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Voorwoord  
In dit nummer een fors aantal bijdragen van lezers. Zo zien we het graag! Ga zo door! 
 
In dit nummer onder andere: 

 1 Vallei start binnenkort, achtergrond moeten stoppen Radio Midland; 

 Astra2 Connect is gestopt, wat zijn de alternatieven voor internet via satelliet? 

 TV-kijken via Kodi; 

 De Russische satelliet Express AM8 en weersatelliet Meteor M-N2; 

 De wijzigingen van de radio- en tv-zenders van de BBC op Astra 28 oost, bijna klaar; 

 Hoe luistert de gemiddelde Belg?; 

 NPO Klassiek straks van FM? NPO Radio 5 neemt deze plaats in?; 

 Zeker tot 2035 FM in Nederland. Licenties in combinatie met DAB+; 

 DutchMedia Podcast gestart. 
 

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); 

 Tot 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 

 

Er zijn weer klachten over ON! bij de Ombudsman NPO binnengekomen. Er is echter ook 

goed nieuws te melden: ON! heeft zelf vastgesteld dat evaluaties van Ongehoord Nieuws tot 

aanpassingen en verbeteringen moeten leiden, presentatoren training en coaching moeten 

krijgen en dat er een-op-een functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren 

worden gevoerd. ON! heeft op zijn website een verbeterrubriek waar feitelijke onjuistheden 

kunnen worden gecorrigeerd en de omroep heeft een factchecker in dienst genomen. 

Bron: Villamedia. 

  

De BBC begint op 17 april een lineaire zender gericht op kijkers in Denemarken, IJsland, 

Finland, Noorwegen en Zweden. BBC Nordic zal het beste brengen van BBC BRIT en BBC 

Earth. BBC Nordic+ wordt een nieuwe on demand service. Bron: BBC.  

Meer informatie is er op de eigen BBC Nordic site.  

BBC Nordic wordt lokaal verspreid. Het zijn producten van BBC Studios. Net als BBC 

Entertainment en BBC First. 

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

RTL UHD is gestopt in DVB-S2 op 12344 H. Nu enkel in DVB-S op 11381 H, code. 

Euronews stopt 28 februari met haar Franstalige uitzending. Bron: TS&N. en Euronews 

newsletter Q4 2022.  

Daar staat ook dat de Duitse versie (Euronews German) naar een andere transponder gaat. 

Dit is in januari al gebeurd (11377 V, SD, fta). 
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Het bericht wordt door TS&N op 23 februari in de nieuwsbrief aangevuld. De Franstalige 

versie blijft volgens hun informatie wel te zien via andere uitzendmethoden, zoals digitaal 

MyCanal. Enkel de uitzendingen via Astra 19,2 oost, dus ook via Canal+ en TNT Sat 

vervallen. 

 

SES Demo, weg. 

Astra 3B op 23,5 oost 

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

Canal+ Action begon 21 februari met testuitzendingen (11973 V), code. 

Minimax SK, weg. 

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

 

In het vorige nummer gaven we een overzicht van de transponders op Astra 2 welke zouden 

veranderen door de BBC-zenders. Transponder 10778 V was al over van DVB-S naar S2 

maar veranderde plots weer naar S, zonder zenders. Kortom: even een tegenvaller.  

De uitrol zou, volgens een artikel van RXTV (op 10 februari), enige vertraging hebben. En er 

zijn wijzigingen.  

BBC Scotland HD is 14 februari van 10818 V naar 10788 V gezet om plaats te maken voor 

BBC One London HD. Deze zender verscheen 15 februari op 10818 V.  

 

Op 10788 V verschenen 15 februari de zenders BBC One CI HD (CI = Channel Islands) en 

BBC RB 1 HD (RB = red button). 
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Transponder 10773 H ging van 15 op 16 februari van DVB-S naar DVB-S2 (SID 23000, FEC 

3/4, 8PSK).  

Op 21 februari waren er vier zenders in HD te zien: BBC Parliament, BBC One NE (North 

East & Cumbria), BBC One North West en BBC One Yorks. Op 6312 verscheen nog geen 

zendernaam. Bedoeld voor BBC Two Northern Ireland.  

