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Voorwoord  

2023 zal een bijzonder jaar worden. Internationaal bemoeit de politiek welke zenders via 
welke satelliet te zien mogen zijn. Denk aan het jammen door Iran van zenders via de 
Hotbird en de boycotten van de EU en als gevolg het uitwijken naar Russische satellieten. 
Nationaal komt er een nieuwe veiling voor commercieel landelijke FM-vergunningen. Er 
zullen zenders op FM verdwijnen, mede door de beperking van maximaal drie zenders per 
bedrijf, inclusief huurders. We volgen het zo goed mogelijk, lezen jullie mee? 
 
In dit nummer onder andere: 

 VRT met speciale app voor auto; 

 VTM met nieuwe zender Non-Stop Dokters; 

 Het rommelt in de mijnstreek; 

 BBC wijzigt regionale zenders van SD naar HD; 

 België: sinds 1 januari moet verkochte radio DAB+ hebben; 

 Stichting BREIN wint weer zaken tegen illegale IPTV; 

 Twee Oekraïense satellieten gelanceerd; 

 Gratis Russische TV in bezette gebieden; 

 Ziggo: beperkte verhoging uploadsnelheid in mei; 

 € 300 miljoen voor SES voor Astra 1P, Astra 1Q en SES-26. Volgend jaar actief; 

 UWN start 22 januari. 
 

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: 

 11 januari 2023. 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); 

 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, Business AM is op DAB+ in Vlaanderen (ochtendprogramma) gestart; 

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

 11 februari. Beeld en Geluid opent nieuw Mediamuseum (het eerste interactieve ter 

wereld); 

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

 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; 

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

 23 tot 25 mei, Anga Com in Keulen.  

Algemeen omroepnieuws 

 

Op maandag 2 januari is NPO Radio 4 overgegaan in NPO Klassiek. Te beluisteren via de 

radio en via de website npoklassiek.nl en de eigen zender NPO Klassiek app. Zie hier. 

De naamswijziging was direct bij FM, DAB+ en DVB-T2 te zien. Pas op 10 januari bij Canal 

Digitaal (in kapitale letters) en Ziggo (in normale letters). 

Bij de NPO zelf was de app van de zender vernieuwd maar de apps NPO Start en NPO 

Luister nog niet (4 januari). De persvoorlichter gaf ons aan: "De NPO Radio 4 app kan in de 

Appstore (Apple) en Playstore (Android) geüpdatet worden. Daarna moet het nieuwe logo en 

de nieuwe naam zichtbaar zijn. Het kan echter per type device verschillen; oudere modellen 

willen soms niet meer updaten. Mocht dit nog problemen geven, dan horen we graag op welk 

device het niet werkt. De vraag om aanpassing van de nieuwe naam en het logo staat uit bij 

de collega’s van NPO Start; dit zal dan ook spoedig worden opgelost." 

De NPO heeft actief allerlei providers benaderd, het is aan hen de naam aan te passen. 

11 januari: ook de apps van NPO Klassiek en NPO Luister zijn weer bij de tijd. Net als NPO 

Start. 
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Interesse in dit onderwerp? Lees hier dan verder. Met het besluit van 20 december 2022. 

 

De Raad van Bestuur van de NPO heeft op 10 januari 2023 besloten om de eerste financiële 

sanctie voor Ongehoord Nederland vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke 

Code NPO te handhaven. Ongehoord Nederland had bij de onafhankelijke Adviescommissie 

Bezwaarschriften Publieke Omroep bezwaar gemaakt tegen de sanctie maar de 

Adviescommissie heeft de NPO op alle punten in het gelijk gesteld. De boete wordt wel met 

10% verlaagd. Bron: NPO. 

Comedy Central Extra is gestopt, was onder andere te zien bij KPN en Ziggo.  

 

SBS6 heeft zijn vormgeving gewijzigd. De zender, die onderdeel is van Talpa Network, heeft 

daarbij ook een ander logo verkregen. De letters 'SBS' zijn weg. Bron: Marketing Report.  
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Omroep Brabant krijgt tijdelijk een nieuwe naam. Tijdens carnaval gaat de omroep verder 

als: Roeptoetgat. 

 

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

Lilo.TV nam de plaats in van Welt der Wunder TV (deze is dus weg). Op de oude plaats van 

Lilo.TV kwam Volksmusik. DE en Oostenrijk, fta. Zie de details over Lilo hier. 

 

Europe 2 in plaats van Virgin Radio, Frankrijk, fta. 

 

De Canal+ Groupe heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de Turner Group 

(thans bekend als Warner Bros. Discovery).  

