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Voorwoord  

Nog even en dan zit 2022 er op. Internationaal is de oorlog die Rusland 24 februari in 
Oekraïne begon de belangrijkste gebeurtenis. Wij brengen nieuws in relatie tot media.  
Uit eigen huis valt de goede respons op de enquête te melden. Zie nummer 29. De nadruk 
moet liggen op nieuws uit BE en NL. Ook de oorlog in Oekraïne vindt men interessant. 
Minder: cijfertjes (omzet, kijkcijfers). Nieuws zal vooral gericht zijn op satelliet en DAB+. 
Nog te vermelden: na veel correspondentie met Microsoft krijgen, als het goed is…, ook 
mensen met een hotmail-account weer een e-mailnotificatie. We worden niet meer 
aangezien als spammers… Op naar 2023..!  
 
In dit nummer onder andere: 

 Nieuwe veiling commerciële landelijke FM-frequenties in 2023; 

 Eutelsat volgt besluit Arcom, Russische en Iraanse zenders van haar satellieten; 

 Russische satellieten nemen afgeschakelde zenders over; 

 Veertien nieuwe zenders op Astra 19,2 oost in 2023 te verwachten; 

 Frans stelt zich voor en geeft uitleg over Unicable II; 

 Illegale IPTV, stijging in EU maar daling in NL; 

 Ziggo-ontvangers kunnen in januari op zwart gaan na software update. 
 

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

 15 december t/m 10 januari, Ziggo, voor iedereen: TV Oranje, 192TV, TV 538 en NPO 1 

Extra; 

 18 december, Rai (Italië) startte met jongerenzender No Name Radio; 

 1 januari. NPO Radio 4 verandert van naam in NPO Klassiek; 

 1 januari. Het Agentschap Telecom heet voortaan Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 

(afgekort RDI); 

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

 2 februari, 15 jaar Radio Maria Nederland, viering op 4 februari; 

 13 t/m 16 maart, Satellite 2023, locatie: Washington DC, USA; 

 t/m 23 maart 2023, Evoluon, tentoonstelling RetroFuture. Kaarten/info hier. T/m 31 

december een all-in ticket bij de NS te koop, zie hier. Medio december al 25.000 

bezoekers; 

 26 t/m 28 maart 2023, Radiodays Europe in Praag. Zie persbericht; 

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

 13 mei, RadioDay 2023. Zie ook de Facebookpagina van RadioDay 2023; 

 23 tot 25 mei, Anga Com in Keulen.  

Algemeen omroepnieuws 

  

Met ingang van vrijdag 16 december is het nieuws van negen regionale omroepen te lezen in 

tien verschillende talen. Naast het Nederlands is het nieuws beschikbaar in het Engels, 

Duits, Frans, Spaans, Pools, Roemeens, Turks, Italiaans, Oekraïens en Arabisch. 

De automatische vertaalfunctie is vanaf nu te gebruiken bij de omroepen Rijnmond, Omrop 

Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland, RTV Utrecht, Omroep 

West en Omroep Zeeland. Ook 1Limburg, de nieuwssite van L1, heeft de automatische 

vertaalfunctie ingebouwd, al ontbreekt hij wel op de L1-website. 

Bronnen: Rijnmond en Villamedia. 
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Als goed katholieken wordt dit eerst gevierd met een Heilige Mis. Deze is zaterdag 4 februari 

2023 om 12.30 uur in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch, gevolgd door een 

receptie in het Sint-Janscentrum. Zie voor meer details Radio Maria/15-jarig-jubileum.  

Luistertip: 31 december, voor de derde keer de Hemelse 100.  

 

 

Frankrijk, radio. Europe 2 neemt op 1 januari de plaats in van Virgin Radio. Een website en 

een stream zijn er al. Zie ook het nieuwsbericht. 

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

 

Hit Radio FFH, Harmony FM en Planet Radio zijn 15 december gestopt. Zie InfoSat. 

Als men afstemt op deze zenders hoort men het advies over te schakelen naar FM, DAB+, 

app, online of kabel in de regio. En natuurlijk de streams op de site van de zender.  

 

Een Duitse media-autoriteit (Bayerischen Landeszentrale für neue Medien) heeft aan de 

Duitse tak van Channel Factory (Gmbh)  goedkeuring gegeven met veertien nieuwe tv-

zenders te komen. Soorten: documentaires (2), muziek (4), reportages (4) en serie/film (4).  

Deze veertien zullen fta via de satelliet verspreid worden. Omdat het gaat om Duitse zenders 

ligt verspreiding via de Astra 19,2 oost in de verwachting. Bron/meer: Infosat. 

BBC Earth via Movistar+ (Spanje) weg. Nieuw: Vacaciones, film, Movistar+, code. 
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Problemen bij de zender Health TV (12633 H). De zender zou haar uitzendingen op 16 

december 'onderbroken' hebben. Op de site is de live stream wel te zien. Bron: Infosat.  

Het beeld blijft zwart maar de zender is niet van de transponder. 

Astra 3B op 23,5 oost 

NPO 1 en NPO 3 zaten even zonder EPG. Deze liep tot ergens in woensdag 14 december 

en was dus donderdag leeg. Gelukkig zag men dit bij Canal+ Luxembourg en werd het 

donderdag hersteld. Normaal gaat een EPG een week vooruit. Kennelijk gebruikt het 

personeel van Canal Digitaal of TV Vlaanderen dit niet..?  

De Poolse radiozenders zijn verhuisd van 11670 V naar 11644 H, DVB-S2, 8PSK, 3/4 met 

een bijzondere SR: 7583. De meeste ontvangers kunnen hier mee overweg.  

Alle 67 radiozenders zijn fta. Zie ook SatKurier (NL) en SatelitnáTV (NL).  

Ze zitten ook in Kanalenlijst Hans, radio, Polen (vanaf de lijst januari 2023). 

 

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

NOW ROCK start op 27 december op de plaats van NOW XMAS. Bron: RXTV. 

 

Scala Radio, klassiek, vervangen door Greatest Hits, pop, fta. 