  

Op 10847 V verscheen 22 februari BBC One SE HD (SE = South East), HD, fta. 

Transponder 10803 H wordt langzaam leeg gemaakt. Op 23 februari waren er al drie 

radiozenders en een viertal tv-zenders verwijderd (beter: en verplaatst naar een andere 

transponder). 

 

Eind februari moet alles afgerond zijn. Een chronologisch overzicht vind je hier. Daarin staat 

dat BBC One South East HD de oorspronkelijke BBC One HD voor heel Engeland vervangt. 

De vraag is welke variant providers in België en Nederland nemen als hoofdzender. Ziggo is 

geswitcht naar BBC One London HD, mogelijk een foute keuze. Maar je moet iets kiezen 

want de 'England-wide' BBC One HD is er niet meer. 

Volgens RXTV is alles afgerond. Maar we zien nog open plaatsen. We blijven het volgen. 

Sky Kids HD is 10 februari begonnen met testuitzendingen. Ook deze zijn al gecodeerd door 

Sky UK. Start: 13 februari 2023. Transponder 11856 V. 

 

Sky UK is gestopt met Ultra HD 4K. 

WildEarth HD heeft de testuitzendingen op 11171 H gestaakt. En elders niet teruggekomen. 
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Bij een aantal zenders heeft Freesat problemen met de elektronische programmagids (epg). 

De programma's van Channel 4-kanalen (Channel 4, E4, More 4, Film4) vanaf 25 februari 

staan er niet meer in. Dit kan lastig zijn als je programma's wil programmeren. Zie RXTV.  

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

De komende weken of maand is het de verwachting dat ook de regionale Rai 3 TGR-versies 

van Sicilia, Campagnia, Puglia en Basilicata van SD naar HD zullen omschakelen. Dat is ook 

bruikbaar voor DVB-T2 dat later in Italië komt. Uit een bericht van Digital News (Italië) blijkt 

dat er 7 maart testen voor DVB-T2 in Campania zijn.  

De Eutelsat 5 West B (in multistream) gaat dienen als aanvoer van de HD-versies. Niet uit te 

sluiten valt dat alle HD-versies op termijn ook via de Hotbird te zien zijn (via Rai of tivùsat, 

code). De Rai Südtirol zagen we maandag 20 februari al op de Hotbird van SD naar HD 

omgezet. Zie ook Alessandria Digitale op Facebook. Eutelsat 5 West B ging de Hotbird voor. 

 

Canal Algérie en Algerie 3 HD hebben 12577 H verlaten. Nu op 12522 V, beide SD, fta. 

Relizenders Amazing Facts, CNA, Firstlight, KICC en Teleradiopace ook op 12520 V.  

Op termijn van 11470 V verlaten worden. 

DAB+ 

Nederland 

Sinds 10 februari geen bijzonderheden gevonden. 

België 

 

In het Franstalige deel van België is het luisteren via DAB+ flink gestegen. Van 17% in 2018 

naar 42% in 2022. Wekelijks luistert 84% via FM en 74% naar DAB+. Dit blijkt uit een 

onderzoek van IPSOS in opdracht van Maradio dat 10 februari werd gepubliceerd. 

Het luisteren via FM neemt af, het luisteren via DAB+ neemt dus toe. Zie de schema's op de 

volgende pagina. 

Bronnen: Maradio.be (NL) en The Brussels Times. 
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DAB+ = la radio numérique. 

 

Cijfers over Vlaanderen worden niet genoemd maar in 2021 werd ook daar een stijging 

geconstateerd (zie DABplus.be).  

Wel werd bekend dat 'de Belg' (zo die bestaat…) dagelijks 4 uur en 55 minuten naar de radio 

luistert, aldus een onderzoek van CIM, februari 2023. Zie samengevat bij RadioVisie.  

Uit het onderzoek blijkt dat 21% van de Belgen in 2023 daarbij DAB+ gebruikt. Dat is een 

stijging van 28% ten opzicht van 2023. FM is nu goed voor 57% (-4%). 

 

 

 

RadioVisie meldt 19 februari uit bronnen vernomen te hebben dat Radio Minerva binnenkort 

ook via DAB+ in Antwerpen te beluisteren is. Een officiële aankondiging is er nog niet. 