De doorgifte van  zenders Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, 

Warner TV en CNN voor Frankrijk is daarom gestopt. Dit deelde Canal+ 10 januari aan haar 

abonnees mee. Bron: Télé Satellite et Numérique (NL). En Bbtvnews. 

Noot: CNN is nog steeds fta op 11626 V te zien.  

Astra 3B op 23,5 oost 

 

vtm KIDS stopte 9 januari. Via VTM GO zijn programma's van de zender nog te zien.  

Zie Totaal TV. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.telesatellite.com/actu/61648-les-negociations-ont-mal-turner.html
https://www-telesatellite-com.translate.goog/actu/61648-les-negociations-ont-mal-turner.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.broadbandtvnews.com/2023/01/11/warner-bros-discovery-channels-leave-canal/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/opnieuw-stopt-lineaire-zender-content-verschuift-naar-streamingdienst/
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De zender werd vervangen door VTM Non-stop Dokters. 24/7 verschillende ziekenhuis-

series. Zie VTM zelf en HLN en Nieuwsblad. Beide, net als VTM, onderdeel van DPG Media. 

Op de site van VTM stond de zender begin januari al in de programmagids.  

Eerste programma op 9 januari, 16.30 uur. 

 

Op maandagmorgen 9 januari was de aankondiging te zien: 

 

Dinsdag 10 januari was ook de naam in de infobalk aangepast en de epg toegevoegd. 

TV Noe, religie, Tsjechië, van HD naar SD, fta. 

ČT3. De derde Tsjechische publieke zender, is 1 januari gestopt. Zie Parabola (NL). 

 

NPO Klassiek is sinds 1 januari een feit. Canal Digitaal wist de naam pas 10 januari aan te 

passen in de infobalk.  

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

Diverse regionale versies van BBC One en Two verschenen in HD, fta. Er volgen er nog. 

Denk aan: BBC Two NI. NI = Northern-Ireland. Zowel in een versie voor Noord-Ierland als 

een versie voor de republiek Ierland. Transponder 12168 V, SID 1199 (Ierland) en 1200 

(UK). 

Testuitzendingen van de BBC (TV: BBC One 2x en BBC News, radio: BBC Radio Wales FM 

en BBC Radio Foyle) op transponder 12422 H, fta. Op 11 januari volgden er meer, in totaal 

nu 33 zenders.  
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De BBC gaat gebruikers van oude SD-ontvangers waarschuwen met een tekst. Deze is niet 

te zien op ontvangers die wel geschikt zijn voor HD. Bron: RXTV. 

 

De QR-code gaat naar de site hdsatelliteupgrade.co.uk  

Smithsonian, zowel SD als HD, weg. 

RXTV heeft een tijdlijn voor 2023 t/m 2034 geplaatst met de verwachte wijzigingen bij 

Freeview (aards) en satelliet-tv. Zie hier. 

BoXmas is weer The Box, fta. 

MTV XMAS is weer MTV 90s, code. 

Trace Xmas is weer Trace Hits, fta. 

GREAT! Romance is terug, fta. 

NOW Xmas is NOW Rock, muziek, fta. 
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5 januari: That's 60s in plaats van Classic Hits, muziek, fta. De aankondiging: 

   

Start van de zender: 6 januari, 6 PM (UK). Er is ook een That's 70s. Deze is thans alleen 

lokaal (Manchester) via Freeview te zien maar heeft ook plannen voor verspreiding via de 

satelliet. Zie ook Bbtvnews en RXTV. 

Op 11 januari zijn ook testuitzendingen begonnen van That's 80s (11344 V, SID 55280), fta. 

De officiële start zou 16 januari zijn, zie RXTV. 

 

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

Music Box Polska stopte 1 januari. De zender is nog te zien via de website en Poolse 

kabelnetten. Zie Satkurier (NL).  

 

Al Masshad staat in de startblokken, fta. Landnummer +971 = Verenigde Arabische 

Emiraten. Zie ook Facebook. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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HRT Int. HD, Kroatië, verdween 2 januari. De zender gaat door via de Eutelsat op 16 oost. 

TBN (Trinity Broadcasting Network, een Amerikaanse religieuze organisatie) heeft al haar 

zenders van 12303 V gehaald. Het gaat om de zenders TBN Europe HD, Al Horreya, 

Hillsong, Kanal Hayat, Life TV, Nejat TV, TCI en TBN Polska.  

BBC Persian en Iran International HD hebben de noodtransponder 11219 H verlaten. Het 

jammen door Iran op de eigenlijke transponder lijkt gestopt. 

De Belgisch Franse radio- en tv-zenders van TéléSat hebben 10891 H verlaten. Ze waren al 

een aantal maanden op de nieuwe transponder 11411 H te ontvangen, code. 