 

RXTV meldt dat Smithsonian Channel via de satelliet stopt met uitzendingen. Datum: 6 

januari 2023. Online kan men nog wel de programma's blijven zien.  
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https://www-satelitnatv-sk.translate.goog/2022/12/polske-radia-ktore-su-sirene-na-druzici-astra-3b-235e-sa-presunuli-na-novu-frekvenciu-2/?_x_tr_sl=sl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
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Op 5 januari gaat BBC Two NI HD officieel van start. NI = Noord-Ierland.  

Via de Sky-transponder 12168 V, fta. Thans is deze variant al te zien. Op deze transponder 

staan twee versies (1199 en 1200). De 1199 lijkt voor de republiek Ierland: "a stripped back 

version of BBC Two NI HD." Zie ook RXTV.  

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

R1 Media, Russich, weg. NTV MIR en ROSSIYA24 zitten nog wel op 11033 V maar zonder 

beeld en geluid (dus enkel naam na scan). Zie ook verderop in dit nummer bij het item over 

de oorlog van Rusland in Oekraïne.  

7D7 weg. Russisch gesproken teleshop (live stream nog op de website). 

Arirang nu in HD, Zuid-Korea, Engelstalig. 

 

RIK SAT HD, en radio Rik3, Cyprus, 11727 V, fta.  

De SD-versie en Rik3 zitten ook (nog?) fta op 11179 H.  
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Giornale Radio, als tv op 10830 H (was er al) en op 12150 V als radio (nieuw). Beide fta. 

 

Radio Monte Carlo TV en Virgin Radio TV, van SD naar HD, Italië, code (tivùsat). 

De Rai is 18 december met een jongerenzender begonnen onder de naam No Name Radio. 

Eerst met een eigen pre-opening feestje, maar vanaf 19 december voor iedereen te horen. 

De zender is toegevoegd aan Rai Play Sound (stream hier). In Italië ook via DAB+. Voor 

buiten Italië: Hotbird op 11766 V, de plaats waar eens Rai Radio Indie zat. Fta. 

Een promo van de nieuwe radiozender kan je zien op YouTube. 

 

Meer Rai-nieuws: de SD-versie van Rai 1, 2 en 3 verviel 21 december. Rai YoYo HD (jeugd) 

verhuisde van transponder, code.  

Rai Radio 2 visual is nieuw, SD, code. Ook te zien op deze site, maar alleen in Italië of met 

VPN. Nieuws over de start van Radio 2 visual hier. 

De regionale zenders van de Rai kregen teletekst. 

Bij de radiozenders L’Ora della Venezia Giulia en No Name Radio staat geen Rai meer voor. 

TVP 4K, Polen, weg. Zat er tijdelijk voor WK voetbal. 

Al Mashhad TV, Libanon, nieuws, test op 11747 H. Details: Satkurier/NL. 
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Eutelsat heeft alle radio- en tv-uitzendingen van de Iraanse omroep IRIB (Islamic Republic of 

Iran Broadcasting) gestaakt. Transponder 10775 H is nu leeg. Ook Al Alam HD TV, een 

nieuwszender, onderdeel van IRIB, is weg van 12576 H. 

Zie het persbericht en verderop de berichtgeving over de oorlog met Oekraïne. 

 

Een groot deel van de IRIB-zenders verscheen korte tijd later op de Russische satelliet (van 

Gazprom Space Systems, GSS) Yamal 402 (55 graden oost, zie Flysat of KOS of Lyngsat 

via de nieuwe transponder 11105 H). In centraal Europa met een kleine schotel goed te 

ontvangen (European beam). Bron o.a.: Parabola (NL).  

We vonden op 11105 H in totaal 22 radio- en 16 tv-zenders, waaronder het Engelstalige 

Press TV HD. Alles is fta. 

Zal dit effect hebben? Op korte termijn niet. Immers iedereen moet de schotel opnieuw 

afstellen van 13 naar 55 oost en de zenders inlezen. De dekking van de Yamal is kleiner dan 

die van de Hotbird.  

   

 

GSS bereidt meer zenders gericht op Europa voor via de Yamal 402. Bron: Parabola (NL). 

 

De Belgisch/Franstalige radiozenders zijn gestopt op 10892 H en nu te horen op 11411 H, 

code, TéléSat.  

HRT International HD, Kroatië, verlaat 1 januari haar plaats op de Hotbird. De zender is dan 

alleen nog te zien via de Eutelsat 16A op 16 graden oost. Er is een looptekst. 
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DAB+ 

Europa 

 

Wat is de actuele stand met betrekking tot de invoering van DAB+ in 30 landen in Europa? 

Deze vraag wordt door InfoSat per land beantwoord, zie hier. 

30 landen, zelfs Gibraltar (land? Overzees Brits deel), Monaco, Oekraïne en Vaticaanstad.  

Nederland 

Als we op de site van radio-tv-nederland mogen afgaan dan is 1 januari niet gehaald en 

staan de volgende zenderlocaties nog open voor verbeterde DAB+ ontvangst voor publieke 

regionale omroepen en de niet-landelijk commerciële omroepen (5A/12D) in Nederland: 

 Meppel (Drenthe), kanaal 7C; 

 Zwolle (Overijssel, met richtantenne bedoeld voor N-W Gelderland, kanaal 12B); 

 Nijmegen (Gelderland), kanaal 12B; 

 Wormer (Noord-Holland), kanaal 8B; 

 Biervliet (Zeeland), kanaal 5B. 

De voorspelling dat op 23 december zenders in Zwolle en Nijmegen aangezet zouden 

worden is niet gehaald. Meppel moet ook nog gebouwd worden. Wordt vervolgd in 2023! 

Groot Nieuws Radio gaat vanaf 1 januari via kanaal 9C haar non-stop programma brengen. 

Waarom? Lees verderop in dit nummer. 

België 

Op 9 januari gaan de uitzendingen van Business AM van start. Zie eerdere nummers. 

Verder geen bijzonderheden te melden. De stream is al online te beluisteren. 

Duitsland 

DAB+ updates voor Duitsland kan je hier vinden. 