Op 23 februari deelde RadioVisie mee dat de testuitzendingen de nacht ervoor zijn 

begonnen op kanaal 10A, een proefmux.  

Radio Minerva meldt ons: "Officieel gaan we zaterdag 25 februari van start met DAB+." 

NRJ+ start 6 maart op DAB in Wallonië. Bron: Satellifax. 

In de Belgische Oostkantons is woensdag 22 februari de eerste zender van de BRF via 

DAB+ in de ether gegaan (blok 8A). Het gaat nog om voorlopige testuitzendingen via de 

zendmast Raeren-Petergensfeld (Google maps) met een vermogen van 2 kW. Deze zender 

heeft een vrije antennehoogte van ruim boven de 500 meter. Volgens de eerste 

mailto:specials@detransponder.nl
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ontvangstrapporten is er richting Limburg prima ontvangst tot voorbij Tongeren en tot vlak 

voor Hasselt.   

De mux bevat momenteel enkel de producten BRF 1 en BRF 2. Bron: RadioVisie. 

De pagina over ontvangstmogelijkheden van de BRF was nog niet aangepast. 

Duitsland 

 

Antenne Deutschland zet voor eind 2024 op achttien locaties een nieuwe DAB+-zender. 

Antenne Deutschland exploiteert thans zestien private zenders in twee muxen uit.  

Bron met schema: DAB+ DE. 

 

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

 

 

De start van de procedure is 1 maart met de publicatie in de Staatscourant. 

De aanvraag voor een van de negen vergunningen voor landelijke commerciële radiostations 

loopt van 7 maart tot en met 4 april 2023.  

De veiling staat medio juli gepland. In augustus 2023 maakt minister Micky Adriaansens 

(Economische Zaken en Klimaat) bekend wie de vergunningen hebben verkregen.  

Bronnen onder andere: Marketing Report en Spreekbuis. 

 

 

Bron: Planning veiling landelijke commerciële radiovergunningen, zijnde bijlage 2 bij de 

Kamerbrief van 16 februari 2023. 
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De regeling kan integraal bij de rijksoverheid worden gedownload. Met onder andere 

biedrondes en minimumprijzen per pakket (een kavel FM en DAB+). 

Het is een van de bijlagen van de brief van de Minister EZ aan de Tweede Kamer (16 

februari 2023).  

Uit deze brief blijkt dat de FM-licenties een duur van twaalf jaar hebben. Dit betekent dat de 

volledige uitschakeling van de FM in Nederland niet voor 2035 te verwachten is. 

 

Ook: "Om te verzekeren dat partijen daarom zowel over analoog als digitaal spectrum 

kunnen beschikken in de transitiefase, worden de FM- en DAB-vergunningen gecombineerd, 

dat wil zeggen samen in één pakket, uitgegeven."  

En: "Ik ga er dan ook van uit dat een verplichte afschakeling van de FM-band pas ná 2035 

kan plaatsvinden, in overeenstemming met de radiosector als geheel." Over een minimaal 

percentage voor nieuws op het nieuwskavel wordt later een besluit genomen door de 

staatssecretaris van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap). Aldus minister Adriaansens.  

 

 

Op 23 februari heeft minister Adriaansens de kamer antwoorden gegeven op de 

veilingregeling. De brief is hier te downloaden.  

Het belangrijkste: "Een vergunningsduur van twaalf jaar staat de ontwikkeling van digitale 

radio niet in de weg." En: "Indien de ontwikkeling van DAB ten faveure van FM daartoe 

aanleiding geeft, is er in de FM-vergunning de mogelijkheid gecreëerd om de 

ingebruiknameverplichting op een lager niveau vast te stellen dan op het moment van 

uitgifte. Er kan in een uitzonderingsgeval ook besloten worden dat de FM-vergunning mag 

worden ingeleverd met behoud van de DAB-vergunning. Op deze wijze kan flexibel worden 

ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen." 

Als iedere vergunninghouder de FM-vergunning zou inleveren zou dit het einde betekenen 

van FM in Nederland voor het einde van de vergunningduur. De minister verwacht dit echter 

niet. Ze schrijft: "Gelet op de geleidelijke groei van digitale radio is het echter geenszins de 

verwachting dat de FM kan worden afgeschakeld vóór 2035." 

