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Voorwoord  

Grote internationale spanning blijft zich vertalen in boycots. Omroepen hebben macht op 
de hersenen van kijkers. Zenders worden daarom geboycot of verplaatst, bankrekeningen 
worden geblokkeerd. Dit alles heeft gevolgen voor dat wat we kunnen zien en de wijze 
waarop we een eigen mening kunnen vormen. Vrijheid van meningsvorming versus 
hersenspoeling door valse informatie. Hobbyisten met een draaibare schotel hebben een 
streepje voor…  
 
In dit nummer onder andere: 

 BBC, grote omzetting regionale versies: SD verdwijnt, deel komt terug in HD, 
versnelde invoering van de wijzigingen, ook bij BBC radio; 

 VRT MAX-app ook buiten België te installeren (ingezonden bericht); 

 Frankrijk: bankrekeningen RT France bevroren, zender stelt te moeten stoppen;  

 KPN combineert live-tv en apps in nieuwe KPN TV+ Box; 

 Margarita Simonyan, hoofd RT, gevaarlijk machtige vrouw; 

 Vier Duitse muziekzenders op nieuwe transponder Astra 19,2 oost en er volgen er 
nog meer; 

 Viaplay verhoogt prijzen fors. 
 

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); 

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

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

wereld); 

 Eind februari: voltooiing switch regionale BBC SD naar HD. Schema hier; 

 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 

 

De oplage van het blad van Omroep MAX blijft maar stijgen, als enige omroepblad in 

Nederland. De overige bladen kenden alleen een daling. Zie hier het overzicht, stand derde 

kwartaal 2022. Hekkensluiter is Totaal TV, eigenlijk geen blad van een omroep.   

Bron: Spreekbuis op basis van de NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia). 

 

 

 

De rechten om de Olympische Spelen in Europa uit te zenden zijn voor 2026-2032 gegund 

aan de EBU (European Broadcasting Union) en Warner Bros. Discovery.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-11-januari-2023/
https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-11-januari-2023/
https://forums.openpli.org/topic/93291-kanalenlijst-hans-van-11-januari-2023/
https://forums.openpli.org/topic/93291-kanalenlijst-hans-van-11-januari-2023/
https://www.radiomaria.nl/15-jarig-jubileum/
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/wat-er-te-doen/het-mediamuseum
https://rxtvinfo.com/2023/bbc-one-hd-regional-rollout-sky-freesat-timetable/
https://www.satshow.com/
https://nextnature.net/retrofuture
https://www.radiodayseurope.com/
https://www.radiodayseurope.com/news/radiodays-europe-announces-prague-next-host-city-26-28-march-2023
https://www.facebook.com/groups/100996837205069
https://radioday.nl/
https://www.facebook.com/RadioDayHarlingen
https://angacom.de/startseite
https://www.spreekbuis.nl/max-magazine-stijgt-met-oplage-door/
https://www.nommedia.nl/1854400/Print-oplage.html
https://www.ebu.ch/about
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Omdat Rusland en Belarus na de inval in Oekraïne en hun blokkade daardoor voor het 

Eurovisie Songfestival zich als lid van de EBU hebben teruggetrokken is het juridisch niet 

mogelijk dat deze landen de spelen mogen uitzenden. Legaal dan… 

Zo zullen Rusland en Wit-Rusland de Olympische Winter- en Zomerspelen in 2026, 2028, 

2030 en 2032, evenals de bijbehorende Jeugdspelen, niet kunnen uitzenden. De in de EBU 

deelnemende Russische en Belarus-omroepen hadden zelf hun lidmaatschap 26 februari 

2022 opgeschort dan wel werden door de EBU wegens foute berichtgeving geroyeerd. 

Bron: EBU en ObOb.TV (NL).  

 

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

 
Transponder 12699 V is in gebruik genomen (S2, 8PSK, 23500, 3/4). Daar zijn nu vier 

(Duitse) muziekzenders fta te ontvangen: Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback Get 

Back, Deluxe Rap en Deluxe Rock. Zie ook Infosat en Satellifax. 

 

 

Aufschaltung der vier neuen Sender auf Astra 19,2 Grad Ost ist nur der Anfang. Volgens een 

bericht op Digital fernsehen zijn de vier zenders pas het begin van meer… er zouden er nog 

tien komen.  