RIK Sat SD is weg. RIK Sat HD kwam op een andere transponder, Cyprus, fta.  

Ook radiozender RIK3 is daar te beluisteren, fta. 

 

Eutelsat promo is gestart op 11200 V. Hiervoor heb je wel een S2X tuner nodig. En moet je 

de variabelen juist instellen, zoals een bijzondere FEC 32/45. De meeste standaard 

ontvangers kunnen dit niet aan. Zie onder andere Satkurier (NL). 

 

RT Doc HD is plots gestopt. Als je transponder 112476 H scant dan staan de namen van RT 

(de nieuwszender die onder de EU-boycot valt) en RT Doc HD er nog wel. RT gaf al langer 

geen beeld, RT Doc HD staat nu ook, na elf jaar, op zwart. Zie ook Satkurier (NL).  

 

Thai TV Global Network is gestopt.  

Liefhebbers van Thaise zenders kunnen op deze site terecht. 
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DAB+ 

Nederland 

Alle geplande regionale DAB+ zenders  voor spectrumlaag 4 (= niet-landelijke publieke en 

commerciële regionale omroepen, kanalen 5A, 5B, 6A, 7C,  8B en 12B) zijn sinds 30 

december 2022 in bedrijf. De komende periode wordt gebruikt om de resultaten te evalueren 

en, indien nodig en betaalbaar, aanpassingen te doen. 

Hier een foto van de zendinstallatie 7C in Meppel, 8 januari gemaakt door Wim. Staat op een 

industrieel gebouw aan Groeneveld en Meppelerdiep. Wim: "De dipolen aan de zijkant zijn 

de DAB+ antennes. Rechts de schotelantenne voor de aanvoer van de programma’s. 

Antennehoogte van 41 m is genoeg voor Meppel en omgeving. Vermogen is 600 W e.r.p. 

Waarvoor de sprieten op de masttoppen dienen, is onbekend. 

Op hetzelfde gebouw heeft vele jaren een 70 cm amateurrelaisstation gestaan. De functie 

daarvan is inmiddels door andere relaisstations overgenomen. De antenne is in mei 2021 als 

laatste verwijderd. De elektronica is al lang daarvoor verwijderd omdat het gebouw een 

aantal jaren buiten gebruik geweest is en er geen elektriciteit was." 

      

 

 

  

Groot Nieuws Radio Non-stop (met christelijke muziek) is sinds donderdag 29 december in 

heel Nederland te beluisteren op DAB+ kanaal 9C. Dit zal duren tot 1 september. Dan is op 

9C de hoofdzender te beluisteren. De reden ligt in de nieuwe FM-veiling. Bron: GNR.  

De zender in Zwolle is 30 december op kanaal 12B ingeschakeld. Ook kanaal 7C werd in 

Meppel op zender gezet (in vaktermen: 'aangestoken'). Kanaal 5B in Biervliet is nu ook OK. 

Alles dus net voor 1 januari… 

mailto:specials@detransponder.nl
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Na vier maanden uitgezonden te hebben is Just Music en Waanzin gestopt. De zender was 

te horen in Eindhoven en regio via DAB+ en online. Bron: Justwaanzin.nl.  

De zender was een experiment van Hendrik van Nellestijn. Hij wilde een nieuw format 

uitproberen en kijken of het publiciteit opleverde. Daarin is hij geslaagd. 

Welke zender de plaats op kanaal 7B in gaat nemen is nu nog niet bekend. 

De DAB+ zender waar onder andere de lokale omroepen in de Noordkop op te horen waren, 

is tijdelijk uit de lucht. De reden is niet technisch van aard maar het niet doorgaan van een 

fusie van de stichtingen van RTV Noordkop en LOS Den Helder. Ook de elektraprijs speelt 

een rol. Bron: Noordkop Centraal, 2 januari 2023. 

 

België 

 

"Vanaf 1 januari 2023 mogen in België geen nieuwe huishoudelijke radiotoestellen meer 

worden verkocht die enkel analoge radiosignalen (AM en FM) kunnen ontvangen.  

Elk nieuw toestel dus moet minstens ook DAB+ kunnen ontvangen. Al is dat op zich geen 

nieuws, want die verordeningen werden vorig jaar al opgenomen in de mediadecreten van 

de verschillende Belgische gewesten." Voor autoradio's geldt sinds december 2020 al een 

dergelijke verplichting. Bron: RadioVisie. 

