 22 november het voorgelegde Transformatieplan 

goedgekeurd. Bron en meer bij VRT pers. 

 

 

Radio Maria Nederland heeft in een paar dagen € 60.000,- aan donaties ontvangen. 

Ongekende dankbaarheid: "Zoals u weet is Radio Maria al jaren, maanden, alle dagen van 

haar (bijna) 15 jaar bestaan ontzettend dankbaar voor u trouwe luisteraars, bidders én 

donateurs!" 

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

ATV2 HD, Oostenrijk, code. ATV2 SD is op dezelfde transponder (11244 H) gestopt.  

Op transponder 11377 V zijn nog steeds fta de zenders van de TF1-Groupe te zien. Deze 

waren er gekomen na het conflict met de Canal+ Groupe. Dat conflict is inmiddels opgelost.  

Hoe lang nog te zien? De zenders zouden in lucht zijn gebracht voor 'technische testen'.  

Zie Kanalenlijst Hans, boeket Frankrijk, onder een aparte marker in het begin.  

Automotorsport HD is gestopt op transponder 10921 H.  

Op transponder 11627 V verschenen drie testkanalen uit Israël. Code in BISS.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Zoals eerder geschreven zijn 15 november een aantal ARD-zenders in SD gestopt. De HD-

versie was er al. Een van de ARD-zenders is nog in SD: ARD-Test 1 (12110 H). Deze heeft 

nu ook een HD-versie gekregen: ARD-Test-R, fta (11053 H). Deze zender is bedoeld voor de 

vakhandel als kanaal om de PMT-omschakeling te testen. Zie InfoSat. 

 

 

Astra 3B op 23,5 oost 

Geen bijzonderheden te melden.  

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

 

 

De BBC stopt op termijn (2023) met verspreiding van haar zenders in SD. Geen paniek: de 

zenders die nu nog enkel in SD uitzenden (Parliament en Alba en regionale versies) worden 

eerst naar HD overgezet.  

BBC Two SD voor Noord-Ierland en Wales verdwijnen. Hiervoor komt de landelijke versie die 

thans voor Engeland en Schotland al uitzendt.  

Binnenkort brengt de BBC meer informatie, onder andere van belang voor kijkers met 

verouderde apparatuur.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Naar men verwacht zullen ook SD-versies van commerciële zenders volgen. Er zijn al 

teksten gevonden voor de oude ontvangers met een website die nog niet actief is. Op 23 

november wel. Bron: Clean Feed en RXTV.  

 

 

 

De BBC heeft inmiddels bevestigd dat de omzetting naar HD in de lente 2023 zal 

plaatsvinden. In april 2023 moet het voltooid zijn. Bron: BBC pers. 

RXTV heeft een schema voor de uitrol van BBC One regionaal via sat en terrestial geplaatst. 

 

 

 

De BBC verspreidt haar radiozenders bij de SD-tv-zenders. Nu deze op termijn stoppen (zie 

hiervoor) zullen de radiozenders vanaf nu tot uiterlijk eind maart 2024 worden overgezet naar 

de transponders waar de HD-tv-zenders zitten.  

mailto:specials@detransponder.nl
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SD gaat via DVB-S, HD gaat via DVB-S2. De SD-transponders zullen leeg worden gemaakt. 

Het gevolg is dat oude apparatuur (met enkel DVB-S optie, zoals de eerste generatie van 

Sky-ontvangers) de BBC-radiozenders niet meer kan doorgeven. 

Tot slot: de BBC stopt in 2024 ook met de zender BBC Radio 4 Extra. Bron: RXTV.  

De veranderingen van BBC-tv en -radio hebben ook gevolgen voor bezitters van een Sky-

ontvanger. Vooral de oude modellen. Zie RXTV.  

Channel 5 HD en Channel 5+1 en de drie 5STAR-zenders hebben transponder 10964 H 

verlaten. De zenders zijn nu fta te ontvangen op transponder 11307 H. Zie ook RXTV. Let 

op: Sky/Freesat-ontvangers passen zich automatisch aan. Enigma2-ontvangers moeten 

handmatig worden ingesteld. 

Hetzelfde geldt voor 5ACTION, 5USA en +1 en Nick Jr Peppa. Weg van 10604V. Nu enkel 

op 11307H, fta. 

Studio 66 (erotiek) weg.  

RTÉ One, Ierland, verscheen 1 december in HD, fta op 12168 V. 

 

  

GREAT! Xmax (en +1) zijn al enige tijd actief, fta.  

Nieuwtje: op 5 januari 2023 komt op deze plaats GREAT! Romance, ook fta. RXTV. 

 

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

TVP 4K is, zoals verwacht, verschenen op 10891 H. In het vorige nummer noemden we het 

SID nummer: 4801. Polen, code. Tijdelijke zender voor WK Qatar. 

TravelXP 4K is toegevoegd aan het pakket van Polsat, Polen, code. 

HBO2 HD en HBO3 HD, Polen, andere transponder, code. 
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Solo Calcio, Italië, sport, fta. In het vorige nummer schreven we SD, ondanks dat in het logo 

HD staat. De zender begon namelijk in SD. Maar is later overgeschakeld naar HD. 