De zogenaamde 'testuitzendingen' van de TF1-Groupe zijn gestopt. Deze kwam beschikbaar 

nadat Canal+ niet met de TF1-Groupe tot overeenstemming kwam. Vele Fransen dreigden 

toen hun geliefde TF1-zenders te verliezen. De zenders bleven ook lange tijd na een nieuw 

contract zichtbaar. Tot 17 januari. Drie maanden. Zie ook Télé Satellite et Numérique.  

Op 11377 V waren de vijf zenders plots weg. Op deze transponder kwam wel Euronews 

German SD fta beschikbaar. Vooruitlopend kennelijk op een wijziging (12226 V zal mogelijk 

op termijn stoppen).  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.ebu.ch/news/2023/01/ioc-awards-exclusive-2026-2032-olympic-games-media-rights-in-europe-to-european-broadcasting-union-and-warner-bros-discovery
https://obob-tv.translate.goog/sobytiya/rossiya-i-belarus-veroyatno-ne-smogut-t/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.infosat.de/digital-tv/deluxe-music-vier-neue-musiksender-im-free-tv-auf-astra-192-ost
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id=0158c956db599f2cfc035dc2b2600e35
https://www.digitalfernsehen.de/top-news/astra-deluxe-spartenkanaele-starten-mehr-sender-ueber-sat-1049965/
https://www.telesatellite.com/actu/61702-les-chaines-de-tf1-cessent-leur-diffusion-en-clair-sur-astra.html
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Kurier TV is de nieuwe naam voor de Oostenrijkse zender Schau TV, fta. Zie InfoSat. 

 

QVC Style SD, teleshop DE, weg. De HD-versie is er nog wel, fta. 

Astra 3B op 23,5 oost 

ČT1 JZC HD en ČT1 SVC HD, Tsjechië, code. Onder de mysterieuze namen ČT1 JZC HD 

en ČT1 SVC HD zijn uitzendingen voor Zuidwest-Bohemen (JZC) en Noordoost-Bohemen 

(SVC) verborgen. Bron: Parabola (NL).  

Op 9 januari begon VTM Non-Stop Dokters. Als vervanging van VTM kids. Non-stop of wel 

24/7. Dat klopt niet helemaal… Bij TV Vlaanderen op Astra 23,5 oost is VTM Non-stop 

dokters niet 24 uur per dag te zien. Tussen 00.00 en 06.00 uur is de zender off air. Dit komt 

omdat de capaciteit gebruikt wordt door Canal+ Luxembourg voor Man-X (homo-erotische 

zender). Bij VTM kids viel dat niet op, er waren geen nachtelijke uitzendingen. 

Via onder meer Telenet, Proximus en Antenne TV is VTM Non-stop dokters wel 24 uur per 

dag te zien (en ook via de VTM GO-app). Ook de internetversie van TV Vlaanderen zendt 

VTM Non-stop dokters 24 uur per dag uit. 

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

 

Het was al bekend dat de BBC af wil van de SD-uitzendingen en bezig is haar regionale tv-

programma's om te zetten in HD met DVB-S2. Alleen te ontvangen met een 'moderne' 

ontvanger. Er zijn echter nog steeds kijkers met een oude SD-ontvanger. Voor hen wordt 

nog een tijdje simultaan het oude gebracht tot medio 2024. In het verlengde van de TV-

zenders worden ook de BBC radiozenders overgezet.  

Bron: RXTV. Klik hier bij BBC Radio op het + teken voor een compleet overzicht van 

transponders en radiozenders met hun SID. De omzettingen vinden in Q1 2023 plaats.  

Zie ook InfoSat met de transponders en zenders met hun SID. 

 10788 V en 10803 H vervallen. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.infosat.de/digital-tv/free-tv-sender-schau-tv-umbenannt-kurier-tv
https://www-parabola-cz.translate.goog/clanky/7412/regiony-ct1-s-dalsimi-verzemi-na-satelitu-i-v-dvb-t2/?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.tv-vlaanderen.be/tv-via-internet/
https://rxtvinfo.com/2023/changes-to-bbc-radio-on-satellite/
https://www.infosat.de/radio/astra-282-ost-bbc-setzt-umstellung-von-dvb-s-auf-dvb-s2-weiter-fort
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12422 H is/wordt de transponder voor DVB-S.  

 

De officiële start van de aanpassingen van SD naar HD van de regionale BBC-zenders was 

dinsdag 24 januari. Eind februari moet de operatie voltooid zijn. Officiële Freesat-ontvangers 

moeten de aanpassingen automatisch doorvoeren. 