 

Radio Wellenrausch (voor Schleswig Holstein, Noord-Duitsland) start in 2023. Onder andere 

op DAB+. Een datum wordt niet gegeven op de site. Zie ook Infosat. 

 

Sportradio Deutschland stopt 31 december 2022. Bron: InfoSat en Sportradio Deutschland. 

De zender is eigendom van Teutocast GmbH. Deze heeft nieuw beleid gemaakt. 

In Nordrhein-Westfalen komt in 2023 mogelijk een nieuwe mux van de WDR. Op deze mux 

kunnen ook private zenders komen. Bron: Satellifax.  
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Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort 

 

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dinsdag 20 december 2022 

uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam 

waarbij de besluiten van de minister van EZK om de FM-vergunningen voor landelijke 

commerciële radio-omroepen per 1 september 2022 te verlengen met 3 jaar, zijn vernietigd.  

De conclusie: De negen FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroepen 

moeten per 1 september 2023 opnieuw worden verdeeld. De uitspraak van de rechtbank 

Rotterdam was volgens het CBb terecht (en wordt bevestigd).  

Voor het CBb weegt zwaar dat de FM-vergunningen schaarse rechten zijn en daarom een 

beperkte looptijd hebben. Nieuwkomers moeten een kans krijgen. Het CBb oordeelt dat de 

minister in deze tijd het algemeen economisch belang niet als reden voor verlenging mocht 

inroepen. De financiële positie van de landelijke commerciële radiosector is niet zo 

kwetsbaar. Het nieuwsbericht van het CBb kan je hier lezen. 

Reactie KINK: "KINK krijgt dan dus een eerlijke kans op distributie via FM." 

Qmusic was ook content. Echter Talpa, BNR Nieuwsraidio en RadioCorp (100%NL en 

Slam!) niet.  

Het wordt een spannende veiling nu het kabinet heeft bepaald dat er maximaal drie 

vergunningen per bedrijf mogen zijn. 

Bron: CBb. Zie ook andere media zoals Marketingreport, Marketingtribune, Media Park, 

MediaMagazine, NOS, NU.nl, Radiofreak, RadioWereld, VillaMedia, enzovoorts… 

De reacties van BNR Nieuwsradio, KINK, Talpa Network (Radio Veronica, Sky Radio, Radio 

10 en Radio 538), RadioCorp(Slam! en 100% NL),  DPG Media en Mediahuis zijn te lezen in 

een item van David de Jong op de site van Marketing Report. 

 

Een apart gevolg van de herverdeling FM-frequenties zou er kunnen zijn voor Groot Nieuws 

Radio. Deze zendt thans alleen uit via DAB+ kanaal 11C. Men huurt daar ruimte bij BNR. 

Om 100% zeker te zijn dat men via DAB+ kan blijven uitzenden is vanaf januari 2023 op 

kanaal 9C bij een andere exploitant ruimte gehuurd. Hier zal tot september een ander 

programma te horen zijn: Groot Nieuws Radio non-stop. Bron: Groot Nieuws Radio. 

Stream zijn er van de hoofdzender, Blijde Klanken, non-stop en Seven FM.  

In Kanalenlijst Hans staan veel geloofszenders in radio, boeket Nationaal, religieus. 

Noot: op kanaal 9C is ook Radio Maria te horen. Geloof het of niet…  
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Het Agentschap Telecom (AT, in 2023 RDI) heeft per 15 november toestemming gegeven 

aan exploitanten het vermogen van FM-zenders in nachtelijke uren max 3 dB te verlagen. 

RadioWereld bericht dat zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN) momenteel test 

met het verlagen van het uitzendvermogen van enkele FM-zenders zoals de zender van 

RADIONL in Leeuwarden 96.6 FM. 

 

 

 

De ACM is akkoord met de toezegging van T-Mobile om uiterlijk 31 maart te stoppen met de 

dienst Datavrije Muziek. Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is gebleken dat 

zo’n zogeheten zero-ratingdienst niet is toegestaan. T-Mobile heeft laten weten bestaande 

klanten de komende maanden te benaderen voor een passend aanbod. Bron: ACM / Besluit. 

 

 

BREIN publiceert de resultaten van een onderzoek gedaan door de Bournemouth University. 

Hieruit blijkt dat het gebruik van illegale IPTV in de EU stijgt met 25% maar in Nederland 

daalt met bijna 6%.  

“Wij denken dat de daling in Nederland het gevolg is van onze voortdurende handhaving 

tegen verkopers van illegale IPTV abonnementen. Maar er is nog veel werk te verzetten 

want dit illegale gebruik is nog steeds veel te hoog." zegt BREIN directeur Tim Kuik.  

Bron: BREIN. Rapport hier. 

 

 

De Stichting BREIN meldt 22 december: "De Rechtbank te Arnhem heeft vonnis gewezen 

tegen een illegale IPTV aanbieder. De man moet zijn handel gestaakt houden op verbeurte 

van een dwangsom van 10.000 euro per illegaal IPTV-pakket of dag(deel) met een maximum 

van 500.000 euro. Daarnaast moet hij informatie geven over aantallen verkochte pakketten 

en de in- en verkoopprijs daarvan. Ook moet hij zijn afnemers een email sturen om hen te 

attenderen op de inbreuk, met afschrift aan de advocaten van BREIN. Tenslotte moet hij 

25.312 euro aan kosten aan BREIN betalen. Mede-eiseressen RTL, Talpa en Fox kunnen 

ook nog schadevergoeding van hem vorderen." 
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Ziggo heeft DOCSIS 3.1 overal in Nederland 'uitgerold' (zie hier). Volgens Totaal TV gaat 

Ziggo in 2023 testen met de opvolger: DOCSIS 4. De vraag die nu echter voorligt: gaat Ziggo 

iets doen aan de uploadsnelheid van 3.1? Het antwoord is er niet. 

 

 

Supermarkt Jumbo heeft de muziek die voorheen alleen in de winkels te horen was nu ook 

op haar site voor iedereen gezet. De naam is niet verrassend: Jumbo Radio. Stream hier. 