  

Lubimoe Kino, NTV/Russisch, was tijdelijk fta.  

 

Weg: StudioMed TV HD (Polen), Fight Klub HD (Polen), Love World Sat. KICC TV (religie), 

R1 Media en 7D7 (Russisch). De reden voor het stoppen van de Russische zenders is niet 

bekend. Boycot of financiën? De zender 7D7 is wel via haar site te streamen. 

DAB+ 

Nederland 

Regionale DAB+: Het wachten is nog steeds op realisatie van 12B voor Gelderland vanuit 

Zwolle. Het weer werkt niet mee om de antenne te monteren. Verder nog in de planning: 

Meppel voor 7C noord, Zwolle en Nijmegen voor 12B, Wormer voor 8B en mogelijk Biervliet 

voor 5B. En aanpassingen van het antennepatroon van de zender Jirnsum om de ontvangst 

in Noordoost Friesland en op de Waddeneilanden te verbeteren. 

Vorige keer schreven we dat eind 2024 alle lokale omroepen via DAB+ te ontvangen zullen 

zijn. Dat kan alleen als er zeer lokale muxen, dus met zeer beperkt vermogen, over 

mailto:specials@detransponder.nl
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Nederland verdeeld worden. De site radio-tv-nederland heeft een kaartje gepubliceerd van 

een mogelijke indeling. Als datum wordt 1 september 2024 genoemd. Afwachten! 

 

 

HITZZZ!! is sinds 19 november ook te ontvangen in geheel Friesland via DAB+ op kanaal 

5A. 7C was er al. Zie ook scanner Steenwijk. 

Gigant FM wordt binnenkort toegevoegd op het netwerken voor Groningen en Drenthe op 

kanaal 7C. Nu alleen op kanaal 12D in Oost-Groningen (Westerwolde). 

 

 

KINK DISTORTION. Dan wel, dan niet, dan weer wel. Sinds 22 november terug op DAB+. 

Kanaal 7D (MTVNL). Bron: de drie NL-scanners en MediaMagazine. 
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België 

 

Willy Class X (of: Class X by Willy) zou op de commerciële mux van kanaal 5A/5D starten. 

Zo meldt RadioVisie op 23 november. Er was toen echter nog niets te horen op die kanalen. 

Class X zou dan het eerste themakanaal van Radio Willy worden.  

Op de site vinden we wel Class X, als zijnde een van de programma's van Radio Willy. We 

hebben Radio Willy op 26 november om opheldering gevraagd. Antwoord: kijk maar 

regelmatig op onze site. Nou ja… 

Business AM via DAB+… al weken hoorden we de aankondiging 'binnenkort van start'.  

We hebben 26 november Connected Media gevraagd of er al een concrete datum bekend is. 

Op 28 november kregen we als antwoord dat er nog geen datum is bepaald maar dat we op 

de hoogte zullen worden gehouden. Netjes.  

Op 1 december hoorden we op de radio: 9 januari is het zo ver. Afwachten. 

 

  

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) deelt mee: "In Vlaanderen wordt steeds meer 

digitaal naar radio geluisterd. 41% van het totale luistervolume is intussen digitaal: via DAB+, 

kabel (coax), digitale tv of internet. Het belang van digitaal luisteren blijkt ook uit de tijdelijke 

zendvergunningen die de VRM aan 59 lokale radio-omroepen heeft toegekend in het kader 

van diverse proefprojecten."  

Zie voor dit en meer medianieuws het Rapport Mediaconcentratie 2022. Download hier. 

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

 

Op 1 januari 2023 voegt KPN ESPN 1 zonder kosten toe aan Digitenne. Wil men ESPN 2 en 

3 ook zien dan kan dat tegen extra betaling. Bron: KPN.  

KPN, Ziggo en andere providers hebben NPO 1 UHD gedurende het WK Qatar toegevoegd. 

Veel kijkers vinden het beeld slechter, donkerder, dan de HD-versie. De oplossing is vaak de 

beeldinstellingen in de TV voor HDR aanpassen. Bij Philips-tv's op 'intens' zetten. 
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Viaplay Xtra blijft lineair ook tijdens de winterstop van Formule 1 bij de providers Caiway, 

Delta, KPN, T-Mobile en Ziggo beschikbaar. Bron: Totaal TV. 

 

 

"De gefaseerde uitrol van DOCSIS 3.1 is binnen een maand afgerond. Hierna kan Ziggo de 

maximale uploadsnelheid fors verhogen. Ziggo heeft over de exacte snelheidsverhoging 

officieel geen uitspraken gedaan, maar achter de schermen wordt gesproken over een 

maximale uploadsnelheid variërend tussen de 100 en 300Mbps. Dit is twee tot zes keer 

het huidige 50Mbps dat bij het GIGA-abonnement wordt geleverd." Meer bij Totaal TV. 

 

 

Totaal TV heeft de streamingdienst NLZIET getest. Zie hier. Zie ook het commentaar. 

 

 

Videoland komt begin 2023 met een gratis versie waar het uitzending gemist-deel van RTL 

XL zal worden ondergebracht. De kosten zullen worden goedgemaakt door het moeten 

accepteren van reclame. Bron en meer bij Marketing Report. 