Over het nieuwskavel schreef de minister EZ dat het percentage nieuws te bepalen is door 

de staatssecretaris OCW. Deze blijkt thans een standpunt te hebben ingenomen. Het 

percentage is van 50% is opgetrokken naar minstens 70%. BNR zal dit niet waarderen. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Volgens Patrick Kicken gaat er In Hilversum een gerucht rond dat NPO Klassiek (het 

vroegere NPO Radio 4) van FM verdwijnt. Enerzijds een bezuiniging voor de NPO en 

anderzijds een gebaar naar de rijksoverheid die een FM-kabel extra kan veilen.  

Een andere optie: NPO Radio 5 krijgt de FM-frequenties van NPO Klassiek. Deze zender 

zou dan veel senioren met een autoradio zonder DAB+ kunnen bereiken. Bron: Spreekbuis. 

Noot: het is een mening van Patrick. We kunnen geruchten moeilijk checken. 

 

 

Voor € 9,99 per maand kunnen klanten van Ziggo de app van Disney+ toevoegen. Zie hier. 

 

 

Vanaf 21 februari kunnen klanten van Ziggo TV gebruik maken van de streamingdienst HBO 

Max. De HBO Max-app is beschikbaar in het menu van Ziggo TV & Streaming op de 

Mediabox Next en Next Mini. 

Normaal besteden we geen aandacht aan podcasts. De reden: grote diversiteit en vaak niet 

gericht op onze hobby. Recent is er echter een podcast gestart door David de Jong en Taco 

Jelgersma. Onder de naam DutchMedia Podcast willen de heren tweewekelijks nieuws 

brengen "op actuele onderwerpen uit de wereld van media, marketing en telecom die steeds 

meer in elkaar overlopen. Feiten en een mening met een bite." Luisteren? Klik hier. 

 

Het beluisteren van de DutchMedia Podcast kan via Apple Podcast en Spotify.  

Zie ook het bericht over dit initiatief bij Marketing Report. 
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Lokale omroepen NL en BE 

Nederland 

 

Omroep Castricum heeft weer een online stream voor TV op haar site gezet. Men maakt 

gebruik van Twitter. Dit is niet om te zetten naar een bruikbare stream voor Enigma2-lijsten. 

Wil je toch kijken? Zie de website van Omroep Castricum of de stream hier. 

 

 

RTV Focus kampt met een huurachterstand, leverde lange tijd geen verplichte financiële 

verantwoording af, zorgde voor een angstcultuur onder stagiairs en bij het stadsbestuur 

bestaan 'twijfels over het functioneren van het bestuur'. Daarom is het CvdM gevraagd een 

toetsend onderzoek in te stellen. Een poging om de omroep harder aan te pakken, 

sneuvelde 13 februari in de gemeenteraad van Zwolle. Bron: RTV Oost. 

RTV Focus verslaat de gemeenteraad op dit punt anders, zwakker: "De motie van de SP om 

de evaluatie van RTV Focus te agenderen voor een debat heeft het niet gehaald, omdat de 

partijen van mening zijn dat alles wat erover gezegd moet worden al aan bod is geweest bij 

het debat rond de verlening van de licentie. Bovendien willen de partijen de lokale omroep de 

mogelijkheden bieden om zelf te verbeteren." 

 

    

In het vorige nummer schreven we over Radio Midland en Omroep 1 Vallei. Het was een 

beetje onduidelijk hoe het zat. Uit nader gekregen informatie blijkt het volgende.  

"Radio Midland heeft circa 30 jaar als lokale radiozender mogen uitzenden. De licentie voor 

Midland liep 21 november 2022 af.  

Radio Midland wilde door. De gemeentes die subsidie geven hebben echter gekozen voor 

Omroep 1 Vallei en daarmee een advies afgegeven aan het CvdM.  

Er liep nog een procedure bij het CvdM, dus daarom was het nog niet helemaal stil bij Radio 

Midland. Omdat de licentie afgelopen is moest de FM-zender wel uit.  

Binnenkort zal/moet Omroep 1 Vallei gaan beginnen met radio-uitzendingen voor de 

gemeenten Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar omdat het niet 

echt botert tussen de twee partijen zal het nog wel moeilijk zijn om de bestaande zenders en 

masten te gebruiken. De studio van Radio Midland in Renswoude is niet meer in gebruik. 