 

Op 24 januari was het beëindigen van de twee SD-versies van BBC One NI (NI = Northern 

Ireland), BBC Two NI en BBC One South. Eerder stopte op 10818 V BBC One Oxford al.  

Transponder 10818 V is 26 januari van alle SD-versies ontdaan en is in gebruik genomen 

voor nieuwe regionale HD-versies. Thans DVB-S2. Nieuwe SID: 23000. Nieuwe FEC: 3/4. 

 

 

Op 23 januari wist RXTV te melden dat de wijzigingen van de regionale TV-zenders van SD 

naar HD door de BBC versneld worden ingevoerd. Eind februari in plaats van oorspronkelijk 

eind maart zal alles voltooid moeten zijn. Zie hier het tijdschema per zender. 

Kijkers in Londen (13 februari), East en East Midlands (30 januari) voor BBC One. 

De omzetting naar HD van andere zenders zoals BBC Alba (7 februari), BBC Parliament (21 

februari) en BBC Red Button 1 (14 februari). Zie het schema op RXTV. 

PBC, reli, Azië, fta. 

Everyone TV is de nieuwe naam voor Digital UK. Via Freesat worden diverse tv-zenders fta 

op de Astra 28 oost gezet. Zie Advanced TV. 

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

Rai Sport+ HD heeft het plusje laten vallen en heet nu dus Rai Sport HD, zowel code als fta. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Meer nieuws van de Rai. De regionale versies worden van SD naar HD omgezet. Bedoeld 

voor kijkers die via DVB-T (terrestial) kijken, later T2. Bron: Rai Südtirol (idem hier).  

De aanvoer voor DVB-T (later T2) gebeurt vanuit de Eutelsat 5 West B. De Italiaanse 

zenders zijn daar in multistream fta te ontvangen, ook in BE en NL, zie bijvoorbeeld Lyngsat 

voor de transponders. Of op termijn de zenders ook in HD via de Hotbird beschikbaar zullen 

komen is nu nog niet bekend. Ze zullen dan gecodeerd zijn (Rai, tivùsat). Zie ook Parabola 

(NL). 

CCTV4 SD, China, weg. CCTV 4E (11585 V) in HD, fta. 

Radio Supersound, Italië, nu ook fta op 12111 V.  

DAB+ 

Nederland 

Geen bijzonder nieuws op DAB+-gebied uit Nederland gevonden. Wim stuurde wel foto's in 

gemaakt op 21 januari van de zendmast in Nijmegen, Ambachtsweg. Waarvoor dank!  

DAB+ kanaal 12B: twee dipolen voor DAB+. Verder nog de FM-antennes voor Sublime op 

89,8 MHz en Sky Radio op 101,1 MHz en bovenop DVB-T2.  

 

België 

 

De lokale DAB+-proefprojecten worden verlengd met een periode van 3 jaar. Dat heeft de 

Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse 

audiovisuele media, beslist. Daarnaast worden, onder bepaalde voorwaarden, ook een 

beperkt aantal steunzenders toegelaten. Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, ging 

mailto:specials@detransponder.nl
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met de lokale radiozenders in gesprek om hen het nieuws te brengen.  

Bron: VRvdM en Benjamin Dalle. 

 

 

In de Oostkantons kan de DAB+ uitbouw starten. Op kanaal 8A komen naast de publieke 

zenders van de BRF ook de deels* private zender 100'5 - Das Hitradio (Eupen). Bron: 

Satellifax. * indirect neemt BRF hier in deel. 

Noot: de zenders BRF 1 en BRF 2 zijn al via DAB+ op de kanalen 6B, 6C en 6D te horen in 

Brussel en Wallonië. Straks dus ook via kanaal 8A vanuit het eigen gebied. 

 

 

 

De Limburgse radiozender FM Goud (Noord-Limburg en Maasland) vroeg via Facebook hoe 

men naar de omroep luistert. De uitkomst na 1.000 reacties is verrassend: het merendeel 

luistert digitaal (43% DAB+ en 19% online). Analoog (FM) is nog goed voor 38%.  

Hoewel niet representatief, dat DAB+ op één en FM op twee staat is toch opmerkelijk.  

Zie ook RadioVisie. 