 

 

De overheid gaat mogelijk stoppen met haar eigen Facebook-pagina’s. Aanleiding hiervoor is 

dat de data policies van moederbedrijf Meta risico’s opleveren voor het verwerken van 

persoonsgegevens. Dit stelt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een 

brief aan de Tweede Kamer. Bron: Techzine. Hier de kernpassage in de brief: 
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Vibe Radio is sinds 16 november op 93.3 FM te ontvangen in een groot deel van de 

Randstad. Daarmee verwerft Vibe Radio haar eerste FM-frequentie. Vanaf 16 november ook 

op DAB+ kanaal 7D in heel Nederland. Bron: Vibe Radio. 

 

 

Commerciële FM-radiozenders mogen besparen op hun energieverbruik door het 

zendvermogen maximaal 3dB te verlagen. Het Agentschap Telecom (AT) stemt hier mee in 

voor een periode van maximaal een jaar.  

In de FM-radiovergunningen staan altijd minimale en maximale zendvermogens 

voorgeschreven. Met ingang vanaf 15 november is dit voorschrift tijdelijk aangepast om 

commerciële zenders in staat te stellen energie te besparen. Net als elders in de 

maatschappij hebben de zenders te maken met fors gestegen energieprijzen. Het AT roept 

zenders die van de tijdelijke regeling willen gebruikmaken op om zich te melden.  

Bron: Agentschap Telecom. 

Noot: achter dit bericht blijkt de organisatie Radio Netwerk Nederland te zitten. Deze verzorgt 

voor kleinere radiozenders de techniek. Naar het schijnt kan men technisch het vermogen in 

de stille uren (21.00 tot 06.00 uur) omlaag brengen en dus overdag vol vermogen zenden. 

We hebben Talpa 25 november om een reactie gevraagd. Het antwoord kwam direct en is 

kort en krachtig: "Wij zullen niet in vermogen teruggaan." 

MediaMagazine bracht 26 november het bericht dat alleen regionaal gerichte commerciële 

zenders met een lager vermogen gaan zenden. De landelijke dus niet.  

 

 

Hoe lang blijft FM in Nederland nog in gebruik? Onderzoeksbureau Dialogic heeft op advies 

van het Ministerie EZK op 17 oktober een advies uitgebracht. Een update van het advies uit 

2017. Zie hier waar het hele rapport te downloaden is. Conclusie: " Op basis van een 

herhaling van de analyse komen we tot de conclusie dat de periode 2027-2032 nog steeds 

een realistische periode voor afschakeling van FM is." En: "Een afschakeling vindt echter pas 

daadwerkelijk plaats als deze ofwel van beleidswege wordt geforceerd, ofwel de markt 

hiertoe zelf beslist. Bij het forceren van de afschakeling speelt dat er tot op heden geen 

andere waardevolle invulling is voor de frequentieband die in dat geval vrijkomt." 

Kortom… het kan nog alle kanten op.  
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Minister Adriaansens (Ministerie van EZK) volgt het ACM-advies om maximaal drie 

radiostations per eigenaar toe te staan. Thans zijn dat er vier.  

Ook heeft zij de ontwerp veilingregeling voor de landelijke commerciële radiofrequenties 

bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de clausuleringen zoals de ACM al bekend maakte, voor 

7 van de 9 landelijke FM-frequentienetten via een veiling zullen worden verdeeld waarbij 

geen programmaverplichtingen gelden. 

Bron: Marketing Report.  

Zie ook Marketingtribune: Talpa moet één FM-radiostation afstoten. Talpa heeft gezegd de 

veilingregels te bestuderen, maar wil verder geen commentaar geven. 

Zie ook Spreekbuis: volgens Patrick Kicken is maximaal drie per bedrijf nog één te veel. 

Er werd meer gegist… Sky Radio zou wel op FM blijven, maar andere? Zie Spreekbuis. 

 

 

Minister Adriaansens (EZK) heeft de internetconsultatie geopend voor de volgend jaar te 

veilen commerciële landelijke FM-kavels. 

Er blijven, zoals verwacht, nog maar twee kavelclausules overeind: die voor nieuws en die 

voor Nederlandstalige en Europese muziek. Het aantal toegestane zenders per bedrijf gaat 

omlaag. De overheid verwacht met de veiling minimaal € 73,7 miljoen op te halen. 

Bronnen: BM en RadioWereld. Beide met een overzicht van de minimumprijzen voor kavels, 

met de huidige zenders. Volgens Totaal TV betekent het einde Radio Veronica op FM. 
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https://www.totaaltv.nl/nieuws/nieuwe-voorwaarden-frequentieveiling-bekend-einde-radio-veronica-op-fm-in-zicht/


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 30                    
 

2 december 2022  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 14/30 
  

 

Het Agentschap Telecom (AT) heet per 1 januari 2023: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. 

De afkorting wordt: RDI. Zie hier. 