Houd de site van Omroep 1 Vallei in de gaten." 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://1vallei.nl/
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Sleutelstad en Unity.NU gaan samen één streekomroep vormen voor de Leidse regio 

(Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude).  

Die intentie hebben de besturen van de twee omroepen uitgesproken. De komende periode 

gaan de twee uitvoeringsorganisaties nader met elkaar in gesprek.  

De achterliggende reden: vanaf 2025 verandert ook de bekostiging van de streekomroepen. 

Er komt meer geld beschikbaar en de financiering gaat via de rijksbegroting lopen en niet 

meer via de gemeentes. Bron: Sleutelstad. 

Als het aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) ligt, wordt RTV1 later dit jaar de lokale 

omroep in de gemeente Borger-Odoorn. 

Per gemeente mag er slechts één lokale omroep actief zijn. Tot vorig jaar vervulde RTV 

Borger-Odoorn die rol. Doordat die omroep opging in ZO!34 en de uitzendrechten in maart 

dit jaar aflopen, konden omroepen zich opnieuw aanmelden. Bron: DHVN. 

 

België 

 

HLN meldt (inloggen) 13 februari: "Ruim een week waren de medewerkers van radio PROS 

officieel van start gegaan op hun nieuwe FM-frequentie, waarvoor ze vijf jaar lang hadden 

gevochten. Maar nu is het alweer stil op 88.8 FM, nadat de zender zondag het slachtoffer 

werd van sabotage. “Mogelijk door rivaliserende zenders die schrik hebben dat we in hun 

gebied komen”, zegt PROS-voorzitter Peter Schepens." 

Na het verliezen en weer terugkrijgen van de licentie ging PROS uitzenden op 88,8 FM, een 

frequentie voor Brakel. Op 5 februari ging men officieel van start vanuit Heldergem (zie hier).  

Zondag 12 februari werden hun twee antennes, één in Brakel en één nabij hun studio in de 

Leistraat in Heldergem, gesaboteerd. “De kabel van de zendantennes werd doorgesneden 

waardoor de versterker van de zender is uitgebrand”, vertelt Peter Schepens, voorzitter van 

radio PROS. Het is al de derde sabotage. 

Repareren kost tijd en geld: "Een nieuwe kabel plaatsen, kost ons honderden euro’s. Een 

nieuwe zender kost 3.500 euro. Het is bovendien niet makkelijk om die te plaatsen. We 

moeten met een ladder 165 trappen op.” 

Ook: Het Nieuwsblad op 14 februari. Zendmast staat op uitkijktoren in Elst. 

 

Zie ook de site van Radio PROS: 12 februari: terug op 88,8 FM.   

Inmiddels (14 februari) kan er weer via FM geluisterd worden. Zie ook RadioVisie. 
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Reacties en vragen van lezers 

Gert stuurde bemoedigende woorden over het in stand houden van de rotatinglijst: "… veel 

dank voor het in de lucht houden van "De Transponder". Verder hoop ik dat het lukt om een 

alternatief te vinden voor Hans 'rotating'. Die gebruik ik al jaren en naar alle tevredenheid." 

Menno mist bij de radiozenders in Kanalenlijst Hans een boeket Stream Brazilië. Dat is nu 

toegevoegd met de radiozender waar Menno veel naar luistert: Tomorrowland Brasil.  

Hij tipt ook de site RadioBrowser. Hier zijn veel radiostreams te vinden (map) en iedereen 

kan via Open API een bestand downloaden om een eigen app te maken.  

 

Dominic vraagt aan (Kanalenlijst) Hans: "Heb je ook een m3u-link voor IPTV met Viaplay 

Nederland?" Het antwoord: nee, geen illegale IPTV in de kanalenlijsten. Volgt: "Ok maar je 

post wel een illegale link met andere zenders." Antwoord: nee, er worden geen url's naar 

film- en sportzenders waar een abonnement voor nodig is opgenomen. Enkel openbare 

zenders. Als je een fout tegenkomt: meld dit dan met naam van de zender. Correctie volgt. 