 

Duitsland 

 
Fijn voor onze lezers in Duitsland of aan de grens. De komende twee jaar wordt de tweede 

landelijke Bundesmux versterkt met 18 nieuwe zenders. Bron: Digital fernsehen en Satellifax.  
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https://www.benjamindalle.be/post/lokale-dab-proefprojecten-worden-verlengd-met-3-jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostkantons
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https://www.facebook.com/fmgoud/posts/pfbid02vZnhEB7LXutZ5ZF5mxPzkTU8MwvHfLN6q7PWBM4JzWEVYyaRAQMfYFyaugT7Eebil
https://radiovisie.eu/facebookpeiling-fm-goud-dab-groeit-bliksemsnel/
https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/radio/antenne-deutschland-dab-plus-sendernetz-ausbau-1048585/
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id=c9b40080b162dd827fb2eddab524d243
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Kabel, IPTV, DVB-T2, FM, AM, KG, LG, 2/4/5G, streams, apps, enzovoort 

 

In totaal hebben 18 partijen vorig jaar een aanvraag ingediend voor één of meerdere lokale 

commerciële FM-frequenties. Dit blijkt uit analyse door RadioWereld.NL van een WOO-

verzoek. Radio Simone spande de kroon en deed een aanvraag voor maar liefst negen FM-

frequenties. Bron: RadioWereld.  

 

Ingewijden melden aan NU.nl dat de bestaande radiozenders de minimumprijzen die in de 

voorlopige plannen staan, te hoog vinden. Qmusic, Sky Radio en Radio 538 moeten dit jaar 

waarschijnlijk minimaal ruim €15 miljoen gaan betalen. 

Twee kavels, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden, worden nu nog voor € 0,00 

aangeboden. Een kavel is bedoeld voor nieuwsradio, zoals BNR nu maakt. Het andere voor 

Nederlandstalige muziek, zoals 100%NL nu uitzendt. Zie meer bij NU.nl.  

 

 

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. 

Netflix gaat voor het einde van dit kwartaal strengere regels rond het delen van 

wachtwoorden afdwingen. Gebruikers die hun login delen met iemand buiten hun 

huishouden moeten daarvoor een extra bedrag per maand betalen. Bron: RTL Nieuws. 

 

 

KPN heeft zijn 50Mbit/s-abonnement verwijderd uit zijn aanbod. Het goedkoopste 

abonnement via DSL heeft nu 100Mbit/s down en 10Mbit/s up. Dat abonnement is 

goedkoper geworden, net als andere internetabonnementen. Bron: Tweakers. 

 

 

KPN lanceerde 23 januari een totaal nieuwe manier van televisiekijken in Nederland. Met 

KPN TV+ komen het allerbeste van live tv en de beste streamingapps voor het eerst samen 

op één scherm. Hierdoor wordt het voor tv-kijkers makkelijk om naadloos te zappen van je 
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https://www.nu.nl/media/6248133/radiostations-vinden-15-miljoen-voor-fm-frequentie-volgens-ingewijden-te-hoog.html
https://www.marketingreport.nl/RadioCorp-Slam-en-Mediahuis-Audiohuis-Sublime-akkoord-met-loslaten-clausulering/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5360531/netflix-account-delen-wachtwoorden-betalen
https://tweakers.net/nieuws/205944/kpn-verwijdert-50mbit-s-abonnement-en-verlaagt-prijzen-andere-abos.html
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favoriete tv-zender naar Netflix, Disney+ of Videoland en weer terug. En het is mogelijk om te 

zoeken naar die ene film of serie in het tv- of streamingaanbod en je zo met één druk op de 

knop te voorzien van het beste entertainment. Met KPN TV+ maakt KPN de verbinding met 

de huidige generatie tv-kijkers voor wie bingewatchen van Netflix en Videoland minstens zo 

belangrijk is als het zappen tussen NPO en RTL. Nodig: de KPN TV+ Box. Een kleine 

ontvanger, zuinig, draadloos aan te sturen. Vergelijkbaar met de Ziggo Mediabox Next.  

Bron: KPN pers en KPN TV+. En RTL Nieuws. En Marketing Report. 

 

 

Ziggo blijft nog hogere upload op kleine schaal testen. Ondanks dat Ziggo een verhoging van 

de uploadsnelheid heeft aangekondigd voor alle internetabonnementen voor consumenten 

en zakelijke gebruikers, blijft het kabelbedrijf doorgaan met testen. Bron: Totaal TV. 

 

 

Meer bij Totaal TV. Ook: opzeggen via Ziggo moeilijk.  