 

 

Videoland lanceert volgend jaar een gratis versie waarin de gemiste uitzendingen (het 

huidige RTL XL) worden ondergebracht. Dit krijgt de naam TV Gemist en streamt een week 

lang de uitzendingen van RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z. Bron: Marketingreport. 

 

 

"Ziggo heeft een aantal zenders van de Italiaanse publieke omroep RAI van SD- naar HD-

beeldkwaliteit opgewaardeerd. Het gaat om de zenders RAI Uno, RAI 2 en RAI 3. Deze 

zenders zijn beschikbaar binnen de TV Italiana-app die alleen op de Ziggo 

bruikleendecoders Mediabox XL, Mediabox Next en Next Mini beschikbaar is. Ziggo-

abonnees die kijken via de televisie met een CI+ module of via Ziggo GO, kunnen niet naar 

het uitgebreide Italiaanse tv-aanbod kijken." Bron: Totaal TV. 

 

 

Consumenten die bij T-Mobile een mobiel of een vast internetabonnement (de basis voor 

Interactieve TV) afnemen gaan vanaf 1 januari maar liefst 8,6 procent meer betalen voor hun 

abonnement. Bron: Totaal TV. 

 

 

De ARD Audiothek is sinds 22 november ook beschikbaar via TV's met HbbTV.  

Bron: Digital fernsehen.  

Let wel: het gaat om de ARD Audiothek (radio, podcast, enzovoort), niet om de ARD 

Mediathek.  
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https://www.digitalfernsehen.de/news/technik/web/hbbtv-ard-audiothek-smart-tv-941216/
https://www.ardaudiothek.de/
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https://www.ardmediathek.de/
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De Rai (Italië) is begonnen met een Engels gesproken versie van Rai News. In de vorm van 

een video-podcast op de site van de Rai te vinden. Bron: Rai. Zie ook hier. 

 

 

De laatste studie gepubliceerd door de Europese Commissie bevestigt het standpunt van de 

EBU dat er geen verandering mag komen in de manier waarop UHF-spectrum wordt 

toegewezen in Europa. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat zowel digitale terrestrische 

televisie (NTC) als draadloze audioapparatuur voor programma's en speciale evenementen 

(PMSE) frequenties onder de 700 MHz (UHF) zullen blijven gebruiken, dus er zijn op dit punt 

geen wijzigingen gepland. Bron: Satkurier (NL). 

 

 

De BBC is 1 december gestart met een nieuw comedy-kanaal. Enkel digitaal via YouTube, 

Facebook, Instagram en Twitter. Naam: Funny Parts. Bron: Bbtvnews. 
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Lokale omroepen 
Nederland 

 

 

Eind 2024 zullen alle lokale publieke omroepen in Nederland te ontvangen zijn via DAB+, de 

digitale opvolger van FM. Het kabinet stelt hiervoor de komende tijd extra geld beschikbaar. 

Hierdoor kunnen lokale omroepen ook in de toekomst hun publiek goed blijven bereiken en 

bedienen. Nodig want de FM zal tegen 2030 worden afgeschakeld, meldt de NKPO. 

De NLPO organiseert in januari enkele (digitale) momenten waarop omroepen meer 

informatie kunnen krijgen over deze ontwikkeling. Bron: NLPO. Zie ook Adformatie. 

Commentaar: is er voldoende frequentieruimte? De lokale omroepen kunnen volstaan met 

een laag vermogen. Dan kan er voor alle NLPO-streken een mux beschikbaar zijn met 

minimaal vijf lokale omroepen. Tegen die tijd zullen naar verwachting meer omroepen zijn 

samen gegaan in een streekomroep. Journalistiek zijn deze vaak sterker. 

 

  

Prof. Dr. Yael de Haan is 23 november benoemd tot bijzonder hoogleraar Lokale Publieke 

Omroep aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).  

De nieuwe leerstoel gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschappelijke en 

beleidsmatige inzichten in de rol en functie van de lokale publieke omroep binnen de 

samenleving. Bron: NLPO. 

 

De lokale omroepen RTVA en AAN! hebben een intentieverklaring getekend waarin zij 

aankondigen hun krachten te willen bundelen onder de nieuwe naam: ‘1Amstelveen’.  

Bron en meer bij: Amstelveenz en RTVA. 

 

 

Er is weer en meer geld nodig voor Extra AM uit Amsterdam. Zie MediaPages.  
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OnsWestfriesland.nl en HoornRadio/HoornGids gaan samenwerken na aanwijzing als lokale 

omroep; ‘nog beter platform voor nieuwsvoorziening voor heel Westfriesland’. 

Bron: OnsWestfriesland. 

Is RTV Focus door de gemeente Zwolle en de Stadkamer een handje geholpen om een 

serieuze kandidaat voor de nieuwe lokale omroep te worden? De onrust bij RTV Zoo, de 

voormalige lokale omroep, was in 2018 al jaren een hoofdpijndossier in de lokale politiek. 

Zie verder bij de bron: Weblog Zwolle. 

België 

  

Radio Gompel (Mol) bestaat veertig jaar (zie hier voor een verslag). De website heeft een 

grote opfrisbeurt gehad. Zie ook RadioVisie. 

