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Voorwoord  
Is in Nederland in (lange) tunnels de doorgifte van FM en DAB+ verplicht? En hoe zit dit in 
Vlaanderen? In dit nummer staat een uitgebreid artikel waar veel research voor is gedaan. Wet, 
beleid, contracten. Doe er je voordeel mee en meld het als je geen ontvangst mocht hebben in een 
bepaalde tunnel terwijl dit normaal wel moest!  
 
In dit nummer onder andere: 

 Radio-ontvangst in tunnels, heruitzendsysteem is soms verplicht; 

 KPN Digitenne CI+ cam in Enigma2-ontvanger, het kan!; 

 1Vallei en Rhenen FM staan in de startblokken; 

 Einde Kanalenlijst Hans – rotatinglijst?; 

 Multifeed of draaibare schotel? Er zijn veel opties; 

 RT France en RT DE gaan door, programma's worden buiten EU gemaakt. 
 

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: 

 10 februari 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); 

 11 februari. Beeld en Geluid opent voor het publiek het nieuwe Mediamuseum (het eerste 

interactieve ter wereld); 

 11 t/m 17 februari. Radio Veronica keert voor heel even terug naar De Norderney voor de 

uitzending van de Super 70s.  

 

 13 februari, World Radio Day (Unesco). Thema 2023: Radio and Peace; 

 14 februari. SBS Belgium verandert haar naam in Play Media; 

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

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

 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; 

 t/m 3 september 2023, Evoluon, tentoonstelling RetroFuture. Kaarten/info hier.  

Algemeen omroepnieuws 

 

De fusie van RTL NL en Talpa Network is van de baan. De ACM geeft geen goedkeuring. De 

wijzigingen van de overnameplannen zijn onvoldoende. Binnen enkele weken komt de ACM 

met het officiële besluit.  

Volgens de ACM ontstaat er door de overname een te machtige partij in het commerciële 

medialandschap. Dat leidt tot prijsverhogingen voor adverteerders en voor 

telecomaanbieders die de zenders doorgeven. Uiteindelijk betaalt de consument daarvan de 

rekening. Bron: ACM (30 januari 2023). 

Zie ook: persbericht RTL Group, persbericht Talpa Network, RTL Nieuws en andere media, 

zoals uitgebreid door David de Jong bij Marketing Report. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-10-februari-2023/
https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-10-februari-2023/
https://forums.openpli.org/topic/93751-kanalenlijst-hans-van-10-februari-2023/
https://forums.openpli.org/topic/93751-kanalenlijst-hans-van-10-februari-2023/
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/wat-er-te-doen/het-mediamuseum
https://www.radioveronica.nl/nieuws/bezoek-het-legendarische-veronicaschip-in-amsterdam
https://www.radioveronica.nl/nieuws/radio-veronica-week-lang-live-vanaf-het-veronicaschip-super-70s
https://www.unesco.org/en/days/world-radio
https://www.unesco.org/en/days/world-radio/radio-peace
https://www.playmedia.be/
https://rxtvinfo.com/2023/bbc-one-hd-regional-rollout-sky-freesat-timetable/
https://www.satshow.com/
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://nextnature.net/retrofuture
https://www.acm.nl/nl/publicaties/conclusie-acm-overname-talpa-door-rtl-leidt-tot-machtspositie
https://media.rtl.com/meldung/No-approval-expected-for-the-proposed-merger-of-RTL-Nederland-and-Talpa-Network/
https://talpanetwork.com/pers/nieuws/geen-goedkeuring-voor-voorgenomen-fusie-tussen-rtl-nederland-en-talpa-network
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5362510/fusie-rtl-en-talpa-van-de-baan-toezichthouder-bezwaren
https://www.marketingreport.nl/ACM-wijst-overname-Talpa-Network-door-RTL-Group-af/
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Zie persberichten NPO. En zoals verwacht reageert ON! negatief hierop. 

 

 

Radio Veronica meldt: "Van 11 t/m 17 februari keren we met Radio Veronica voor heel even 

terug naar De Norderney voor de Super 70s. En ook jij bent daar natuurlijk van harte 

welkom! Het schip is tijdens de uitzendingen in het weekend van 12:00 tot 18:00 uur te 

bezoeken en op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur. Je kunt van bovenaf een kijkje nemen in 

de radiostudio en de beste 70s-albums shoppen in de pop-up store van onze vrienden van 

Concerto." 

 

Na 85 jaar is de BBC op 27 januari gestopt met BBC Arabic Radio. Ook tien andere talen 

stopten, zoals Chinees, Indisch en Perzisch. Allemaal onderdeel van de BBC Worldservice 

waar forse besparingen zijn. Het Arabisch werd in 1938 de eerste 'vreemde taal' voor de 

BBC radio. Bron o.a. New York Times, Al Jazeera. Zie ook YouTube. 

Op TV gaan BBC Arabic HD en BBC Persian HD wel door. Onder andere fta op de Hotbird. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://pers.npo.nl/persberichten/npo-voornemens-derde-sanctie-op-te-leggen-aan-omroep-on#content
https://ongehoordnederland.tv/2023/01/31/persberichten/npo-bestuur-valt-de-democratie-aan/
https://www.radioveronica.nl/nieuws/bezoek-het-legendarische-veronicaschip-in-amsterdam
https://www.radioveronica.nl/luister-naar-super-70s
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_world_service
https://www.nytimes.com/2023/01/30/business/media/bbc-arabic-radio-end.html
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/27/bbc-world-services-ends-arabic-radio-after-85-years
https://www.youtube.com/watch?v=r7K_trgwszw


        UP/DOWNLINK, jaargang 13, nummer 3                    
 

10 februari 2023  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 4/26 
  

  

Het lijkt er op dat de BBC deze lente een nieuwe nieuwszender brengt: BBC News.  

Zowel voor het VK (UK) als de hele wereld. Met een studio in Londen (overdag en avond), 

Washington DC en Singapore. De presentatoren werden 2 februari voorgesteld. Bron: BBC. 

Wat is er zo nieuw aan BBC News? Men stelt een uitsluitend nieuwszender te zijn met twee 

feeds: een voor het VK (indien nodig) en een voor de wereld. Zie RXTV.  

In feite worden het huidige BBC News (voor het VK) en BBC World news (voor de wereld) 

samengevoegd.  

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

Sky Documentaries HD Germany (voorheen Nat Geo Germany) en Sky Nature HD 

(voorheen Nat Geo Wild), Sky DE, code. 