 
Zie hier een overzicht van de prijzen van Viaplay in 2023 bij diverse opties/providers. 

Lokale omroepen 
Nederland 

 

Het Bestuur van Stichting OKE Media heeft tot haar grote spijt het besluit moeten nemen dat 

er door haar geen nieuwe aanvraag voor de zendmachtiging zal worden ingediend om na 1 

januari 2024 de publieke media-instelling te mogen zijn voor de gemeenten Zaltbommel en 
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https://gostreaming.nl/wat-kost-viaplay/
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Maasdriel. Dat wil zeggen: Radio Oké FM houdt er mee op. Het bestuur van de zender voor 

de Bommelerwaard, met een grote schare luisteraars in Altena, laat dit maandag 16 januari 

weten in een nieuwsbericht op de eigen website.  

Redenen: steeds meer streekomroepen moeten worden gevormd, verouderde apparatuur en 

onvoldoende FM-bereik. Het geld om te investeren is er niet. 

 

  

WEEFF (Enkhuizen en regio) heeft als zevende streekomroep van Nederland het 'Keurmerk 

Nederlandse Streekomroepen' toegezegd gekregen. Op 27 januari zal het keurmerk officieel 

door de NLPO worden uitgereikt. Bron: WEEFF.  

 

  

Lokale omroep Dit is Helmond (DiH) moet meer educatieve programma’s maken, 

bijvoorbeeld over de ramadan. Bovendien kan de zender volgens de lokale politiek bijdragen 

aan het verkleinen van de kloof met de burgers. Die aanbevelingen kwamen dinsdag 24 

januari tijdens een vergadering over de gevraagde extra financiële steun van € 85.000,-.  

Alle politieke partijen steunen het voorstel van het stadsbestuur, waardoor de gemeente 

Helmond dit jaar in totaal € 165.000,- uitkeert aan de omroep. Bron: AD. 

 

     

De gemeente Zwolle vraagt het Commissariaat voor de Media om een onderzoek in te 

stellen naar RTV Focus. De lokale omroep van de provinciehoofdstad ligt sinds afgelopen 

zomer onder een vergrootglas, toen oud-stagiairs vertelden zich onveilig, misbruikt en 

gekleineerd te voelen. Daar komt nu bij: huurachterstand, geen verplichte financiële 

verantwoording en 'twijfels over het functioneren van het bestuur'. Bron: RTV Oost. 
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Het Commissariaat voor de Media besluit GooiTV aan te wijzen als lokale publieke media-

instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Wijdemeren. 

De aanwijzing is geldig van 3 april 2023 tot 3 april 2028. Bron: CvdM. 

België 

 

De Brusselse lokale radio Eazy FM, die eind september in alle stilte zijn FM-zender uitzette, 

krijgt van de Vlaamse Regulator voor de Media nog tot 1 maart om opnieuw in de lucht te 

komen. Anders wordt de erkenning ingetrokken. Eazy FM wordt geëxploiteerd door de VZW 

Radio Candy. Bron: RadioVisie en VRvdM. 

 

AVS, de regionale zender die een deel van Oost-Vlaanderen bedient, krijgt van de 

ondernemingsrechtbank van Gent vijf maanden de tijd om een herstructurering door te 

voeren. Ook de meeste andere regionale tv-zenders hebben het moeilijk. Hoe komt dat en 

wat is eraan te doen? Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) werkt aan een 

plan. Bron: AVS, VRT en VRT. 

Reacties en vragen van lezers: VRT MAX app buiten BE installeren 

Johan stuurde ons een methode om de VRT MAX app ook buiten België te gebruiken. We 

twijfelden dit te plaatsen maar als het zo makkelijk gaat…  

Hij schrijft: "Ben een vaste lezer van jullie nieuwsbrief. Gebruik zelf naast satelliet de NLziet 

app. Helaas werkt de terug- of vooruitkijken niet of beperkt op de VRT zenders. Erg jammer 

nu de serie ‘het verhaal van Vlaanderen’ is begonnen op VRT en ik het begin heb gemist. 

Zag in het laatste nummer van de special de vermelding van de VRT Max app. Dacht deze 

dan te proberen maar helaas. Voor Nederlanders is deze voorzien van een geoblock, in 

verband met rechten. 