 

 

Radio Noordzee (Oostende) is begonnen met Kerstradio. Op dezelfde stream zat 

Zomerradio. Site hier. Stream 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.  

Reacties en vragen van lezers 

In nummer 29 gaf Wim een uitleg over het verschil in seconden tussen DAB+ en FM.  

Bas is het daar niet helemaal mee eens. Hij geeft de volgende uitleg: 

"Het probleem is dat FM uitzendingen analoog zijn en dus realtime uitgezonden worden, het 

ergste bij (even) slechte ontvangst is dat er wat ruis is. Maar de uitzending gaat onmiddellijk 

weer door en error-correctie is dan ook niet nodig.  

Digitaal kan dit niet, je hebt daar te maken met buffering van meerdere seconden, want als 

het signaal wegvalt zou het anders meteen gedaan zijn met de uitzending met stilte als 

gevolg. Dus bufferen ze enkele seconden met error-correctie, waardoor het signaal af en toe 

mag ontbreken maar het luistergenot gaat dan toch gewoon verder. 

Over het algemeen werkt dit goed, maar niet in bergachtig-gebied zoals in Limburg (NL en 

BE), want het signaal valt vaak en veel weg. Ik heb dan de DAB ook alweer uit de auto 

gesloopt want het is geen luisteren. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://onswestfriesland.nl/2022/gemeente-hoorn/onswestfriesland-nl-en-hoornradio-hoorngids-gaan-samenwerken-na-aanwijzing-als-lokale-omroep-nog-beter-platform-voor-nieuwsvoorziening-voor-heel-westfriesland/
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/110143/hielpen-gemeente-en-stadkamer-rtv-focus-een-handje-om-de-lokale-omroep-te-worden.html
https://www.radiogompel.be/qtvideo/radio-gompel-blaast-40-kaarsjes-uit-feestweekend-voor-lokale-radio/
https://radiovisie.eu/radio-gompel-is-helemaal-herboren/#google_vignette
https://www.radionoordzee105.be/kerstradio
https://radio-tv-nederland.nl/
https://radiovisie.eu/lokale-radio-in-vlaanderen-de-streams/
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/11/updownlink_2022_29.pdf


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 30                    
 

2 december 2022  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 18/30 
  

De vertraging zit puur in buffering. Zonder dat was DAB nooit uitgeroepen tot nieuwe 

standaard, al valt er veel te zeggen, want het werkt enkel goed in vlakke gebieden zoals 

Nederland. In België is het een ramp, te weinig steunzenders en vooral ook op verkeerde 

plaatsen waardoor hele streken (waar ik woon) vrijwel geen solide ontvangst hebben. 

Hetzelfde zie je ook bij DVB-S/C/T en analoge-satelliet-TV, waar de DVB ook achter loopt, 

alweer door de buffering die noodzakelijk is." 

Wim is het eens met Bas en voegt nog toe: "Er kan nog aan toegevoegd worden dat bij 

perfecte ontvangst van een DAB+ signaal de ene ontvanger dit sneller decodeert dan de 

andere ontvanger. Ook tussen ontvangers is tijdverschil in de verwerking van een digitaal 

signaal. Dat heeft op zich niets te maken met het tijdsverschil tussen DAB+ ontvangst en FM 

ontvangst maar met de verschillen tussen kwaliteiten van de ontvangers." De manier van 

transport is niet zo belangrijk, dat zijn enkele miliseconden, ook FM leveren ze tegenwoordig 

digitaal aan en legt vrijwel dezelfde weg af. Daar zit het niet. 

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

Wetenswaardigheden 

 

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland, ook in buitengebieden, voor 2030 is aangesloten 

op snel breedbandinternet (minstens 1 Gb/sec). Het kabinet is bereid daar desnoods 

staatssteun voor te verlenen of, in het uiterste geval, bedrijven te verplichten de daarvoor 

benodigde netwerken aan te leggen.  

Dat schrijft minister Mickey Adriaansens (Economische Zaken) in de Strategie Digitale 

Economie. Nu al heeft 91% van de Nederlandse adressen toegang tot snel en betrouwbaar 

breedbandinternet. Voor tienduizenden huishoudens en bedrijven geldt dat dus nog niet. 

Bron: RADAR. Documenten via Rijksoverheid. 

 

 

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over een satellietinternetwerk van € 6 miljard.  

Brussel wil de Europese ruimte- en communicatiesector stimuleren en de afhankelijkheid van 

buitenlandse leveranciers verminderen. Het Europese Parlement en de Europese Raad 

stemden onlangs in met het plan. De Europese Commissie maakte het initiatief in februari 

bekend. Bron: Techzine. Zie ook de Europese Commissie en het Europees Parlement.  
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Het programma draait om de bouw en uitrol van een Europees satellietnetwerk genaamd 

‘IRIS²’, kort voor Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. 

 

 

De gemiddelde wekkerradio zou 7 tot 10 Watt verbruiken als de radio niet aan staat. 

Gemiddeld € 14,- tot € 20,- per jaar. Dan zou het alternatief de smartphone zijn om je te laten 

wekken.  Een soundbar verbruikt ongeveer 17,5 kWh stroom per jaar, terwijl deze in 

‘slaapstand’ staat. Dat kost u ongeveer 10 euro. Maakt u gebruik van een stereoset, dan ligt 

het bedrag iets hoger. Of gebruik je smartphone als radio.  