Astra 3B op 23,5 oost 

Canal+ Domo, Skylink, weg. Canal+ Action wordt 28 februari verwacht. Zie Parabola (NL). 

STORY4 HD, Skylink, Tsjechië, code. Zie ook Parabola (NL): een zender die zich richt op 

gezin en vrouwen. 

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

   

De BBC blijft schuiven met (regionale) radio- en tv-zenders. SD wordt geconcentreerd op 

12422 H. HD wordt de norm. Eind februari zou alles voltooid moeten zijn.  

Een overzicht (2 februari 2023) met de datums vind je bij RXTV.  

Op 1 februari werden de SID-nummers op 10818 V vervangen door de zendernamen BBC 

Four HD (van 10847 V), CBeebies HD (van 10847 V), BBC Two Wales HD (van 10947 V) en 

BBC Scotland HD (van 11024 H).  

Nieuw op 10818 V: BBC One East HD en BBC One East Midlands HD.  

Volgt nog: BBC One London HD (14 februari). Alle zenders zijn fta. 

 

Op 10847 V: BBC Two Wales weg (naar 10818 V). BBC One E Yorks and Lincs HD (BBC 

One Y&L HD) verscheen 7 februari. BBC One South East HD komt uiterlijk op 23 februari.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2023/bbc-unveils-presenter-line-up-for-news-channel
https://rxtvinfo.com/2023/bbc-announces-new-news-channel-presenters/
https://www-parabola-cz.translate.goog/clanky/7428/super-blb-odstartuje-vysilani-canal-plus-action-28-2-2023/?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www-parabola-cz.translate.goog/clanky/7426/skylink-se-rozsiril-o-novy-program-v-cestine-story4-hd/?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://rxtvinfo.com/2023/bbc-hd-upgrade-latest/
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Op 11024 H verschenen BBC Alba HD (2x) en BBC One West Midlands HD (BBC One WM 

HD) op 7 februari. Weg naar 10818 V: BBC Scotland HD, BBC Four HD en CBeebies HD.  

Noot: BBC Alba is in de taal gaelic. 

 

Transponder 10788 V ging 9 februari van DVB-S (20000, 5/6) naar DVB-S2 (23000, 3/4, 

8PSK). Een zestal regionale BBC zenders en BBC Parliament (allen SD) verdwenen 7 

februari al. Donderdag 9 februari ochtend: einde DVB-S. Middag: start S2. Met onder andere 

BBC One S West HD en BBC One West HD. Vrijdag 10 februari ochtend: geen signaal. 

 

Op deze transponder komen uiterlijk 14 februari nog: BBC One CI HD en BBC RB1 HD. Tot 

die tijd kan de transponder soms uitvallen. Het zijn immers testuitzendingen. 

 

Transponder 10773 H wordt ook naar DVB-S2 omgezet (SR 23000, FEC 3/4). Er verdwijnen 

in week 7 acht BBC SD-zenders. Daarna wordt geplaatst: BBC Parliament HD, BBC One 

North East & Cumbria HD, BBC One North West HD en BBC One Yorkshire HD. Uiterlijk op 

21 februari. 

Transponder 10803 H: zeven BBC SD zenders weg. Geen nieuwe terug. 

Transponder 12422 H. Dit wordt de transponder waar tijdelijk BBC radio- en tv-zenders in SD 

worden aangeboden. SR 27500, FEC 2/3. Hier zijn nu al enkele zenders uit eerder 

genoemde transponders naar overgezet, zoals BBC Parliament SD.  

In 2024 wordt de transponder leeg gemaakt. 

Ook diverse BBC radiozenders zijn al overgezet. Vaak naar 12422 H.  

 

Alles onder voorbehoud, de BBC kan versnellen of vertragen! Zie BBC HD Satellite upgrade. 

Op 13 februari lanceert Sky UK een eigen jeugdzender: Sky Kids, code. 

 
 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://rxtvinfo.com/2023/bbc-alba-hd-launches-on-sky-and-freesat/
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Gaelic
https://www.hdsatelliteupgrade.co.uk/
https://www.skygroup.sky/skykids2023-line-up/home
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QTV Religious, reli, fta. 

Iran International HD, weg. Nog wel op onder andere de Hotbird (in zowel SD als HD, fta). 

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

RT Arabic HD, weg. 

 KOS, 7 februari 2023. 

Ontvangst van FM en DAB+ in tunnels in Nederland en Vlaanderen 

 

Radio (FM en DAB+) in Nederlandse tunnels 

Je kent het wel… je rijdt een tunnel in en weg is je radio-ontvangst. Maar soms niet. Er zijn 

regels voor. In dit artikel een uitleg. Met dank aan RWS, RDI en de gemeente Eindhoven. 

De aanleiding voor dit artikel was een vraag van een lezer. Hij reed door de Piet Heintunnel 

(Amsterdam-oost, Zeeburg) en had op DAB+ enkel ontvangst van de NPO mux. De vraag is 

of ook andere muxen technisch mogelijk zijn. 

Het antwoord is: ja. In het verleden zijn in menige tunnelbak kabels aangelegd om bepaalde 

FM-zenders te 'heruitzenden'. Zie AD (steunzenders voor met name NPO Radio 1 en de 

regionale omroep als rampenzenders). Zie ook dit artikel van Breedbeeldweetjes. Aan het 

slot van het item: "Heel jammer is dat anno februari 2015 de DAB+ zenders nog steeds niet 

in de tunnels te ontvangen zijn."  

Ondertussen kan dat wel. Zie bijvoorbeeld de site van de Westerscheldetunnel en de 

Sluiskiltunnel. Vijf muxen worden doorgegeven: 5B, 11A, 11C, 12A (VRT), 12C (NPO). 

In Nederland geldt de Tunnelwet (Warvw: Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels). De 

nadere uitwerking staat in de RARVW (Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels). 

De RARVW is de basis voor alle tunnels in Nederland en is een uitvoering van de Europese 

tunnelwet. Zie hierna. 

Tunnels kunnen eigendom zijn van het Rijk (beheerd door Rijkswaterstaat, RWS), provincies 

of gemeenten.  

Rijkswaterstaat beheert twintig tunnels. Zie de video hier. De autoradio wordt daarin 

genoemd. Maar niet als verplichting. 

Nederlandse tunnels moeten voldoen aan de LTS (Landelijke Tunnelstandaard) op basis van 

de Warvw. RWS heeft een brochure uitgebracht waarin wordt gewezen op 'veelgebruikte 

FM-frequentie's' en het HF-systeem. Er staat niets in over DAB+, laat staan een verplichting 

tot aanleg van een steunzendersysteem.  