Er is echter een manier om het wel aan de praat te krijgen. Voor de app moet je daarvoor 

een VRT profiel aanmaken. Doe dat met een Belgische postcode (1043 Brussel 

bijvoorbeeld). Als je dan de VRT Max webpagina vervolgens opent, inlogt en de genoemde 

serie wilt kijken, wordt er gevraagd naar bevestiging dat je daadwerkelijk in België woont. Dit 

kan op twee manieren: via de Belgische DigiD, of via een mobiel nummer dat start met 

+32XXXXXXX. Zo’n tijdelijke nummer kun je gratis vinden op https://getfreesmsnumber.com/ 

Een advertentie blocker is trouwens aanbevolen op die site. 

Kies een van de 13 Belgische nummers en vul dat in als verificatie nummer op de VRT 

website. Even later zie je de vier cijferige verificatie binnenkomen op getfreesmsnumber. 
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Invullen op de VRT site en je profiel is nu geverifieerd als Belgisch. Er zullen vast 

alternatieve sites zijn die ook werken met een gratis sms service. 

Inmiddels de eerste paar afleveringen alsnog terug gekeken. Kijk de rest wel weer live. 

Wellicht interessant voor jullie lezers, die wel van een experiment houden. 

Groet, Johan" 

Redactie: dank je Johan. Er is nog een andere manier… als je iemand in België kent vragen 

om het VRT profiel aan te maken en jou de code te geven… Minder omslachtig.  

Overigens kan ook de app van VTM geactiveerd worden, zelfs op je smart-tv. Idem voor 

GoPlay (van thans nog SBS Belgium). Proberen…  

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

Wetenswaardigheden 

 

CNN is een nieuwe versie begonnen: CNN Business Arabic. Zakennieuws in het Arabisch. 

Bron: Télé Satellite et Numérique. Enkel via een site, zie hier. 

 

 

Op Antarctica is apparatuur geïnstalleerd voor het ontvangen van veertien Russische tv-

zenders. Op de zuidpool is een onderzoekstation (Novolazarevskaya) waar ongeveer 70 

Russen werken (Novolazarevskaya). Deze kunnen echter via internet al TV kijken. Wat is 

dan het nut van een speciale beam vanuit de Express AM8..? Zit hier meer achter? Dit 

vraagt onze bron, de Russische site ObOb.TV zich af.  

Drie andere Russische onderzoekstations op Antarctica krijgen enkele TV-zenders via de 

Express 103. Het aantal zenders zal nog worden uitgebreid.  

Bron: ObOb (NL).   

  

De Eutelsat 5 West A-satelliet, oorspronkelijk ontworpen voor een levensduur van 15 jaar, is 

met succes buiten gebruik gesteld na meer dan 20 jaar in een baan om de aarde gedraaid te 

hebben. De ontmanteling van de satelliet ging als volgt. Eerst werd de satelliet in een baan 

400 km boven de oude geostationaire baan gezet. Het voortstuwingssyteem werd drukloos 

gemaakt en het elektrische apparatuur uitgeschakeld. Als laatste handeling werd op 13 

januari de telemetriezender gedeactiveerd vanuit het Issy-les-Moulineaux Satellite Control 

Center. De diensten van de 5A zijn in 2020 al overgenomen door de Eutelsat 5 West B.  

Bron en meer bij Eutelsat. 

Noot: op de hier goed te ontvangen 5 West B zijn Franse zenders te zien (pakketten door Bis 
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en Fransat, deels fta) en veel Italiaanse zenders van de Rai. De Italiaanse zijn fta te zien. Er 

is wel is een S2X tuner nodig, multistream. Zie bij KOS of Lyngsat voor de transponders. 

 

 

Exit SBS Belgium. Het moederbedrijf van onder meer Play4 en GoPlay gaat 14 februari door 

het leven als Play Media. Meer bij TVvisie. 

 

 

Ziggo lanceert maandag 30 januari een nieuwe reclamecampagne. De bekende buurmannen 

zien we niet meer terug. In plaats daarvan staan de eindeloze mogelijkheden van 

technologie centraal. De campagne komt samen in één centrale boodschap: ‘Maak vandaag 

fantastisch’. Bron: VodafoneZiggo. 

 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

De Oekraïense zender ICTV2 maakte gebruik van twee satellieten: de Astra 4A (4,8 oost) en 

de Amos 3 (4 west). Dat werd te duur. De Astra is nu afgevallen. Aan de exploitant van 

Amos betaalt de zender volgens een bericht van Detector Media (NL) tussen de 200.000 en 

300.000 UAH/grivna per maand. Gelet op de koers op 15 januari 2023 (1 grivna is € 0,0025) 

zou dit € 7.500,- per maand zijn. Een hoog bedrag als je inkomsten uit reclame, zacht 

gezegd, onder druk staan door de oorlog.  