 

 

 

Het delen van je wachtwoord van VOD-diensten zoals Netflix is mogelijk een overtreding van 

de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk (UK). Een misdrijf volgens de nieuwe richtlijnen van 

de IPO (Intellectual Property Office).  

In Nederland is het delen een inbreuk op het auteursrecht maar valt het niet onder het 

strafrecht. Netflix zou civielrechtelijk moeten optreden. Aldus de Stichting BREIN. 

Zie BBC, Newsweek en NU.nl. 

Lokale omroepen 
Nederland 
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Lokale omroepen krijgen per 2025 hun geld direct van het Rijk. Nu ontvangen ze nog geld 

van gemeenten. In het voorjaar van 2023 zullen de definitieve plannen over dit nieuwe 

stelsel worden gepresenteerd.  Bron: Radiofreak. 

 

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stelt in 2023 € 15,9 miljoen beschikbaar om lokale 

publieke omroepen te ondersteunen in hun professionalisering en onafhankelijkheid.  

In 2024 neemt dat toe tot € 18,9 miljoen. Bron: NLPO en de Rijksoverheid. 

 

  

Inwoners van Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en Boxtel krijgen vanaf volgend jaar 

nieuws uit hun gemeenten van Dtv. De exacte datum is nog niet bekend, maar over een 

aantal maanden komt Dtv Nieuws met een speciale editie voor de regio rond Den Bosch.  

Het wordt de vierde editie van de publieke lokale omroep, naast de al bestaande edities voor 

Oss-Bernheze, Den Bosch en Maashorst. Bron: Dtv.  

 

 

De licentie voor de gemeente Gemert-Bakel ligt bij Centraal TV. Centraal heeft samen met 

Kontakt (Laarbeek) een nieuwe omroep opgericht: Omroep Peelrand. In maart 2023 loopt de 

vergunning af. Centraal wil enig eigenaar zijn, Peelrand wil verlenging. Een deel van de 

vrijwilligers van Centraal is doorgegaan als Omroep Centraal TV. Kortom: ruzie. Bron: ED. 

 

 

De omroepen Regio Noordkop (Den Helder en Hollands Kroon) en Noordkop Centraal 

(Schagen) doen vanaf 1 januari mee aan een project om de omroepen verder journalistiek te 

professionaliseren. Er is een vacture voor een onderzoeksjournalist (36 uur per week), een 

sportverslaggever (20 uur per week), twee journalisten (32 en 36 uur per week) en een 

commercieel medewerker (16 uur per week). Bron: Reg!o Noordkop. 

Studio040: Michiel Bosgra gaat als zelfstandige verder. De nieuwe directeur is Mike Weerts. 
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De lokale omroepen in de Peel krijgen samen een subsidie van € 250.000 om te investeren 

in de professionalisering van hun lokale journalistieke producten. Het gaat om DitisHelmond 

(DIH), DMG Deurne en SIRIS Asten/Someren. Bron: DitisHelmond. 

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: tivùsat CAM en besluit Arcom 

WanWizard reageerde in het OpenPLi-forum op Eugen. Deze had het over de WE CAM voor 

tivùsat. WanWizard: "Ook op een OpenPLi ondersteunde ontvanger zul je de CI+ 

certificaten, los of via een "CI+ helper" pakket moeten installeren. Ik kan niet uit het relaas 

halen dat dit gebeurd is, en dus lijkt me zijn conclusie voorbarig." 

Eugen reageert hier direct op: "Hoezo voorbarig? Dat OpenPLi en andere een CI+ certificaat 

nodig hebben is bekend (en bij de meesten inmiddels ook aanwezig). OpenPLi 8.x heeft de 

/etc/ciplus optie niet voor niets. Het enige ‘voorbarige’ is het feit dat de omschakeling vanaf 

21-12-2022 plaats gaat vinden. Dus in de toekomst. Er wordt niet voor niets vermeld dat er 

later meer info komt." 

Eugen heeft het getest met de juiste certificaten en zal na 21 december ons informeren. 

Jozef reageerde op het besluit van de hoogste Franse rechter om media-autoriteit Arcom 

toestemming te geven een oordeel te vellen. Jozef schrijft ons: "Het gaat hier om 

verspreiding van 3 zenders naar Oekraïne. Arcom baseert zich op een Europees verdrag 

over televisie dat verbiedt om grensoverschrijdende zenders aan te bieden die hun 

uitzendingen richten op andere landen. Oekraïne is partij in dit verdrag. 

Dit is wel erg legalistisch. (Zo zendt Belsat TV met licentie in Polen uit naar Belarus. RTL 

Nederland heeft licentie in Luxemburg en zendt uit naar Nederland). Eutelsat is een Frans 

bedrijf, kantoor in regio Parijs."  

Dank. Zie ook verderop in dit nummer een uitgebreidere stand van zaken: Arcom treedt op 

tegen Russische zenders.  

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

Wetenswaardigheden 

Illegaal tv kijken. Het is van vele jaren. Recent heeft de Audiovisual Anti-Piracy Alliance 

(AAPA) een onderzoek uitgebracht met daarin het percentages per Europees land.  

Satkurier bracht er een bericht over (NL). Het braafste zijn de inwoners van Roemenië: maar 

08,% van de bevolking kijkt via illegale IPTV. Gevolgd voor Polen (1,5%) en Bulgarije (1,7%). 

In België gaat het om 5,4%. Nederland 'spant de kroon' met… 8,2%.  

Hoe het onderzoek gehouden is en of er een verband is met de prijs die men voor legaal 

kijken moet betalen staat niet in het artikel. 
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VodafoneZiggo brengt sinds 2021 met slimme software het elektriciteitsverbruik van het 

mobiele Vodafone-netwerk flink terug. Nederland is het eerste land waar Vodafone deze 

techniek breed inzet in haar mobiele netwerk. Het elektriciteitsverbruik daalt hierdoor met 

5.000.000 kWh per jaar. 

Onder andere wordt dit bereikt door het verwijderen van 3G-apparatuur. Elke 3G-installatie 

verbruikt ongeveer 3.600 kWh stroom per jaar. 3G is wel weg maar de kasten staan er nog. 