  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Heintunnel
https://www.ad.nl/auto/waarom-werkt-mijn-radio-in-veel-tunnels-niet~a08b3bd9/
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/radio-ontvangst-in-tunnels/
https://www.westerscheldetunnel.nl/nl/voertuigen/radio-ontvangst-in-de-tunnel/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019516/2020-01-01/0
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019806/2020-10-01/0
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/tunnels
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/tunnels
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/aanleg-tunnels/landelijke-tunnelstandaard
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019516/2020-01-01/0
https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_162196_31/
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Wat vaag wat ons betreft.  We hebben Rijkswaterstaat (RWS) daarom gevraagd nadere 

uitleg te geven. RWS schrijft ons 30 januari 2023: 

"Onze reactie: 

Waarom is er maar een beperkt aantal radiozenders te horen in een tunnel? En waarom 

verschilt dit per tunnel? 

Het doel van het doorgeven van radiosignalen in een tunnel is het kunnen doorgeven van 

veiligheidsinformatie door de regionale calamiteitenzenders in het geval van grootschalige 

(regionale) calamiteiten. In alle Rijkstunnels worden daarom FM radiosignalen doorgegeven. 

Dit betreft minimaal de doorgifte van publieke landelijke radiostations en de regionale 

calamiteiten zenders, dit conform de tunnelwetgeving. 

De capaciteit van bestaande systemen is vaak technisch beperkt. Welke radiosignalen er 

naast de wettelijke stations wel of niet worden doorgegeven is niet gestandaardiseerd en 

verschilt per regio, soms per tunnel. 

Daarnaast gebruikt Rijkswaterstaat de interne radiodoorgifte ook voor enkele 

veiligheidsfuncties. In geval van een incident in de tunnel kan de wegverkeersleider:  

1. de radiouitzendingen wegdrukken (muten) ten einde de aandacht van de 

weggebruikers te vestigen op toespreken via de omroepinstallatie in de tunnel; 

2. de radiouitzendingen wegdrukken ten einde de weggebruikers via de radio toe te 

kunnen spreken of standaard veiligheidsberichten te kunnen laten afspelen; 

3. een attentie tekstbericht plaatsen op het radiodisplay (RDS). 

In de laatste versie van de tunnelstandaard, uitgegeven januari 2021, is ook de doorgifte van 

Digital Audio Broadcast (DAB+) signalen in rijkstunnels voorgeschreven. Alle nieuw te 

bouwen of te renoveren tunnels zullen vanaf die datum ook voorzien worden van doorgifte 

van zowel FM als DAB+ signalen, inclusief de hierboven vermelde veiligheidsfuncties." 

In de laatste tunnelstandaard 1.2 kan men lezen dat het gaat om openbare zenders, inclusief 

de calamiteitenzender (= de regionale omroep). DAB+ is aan FM toegevoegd. 

  

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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RWS wijst ons ook op de RAVW (Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels.  

In artikel 13, lid 1, letter k RAVW staat de verplichting voor tunnels van 500 meter of langer 

om een hoog frequent-installatie te hebben. 

In artikel 13a RAVW zien we voor tunnels korter dan 500 meter een dergelijke verplichting 

niet. 

Waar dient een hoog frequent-installatie aan te voldoen? Dit staat beschreven in paragraaf 

15, artikel 15.1 van Bijlage 4 behorend bij de RAVW. 

 

In lid 1, letter a lezen we 'ten minste 8 openbare radiokanalen in de verkeersbuis'. Wat zijn 

'openbare radiokanalen'? Publieke omroepen of ook andere (commerciële) zenders? 

Openbaar betekent volgens Van Dale: voor iedereen toegankelijk. Dus in radiotermen: 

ongecodeerde zenders. Op FM en DAB+ zitten geen gecodeerde zenders.  

Mag de tunnelbeheerder dan kiezen? Is de doorgifte van in ieder geval NPO Radio 1 en de 

regionale omroep niet verplicht? Dit werd niet duidelijk. RWS geeft op 7 februari het 

volgende antwoord:  

"Wij weten niet exact waarom er in het verleden gekozen is voor de zenders. Wel is er de 

redenatie dat omdat het technisch niet mogelijk is alle zenders door te geven er bewust voor 

gekozen is om alleen de publieke landelijke zenders door te geven aangevuld met de 

regionale calamiteitenzender. Die laatste is hoe dan ook verplicht. 

Om geen commerciële zenders te bevoordelen werden ze op de FM band geen van allen 

doorgegeven. Bij DAB in nieuwe installaties wel omdat het daar wel technisch kan." 

Rijkstunnels versus andere tunnels. RWS: "Voor de Rijkstunnels (tunnels in beheer bij 

Rijkswaterstaat) heeft Rijkswaterstaat de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) geschreven. In 

de LTS heeft Rijkswaterstaat aanvullende eisen opgenomen over de uitvoering van de 

Rijkstunnels. Voor de overige tunnels in Nederland dienen de diverse beheerders ten minste 

aan de wet te voldoen, maar hanteren vaak ook aanvullende specificaties. 

Een tunneleigenaar kan er voor kiezen een installatie aan te brengen bij kortere tunnels en/of 

DAB, maar is daartoe niet verplicht vanuit de tunnelwet. 

De in de tunnels aanwezige oudere installaties zijn veelal (technisch) beperkt tot het 

minimaal vereiste aantal zenders. In de praktijk worden bij vervangingen en nieuwbouw DAB 

systemen aangebracht die de complete zenderset door kunnen geven." 

De RWS Salland-Twentetunnel is 493 meter lang. Derhalve net iets minder dan 500 meter 

en derhalve geen verplichting tot aanleg van een hoog-frequent FM/DAB+-systeem.  

De gemeentelijke Piet Heintunnel  (Amsterdam) heeft een lengte van 1.900 meter waarvan 

1.490 meter overdekt is. Gelet op het RAVW zou deze tunnel een systeem moeten hebben. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019806&artikel=13&z=2020-10-01&g=2020-10-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019806&artikel=13a&z=2020-10-01&g=2020-10-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019806&bijlage=4&z=2020-10-01&g=2020-10-01
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/openbaar#.Y9qeLK2ZNVU
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht/n35/salland-twentetunnel-n35
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Heintunnel
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De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) e-mailde 2 februari 2023 de volgende 

informatie:  

"De techniek die gebruikt wordt voor zowel FM als DAB+:  

 

 Aan het begin van de tunnel wordt een repeater (of zender) geplaatst die aangesloten 

wordt op een open coax (leaking Coax) om het FM/DAB signaal opnieuw in de tunnel 

uit te zenden. 