ICTV2 is overigens de nieuwe naam van eerst ICTV Ukraine.  

De zender 1+1 International werd omgedoopt naar 1+1 Ukraïna.  

 Amos 3.  

Met een goede schotel (> 1m) en gunstige weersomstandigheden in BE en NL te ontvangen. 

 Astra 4A, 11766 H. 
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Radio Texel brengt iedere zondag om 20.00 uur een programma in het Oekraïens. Gemaakt 

door een Oekraïense journaliste die op de hotelboot in de haven van Oudeschild verblijft. 

Het programma wordt later in de week herhaald. Te beluisteren op Texel via 106.1 FM en 

online wereldwijd via de site. Bron: Radio Texel. Meer over de hotelboot bij NH Nieuws. 

 

De zender Ukraine World News TV gaat in de ether nadat aan alle wettelijke procedures is 

voldaan met betrekking tot de herregistratie van de naam, het logo en het 

programmaconcept. Momenteel is de procedure voor het wijzigen van de naam van Tak TV 

in Ukraine World News en het herontwerpen van het programmaconcept aan de gang.  

Bron: UWN (NL). 

 

 

In het vorige nummer schreven we al dat Rusland gratis diverse Russische TV-zenders gaat 

aanbieden in de bezette gebieden in Oekraïne. Gratis: hardware (schotel, speciale 

ontvanger), installatie en geen abonnement. Kijken kan alleen via de door software beperkte 

ontvangers. Zie ook de column hierover van Chris Dziadul bij Bbtvnews (NL). 

Na Tricolor TV, NTV-Plus, Orion en MTS TV vormt Russkiy Mir ('Russische Wereld') het 

vijfde Russische platform. Het wordt het 'ondersteund' door het All-Russian People's Front 

(ONF) en omvat de zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, de regio's 

Zaporozhye en Kherson, de Krim en de stad Sebastopol. 

Wat zeker is, is dat de oorlog al aanzienlijke gevolgen heeft voor de satelliettelevisiemarkt in 

Rusland. Eerder deze maand meldde de branchepublicatie Telesputnik dat binnenlandse 

fabrikanten voorbereidingen treffen om satellietschotels te produceren om een tekort op te 

vangen in de eerder door westerse bedrijven geleverde schotels. Triline Systems, een van 

die fabrikanten, opent later dit jaar een vestiging in de buurt van Moskou. 
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Russische bedrijven zijn gevraagd om samen te werken in de media- en telecomsector. Door 

dit te doen, zullen ze niet meer afhankelijk zijn van westerse technologie. 

 

       

 

De Franse krant Le Monde meldt (NL) 21 januari dat de Franstalige versie van RT (Russia 

Today), RT France, stelt noodgedwongen te moeten stoppen. Reden: de bankrekeningen 

van RT France in Frankrijk  zijn bevroren. Dat is gebeurd in het kader van de Europese 

sancties tegen Rusland, wegens de oorlog in Oekraïne.  

Het kantoor van RT France zit in een buitenwijk van Parijs. Bij RT France werken 123 

mensen. De zender dreigt met vergelding: de Franse media in Rusland zullen eenzelfde lot 

ondergaan.  

Ook andere media nemen het bericht over, zoals de VRT en Télé Satellite et Numérique. 

Een stopdatum zou 21 januari 2023 zijn.  

Zie ook dit bericht bij Le Monde (NL): de dagen zijn geteld. Geplaatst 19 januari 2023. 

Op zondag 22 januari was RT France nog gewoon te zien op de Express AM8 op 14 graden 

west (11634 V). Net als haar zusterzenders RT Arabic, RT DE (RT auf Deutsch) en RT 

Espanol. 
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De Twitterpagina van RT France (https://twitter.com/RTenfrancais) is geblokkeerd. Tenzij je 

VPN hebt. Een van onze lezers zag de site en Twitter via VPN met als locatie de USA.  

 

Elders op Twitter wel het persbericht, geplaatst door Xenia Fedorova, Présidente et directrice 

d’Info de RT France. 

 

WikiPedia noemt voor de zender een slotdatum: 21 januari 2023. Opmerkelijk… WikiPedia 

meldt voor RT auf Deutsch ook een slotdatum (2 maart 2022). Ook deze zender is nog 

gewoon via de Russische satelliet te zien met actuele programma's.  