Jeroen Aanraad: "Totaal verbruikt VodafoneZiggo op jaarbasis rond de 283 GWh aan 

stroom, vergelijkbaar met een stad als Eindhoven. 94% hiervan is voor het mobiele netwerk 

van Vodafone, het vaste Ziggo-netwerk en de bijbehorende datacenters. De overige 6% is 

voor onder andere de winkels, callcenters en andere kantoren. Opgeteld willen we jaarlijks 

2% energiebesparing realiseren, een duurzaamheidsdoel dat we ook met het Rijk hebben 

afgesproken.” Bron: VodafoneZiggo. 

 

 

Eutelsat blijft Télécoms Sans Frontières (TSF) sponsoren. De overeenkomst uit 2007 is 

meerjarig verlengd. TSF heeft haar hoofdkantoor in Pau (Frankrijk). 
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De doelstelling van TSF is opnieuw verbindingen tot stand brengen in gebieden waar een 

crisis, van welke aard ook, is ontstaan. TSF is actief in 70 landen. Zie het als Artsen Zonder 

Grenzen maar dan op het gebied van communicatie. 

Bron: Eutelsat en Télé Satellite (NL). Site TSF hier. 

 

 

 

 

De Consumentenbond schrijft: "Als je overstapt van provider kun je flink wat geld besparen. 

In onze vergelijker hebben we alle aanbiedingen verwerkt van alle providers die op jouw 

adres beschikbaar zijn." Zie deze pagina.   

Noot: de Consumentenbond gaat daarmee de commerciële toer op. Men geeft € 10,- 

cashback als men via haar site overstapt.  
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Allerlei (vaak leuke) filmpjes uit de provincie Noord-Brabant zijn te zien op brabantinbeelden. 

Met onder andere een oude foto van de firma Bombeeck aan de Hoogstraat te Eindhoven. 

 1989, begin schoteltijdperk… 

 

 

In het afgelopen jaar is een recordaantal van meer dan 1 miljoen nieuwe 

glasvezelaansluitingen gerealiseerd. 2022 was daarmee een absoluut recordjaar voor 

glasvezel in Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van brancheorganisatie NLconnect. 

Niet eerder ging de uitrol van glasvezel zo snel als in dit jaar. Bron: NLconnect. 
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Begin 2023 zet de VRT een punt achter de website VRT Taal. De site bood taaladvies, -

columns en -nieuws aan. De relevante taalkwesties van VRT Taal zullen zo veel mogelijk 

geïntegreerd worden in de website van Team Taaladvies, de taaladviesdienst van de 

Vlaamse overheid. Bron: VRT en Onze Taal. 

 

 

Er gaan geluiden dat het Franse Canal+ op overnamepad is voor Sky Deutschland. 

Bron en meer: Digital fernsehen en DWDL en Clap Club. 

Het satellietnetwerk Starlink heeft wereldwijd inmiddels meer dan één miljoen abonnees. 

Diverse bronnen, zoals Business AM. Starlink is onderdeel van SpaceX (Elon Musk). 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

 

In het vorige nummer hebben we bericht over het arrest van de hoogste Franse rechter 

(Conseil d’Etat). Deze gaf de Franse media-autoriteit de bevoegdheid om providers, zoals 

Eutelsat, te verbieden bepaalde zenders door te geven. Arcom betwiste eerst deze 

bevoegdheid. 

Update 14 december: Arcom heeft Eutelsat bevolen de drie Russische zenders Rossiya 1, 

Perviy Kanal en NTV door te geven. Legitimatie: de drie zenders zetten herhaaldelijk aan tot 

haat en geweld en brengen vaak nepnieuws. De zenders zijn onder andere te zien in door 

Rusland geannexeerde gebieden van Oekraïne. Oekraïne heeft, net als Frankrijk, het 

Europees verdrag van grensoverschrijdende televisie ondertekend. Een wettelijke basis, 

mede gelet op het besluit van de Conseil d’Etat va 9 december 2022, zo stelt de Arcom. 

Eutelsat stemt daarin toe al stelt ze dat er problemen kunnen ontstaan met NTV+ en Tricolor 

(Eutelsat 36B op 36 graden oost, zie hierna). Deze bieden (betaal)pakketten aan waarin ook 

zenders uit andere landen worden doorgegeven. Ook Express AT1 op 56 graden oost is van 

Eutelsat. 

Bron: Arcom (nieuwsbericht over het besluit), AdvancedTV, Bbtvnews en Euractiv. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/14/einde-vrt-taal/
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/tOzsLfL0xCtwErkiSAF1N5x-FNwb9vDbd1ZD0wRwG8fTA57BkGw5XPrCFlX55Rg-gyjcUi-BxASe_szjb8A5Lw/95DVPqdBfLt68Fa
https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/sky-verkauf-canal-plus-983411/
https://www.dwdl.de/nachrichten/91041/hat_auch_canal_interesse_an_sky_deutschland/?utm_source=
https://clap-club.de/2022/12/16/moeglicher-sky-deutschland-verkauf-canal-bietet-wohl-mit/
https://www.starlink.com/
https://businessam.be/starlink-miljoen-gebruikers-spacex-internet/
https://www.spacex.com/
http://www.eutelsat.com/deploy_tvLineUp/struts/linkPackageSearch.do?b=NTV+Plus
http://www.eutelsat.com/deploy_tvLineUp/struts/linkPackageSearch.do?b=Tricolor+TV
https://www.eutelsat.com/en/satellites/eutelsat-56-east.html
https://www.arcom.fr/larcom/presse/larcom-met-en-demeure-eutelsat-de-cesser-la-diffusion-de-trois-chaines-russes
https://advanced-television.com/2022/12/15/eutelsat-must-stop-broadcasting-russia-channels/
https://www.broadbandtvnews.com/2022/12/14/regulator-calls-on-eutelsat-to-end-russian-channel-distribution/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/french-tv-regulator-urges-eutelsat-to-stop-broadcasting-three-russian-channels/
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Eutelsat heeft 14 december een persbericht uitgegeven. De tekst is kort. Samengevat: 

erkenning van het besluit van Arcom en stoppen binnen de gegeven termijn.   