 

Op 9 januari was het eindelijk zover. Na maanden testuitzendingen start Business AM op 

DAB+ en online. Zie persbericht.  
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 exit… 

Q-DOWTOWN (hip-hop) is sinds maandagavond 9 januari verdwenen van de landelijke 

Vlaamse mux 5A/5D en werd vervangen door Joe 80’s-90’s. Die laatste zit voorlopig ook nog 

tegelijk op 11A maar kreeg daar het niet mis te verstane zendernaam ‘We Verhuizen’. Het 

heeft er dus alle schijn van dat er heel binnenkort iets nieuw mag worden verwacht op 11A 

vanuit DPG Media. Bron: RadioVisie.  

 

Duitsland 

 

 

Bron: InfoSat. Site zender hier. Gestart op 2 januari. Op 9 januari werd de geluidskwaliteit 

nog duidelijk verbeterd. Bron: Satellifax. 

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

 

In ons vorige nummer haalden we berichtgeving aan van Totaal TV dat bepaalde Ziggo-

ontvangers in januari op zwart kunnen gaan als ze niet verbonden zijn met Ziggo-internet. 

We kregen 28 december een bevestiging van VodafoneZiggo.  

De volledig tekst: "In januari voeren we een software-update uit voor de Mediabox XL en de 

Mediabox Next. Daarvoor is het belangrijk dat de mediabox goed functioneert en conform 

handleiding/instructie is aangesloten op het internet van Ziggo. Klanten waarvan we zien dat 
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hun Mediabox XL of Mediabox Next op dit moment niet goed verbonden is met het internet 

hebben we hierover inmiddels geïnformeerd. Ook hebben we klanten gevraagd hun 

mediabox op de juiste manier aan te sluiten, dan wel (in het geval van de Mediabox XL) om 

hun mediabox kosteloos om te wisselen voor een nieuwe, werkende mediabox." 

 

 

De veiling van de landelijke commerciële FM-kavels gaat naar verwachting minstens € 122 

miljoen opleveren. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, die in opdracht 

van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de waarde van de negen FM-

kavels bepaalde. Dit en meer details bij RadioWereld. 

RadioCorp, de eigenaar van de radiozender Slam! en Mediahuis (eigenaar van Audiohuis en 

radiozender Sublime) zijn akkoord met het loslaten van de clausuleringen bij de veiling van 

radiofrequenties. Mediahuis en RadioCorp hebben dit aan Marketing Report bevestigd.  

Er blijven alleen clausuleringen over voor een nieuwszender (met minimaal 50% nieuws, 

actualiteiten en informatie) en voor Nederlandstalige muziek (minimaal 50%). 

Ziggo gaat in februari de volgorde van een aantal zenders in de Ziggo-lijst aanpassen: 

 

 

De ACM meldt 11 januari: Voor het eerst hebben meer Nederlandse huishoudens een 

abonnement op internet, tv of telefonie via glasvezel dan via koperverbindingen. Er zijn 2,39 

miljoen abonnementen via glasvezel (+11.000 ten opzichte vorige kwartaal) en 2,25 miljoen 

via koper (- 6000).  

  

Sinds 4 januari is Vibe Radio ook te horen in Arnhem op FM (89,6 Mhz).  

Bron o.a.: Radiofreak en Vibe Radio. 
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De Franstalige RTL radio is 1 januari gestopt met uitzenden via de lange golf (234 kHz).   

Zie hier en kijk naar de interessante video van verleden en heden. De zender verbruikte aan 

elektra hetzelfde als 3.000 Franse huishoudens. Er werd door de komst van andere 

technieken (FM, DAB+, internet) steeds minder naar geluisterd. Er is dus begrip bij de 

programmamakers voor het stoppen. Er volgt nog een besluit of de masten (200 meter) in 

Beidweiler (zie hier) en Junglinster (foto hier) worden gehouden of gedemonteerd. 

 

 

Het Franstalig radiostation RTL is onderdeel van Groupe M6. Tot 2017 viel de zender direct 

onder RTL Group maar was altijd actief vanuit Parijs (zie hier). 

 

Meer afschakelingen: Bauer (UK) stopt in januari met het uitzenden van Absolute Radio via 

de middengolf. De zender is nu enkel via DAB+ en online te beluisteren. Bron: RadioToday. 
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De VRT meldt 9 januari 2023: 

 

"Maandag 9 januari 2023 – Altijd en overal luisteren naar VRT-podcasts en de meest recente 

nieuwsupdates? Dat kan voortaan ook in de wagen. De apps van VRT MAX en VRT NWS 

zijn vanaf nu beschikbaar voor Apple CarPlay en Android Auto. Zo luister je onderweg, nog 

handiger én veiliger, naar alle VRT-radioprogramma's, -podcasts en digitale streams in de 

apps van VRT MAX en VRT NWS." 