 In de FM en DAB+ vergunningen die de RDI uitgeeft is doorgifte van de 

calamiteitenzenders (Radio 1 en Regionaal) in tunnels niet verplicht gesteld. 

Rijkswaterstaat beheert de lange tunnels in Nederland wellicht dat zij wel eisen 

stellen; 

 Binnen de RDI is geen overzicht beschikbaar van tunnels waar DAB+ ontvangen kan 

worden." 

 

Tussenconclusie: voor tunnels korter dan 500 meter is er dus geen verplichting. Maar voor 

verdiept aangelegde wegen of wegen met een korte overkapping of gedeeltelijk gesloten 

constructies is er wel aparte regelgeving waarin soms een hoog-frequent systeem moet 

worden aangelegd als dat voor C2000 (in gebruik bij hulpdiensten) nodig wordt geacht. Als 

dit er dan toch al ligt kan overwogen worden het ook voor de doorgifte van radiozenders te 

gebruiken. Zie hier: het RVC, versie 1.2 van 9 juli 2019. Thans nog geldig. 

In paragraaf 10 ('Voorzieningen ondersteuning zelfredzaamheid') staat onder 10.6 de 

ondersteuning radiozenders: 

 

Lees: overwogen, geen plicht! Dit blijkt ook uit de toelichting daarna: "Het aanbrengen van 

een HF-systeem voor het alleen ondersteunen van radiozenders is niet kosteneffectief voor 

de objecten binnen de scope van dit kader." 

In punt 16 kan men lezen dat als er al een HF-systeem wordt aangebracht, dit NIET wordt 

gebruikt voor het doorgeven van vluchtinstructies via de autoradio in geval van een 

noodzaak tot evacueren. "Dit betekent in feite dat het doorgeven/ondersteunen van 

radiozenders (als dit gebeurt) geen veiligheidsmaatregel is maar een comfortmaatregel." 
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Op dit moment wordt in Eindhoven een tunnel aangelegd onder de A2/N2. De A2 en N2 zijn 

eigendom van het Rijk, de onderdoorgang van de gemeente Eindhoven. Zie hier voor het 

project (met video's). De totale lengte van de tunnel is minder dan 500 meter, derhalve is er 

geen verplichting tot aanleg van een HF-systeem.  

De projectmanager deelt ons 3 februari mee: "Het lijkt erop na de 1e test dat er geen HF-

systeem nodig. De onderdoorgang is wel voorbereid op C2000 (loze mantelbuizen en ruimte 

voor de coaxkabel)." 

Slotconclusies Nederland:  

 Tunnels kunnen in Nederland eigendom zijn van het Rijk (beheerd door RWS), 

provincies en gemeenten; 

 Het Rijk hanteert voor haar tunnels de LTS 2.1 (Landelijke tunnelstandaard). 

Daarnaast is  er wetgeving en uitvoerende regels waar iedere tunneleigenaar zich 

aan moet houden, te weten de Warvw: Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 

en de RAVW (Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels; 

 Er wordt in de RAVW een onderscheid gemaakt naar de lengte van een tunnel. 

Indien de tunnel langer is dan 500 meter is een hoog frequent-installatie verplicht, in 

kleinere tunnels dus niet (maar mag wel); 

 Bij een verplichte installatie staat in de regelgeving dat er minimaal acht openbare 

zenders te ontvangen moeten zijn. Voor FM: publieke omroepen en de regionale 

calamiteitenzender. Voor DAB+: alle te ontvangen zenders; 

 In het Communicatieplan FM en DAB+ radio, onderdeel van LTS 2.1, staat dat ten 

minste de calamiteitenzender (regionale omroep) moet worden doorgegeven. Dat 

betekent dat de tunnelbeheerder vrij is in de keuze van andere zenders. De LTS 2.1 

gaat over rijkstunnels. Naar wij verwachten zullen andere tunnelbeheerders zich daar 

ook aan houden; 

 In kleinere tunnels (et cetera) kan het soms nodig zijn een C2000-systeem aan te 

leggen voor hulpdiensten. Als dit gedaan wordt kunnen als comfort voor de 

weggebruiker ook radiozenders worden doorgegeven. Er ligt niet vast welke zenders. 

Kortom: rijd je in Nederland in een lange tunnel (> 500 meter) dan zou je minstens acht 

radiozenders op FM en zelfs meer via DAB+ moeten kunnen ontvangen. Is dat niet het 

geval? Neem dan contact op met de eigenaar van de tunnel of de Veiligheidsregio waar de 

tunnel ligt.  

Is de tunnel of overkapping kleiner en heb je radio-ontvangst dan kan dit als het ware 'een 

geluk bij een ongeluk' zijn (als het voor C2000 nodig was aan te leggen). 

Radio (FM en DAB+) in Vlaamse tunnels 
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Hoe staat het met regelgeving in België? Beter: in Vlaanderen. Hoe het in Brussel en 

Wallonië (met eigen parlementen/regeringen) is hebben we niet kunnen uitzoeken.  

De VRT heeft een artikel geschreven over DAB+. Hierin: In maart 2019 heeft de VRT nog 

nieuwe netwerkinfrastructuur in gebruik genomen, die beheerd wordt door Broadcast 

Partners. Het aantal zendmasten is daarbij toegenomen van 20 naar 36 om zo de pijnpunten 

voor binnenhuisontvangst weg te werken." 

Binnenhuisontvangst. Maar in tunnels? Hierover schrijft de VRT: "In tunnels is er, vooral in 

Vlaanderen dan, nog wel wat werk aan de winkel. Er moet daarvoor immers een antenne 

geplaatst worden die de signalen uit de lucht haalt en ze ondergronds uitstuurt. Alle 

Brusselse tunnels langer dan 300 meter zijn wel al uitgerust voor een goede DAB+-ontvangst 

van de zenders van de VRT." 

Wat verstaat men in Vlaanderen onder een tunnel? Volgens de site van het Agentschap 

Wegen & Verkeer dient het te gaan om 'een omsloten gedeelte langer dan 200 meter'. Indien 

het korter is spreekt men van een onderdoorgang.  

Dit is ook terug te vinden in het document 'Standaardbestek 270' uit juli 2017 (zie hier).  