Tweety is kort en krachtig over radio in tunnels: "Tof stukje over de tunnels, top". 

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

Einde van Astra2Connect, alternatieven voor internet via satelliet 

Maarten (exploitant van Satellietservice N-H) meldt ons op 16 februari het einde van 

Astra2Connect door SES.  

Hij schrijft: "Via een klant met een kapot modem kreeg ik onderstaande mail van Hertzinger: 

Het spijt ons u te moeten informeren dat de internet service van Astra2Connect per direct is 

gestopt. We beseffen dat dit nieuws voor u als een verrassing kan komen en we willen u 

onze oprechte excuses aanbieden voor het ongemak dat dit kan veroorzaken. Helaas zijn wij 

als leverancier ook niet op de hoogte gesteld door SES over deze beslissing. De uiteindelijk 

oorzaak is een terugloop in de totale omvang en klanten van de Astra2Connect dienst." 

We hebben het SES gevraagd. Het antwoord (via een chatbox): "The only information that I 

have confirmed is that the Astra sites were removed now." 

Daarna hebben we de persafdeling van SES gevraagd wanneer en waarom dit gedaan is en 

of SES een alternatief heeft. Geen reactie ontvangen. 

Resteren voor internet via de satelliet: KONNECT van Eutelsat, skyDSL en Starlink van 

SpaceX (Elon Musk). Voor zover we weten.  

Over KONNECT hebben we in februari 2021 uitgebreid geschreven (zie hier, pagina 19 en 

volgende). Maar KONNECT is ook nog niet zo'n succes. Het is al gestopt in Portugal en 

Spanje. Thans is KONNECT enkel te verkrijgen voor inwoners van Duitsland, Ierland, 

Oostenrijk, Tsjechië en het VK. Volgens een contactpersoon van Maarten staat Nederland 

nog niet op de lijst om ook KONNECT aan te gaan bieden. 

In Nederland is skyDSL wel verkrijgbaar, zie de site voor meer informatie. Zoals: "The 

skyDSL2+ Modem connects you directly to the Internet via satellite without any bottleneck. 

This is the reason why skyDSL is available everywhere in in the Netherlands." En de drie 

pakketten, hun prijzen, en de benodigde hardware. 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.skydsl.eu/en-NL/Personal/Internet-via-satellite
https://www.starlink.com/
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In 2024 zal het Europese project Iris2 van start gaan. Het Europees Parlement heeft hier 14 

februari 2023 goedkeuring en subsidie (€ 2,4 miljard) voor gegeven. Op deze manier moet 

met behulp van de satelliet(ten) Iris2 een veilige communicatie gewaarborgd worden voor 

bedrijven en overheden. Consumenten worden niet genoemd. Een beetje concurrentie dus 

voor de wispelturige Elon Musk met zijn Starlink.  

Zie Europees Parlement en zie YouTube met uitleg over het project. 

 

 

 

Tot slot te vermelden: ook Amazon is bezig met internet in het projekt Kuiper (3.300 

satellieten gepland). Maar… of dit alles de toekomst heeft? Op het land is internet straks met 

4G en 5G op veel plaatsen ook mogelijk tegen een vaste prijs.  

 

TV-kijken via Kodi 

Lezer Daan stuurde een bijdrage in hoe je TV kan kijken als je enkel gebruik wil maken van 

internet en Kodi.  

"Satellieten, coax, ether, et cetera heb ik niet. Ik heb alleen een internetverbinding. Alle 

beelden worden dus gedownload van het internet.  

Bij alle providers kun je via een website tv kijken en beelden naar de tv doorsturen door 

bijvoorbeeld te casten. Hierbij ben je afhankelijk van een pc, laptop of smartphone en dat wil 

mailto:specials@detransponder.nl
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ik niet. Een extra kastje afnemen is ook vervelend. Een configuratie waarbij ik alleen een 

internetverbinding en een tv nodig heb om tv te kijken en radio te luisteren is mijn doel.  

Sommige providers bieden een (goed werkende) app voor op de tv, maar mijn provider T-

Mobile bijvoorbeeld niet. Daarom ben ik gaan kijken naar andere mogelijkheden.  

Uit mijn onderzoek is de media speler 'Kodi' (zie link)  naar voren gekomen als winnaar.  