Meer informatie, onder andere over het verbinden van de app, vind je hier. 

 

Lokale omroepen 
Nederland 

 

Meer dan 45 lokale omroeporganisaties ontvingen eind 2022 extra subsidie vanuit de 

regeling van het Stimuleringsfonds. Omroepen waarvan de subsidieaanvraag is gehonoreerd 

zullen participeren in een kennis- en begeleidingsprogramma van het Stimuleringsfonds. 

Hiervoor zijn drie kwartiermakers aangetrokken. Bron: NLPO.  
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Voor de periode 2023-2027 willen vier gegadigden de zendtijdlicentie in de gemeente Hoorn. 

WeeFF, Radio Bontekoe, Ons Westfriesland en 'van Hoorn zeggen' hebben zich hiervoor 

aangemeld. De laatste wordt voorgedragen aan de gemeenteraad als keuze van het college 

van burgemeester en wethouders. Nu de gemeenteraad dus nog. Bron: Regio Online.  

Aan de site van 'van Horen zeggen' wordt al gebouwd.  

 

Per 1 januari is de gemeente Voorne aan Zee door herindeling een feit. Voorheen: Brielle, 

Hellevoetsluis en Westvoorne. De lokale omroep: LINQ. Bron: CBS.  

 

Goed nieuws voor de luisteraars van Feel Good Radio (Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en de 

regio). Het Commissariaat voor de Media heeft besloten om de uitzendvergunning van de 

zender voor vijf jaar te verlengen. Bron: Feel Good Radio. 

 

Na vier maanden uitgezonden te hebben is Just Music en Waanzin gestopt. De zender was 

te horen in Eindhoven en regio via DAB+ en online. 

 

 

Streekomroep Bie Os (Zuid-Limburg) zendt voorlopig geen programma’s meer uit op de 

radio. Dat hebben de vrijwilligers besloten die sinds zaterdagochtend 7 januari het 

omroepgebouw in Urmond bezetten. Er is onvrede over het bestuur. De politie is opgeroepen 

maar treedt niet op ("er is een demonstratie gaande").  
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Bron o.a. L1, De Limburger en Stadindex/Urmond. Op de site van Bie Os hierover: niets. 

De gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen maken zich grote zorgen over de onrust die 

heerst bij de lokale omroep BieOs. Bron: 1Limburg. 

 

Zondag 8 januari: bezetting omroepgebouw Bie Os voorbij, radiozender nog uit de lucht.  

Op 9 januari de melding: "Sinds vanochtend 11:00 uur zijn de radio uitzendingen weer te 

beluisteren via de gebruikelijke kanalen." 

Op de Facebookpagina van Bie Os werd 12 januari een vreemd bericht geplaatst… 

 

 

  

Ondertussen is een groep ex-vrijwilligers van BieOs een eigen omroep begonnen. Op 10 

januari ging men van start voor de Westelijke-Mijnstreek onder de naam Doorstart-TV.  

Bron: de Limburger.  

Op de site van Doorstart-TV blijkt dat men programma's via YouTube aanbiedt.  

 

Nieuwsplein33 krijgt de vergunning voor de gemeenten Amersfoort en Leusden. Dit heeft het 

CvdM besloten. Het bezwaar van Eemland1 is afgewezen. Bron: De Stad Amersfoort. 
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Reacties en vragen van lezers: boycot zenders en stand tivùsatkaart 

Jozef werd getriggerd door de artikelen over de boycot van zenders die als origine Rusland 

of Iran hebben. Hij wil graag daar het volgende aan toevoegen: "Op Monacosat 

(Turkmenistan) 52 oost zit nog een gecodeerd zenderpakket van provider Big Bang TV met 

Russische tv-zenders. Deze zendt vermoedelijk uit voor Russisch sprekenden in 

Turkmenistan. De Russische zenders staan onderaan in het zenderoverzicht in Russisch 

alfabet Россиа24 is dus Rossia24. Op deze satelliet zitten ook Iraanse zenders (maar niet 

het Engelstalige PressTV!). Op 45 oost Azerspace kunnen ze in Bulgarije de Russische 

zenders ook nog ontvangen, wel in gecodeerd pakket. BNT4 is fta en een paar Franse 

zenders. In Bulgarije is men minder anti-Rusland gestemd (dat geldt zeker ook voor Servië 

op de zgn. Westelijke Balkan). Een aantal Bulgaarse tv-zenders (o.a. BNT 1 t/m 3). zit fta op 

33 Oost." Hij verwees ook naar een artikel uit november over de boycot van audiovisueel 

materiaal uit Rusland en Belarus (Wit-Rusland), zie hier en hier. Jozef: "In dit laatste 

overzicht is ook terug te vinden hoe de Russische overheid de persvrijheid in Rusland 

wettelijk aan banden legt. In de rest van Europa zijn tv- en radio aan licenties gebonden met 

toezicht vanuit de overheid. Onder meer leeftijdstoezicht (Kijkwijzer over Pietje Bell). Er is 

voor de EU een verplicht quotum aan Europese producties. De reclamezendtijd mag niet 

meer dan 12 minuten per uur zijn. Dat is 20% (wordt in Polen ruim overschreden)." 