In paragraaf 1.1 staat: "Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke toepassing van die 

elektromechanische technieken in tunnels. Meer bepaald zijn ze van toepassing voor 

voertuigenkokers vanaf 200 m en voor bijhorende reddingswegen en technische lokalen." 

In paragraaf 1.7.2 staat dwingend voorgeschreven dat er een HF (hoog-frequent) systeem 

aanwezig moet zijn voor onder andere FM-radioheruitzending.  

Hieronder wordt volgens 1.7.2.2.A verstaan: minimaal acht FM-kanalen met een 

groeicapaciteit tot zestien. De keuze van de zender staat in het opdrachtdocument. De 

taalkeuze (belangrijk in België!) hangt af van waar de tunnel ligt. 

Over DAB+ werd in juli 2017 niet gesproken. Wel in 2018. In het Vlaams parlement zijn door 

Karin Brouwers (CD&V) op 14 november 2018 vragen gesteld over DAB+-ontvangst in 

tunnels. In het antwoord staat een overzicht van twintig tunnels. In alle twintig is FM mogelijk, 

in vier ook DAB+. Stand november 2018, inmiddels kan dit beter zijn! 

Mevrouw Brouwers stelde de digitalisering in november 2019 nog eens aan de orde in het  

Vlaams parlement. Ze vroeg onder andere naar de stand van zaken van de uitrol in tunnels. 

In zijn antwoord stelt minister Benjamin Dalle informatie gekregen te hebben van het 

Agentschap Wegen en Verkeer. Op 23 juni 2019 is er een overheidsopdracht afgesloten 

voor DAB+-ontvangst in tunnels, genaamd MDM/18A04 ‘Structurele vernieuwing, onderhoud 

en aanpassingen aan radio heruitzendingsinstallaties in tunnels’. We hebben het document 

van deze overheidsopdracht niet kunnen vinden. 

In 2020 zal de eerste tunnel worden uitgerust en na een positieve evaluatie zullen er meer 

tunnels volgen.  

Zoals vaker in België zal er nog veel overleg plaatsvinden. Zoals de Vlaamse stuurgroep 

Digitale Radio met haar Franstalige tegenhanger Maradio.be voor Wallonië en de Brusselse 

overheden.  

Vlaams minister Dalle deelde nog mee dat in december 2020 in alle nieuwe auto's de radio's 

verplicht DAB+ moeten kunnen ontvangen. De overige discussie ging onder andere over 

DAB+ voor lokale radio's en het Autosalon.  

Met dank aan onze lezers Johan en Jos voor de informatie voor het Belgische gedeelte. 
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DAB+ 

Nederland 

Feel Good 60’s & 70’s Hits heeft haar bereik in de digitale ether (DAB+) verder uitgebreid. 

De radiozender is nu ook in en rond Den Haag te horen via DAB+ op kanaal 5C.  

Binnenkort zal de radiozender ook te beluisteren via DAB+ in de regio Delft, Westland en 

Vlaardingen via kanaal 9B. Bron: MediaMagazine. Zie ook Feel Good Radio frequenties. 

De Turkse radiozender Kral FM is op dit moment tijdelijk in het gebied tussen Apeldoorn, 

Deventer en Zutphen op DAB+ kanaal 6D te ontvangen. Kral FM geeft veel informatie over 

de aardbeving in Turkije en Syrië en de rampzalige gevolgen daarvan.  

Op de site van MediaMagazine en RadioWereld wordt kanaal 6B genoemd, het is echter 6D. 

Kral FM maakt gebruik van restruimte van Samen1/Stedendriekhoek.  

    Zie radio-tv-nl (links) en 

Bitrate scanner Steenwijk (rechts). 

De streams van Kral FM zijn ook opgenomen in Kanalenlijst Hans van 10 februari 2023. 

 

België 

RadioVisie meldt 31 januari een wijziging in de naamgeving van de VRT-zenders. Ze 

beginnen voortaan allemaal met 'VRT' Zo staan de zenders alfabetisch bij elkaar.  

Op de proefmux 10B in de provincie Vlaams-Brabant is de Leuvense zender RGR2 

begonnen met als naam 'Enjoy the music'.  

              
bron: Bitrate Leuven. 
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Duitsland 

 

Op handen zijnde wijzigingen in Duitsland op DAB+-gebied lees je hier. 

 

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

 

Gebruikers van een Ziggo-ontvanger kregen eind januari/begin februari bij het aanzetten een 

melding te zien over een wijziging van kanaalnummers van ESPN, National Geographic en 

Disney. Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat Ziggo gebruikers zo op de hoogte stelt.  

Wijzigingen zijn al jarenlang te zien via de Ziggo-website.  

ESPN heeft sinds 1 februari twee nummers: 18 en 421. Het betreft het eerste kanaal van 

ESPN. Dat is zichtbaar als men minimaal een TV Start of TV Standard abonnement heeft. 

Zie voor meer informatie bij Ziggo. 

 

KPN wijzigt per 1 april haar algemene voorwaarden voor alle klanten. Zie KPN. 

Een gevolg is dat de inflatiecorrectie geen reden meer is tot opzegging. Zie TotaalTV. 

 

  

Sinds 6 februari, 12:00 uur, is JOE ‘70s & ‘80s in de Randstad te beluisteren via FM.  

De Zuidelijke Mediagroep, eigenaar van het FM-kavel, wil met een meer volwassen 

programmering een bredere doelgroep bedienen in de Randstad en heeft DPG Media 

gevraagd het programma Joe 70s & 80s te produceren. Bron: Spreekbuis. Frequenties hier. 

Tot 6 februari was op deze frequenties Qmusic Maximum Hits te horen. Bron: Radiofreak. 

Ben je op zoek naar een manier om gratis naar F1 TV te kijken in 2023? Zie GoStreaming. 
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Lokale omroepen NL en BE 

Nederland 

 

Per 1 februari heeft het CvdM een nieuwe beleidsregel voor het aanwijzen van een lokale 

publieke omroep. Deze beleidsregel vervangt de oude Beleidsregel lokale omroep voor twee 

of meer gemeenten. Zie hier voor het bericht en hier voor de nieuwe beleidsregel.  

De nieuwe regel moet aanvragers meer helderheid en houvast geven.  

 

 

De lokale omroep voor de gemeente Valkenswaard, VOS, stopt tegen maart 2024.  

Er zal geen nieuwe licentie worden gevraagd. Bron: Valkenswaard 24. Site VOS hier. 