 

RT France, en haar zusters, zijn eigendom van het persbureau Kremlin ANO TV Novosti, 

een propaganda-kanaal van het Kremlin.  

 
Bron: NRC. 

Op 28 januari 2023 (uitkomen van dit nummer) zijn er nog steeds uitzendingen van RT 

France op de Express AM8. Afwachten… 
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Margarita Simonyan, het hoofd van de Russische staatszender RT, heeft in een gesprek op 

de Russische staatstelevisie verteld hoe ze droomt van de terugkeer van een groot en 

machtig Rusland. “Een land dat beangstigend is voor anderen", zei ze onomwonden.  

De grote fan van Poetin waarschuwde dat Rusland er niet voor zou terugdeinzen om 

kernwapens te gebruiken tegen tegenstanders. Margarita Simonyan staat sinds de invasie 

van Oekraïne op de sanctielijst van de Europese Unie. Ze mag de EU niet meer binnen en al 

haar eigendommen zijn er bevroren. Bron (met video): HLN. 

  

Hardwarenieuws: Viasat TRIA 

Op de site van Viasat vonden we deze foto: 

 

Aparte LNB. Uit nader onderzoek blijkt het te gaan om de Viasat TRIA. De LNB dient ook 

voor het uploaden naar de satelliet van een opdracht voor internet. Zie deze video op 

Facebook.  
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Meer informatie op de site van Viasat. Hieruit blijkt dat de installatie in afgelegen gebieden 

ook dienst kan doen. Bijvoorbeeld voor omroepen en hulpdiensten om lokaal berichtgeving 

door te geven. De schotel/TRIA wordt gericht op de ViaSat-1-satelliet. Gericht op Amerika. 

Later volgen nog twee satellieten, een voor Europa en een voor Azië/Pacific. Zie hier voor 

ViaSat-internet en hier voor de ViaSat-2 (2017 gelanceerd) hier de ViaSat-3-satelliet. 
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Softwarenieuws 

Geen bijzonder softwarenieuws te melden deze keer. Wie weet er iets? Stuur in! 

Nog te melden: Google Translate is van Google en werkt het best in de browser van Google: 

Chrome. Bij veel berichten in de UP/DOWNLINK staat een bronvermelding met als het om 

een buitenlandse bron gaat (NL) er achter. NL met een link naar de vertaling door Google 

Translate. Deze blijkt vaak niet te werken in bijvoorbeeld Firefox. Wij kunnen daar niets aan 

doen… Google wil iedereen pushen naar haar eigen Chrome. Weet je een oplossing? Mail! 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op 28 januari 2023, van 11.00 uur tot 16.00 uur, een 

clubdag gepland. Volgende: 25 februari. 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 27 januari 2023: 1.121 inschrijvingen. 

Uitsmijters 

Varia 

 

Omroep Brabant bracht een reportage van de Oekraïense TV-zender 1+1 over de opvang 

van 360 vluchtelingen in Breda in een gevangenis.  

Het betreft de monumentale koepelgevangenis waar de tralies niet mogen worden 

verwijderd. Hoe kijken ze in Oekraïne naar onze opvang? Zie hier met video. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Schotels in den vreemde… 

 

Foto gemaakt in 2016 voor Playboy in Marokko.  

Vrouw zonder hoofddoek… schande? ;-)  

Dus zo… beter..?: 
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Bron: reisverslag op Music fort he eyes. 

Zie ook eenzelfde yurt (video) hier. 

Inzoomen geeft  =    

zijnde  

Welke provider zou men in Mongolië hebben? Wat staat er als logo op de schotel? We 

hebben deskundige Sprietje deze vragen voorgelegd en kregen als antwoord: "DDISHTV, lid 

van de Asia-Pacific Broadcasting Union, werd in 2008 opgericht om het voorstel van de 

Mongoolse regering uit te voeren om meer televisiekanalen in hoge kwaliteit op het 

platteland uit te zenden. Het is officieel begonnen met uitzenden in juni 2008." 

Dank je Sprietje. Zie Wikipedia over deze provider en zie hier de site van de provider. 

Satelliet, de enige manier? Hetzij direct via een satelliet maar wellicht in de toekomst met 

IPTV via Starlink met de mini-satellieten van Elon Musk die internet geven. Wie weet... 

 

dat  

D  
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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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