 

Noot redactie: het gaat om alle satellieten van Eutelsat, dus niet alleen de Hotbird.  

 

Is het besluit van de Arcom en het gevolg daaraan geven door Eutelsat voldoende? Dat kan 

men zich terecht afvragen. In een artikel in Broadbandtvnews (NL) wordt er op gewezen dat 

SES (Luxemburg) via haar satellietvloot de zender RT News uitzendt voor India en Zuid-

Afrika. Met… toestemming van de Luxemburgse autoriteit. 

De redactie stelt dat het een betere oplossing zou zijn via de Eutelsat-satelliet op 36 graden 

oost (36B en 36C en in 2024 de 36D) televisiezenders in het Russisch te brengen met een 

alternatief: een juistere analyse van de situatie in Oekraïne. Niet slecht gedacht. Want… op 

dezelfde plaats is de Express AMU1 actief. 

Rossiya 1, Channel One en NTV werden eind oktober 2022 verwijderd van de Eutelsat 36B. 

De uitzendingen gingen door via de Express AMU1, maar nu gecontroleerd door de 

Russische staat via het staatsbedrijf Russian Satellite Communications Company (RSCC). 

 

  36B 
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Vrijdagmiddag 16 december publiceerde de Europese Commissie de negende boycot-

bepalingen tegen Rusland (zie hier Engels en hier NL). Bij media (Broadcasting) is het 

opschorten van de uitzendlicentie te lezen van deze zenders: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN 

TV en Pervyi Kanal. Motivering: "Deze kanalen staan onder permanente directe of indirecte 

controle van de leiding van de Russische Federatie. Zij worden door de Russische Federatie 

gebruikt voor haar continue en gecoördineerde stroom aan desinformatie en 

oorlogspropaganda, waarmee ze de Russische agressie legitimeert en de steun voor 

Oekraïne ondermijnt. In overeenstemming met het Handvest van de grondrechten 

weerhouden de maatregelen er deze mediakanalen en hun personeel niet van om zich in 

de EU met andere dan omroepactiviteiten bezig te houden, zoals met onderzoek en 

interviews." 

Het besluit EU is hier te vinden. Een samenvatting van alle boycots is hier te vinden.  

 

 

22 december: Eutelsat zal zo spoedig mogelijk beperkingen opleggen conform de besluiten 

van de Arcom (Frankrijk) en de EU.  

De uitzendingen van Rossiya One, Pervyi Kanal en NTV zijn al stopgezet. Die van REN TV 

hangen af van een EU-besluit dat 1 februari 2023 genomen moet worden. 

Ook de doorgifte van zenders uit Iran is gestopt. Transponder 10775 H is leeg. Het gaat om 

de zenders van staatsomroep IRIB (zie hiervoor bij nieuws over de Hotbird). 

Alles tezamen derft Eutelsat veel geld: schatting tussen de 10 en 15 miljoen euro (netto) of 

15 tot 20 miljoen euro EBITDA (bruto). Bron: Eutelsat. 

 

Om Oekraïne online te houden, krijgt het land de komende tijd nog eens minstens 

tienduizend Starlink-satellietontvangers geleverd. Het materiaal is waarschijnlijk door een 

aantal Europese landen betaald.  
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Het Starlink-netwerk is in veel gebieden in Oekraïne nog de enige mogelijkheid voor 

internetverkeer. Bronnen: Dutch Cowboys, NU.nl en TechPulse.  

 

De Russische staatsomroep RT heeft een aparte kerstwens geproduceerd. Een zogenaamd 

Europees gezin, kerst 2023, in de kou en de eigen hamster moet opeten. 

RT wenst alle Europeanen een ‘gelukkig anti-Russisch Kerstfeest’. 

Bron: AD, met de kerstvideoboodschap. Idem De Standaard. Video hier op YouTube. 

 

 

Er zijn veel reacties op deze 'kerstboodschap' van RT gekomen. Doorgaans zoals: 

 

Hardwarenieuws 

 

Schotels zijn er in veel maten en soorten. Dat weten we wel. In een artikel van de Italiaanse 

site 01Smartlife wordt er dieper op ingegaan. Zie hier origineel (Parabola ovale, quadrata o 

rettangolare? Dieci risposte alle vostre domande) en hier Google-NL. 
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De recent in de bioscoop uitgebrachte film Avatar: The Way of Water lijkt verantwoordelijk 

voor vastgelopen bioscoopapparatuur in Japan. Deze nieuwe film maakt gebruik van zowel 

48fps als 24fps, maar niet alle projectoren lijken daar probleemloos mee om te kunnen gaan. 

Bloomberg meldt dat er sprake was van gecrashte filmapparatuur in sommige bioscopen in 

Japan. Het tonen van de film Avatar: The Way of Water voor verantwoordelijk zou zijn.  

Bron: Tweakers.  

Softwarenieuws 

 

In januari komt er een kleine aanpassing van de software voor de Ziggo Mediabox Next. 

Deze kan grote gevolgen hebben (op zwart gaan) als de ontvanger niet met internet van 

Ziggo verbonden is. Bron: Totaal TV. 

 

Niet alleen met de Mediabox Next maar ook met de Mediabox XL zijn problemen te 

verwachten als deze niet met Ziggo-internet verbonden is. Ziggo biedt omruil tegen een Next 

Mini aan. Zie Totaal TV.  

Zie ook het vervolg bij Totaal TV: ook als de ontvanger verbonden is met internet van een 

andere provider dan Ziggo kan deze op zwart gaan. Alom onduidelijkheid. 

Let op: de Next Mini heeft minder mogelijkheden dan de XL en krijgt het tv-signaal via 

internet (WiFi of vaste computerkabel).  

We hebben VodafoneZiggo om een nadere toelichting gevraagd maar vanwege de drukte 

lukte het niet meer voor het uitbrengen van dit nummer een reactie te geven. Wordt vervolgd! 

Het image VTi kreeg 24 december een update naar versie 15.0.2. VTi is er speciaal voor 

VU+ ontvangers. Bron: Parabola (NL). 