Eerder geschreven we over het per 21 december 2022 aanpassen door tivùsat (Italië) van 
de codering zodat illegale ontvangers die in omloop zijn geen beeld meer kunnen doorgeven. 
Lezer Eugen volgt dit en nam voorbereidingen. De stand per 28 december volgens Eugen: 
"Vanaf 21-12-2022 worden de kaarten voorzien van een nieuwe CAM-key. De oude 
blauw/witte kaarten worden volledig uit gefaseerd (zij ondersteunen de nieuwe beveiliging 
niet). De Oro kaart ging op zwart. In de WE CAM gestopt en binnen een paar minuten weer 
beeld. Kaart terug in de ontvanger met OSCam en ook daar weer gewoon beeld.  
Dit lijkt echter de eerste stap van de aanscherping. Verwacht wordt dat de Oro nog meer 
updates zal krijgen waardoor OSCam gebruik onmogelijk wordt… Nu wordt de Nera (CAID 
1856) actief aangeboden. De Oro zijn simpelweg rest/voorraad partijen.  
De WECAM CI+ werkt alleen met de Oro! De Nera alleen met de laatste tivùsat Telesystem 

CI+. Daarin is de kaart meteen gepaired met de module. Uiteindelijk blijft de Nera dan over. 

In de officiële tivùsat boxen blijven de Oro kaarten werken tot ze worden uitgefaseerd. 

Hetzelfde geldt voor de kaarten die in gecertificeerde tivusat CI+ modules zitten. Maar 

vooralsnog nog beeld…" Aldus Eugen. Ben je het Italiaans machtig en wil je meer weten 

over de codering van tivùsat? Volg dan de discussie op dit forum. 

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

 

In Oekraïne heeft Starlink, het systeem van Elon Musk dat snel internet via satelliet aanbiedt, 

een groot verschil gemaakt. Iraanse activisten hopen nu op hetzelfde.  

Hoewel de Iraanse autoriteiten geen algehele blackout instelden, ligt het internet er deels uit 

of wordt het zó vertraagd dat het moeilijk is voor demonstranten om beelden van de 

protesten met de buitenwereld te delen. Een verbinding via Starlink kan een oplossing 

bieden. Ze moeten Iran worden binnengesmokkeld. Bron: BNR en Trouw. 

 

 

Zoals aangekondigd heet het Agentschap Telecom sinds 1 januari 2023: RDI. Rijksinspectie 

Digitale Infrastructuur. Deze naam past volgt de RDI beter bij het takenpakket. Tegelijk zijn 

de e-mailadressen en telefoonnummers aangepast. Bron: RDI. Met promovideo. 

 

 

 

SES heeft 11 januari bekend gemaakt een lening van € 300 miljoen te hebben gekregen van 

de Europese Investeringsbank (EIB van de EU).  

Met het geld zullen drie satellieten worden gekocht. Deze zullen op termijn als Astra 1P en 

1Q op 19,2 graden oost en SES-26 op 57 graden oost (vervanging van de NSS-12). Ze gaan 

video en netwerkverbindingen leveren.  

De lanceringen staan gepland in 2024. Dekking: West-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 

De bediening van de volledig softwaregedefinieerde satellieten gebeurt vanuit Betzdorf, het 

hoofdkantoor van SES in Luxemburg.  

Bron: SES. 
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11 februari 2023 is het zo ver; het eerste interactieve Mediamuseum ter wereld gaat open! 

Ontdek de invloed van media in een unieke gepersonaliseerde ervaring. Zie Beeld en Geluid. 

Het Mediamuseum omvat meer dan vijftig interactives, honderden uren aan audiovisueel 

materiaal en vele objecten uit de mediageschiedenis. Zie Beeld en Geluid, BM en Villamedia. 

 

 

De Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem) heeft 14 december 2022 een uitspraak 

gedaan over het aanbieden van illegale IPTV. Zie de volledige uitspraak hier. 