Aldus AD, Bespaar Energie en De Consumentenbron. Bron: MAX Meldpunt. 

Op de Türksat 42 graden oost zijn testuitzendingen van Türksat 8K. Acht-k… een vier keer 

hogere resolutie dan 4K en zestien keer meer dan HD. Zie Satkurier (NL).  

 

 

 

 

 

De lancering van de Eutelsat 10B, die vanaf het derde kwartaal 2023 op 10 graden oost 

dienst moet gaan doen, stond gepland voor 22 november (23 november lokale tijd). De 

lancering was succesvol. Bron: Eutelsat en SpaceX (met video). Zie ook het persbericht. 
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Onder de codenaam Dottor Pezzotto heeft de Italiaanse justitie veel gebruikers van illegale 

IPTV een brief geschreven met een waarschuwing. In de brief staat dat een volgende keer 

een boete volgt. Er zijn al boetes variërend van € 154,- tot € 1.032,- uitgeschreven. 

De speciale eenheid van de Italiaanse politie (Gdf = Guardia di Finanza) kwam de gebruikers 

op het spoor door alle nationale internetverbindingen om te leiden naar een speciale politie-

server. Bron: il sole 24 ore (NL) en Télé Satellite et Numérique (NL). 
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Liefhebbers van zeezenders kunnen foto's bekijken op de site The Offshore Radio Archive. 

Copy/paste deze link: 

https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/with/72177720303876149  

 

 

Recent vond in Rome een conferentie plaats van het UHD Ultra Forum. De Italiaanse 

provider Mediaset kwam met groot nieuws: vanaf april 2023 zal men een aantal zenders via 

DVB-I brengen. Een experiment.   

We schreven eerder over deze nieuwe norm. Bij DVB-I worden tv-zenders die terrestial (dus 

lineair) uitgezonden (DVB-T/T2) worden gemixt via internet met een kanalenlijst in zeer 

goede beeld- (4K/HDR) en geluids- (AC-4/Dolby Atmos) kwaliteit. Soms wordt een zender 

via T/T2 aangeboden en een zender even verderop in de zenderlijst via internet.  

Er is voor nu nog een nadeeltje… je hebt een nieuwe tv nodig. Grote merken als LG, Sony, 

TPvison (Philips) en Vestel werken mee aan deze techniek.  

Zie voor meer details het artikel bij DDAY.it (NL) met een videoverslag. 
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Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

Het is in het bevrijde Cherson weer mogelijk naar eigen tv te kijken. Dankzij de donatie van 

Polen van een DVB-T2-zender. "Dit was mogelijk dankzij nieuwe en krachtige zenders 

geleverd aan Koncern Broadcasting, Radiocommunicatie en Televisie door Poolse collega's - 

Emitel SA. Een paar dagen voor de bevrijding van het rechteroevergedeelte van de regio 

Cherson installeerden de specialisten van het concern een zender van 4 kW in de regio 

Mykolaiv, nabij de bestaande demarcatielijn, zo werd gemeld op de website van de speciale 

staatsdienst voor communicatie en communicatie. Informatiebescherming van Oekraïne." 

Ook de nationale radio op FM is hersteld. Bron: Satkurier (NL). Zie ook Chesno.org. 

 

 

39 leden van het Europees Parlement hebben Josep Borrell (hoge vertegenwoordiger voor 

buitenlands beleid en veiligheid van de Europese Commissie) verzocht de Europese 

satellietproviders Eutelsat en SES te verbieden Russische zenders door te geven. 

Bron: Bbtvnews.  

 

De Oekraïense ambassade in Frankrijk heeft Eutelsat een brief gestuurd. Daarin een officiële 

klacht tegen het blijven doorgeven van Russische zenders die achter het Russische regime 

staan en de oorlog promoten. Eutelsat geeft de boeketten van NTV+ (via de Hotbird) en 

Tricolor (o.a. tv en satellietinternet) via haar satellieten door.   

Oekraïne dreigt daarom Eutelsat ook met sancties en het blokkeren van activiteiten vanuit 

Oekraïne. Bron: Télé Satellite et Numérique (NL). Zie ook Advanced TV. 

 

Niet alleen het EU-parlement en de Oekraïense ambassade oefenen druk uit op Eutelsat. 

Ook Reporters Sans Frontières, een organisatie voor persvrijheid, heeft opgeroepen het 

doorgeven van bepaalde Russische zenders te stoppen. Bron: DigitalTV Europe. 

 

SES (Astra) heeft meegedeeld zich direct keurig te hebben gehouden aan de regels van de 

EU om zenders van RT en Sputnik niet meer door te geven. Bron: Advanced TV.  
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PRESS TV HD zit nog op de Hotbird. De vraag is hoe lang. Deze zender wordt beheerst 

door het regime in Iran. Er wordt druk op Eutelsat uitgeoefend dit soort zenders niet meer 

door te geven.  