Stel je eens voor…. Deze keer: Frans over zijn satelliethobby en Unicable II 

"Sinds eind jaren 80 of ergens in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw was ik actief 

gebruiker van een schotel. Als je destijds met een schotel(tje) onder je arm, dat ding was iets 

van 40 cm meen ik, uit je caravan kwam aan de Spaanse Costa, dan keek iedereen met de 

nodige interesse wat ik allemaal aan het doen was. Ik was immers een stalen pijp in de 

harde Spaanse bodem aan het jensen om daarop het mini schoteltje te bevestigen. 

Nieuwsgierige mede kampeerders kwamen quasi geïnteresseerd vragen wat ik daar 

allemaal op kon ontvangen, en of ik daar zowel de finale van een EK of WK wat de dag erop 

uitgezonden werd, kon ontvangen. En zo ja, of zij ook mochten komen kijken. Al lachend zei 

ik “ja hoor geen probleem, maar ik zit vooraan en het is een “Dutch party” waarbij het niet 

verboden was om de gastheer te fêteren." 😊 Dit was mijn eerste eigen ervaring met 
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satellietontvangst. Eerder, dat moet ergens eind jaren 80 zijn geweest, heb ik samen met 

een kennis zijn enorme schotel (2 meter) op zijn 4 verdiepingen hoge woning helpen 

plaatsen. Die constructie was dermate stevig dat je er minimaal één olifant aan kon 

vastleggen. Waarom hij de schotel op het dak had gepland terwijl er ruimte genoeg in de tuin 

+ vrij uitzicht was werd mij pas duidelijk toen ik dit expliciet aan hem vroeg. Zijn antwoord 

was “dan staat hij dichter bij de satelliet”. Meet-technisch geen speld tussen te krijgen maar 

die 15 meter zouden het toch echt niet doen. Hiermee werd duidelijk dat hij satellietontvangst 

vergeleek met de tot dan normale TV ontvangst via de ether met de alom bekende dipool en 

voor veraf gelegen zenders een dikke draaibare Yagi. Nog los van het feit dat zijn IQ niet 

veel hoger kwam als de gemiddelde 'visstick'. 😊 

Mijn tweede eigen ervaring was met een vrijwel ongebruikte kunststof gecoate aluminium 

KPN-schotel van zo’n 1.2 meter en een onbekende ontvanger met ingebouwde positioner. 

De bijbehorende polarmount van gietijzer woog nogal het e.e.a. maar dat was bij forse wind 

ook wel nodig. Dit was een leuke tijd om eens kennis te maken wat er zo allemaal vrij te 

ontvangen was op de diverse satellieten. Meestal zocht ik naar feeds maar dat had één nare 

bijwerking. De constructie op het schuurdak maakte dermate herrie dat als ik bijvoorbeeld 

van X graden west naar het uiterste oosterse punt ging, dat de buren er wakker van werden. 

De onbekende ontvanger is later nog vervangen door een Strong 4375 die zowel analoog als 

digitaal kon ontvangen als ik mij niet vergis. Met de ingebouwde positioner en een passende 

CI module + gold of magic card een leuke combi om iets anders als alleen maar feeds te 

bekijken. Uiteindelijk is deze set na een aantal jaren gebruikt te zijn, als gevolg van andere 

interesses, op de sloop beland. 

Begin 2003 werd mijn interesse gewekt door de komst van de Dreambox nadat ik hele 

vrachten aan Philips ontvanger voorzien had van nieuwe creatieve firmware. Dan was de 

Dreambox toch wel andere koek. Met de betere ontvangers werd ook mijn schotelpark in de 

loop der jaren gewijzigd/uitgebreid. Ik plaatste mijn T90 wat destijds nogal een operatie was. 

Maar als gevolg van de mogelijkheden van de Dreambox(en) waar ik er inmiddels al een 

paar van had mogen ervaren, had ik ook meer aansluitingen in huis nodig. Toen daar eind 

2008 (vermoed ik) de DM800PVR op de markt kwam werd ik nog enthousiaster. Een HD- 

ontvanger. Daarna zouden er nog vele andere modellen hier in huis verschijnen om mee te 

testen. Ik was immers al jaren lid van het Nederlandse PLi-team waar ik nog steeds 

enthousiast testwerk voor verricht. Het aantal beschikbare testontvangers is dan ook 

gigantisch gestegen. Of dit goed voor de markt is, dat er steeds meer 'fabrikanten', let op de 

'', de markt leken te overspoelen, dat kan men zich afvragen. Persoonlijk denk ik dat als je 

een stuk of vijf echte fabrikanten hebt zoals destijds Xtrend, Dream en VU+, dat zij allen een 

prima boterham hadden en zich niet in allerhande bochten moesten wringen om te kunnen 

blijven concurreren met de nieuwe merken die de markt overspoelden. Maar dat is dan ook 

mijn persoonlijke mening. 

De ontwikkeling voor wat betreft satellietontvangst stond uiteraard ook niet stil maar dat 

betrof veelal ontwikkelingen voor de professionele markt. Eén van die ontwikkelingen wil ik 

hierbij noemen. Unicable maar vooral Unicable II. Hiermee werd, indien een consument 

bereid was om flink in de buidel te tasten, de flexibiliteit van een satelliet ontvangst-installatie 

vele malen flexibeler als hij tot dat moment was. Als je al een twin receiver had dan was je al 

‘koning te rijk’. Met Unicable II en een zo geheten ontvanger met Full Band Capture tuners 

nam de flexibiliteit enorm toe. Je kon, indien gewenst maar liefst tot zo’n 10-13 kanalen 
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tegelijk opnemen waarbij de smartcard veelal de beperking oplegde. De verdere techniek 

laat ik maar even voor wat het is omdat dit buiten mijn kennisniveau ligt, maar het praktisch 

gebruik van deze combinatie is gigantisch. Wat echter ook gigantisch was, dat is de daarmee 

gemoeide prijs. Zeker als je deze techniek met drie of vier satellieten wenste uit te voeren 

zoals je wellicht gewoon was. Immers was de combinatie Astra 1-2-3-Hotbird niets aparts om 

te willen bekijken. Althans bij de hobbyisten. Dan moest je flink investeren in één hele dure 

Jess Unicable II multi-switch met vier Unicable II LNB’s. Het grote voordeel was dan weer 

wel dat je met één coaxkabel veel ontvangers simultaan kon voorzien van signaal van de 

schotel.  