De zaak was aangespannen door de Stichting BREIN (nieuwsbericht hier), Talpa TV bv, RTL 

Nederland bv en FOX Netherlands. De aanbieder zat inmiddels in de Dominicaanse 

republiek.  

Het oordeel (zie 3): staken van de activiteiten. Anders wordt een dwangsom opgelegd van € 

10.000,- per aangeboden pakket met een maximum van € 500.000,-. Verder moet hij inzage 

geven in de IPTV-pakketten (aantallen en geldbedragen, zie 3.4). Alle kopers moet hij een 

brief of e-mail sturen. De tekst werd door de Rechtbank voorgeschreven (zie 3.5). Als hij dit 

niet doet dan staat er weer een dwangsom op (€ 5.000,- per dag, max € 250.000,-).   

 

Onder Nederlandse gebruikers van illegaal aanbod is het Bittorrent protocol nog altijd het 

populairst. BREIN richt zich daarom naast het op rechterlijk bevel laten blokkeren van 

toegang tot open internationale illegale torrentsites - die allang niet meer in Nederland 

worden gehost - ook op illegale ‘private trackers’. Dat zijn besloten Bittorrent sites met allerlei 

soorten content, boeken, films, muziek, series. Bron: Stichting BREIN.  

Eerder meldden we dat de radio- en tv-zenders van de Iraanse staatsomroep IRIB van de 

Hotbird waren verwijderd en dat ze verschenen op de Russische satelliet Yamal 402 op 55 

graden oost. Ook daar zijn ze nu verdwenen. Het pakket is thans fta te zien op een nog 

verder oostelijke plaats: Intelsat 39 op 62 oost, beam Midden-Oosten. Zie site Intelsat. Op de 

frequenties 10972 V en 10978 V. De ontvangstomstandigheden zijn minder gunstig - 

multiplexers delen één transponder, waardoor het signaal zwakker wordt. Zie Satkurier (NL). 
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Zoals je kan zien gaat deze beam ook over een stuk West-Europa. De Intelsat 39 is 

toegevoegd aan Kanalenlijst Hans van 11 januari 2023. Test: de transponder 10972 V gaf 

voldoende signaal op een één meter Triax in Nederland. Probeer maar eens. 

Noot: een Amerikaans bedrijf (Intelsat) uit het vrije Westen geeft dus zenders door van een 

dictatoriale staat…  

 

 

Op de site van Digital Bitrate kan je kiezen voor veel scanners. De webbeheerder is op zoek 

naar iemand die een scanner zou kunnen draaien voor de Paksat 1R. Deze satelliet hangt 

op 38 graden oost en heeft onder andere kanalen in de C-band. Heb je een schotel en LNB 

geschikt voor de C-band en kun je de Paksat 1R aan? Neem dan contact op. 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

26 december. Russen melden problemen met het nieuwste model van de iPhone. Een 

nieuwe Apple-update zou in Rusland niet zijn doorgevoerd, waardoor bellen, ook via WiFi, 

met de iPhone 14 niet altijd meer lukt, meldt de krant Gazeta.  

Officieel verkoopt Apple geen telefoons meer in Rusland sinds maart 2022, maar ze worden 

via bepaalde winkelketens nog wel geïmporteerd. De telefoon is erg populair in het land. Zo 

zendt de staats-tv zelfs reclames uit waarin mensen worden opgeroepen het leger in te 

gaan, zodat ze een iPhone voor hun kinderen kunnen kopen.  

Bron: AD en ED. 

De Nationale Raad van Oekraïne voor televisie- en radio-uitzendingen heeft ETNOTV 

opgenomen in de lijst met programma's van buitenlandse tv- en radio-organisaties (zie hier). 

Apart? Deze zender komt uit Estland. Volgens nieuwe Oekraïense wetgeving, die over drie 

maanden van kracht wordt, zal aan alle omroepen uit de EU gratis een licentie worden 

verleend. Bron: Media.info (NL). 
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Stroomuitval… hoe houd je het trunknetwerk (de backbone) van internet toch actief? Lees er 

over in een artikel van Mediasat Info uit Oekraïne (Google-NL). 

 

Op 3 januari werd de Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd vanaf de ruimtehaven Cape 

Canaveral (Florida, VS). Met zijn hulp werden 114 satellieten in een baan om de aarde 

gebracht, waaronder twee Oekraïense: PolyITAN-HP-30 en EOS SAT-1.  

Het EOS SAT-1 ruimtevaartuig is eigendom van het Oekraïense bedrijf EOS Data Analysis. 

EOS SAT-1 is ontworpen om het aardoppervlak te observeren in het optische en infrarode 

bereik. Het is ook de eerste satelliet van de groep die speciaal is ontworpen voor het 

monitoren van landbouw- en bosgrond. 