 

 

Dinsdag 1 februari 2023 is Oké met TV en FM daadwerkelijk gestopt. Het einde was eerder 

al aangekondigd. Bron: OkeMedia en Altena Net. Oké FM was de lokale omroep in de 

gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Oké FM begon twintig jaar geleden onder de naam 

Aalburg FM. In 2019 was zij in de race om naast Maasdriel en Zaltbommel ook de lokale 

omroep van Altena te worden, maar de gemeente gunde de lokale uitzendrechten uiteindelijk 

aan RTV Altena met de merken Radio A-FM en Altena TV.  

 

  

Radio Midland, of Midland FM (Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg) is 

officieel gestopt. Echter op de site is nog steeds een live stream te beluisteren. De grote 
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vraag: waarom? Broedt er iets in die regio? We vermoeden van wel. Op de site van XON 

(Ede) vonden we het bericht dat er een Stichting Omroep 1 is (voorheen RMC Vallei). In 

deze stichting werken drie stichtingen van lokale omroepen samen, te weten die van Ede, 

Rhenen en Omroep 1 Vallei.  

Die laatste naam zou wel eens kunnen staan voor een nieuwe streekomroep. Op de site van 

Omroep 1 Vallei lezen we onder 'programmering' dat men dit jaar, 2023 dus, wil starten. 

Omroep 1 Vallei noemt zich: "De nieuwe lokale publieke media-instelling voor de gemeenten 

Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg." En laat dat nu net de gemeenten 

zijn waar Radio Midland/Midland FM voor was…  

Zie ook het bericht op de site van XON waar ook te lezen is dat Rhenen FM begin 2023 start. 

  

  

 

De discussie rond de financiering van lokale omroep Radio Ideaal door de gemeente 

Lochem duurt nog voort. De omroep is tot en met 2024 voor een groot deel afhankelijk van 

gemeentelijk geld. Over de hoogte van het bedrag wordt al lang gesteggeld tussen de 

gemeente Lochem en RTV Ideaal. Bron: LochemsNieuws. 

Urk FM is een crowdfunding gestart om een nieuwe mengtafel te betalen.  

Bron: Omroep Flevoland. 

 

België 

 

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) trok 12 december 2022 de erkenning van de 

Antwerpse lokale radio FG-Xtra (107 MHz) in. Publicatiedatum: 1 februari 2023. Bron: VRM. 

De intrekking was niet onverwacht want de gcv 107FM, dat het lokale station exploiteert, was 

al drie keer in gebreke gesteld. Pas op maandag 6 februari ging de zender uit de ether 

(FM/DAB+) om enkel online door te gaan. Aldus RadioVisie. De site is verder leeg… 
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Reacties en vragen van lezers: update tivùsat codering 

Jan stuurde een update over de Italiaanse provider tivùsat. Eerder hebben we gemeld dat 

per 21 december 2022 de codering voor niet gecertificeerde apparatuur zou wijzigen zodat 

deze geen beeld meer gaf.  

Jan (28 januari 2023): "Update tivùsat. Eergisteren viel bij mij de Oro tijdens het kijken uit. 

Geen probleem: kaart in de WECAM CI+ module. Afstemmen op Canale 5 en een paar 

minuutjes wachten. Kaart weer actief, terug gestoken in de Argolis Triple Reader en weer 

beeld via OScam. Hoelang dit trucje werkt weet alleen tivùsat maar voorlopig dus nog de 

oplossing (alle Angaben - wie immer - ohne Gewähr). Maar hoe zit dit met gebruikers die 

alleen een kaart hebben en géén module? Of als je ontvanger simpelweg geen CI slot bezit? 

Op het forum van Boxpirates is de EMM opgevangen die de Session Key opwaardeert. Deze 

schrijf je via de OScam WebIF naar de kaart en de boel loopt weer! 

Schrijf deze EMM naar de Oro kaart: 

82708E0000000000D387541169E98E512C17416B64B7F661EEA699A43E8DE1077D918EDE2E632F18286E7

E54C58F6192448F57C4E94C982B0AFCBEC7D5D4FBEA97E83FC33DD84F7DA10AF68DFD9D1322D4919BB

CA067778FAD75F6D541A3BEA6821FD2E5D71C6DDE6764CAC00A778C3F1FFA4AB64E79DD6618224B7F74

1CEC71048DB4D93252E345B4219609D8D89A2D62 

Deze EMM werkt bij de eerste afschakeling na 21-12-2022. Of dit bij een volgende 

afschakeling nog werkt zal getest moeten worden.. Een Session-Key werkt bij Nagra 

ongeveer 2 maanden dus de eerste uitvallen verwacht ik pas in februari." 

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

Wetenswaardigheden 

 

Weerkundigen zijn erg bezorgd over het tempo waarmee eigenaar Elon Musk zijn Starlink-

satellietnetwerk uitbreidt. Elke nieuwe Starlink-gebruiker op de aarde zorgt voor meer 

verstoring van satellietmetingen die onmisbaar zijn voor een nauwkeurige weersverwachting. 

"Onze weersatellieten meten de natuurlijke straling van waterdamp. Die straling is bijna 

hetzelfde als het radiosignaal van een Starlink-schotel." (KNMI). Meer uitleg bij NU.nl.  

 

Concurrentie voor Elon Musk van… Echostar. Veel satelliet hobbyisten kennen Echostar nog 

als fabrikant van ontvangers. Deze firma heeft thans opdracht gegeven aan Astro Digital 

voor de bouw van 28 satellieten die LoRa (Long Range) wereldwijd onder andere 

tweerichting internet gaan aanbieden. Via haar dochteronderneming Echostar Mobile Ltd. 

exploiteert Echostar ook een MSS-netwerk in Europa, waarbij de geostationaire Echostar 

XXI-satelliet naadloos samenwerkt met de nieuwe LEO-constellatie. Bron: InfoSat (NL). 

Er wordt gebruik gemaakt van de S-band, zie uitleg in deze video. 
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(Vodafone)Ziggo is 30 januari een nieuwe reclamecampagne gestart, 'Maak vandaag 

fantastisch'. Een panel van reclameblad Adformatie is nog niet erg enthousiast. Zie hier. 

 

 

  

 

De satelliet Badr 6 (van Arabsat) is 6 februari compleet uitgevallen. De satelliet deed dienst 

op 26 graden oost. De reden is nog niet duidelijk. De zenders zijn overgezet naar Badr 5.  