 

De prijs voor een satellietontvanger van Starlink is in Oekraïne bijna verdubbeld, meldt The 

Financial Times. De prijsverhoging komt op het moment dat mobiele netwerken in het land 

uitvallen door een energietekort. Een nieuwe ontvanger kost op dit moment 700 dollar (680 

euro), tegenover 385 dollar eerder dit jaar. Het internetabonnement kost nu 75 dollar per 

maand, tegenover 60 dollar eerder. Bron: NU.nl. Rupsje Musk… nooit genoeg…  

 

   

Suspilne Noviny is een nieuwe nieuwszender in Oekraïne. Op 21 november werd het 

Suspilne Noviny gelanceerd op de frequenties van het regionale station Suspilne Donbas. 

De tv-zender is ook fta te zien op de Amos 3 (4 west, 11139 H). Zie de site van de zender en 

het bericht van Detector (NL). 

Er is ook een radiozender: Suspline Radio. Site hier en stream hier. 

Van de ruim 50.000 Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar die op 1 juli 2022 in 

Nederland verbleven had 35% betaald werk. Bron: CBS.  

Mocht je Oekraïense vluchtelingen kennen, bijvoorbeeld als buren of als vrijwilliger, wijs ze 

dan op de fta uitzendingen op de Astra 19,2 en de Hotbird. Zie Kanalenlijst Hans, boeket 

Oost-Europa, Oekraïne, acht zenders. Of boeket Nieuws met enkel de drie nieuwszenders. 

Een van de vluchtelingen woont in Eindhoven en heeft een Engels gesproken podcast bij 

Radio 4 Brainport.  

Zie LinkedIn en de link naar de podcast.  
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Hardwarenieuws 

 

 

De Consumentenbond heeft op haar site de TV-test geactualiseerd. Ook niet-leden kunnen 

de test inzien.  

 

Eutelsat heeft een contract getekend met Thales Alenia Space om een nieuwe generatie 

satellieten te ontwikkelen. Voor America. Bron: Eutelsat. 

 

Softwarenieuws  

 

Er is een testversie van OpenATV 7.2 beschikbaar. De nieuwe OpenATV 7.2-software is 

gebaseerd op OE 4.1 (OpenEmbedded) en maakt gebruik van openssl versie 3.0.7. 

Bron: Satkurier (NL). Zie ook het forum op de site van OpenATV. 

 

  

De Italiaanse provider tivùsat gaat illegaal gebruik van haar kaarten aanpakken. Vanaf 21 

december en in 2023 worden de kaarten aangepast zodat deze alleen nog maar werken in 

door tivùsat goedgekeurde receiver (decorder). Niet meer via namaakapparaten die op 

internet worden aangeboden, aldus tivùsat. Bron: tivùsat (NL).  

Een overzicht van de door tivùsat goedgekeurde ontvangers vind je hier. 

Onduidelijk is of kaarten die in een CAM zitten ook worden 'getroffen'. Er worden door tivùsat 

ook CAM's aangeboden (zie hier) maar er zijn ook namaak-cams te koop.  
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Stel je eens voor… Steven 

Deze rubriek wordt met dit nummer nieuw leven ingeblazen door een inzending van Steven. 

Laat je hierdoor stimuleren zelf ook iets aan te leveren. Maar nu eerst Steven. 

"Ik ben Steven, 27 jaar, woon in België en ben toch al een tien jaar actief bezig met satelliet-

tv (en DVB-T). 

Mijn vader heeft, toen ik nog een peuter was, ooit in de doe-het-zelf winkel een schoteltje 

met twee LNB’s gekocht. We spreken hier nog over de analoge dagen van tv.  

Ik heb altijd geweten dat enkel de LNB van Astra 1 effectief aangesloten was. Hij had het 

schoteltje gekocht omdat hij in een vakantiewoning in Duitsland gezien had dat er wel enkele 

kinderzenders te bekijken waren. Hij dacht mij hiermee enkele uren te kunnen zoet houden. 

Na enkele jaren was deze schotel niet meer in gebruik en stond deze gewoon in de tuin mos 

te verzamelen.  

Ik had als kind een tv op de slaapkamer waarmee ik -analoog- naar de VRT en de RTBF kon 

kijken en met een beetje geluk het Be1 kanaal, uitgezonden van Brussel dat slechts enkele 

uren per dag niet gecodeerd uitzond. Later werd dit dan DVB-T.  

Een vijftien jaar geleden, na een vakantie in Spanje, waar ook satelliet-tv aanwezig was, 

besliste mijn vader de schotel eens te vervangen door een nieuw exemplaar met drie koppen 

(Astra 1, Astra 2, Hotbird). Ditmaal met een digitale ontvanger. Echter verliep het afstellen 

van de LNB voor Astra 2 niet zo vlot. Ik herinner mij nog dat hij uren en zelfs dagen heeft 

zitten sukkelen met het afstellen van deze LNB omdat het signaal van de Astra 2 

geblokkeerd werd door de bladeren aan de boom van de buurman, daar is hij achteraf pas 

achter gekomen, toen op een winterdag plots wél signaal van Astra 2 ontvangen werd. De 

schotel wat hoger monteren loste dit probleem tijdelijk op.  