De PolyITAN-HP-30 nanosatelliet is speciaal gemaakt voor de 30e verjaardag van de 

onafhankelijkheid van Oekraïne. Bron: Mediasat (NL).  

 

 

Het Commissariaat voor de Media (NL dus) heeft op 22 december 2022 voor vijf jaar een 

licentie gegeven aan TV Rain (Dohzd, TVR Studios bv). Deze voormalig Russische zender 

heeft nu een studio in Amsterdam. De eerdere licentie, van de media-autoriteit uit Letland, 

was 6 december 2022 ingetrokken. We berichtten hier eerder over. Zie hier de link naar het 

besluit. TVR Studios bv is op 6 december 2022 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Met ingang van 1 januari 2023 is de Indiase entertainment-, film- en televisiezender Zee TV 

Rusland gestopt met uitzenden op het grondgebied van Rusland en Wit-Rusland door de 

beslissing van de auteursrechthebbende. Bron: Parabola (NL).  

 

 

Sinds 15 januari is Rusland begonnen met de installatie van apparatuur voor het bekijken 

van het Russian World satelliet-tv-project. Het is alleen bedoeld voor inwoners van de 

zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Luhansk, evenals de bezette gebieden van de 

regio's Zaporizhia en Kherson, de Autonome Republiek van de Krim en de stad Sebastopol. 
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De zenders zijn alleen te zien met speciaal geprogrammeerde ontvangers (NOVA01).  

Bron: Mediasat (NL).  

Satelliet: Express AT1 (56°E). Site Russische pakket hier (NL). We zien daar dat alles gratis 

is: de apparatuur, de installatie en het kijken… naar de vele staatszenders…  

  

Ukraine World News start 22 januari. Veel details over de verspreiding per satelliet zijn nog 

niet bekend. Mogelijk via de Astra 4A (4,8 oost) of Amos 3/7 (4 west). Beide in West-Europa 

goed te ontvangen. 

Bronnen: Detector Media (NL) en Mediasat. Site UWN hier. Bericht over startdatum hier. 

Er is al nieuws te zien via sociale media als YouTube, Facebook, Instagram en TikTok.  

Hardwarenieuws: Satlink ST-6986 signaalmeter + CES 2023 

 

Er is een nieuwe signaalmeter van Satlink op de markt gekomen. Deze scant zowel aards 

(T/T2), kabel (C) als satelliet (S/S2). Kan overweg met de modernste techniek zoals HEVC. 

Een uitgebreide beschrijving vind je bij Satkurier (NL).  

 

Commentaar redactie U/D: Jammer dat er geen kaartlezer in zit. Voor de hobbyist wellicht te 

moeilijk. Verder moet je rekening houden met het gegeven dat als je hem niet regelmatig 

gebruikt de accu het al snel begeeft. 
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Hardware Info heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen die op de 

CES 2023 te zien waren. Mooi ingedeeld naar soort apparaat. Zie hier.  

Softwarenieuws 

 

 

Ziggo verhoogt in mei 2023 voor alle abonnees de uploadsnelheid. Heb je nu bijvoorbeeld 

Internet Start dan ga je van 20 naar 30 Mb upload. De downloadsnelheid verandert niet. 

Bron: Ziggo met een tabel. Kleine stapjes… maar toch. Zonder extra kosten. In mei dan. Het 

is bekend dat Ziggo per 1 juli altijd prijswijzigingen doorvoert.  

 

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. 
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Uitsmijters 

Varia 

Świebodzin is een Poolse stad (zie Wikipedia). Bij toeristen bekend omdat er sinds 2010 een 

36 meter hoog Christusbeeld staat (Christus Koning). Wat velen niet weten dat deze Jezus 

een drie meter hoge gouden kroon op heeft met een speciale reden. In de kroon zitten 

zendmasten voor internet verborgen… zonder kroon staat dat wat raar…  

Bron: EW: "Een Poolse krant ontdekte in 2018, tot woede van sommige gelovigen, dat op het 

hoofd zendmasten zijn geplaatst, verborgen dankzij de goudkleurige kroon." Van onderaf niet 

te zien. Het beeld heeft een eigen website. Zie ook NU.nl over de oplevering in 2010. En de 

Poolse site Fakt (NL). 

   

  
 dat 

D  

 

D 
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Schotels in den vreemde… 

 

Satellietwinkel… gaat over op kabel..? 

 

Hoe lang blijft deze schotel met LNB nog heel..? 

 

Blijven lachen..! 
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Dit geeft vakantiegevoel…  

dat  

D  

 

D 

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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