Mijn eerste ervaring met een bescheiden Unicable setup was voor een familielid van mij die 

net over de grens woont in Duitsland en hij ook nog drie inwonende kids had die ook nog TV 

wilden kijken. Veelal Duits FTA. Voor hem heb ik een eerste Unicable setup samengesteld 

met twee zo geheten Wideband LNB’s. Ik heb mij laten leiden door deze Youtube demo. Bij 

hem staat een Uno 4Kse en alle andere ontvangers in huis streamen hun content vanaf de 

VU+ Uno 4K se. Kortom, op zo’n 6-7 plaatsen kan er in principe simultaan TV worden 

gekeken. Ook met een eventueel aanwezige tablet. Kortom, een en al flexibiliteit.  

Mijn tweede ervaring betrof een verzoek van een kennis die grote projecten maakt voor een 

zeer aparte bedrijfstak. Zij hebben een systeem waar op meerdere plaatsen op een locatie 

allerhande content te bekijken is. U wenst, zij draaien. Of dit nu de diverse 

streamingdiensten zijn, standaard TV kijken via kabel, satelliet TV of wereldwijd streamen 

van een remote geplaatste kabelontvanger waar door middel van een multiplex systeem 

overal ter wereld draadloos om meerdere plaatsen in een huis in het buitenland naar de 

programma’s van bijvoorbeeld Ziggo kan worden gekeken. Zij hadden een verzoek aan mij 

of ik een Sky Italië ontvanger kon testen. Uiteraard was ik wel geïnteresseerd om daar 

aandacht aan te schenken. Nu waren daar een aantal factoren die het een en ander 

bemoeilijkten. Mijn Italiaans was enigszins ondergesneeuwd (nooit had ik Italiaans geleerd) 

en naar later bleek moest ik gebruik maken van een Unicable LNB die geschikt was voor 

dCSS. Dat hadden beide Sky Italië ontvangers nodig. Helaas had geen van mijn schotels 

een Unicable II mogelijkheid. Dus maar ‘even’ rondgebeld om op vrijdagmiddag een 

Unicable LNB te scoren. De grote jongens in Nederland hadden, ongetwijfeld als gevolg van 

hun ervaringen dat er in NL weinig behoefte was aan een Unicable setup, hun eerder 

aangeschafte voorraad verkocht en nooit meer aangevuld.  

Uiteindelijk vond ik een mogelijkheid. Er was precies één 

leverancier die nog wel wat apparatuur had liggen waarmee 

zij niets meer deden. Het bleek een schot in de roos voor 

mij. Voor een nette prijs nam ik drie Unicable LNB’s, type 

IDLU-32UL40-UNBOO-OPP over inclusief een Unicable II 

programmer, type IDLU-PROG02-00000-OPN waarmee ik 

deze LNB’s kon herprogrammeren voor de functie 

waarvoor deze bedoel waren + twee Triax koppelfilters. 

Ik kon mijn eerste eigen Unicable installatie opmaken 

indien ik dat wenste. Dat zal ergens in de lente 2023 

gebeuren denk ik. Nu maar weer even terug naar het 

testen van die Sky Italië ontvangers. Daarvoor moest ik 

tijdelijk een schoteltje plaatsen met die Unicable LNB 
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erop. Deze moest ik eerst herprogrammeren voor gebruik van dCSS. Na mij eerst de 

programmering van de betreffende LNB eigen gemaakt te hebben heb ik een voor een de 

beide ontvangers kunnen testen.  

Dit was een mooi avontuur en leuk om de wat betere mogelijkheden van Unicable II eens in 

de praktijk te kunnen testen. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst toch eens iets vaker ga 

experimenteren met alle mogelijkheden van Unicable II. Hobby kost nu eenmaal geld. 

Frans." 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op 28 januari 2023, 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 14 december aangevuld met 

een aantal websites waarop vele radiozenders te vinden zijn, zoals FM Stream, Internet 

Radio Directory, Vistoworld (een Nederlandse site, met stream-url's), NL Radio.net; 

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 22 december: 1.113 inschrijvingen. 

Uitsmijters 

Varia 

Besneeuwde Alpen, 18 december 2022 (bron: ESA): 
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Schotels in den vreemde… 

December 2022. Een middagje Van Abbemuseum (Eindhoven). Het oog viel op enkele 

bijzondere objecten. Zoals een Triax-schotel aan een (toegankelijk) huisje… 

 

Het blijkt te gaan om een kunstwerk van  

 

Voor dit werk reisde Marjetica Potrc naar New Orleans om onderzoek te doen naar de 

herleving van het type woonhuis dat bekend staat als het 'shotgun house'. 

Ook als 'voelobject' beschikbaar voor slechtzienden, blinden en ieder ander: 
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En een foto gemaakt in 2011 op voormalig Philipsterrein Strijp S te Eindhoven: 

 

--- 

 

Wat voor schotel is dit? We vroegen het deskundige Sprietje. Hij schreef: "Dit is een schotel 

voor tweeweg signaal waarmee je signalen van de satelliet kunt ontvangen alsmede signalen 

naar de satelliet kunt sturen. In Europa kun je dit het beste vergelijken met 'Tooway' dat 

gebruikt wordt voor internet via de satelliet als er via aardse mogelijkheden geen of slecht 

internet beschikbaar is.  

Tooway werkt via de KA-band maar dit systeem kan natuurlijk ook voor de KU-band gebruikt 

worden. Zoals je ziet heeft de schotel een hele hoge f/D-verhouding, met andere woorden, 

de lnb staat erg ver van de schotel af. Dit heeft het voordeel dat je met een bescheiden 

schotel toch een heel gerichte bundel signaal naar de satelliet kunt sturen waarmee 

voorkomen wordt dat nabij gelegen satellieten ongewenste signalen ontvangen." Zie hier. 
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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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