Bron: Digital fernsehen en InfoSat. Op de site van Arabsat is 7 februari te lezen dat de 

diensten weer zijn hervat middels een herstelplan. Men schrijft niet of dit van de Badr 6 is of 

van een andere op 26 oost. Op Lyngsat en KOS staat de satelliet Badr 6 op 7 februari nog 

als actief. Op 26 graden oost zijn ook actief de Badr 3, 5 en 7 en de Es'hail 2. De beam van 

de Badr 6 was/is het Midden-Oosten en het noordelijk deel van Afrika. Maar met een grote 

schotel (1 meter of meer) zijn de uitzendingen van 26 oost in NL en BE goed te ontvangen. 
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Press TV 

In vorige nummers schreven we over de boycot van de EU van de Iraanse staatsomroep 

IRIB. De radio- en tv-zenders verdwenen van de Hotbird (Eutelsat = Frankrijk = respecteren 

EU-regels). En kwamen terug op de Russische satelliet Yamal. Thans ook via Intelsat. Maar 

ze bleven ook op andere satellieten van Eutelsat. We hielden een onderzoekje. 

IRIB zendt uit in de eigen landstaal, met uitzondering van Press TV. Deze zender is in het 

Engels. Volgens KingOfSat en Lyngsat is Press TV op diverse satellieten te ontvangen. We 

deden de proef op de som voor Press TV met een 1 meter Triax in Brabant (NL). 

Express AM8 (14 west). Op 23 januari meldden KingOfSat en Lyngsat het verschijnen op de 

Express AM8 op transponder 11671 H zeven zenders van IRIB met voldoende dB (> 11 dB).  

  

Eutelsat 8 West B (8 west): onvoldoende signaal. 

Eutelsat's en Nilesat's op 7 west: onvoldoende signaal. 

Eutelsat 21B (21,5 oost): 11520 H geeft Iranpress, voldoende signaal (10,2 dB) maar geen 

beeld. Lijkt een test of code (GkWare). 

   

Op 11524 H: onvoldoende signaal.  

Intelsat 20 (68,5 oost), met voldoende signaal (bijna 10 dB) Press TV op 12682 H. 

 

 na TV Jesus…  

Press TV kan ook via haar site met een live stream bekeken worden. Zie hier. 

IRIB-zenders zijn hier ook goed te ontvangen op de Intelsat 39 op 62 oost. 
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Het vernieuwde museum Beeld en Geluid (Hilversum) is 8 februari officieel heropend. 

Bezoekers zijn vanaf zaterdag 11 februari welkom.  

 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

  

Věra Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie (= vicepremier van de Europese 

Unie) stelde de oprichting voor van een Europese overkoepelende Russischtalige 

omroeporganisatie voor uitzendingen in Rusland, onder de voorwaardelijke naam 'Radio 

Free Russia'. Uitgesproken op 27 januari in de hoofdstad van Estland, Tallinn. 

"We must support those who want to fight against the tide and believe the Russian people 

ought to have a choice. This is why I want to launch a Radio Free Russia project. This does 

not mean establishing a brand new radio station. The times are completely different than at 

the beginning of cold war when Radio Free Europe was created. The hubs of Russian 

journalists and activists are now in the EU. We need to create the conditions for them to work 

and tell the story of the EU they see and experience to their Russian audiences.  It is not only 

a moral duty, it is in our self-interest." 

Bron: ObOb.TV (NL) en de site van de EU. 

 

 

We schreven het al eerder: Russische zenders verdwenen wel van de Hotbird maar Eutelsat 

gaf ze nog gewoon door via andere satellieten. Met beams op zowel de Baltische staten, 

Oekraïne en Afrika. Deels gewone Russische zenders en deels pakketten van bijvoorbeeld 

NTV Plus en Tricolor.  

Dit alles is een doorn in het oog van een aantal Europarlementariërs. In een brief van 18 

januari roepen ze op concrete stappen te nemen tegen alle Russische propagandazenders. 

En sancties op te leggen aan mediabedrijven die de oorlogsmachine van Poetin steunen. 

Ook ondersteunen ze het idee van Věra Jourová om een onafhankelijke Russischtalige 

zender te beginnen (zie hiervoor). Bron: Bbtvnews. 

Dat Rusland zijn burgers bespioneert, is geen geheim. Het hackerscollectief CAXXII claimt 

een grootschalig Russisch spionageprogramma te hebben ontdekt. Hiermee zou het Kremlin 

illegaal burgers en bedrijven controleren. De hackers lekten 128 gigabyte aan documenten 

die afkomstig zijn van de Russische internetprovider Convex. Bron: AD.  
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Op 2 februari vond een EU-overleg in Kiev plaats. Daarbij werd een tiende EU-boycot 

aangekondigd. De inhoud daarvan zal 24 februari bekend zijn. Bron: De Volkskrant. 

 

 

Volgens Villamedia heeft na RT France ook RT auf Deutsch haar activiteiten in Frankrijk en 

Duitsland gestaakt.  

Beide zenders zijn nog steeds te zien op onder andere de Express AM8 op 14 west (stand 7 

februari 2023). 

 

We hebben daarom Villamedia gevraagd wat de bron van hun artikel is. Het blijkt Dinara 

Toktosunova te zijn. Zij schrijft 3 februari op Telegram (NL) dat RT nu buiten de EU 

doorwerkt. Tsja, dat kunnen we aan de uitzendingen niet zien… 

  =   

 

 

Zie ook RedaktionsNetzwerk Deutschland. En Euractiv. 

RT Arabic HD verdween van de Hotbird. Maar nog wel onder andere op de Express AM8. 
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In een persbericht van het Russische bedrijf TrilineSystems, uitgegeven in de tweede helft 

van januari, werd gemeld dat de top 10 fabrikanten van kleine schotels voor satelliet-tv en 

communicatie, de helft - uit Italië, Duitsland, Polen, Denemarken - de Russische markt 

verliet. De sancties hebben dus ook dit gebied bereikt. 

TrilineSystems wil nu zelf gaan produceren om de terugtrekking van westerse fabrikanten 

van de Russische markt goed te maken. TrilineSystems berekende dat 46,5 miljoen Russen 

satellietschotels hebben en dat ze regelmatig moeten worden vervangen. De levensduur van 

het apparaat is zelden langer dan tien jaar, vooral door de moeilijke klimatologische 

omstandigheden, typisch voor 70% van Rusland. Bron:  ObOb.TV (NL). 

 

 

Het Oekraïense leger kan Starlink niet langer gebruiken om drones te besturen.  