Een tien jaar geleden, ondertussen was de boom van de buren toch al behoorlijk gegroeid, 

werd het tijd om de schotel op een totaal andere plek in de tuin te gaan monteren. Mijn vader 

zag het niet zitten om weer uren aan zo’n schotel te prutsen en ik stelde daarom voor dat ik 

wel eens wilde proberen om de schotel af te stellen. Zo gezegd, zo gedaan. Het afstellen 

verliep zonder problemen. Omdat er natuurlijk geen bomen in de weg stonden op de nieuwe 

locatie van de schotel.  

Ik vond het zeer plezierig om de schotel af te stellen en al snel begon het te kriebelen om op 

ontdekking te gaan in de wondere wereld van de FTA ontvangst.  

Op de schotel werd geëxperimenteerd met een extra LNB op 9 oost (voor die enkele Franse  

-voor de Zwitserse markt- zenders), nadien ook 5 West, maar deze monteerde ik  op een 

aparte schotel. Niet veel later bleek de Astra 2 ontvangst weer te minderen dus werd er een 

derde apart schoteltje, uitsluitend voor Astra 2, tegen het tuinhuisje gemonteerd.  

De oorspronkelijke schotel met koppen voor A1, Hotbird en 9 oost werd wat verdraaid en zo 

kon ik weer experimenteren met extra LNB’s voor 4 oost en 0.8 west.  

Wat later, rond de periode waarin de VRT stopte met het uitzenden via DVB-T, eind 2018, 

verving ik alle LNB’s naar quad LNB’s zodat ik zowel in de woonkamer, de keuken als de 

slaapkamer satelliet tv kon ontvangen.  

Het enige wat tot dan toe een natte droom bleef, was het ontvangen van Spaanse televisie. 

Als kind gingen wij namelijk twee keer per jaar op vakantie naar Spanje. Dat vond ik zó 
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fantastisch. Ik wilde liefst gewoon ginder blijven wonen, voor goed… op vakantie werd de 

televisie ook al eens aangezet. Op die manier hoorde ik natuurlijk veel Spaans. Ik weet nog 

goed dat het kippenvel veroorzaakte om die taal op tv te horen.  Wanneer we weer van 

vakantie thuis kwamen stond de daaropvolgende weken de tv dikwijls op TVE internationaal 

(de internationale variant van de nationale omroep) en wat later ook op Canal 24h (de 

nieuwszender van de nationale Spaanse tv). 

 

Op vakantie stelde ik vast dat kabel-tv in Spanje quasi onbestaand is/was. Ik merkte alle 

dak-antennes op. Het zien van deze antennes stond dus meteen synoniem met het 

vakantiegevoel. Zo raakte ik meer en meer geïnteresseerd in de technische kant van het 

Spaanse DVB-T en het feit dat het dus wél kan, commerciële tv die gratis wordt aangeboden 

via antenne.  Iets wat in België onbestaand is.  

In datzelfde jaar 2018 kwam ik dan eindelijk in de mogelijkheid om via satelliet de Spaanse 

DVB-T muxen te kunnen bekijken via Hispasat en zo kwam schotel nummer vier in de tuin te 

staan. Op dat moment konden we naast de Spaanse DVB-T feed ook de Franse en 

Italiaanse DVB-T feed ontvangen. Jammer genoeg zijn de Italianen op een Italian-Beam op 9 

oost gaan uitzenden…  

Nu ben ik het huis uit en heb ik een schoteltje op een rotor staan. Hiermee kan ik nog meer 

ontvangen dan vroeger en zo blijft de hobby van sat-tv levendig.  
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Geluk is mijn vriendin half Frans en is zij heel blij met alle Franstalige films op de Franse tv. 

Zo sparen we toch ook een mooi sommetje geld uit dat we anders aan kabel-tv hadden 

uitgegeven… 

Steven Van Camp." 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 17 december, samen met computerclub 

Pegasus, 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 18 november aangevuld met 

zeven SDR-sites uit België, Nederland, Duitsland, Griekenland en de USA. Door het invullen 

van een frequentie kan de daar te ontvangen radio beluisterd worden. Ze zijn te vinden in de 

rubriek 'Radioplatforms'.  

Op 22 november zijn de zenderlijsten van diverse providers geactualiseerd (CD satelliet en 

IPTV, Direct One, Skylink) en is DPG Media België toegevoegd. 

Op 23 november is de site van The Offshore Radio Archive toegevoegd. Een site met veel 

foto's van zeezenders. 

 

 

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 rechtsonder 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 
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De (televisie)toren in Goes is nu verlicht met TL. De stichting StichtLicht wil dit jaar nog de 

TL vervangen door LED en heeft daarvoor een crowdfunding opgezet. Zie hier. 

 

 

  

One Love… 
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Schotels in den vreemde… 

 

FTTH… Fibre To The Home… stabiel..?  

Bron: Télé Satellite et Numérique (NL) met artikel over Spanje. 

 

Yahsat, site hier. Actief in meer dan 150 landen vanuit VAE, Zuid-Afrika en Singapore.  

Met vijf satellieten. Buiten ons bereik… 
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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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