SpaceX wil niet dat de satellietinternetdienst wordt gebruikt als wapen.  

Bron: Mediasat (NL) en NU.nl. 

Hardwarenieuws 

 

Op 7 februari is teletekst toegevoegd op de Next Mini. Op de alom bekende teletekstpagina 

101 volg je het laatste nieuws en voor de voetballiefhebbers check je op de NPO-kanalen 

natuurlijk 818 en 819. Hoe krijg ik teletekst op mijn Next Mini? Zie: Ziggo.  

 

KPN Digitenne CI+ insteekkaart in Enigma2-ontvanger 

In meerdere nummers hebben we geschreven over de KPN Digitenne insteekkaart. Zie 

bijvoorbeeld het nummer van juni 2022, pagina 22. De KPN Digitenne insteekkaart heeft een 

geïntegreerde kaart en is alleen geschikt in een CI+ (plus) slot. Dit CI+ slot zit in de 

ontvanger van KPN en in menig TV. Ook zit het in diverse ontvangers niet zijnde Enigma2. Is 

een Enigma2-ontvanger geschikt te maken voor CI+?  

We ontvingen van lezer Jan: "De oude autorisatiebestanden uit mijn VU+ Ultimo 4K 

verwijderd. De bestaande autorisatiebestanden staan in /etc/enigma2 en kun je gewoon 

wissen. De bestandjes heten CI0.xml en CI1.xml. Als je box via het thuisnetwerk verbonden 

is, kun je het gewoon via de Explorer doen (makkelijkst) anders via FTP of 'good old' DCC of 

VCC.  

Digitenne CI+ module erin. Afgestemd op RTL4 en gewacht tot de autorisatie startte. Na 

30/40 seconden de melding dat de autorisatie succesvol was. Vervolgens verscheen het 

beeld! Dus niks CI+ 1.4 certificaat ellende of anderszins. Module werkt gewoon prima." Zie 
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ook Mimisiku op Sat4All. Aanvulling hier: "Feitelijk mag je niets anders dan puur ‘kijken naar’. 

Opname is zelfs niet toegestaan! Het is het voordeel van Enigma2 dat je *uitsluitend* het 

kanaal kunt opnemen wat je op dat moment bekijkt." 

Let op: de CAM is iets dikker dan standaard, pas wel in VU+ maar niet in iedere Dreambox. 

Het probleem zit in de lengte voor op de module dat in de CI schacht gaat (de opstaande 

rand van het blikken deel, zie hier). Het lijkt type 3. Zie bij S4A ook het vervolg. 

Noot redactie: even voor de goede orde, de CI+ bestanden bevinden zich niet in 

/etc/enigma2 maar in /etc/ciplus. Overigens kunnen ze ook de CI helper even downloaden en 

installeren, dan werkt het ook. 

  

Jan reageert hierop met: "Ik ervaar (en de gebruiker Mojo) dat de module niet wordt gezien 

in de DM9x0. In andere ontvangers m.n. de VU+Ultimo4K, VU+Zero4K, DM525-Combo, 

Xsarius Galaxy 4K FBC werkt hij wél. Het ligt dus meer voor de hand dat Leontech (fabrikant 

DM9x0) een steekje heeft laten vallen dan dat de Digitenne CI+ fabrikant hier debet aan is! 

De M7-CAM701 heeft óók een gelijke afmeting en die wordt ook door de DM9x0 gezien. Het 

moet dus wel een minimaal verschil zijn…" 

Multifeed of draaibare schotel? Er zijn vele opties! 

 

Als je meerdere satellieten met één schotel wil ontvangen sta je voor de keuze: een rail met 

daarop een aantal LNB's of een motor die de schotel doet draaien. Multifeed versus rotor.  

In het blad 01Smartlife staan de verschillen met allerlei opties uitgelegd. Zie hier. Als je de 

Italiaanse taal niet machtig bent, zie hier voor Nederlands via Google Translate. 

Maar begin bij de basis: is er vrij zicht op de satelliet? Hierover hebben we vaak geschreven. 

Zie onder andere onze special uit september 2022. 

of  
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Softwarenieuws 

 

Ziggo zoekt gebruikers van een Mediabox Next of Next Mini die nieuwe software willen 

testen. Zie hier voor meer informatie. 

Kanalenlijst Hans, einde 'rotating'-lijst? 

Al jaren maakt Hans diverse varianten kanalenlijsten. Basis is de lijst voor vijf posities: de 

Eutelsat op 9 en 13 oost en de Astra op 19,2, 23,5 en 28 oost. Dagelijks worden deze vijf 

posities bijgehouden. Eens per maand wordt dit bestand gecombineerd met een bestand wat 

verkregen wordt door via DreamSet via internet de settings van vele andere satellieten via 

KingOfSat te downloaden. Genaamd de 'rotatinglijst'.  

 

Recent is de optie van downloaden via DreamSet niet meer mogelijk. Hans heeft in het 

forum van OpenPLi gevraagd of iemand een alternatief weet en heeft de webmaster van 

KingOfSat een e-mail gestuurd. Vooralsnog zonder resultaat.  

We zijn aan het testen met SatBeams maar tot nu toe lukt het nog niet 100%. 

Dit betekent dat tot er een oplossing is geen lijst voor een draaibaar systeem zal uitkomen. 

Mocht je een goede oplossing hebben: e-mail ons!  

Google Translate via Firefox 

In het vorige nummer maakten we melding dat Google Translate niet werkt in Firefox. 

Google wil geld zien of men moet de eigen Google Chrome gebruiken. Het probleem lijkt 

opgelost. Update Firefox als je nog problemen met vertaling ervaart.  

 4 februari 2023. 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op 25 februari, 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.  
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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 
D  

 

Schotels in den vreemde… 

 

Wat is het nut hier van..? Bron lijkt te stellen: ga over op kabel-tv. 

Het ongeoorloofd onderscheppen of ontvangen van kabeltelevisiesignalen, beter bekend als 

Sky Gato, wordt volgens de Braziliaanse wet niet als een misdrijf beschouwd. 

 

Schotels op Sint Eustatius, een bijzondere Nederlandse gemeente in het Caribisch gebied. 

(september 2022). Bron hier. 
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Schotelshop..? ;-) 

Meer knutselwerk hier…  

 

Hoeveel cm..? 

   

Kleurrijk… verrijking! Straatkunst! De linkerfoto zou in Amsterdam gemaakt zijn. 

at  

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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