Op zichzelf is het geen bijzonder programma, maar er zijn veel ontwikkelaars die addons 

(stukje software dat je handmatig kunt toevoegen) maken. Hierdoor heb je onbegrensde 

mogelijkheden. Om als Nederlander tv te kijken door middel van Kodi, dien je de addon 'Dut-

IPTV (Dutch IPTV) te installeren. Zie deze link voor meer uitleg en download. 

Dut-IPTV ondersteunt de volgende betaalde abonnementen: 

 Canal Digitaal IPTV; 

 F1 TV; 

 KPN iTV (geen app voor Android TV beschikbaar); 

 NLZiet (er is een goed werkende app voor Android TV beschikbaar); 

 T-Mobile TV (geen app voor Android TV beschikbaar); 

 Telenet TV; 

 Videoland; 

 Ziggo GO (er is een goed werkende app voor Android TV beschikbaar). 

De addon Dutch IPTV maakt een bestand aan met videostreams dat vergelijkbaar is met 

streambestanden in Kanalenlijst Hans.  

Ik heb Dut-IPTV en Kanalenlijst Hans actief binnen Kodi op mijn tv. Momenteel ben ik logo’s 

aan het verzamelen van alle radio- en tv-zenders om een integratie mogelijk te maken. Ook 

heb ik een verzoek geplaatst om de streams van Kanalenlijst Hans op te nemen in de addon.  

Wij gebruiken allemaal GitHub. Hierdoor is alle code (software) vrij toegankelijk. Iedereen 

mag en kan er gebruik van maken. Wil je meewerken? Zie hier. 

Het aanbod in Kanalenlijst Hans is up-to-date. Dat zie ik graag. Daarom wil ik mij inzetten om 

projecten aan elkaar te koppelen. Hopelijk is het resultaat een verzameling van betaalde en 

gratis tv zenders, waarin (bijna) alle Nederlandse lokale omroepen zijn opgenomen. We 

kunnen als categorie muziek toevoegen. Voor TV kanalen die muziek uitzenden is de taal 

niet van belang, het gaat om de muziek. Het zou mooi zijn als we die kunnen verzamelen." 

Kortom: als er belangstelling is wordt dit vervolgd. Laat even weten! 

De Russische satellieten Express AM8 en Meteor M-N2 

In de UP/DOWNLINK schrijven we regelmatig over EU-boycots en de gevolgen voor ons als 

kijkers via de satelliet. Bijvoorbeeld (Russische) zenders die via de Hotbird verboden worden 

en elders nog gewoon te zien zijn. Het prikkelde lezer Happysat tot de volgende bijdrage. 

"Op het OpenPLi forum lees ik vaker de UP/DOWNLINK-commentaren, ook de opmerkingen 

over de 'verboden' zenders op 14 graden west. 

Ik ben het niet met de EU censuur eens, de andere kant moet ook worden belicht. 

En waar anders kan je dit soort dingen zien, zie hier bij Rumble.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Over de Express AM8 heb ik een GitHub website gemaakt met wat handige weetjes en tips 

omdat er van alles gebeurt (jamming/hacks) wat voor menig (dx) kijker wel interessant is.  

Zie hier de website bij GitHub. 

Niet alleen qua content ook de technische kant ervan, de verschillende modulatie- en 

uitzend-technieken T2-MI (helaas even weg na de hacks…) maar ook gewoon ouderwetse 

DVB-S-signalen en sommige transponders (alleen symbolrate lager dan >2000ks) zijn zelfs 

te zien zonder een satelliet ontvanger nodig te hebben. 

Bijvoorbeeld met een SDR radio en het AM-SAT programma wat de radio amateurs 

gebruiken op Eshail2. 

En dat eenvoudig een '14 west opstelling' kan worden gemaakt, wat helemaal niet duur hoeft 

te zijn. 

Wat oudere hardware wat ik al meer als 10 jaar in de kast had liggen heb ik voor de lol erop 

aangesloten (Dreambox 800se en een Qbox2 DVB-S2 kaart van TBS). 

Verder wil ik nog wat over de Russische weersatelliet Meteor M-N2 vertellen. Deze is heel 

populair geweest in de SDR-community, omdat met redelijk simpele antenne middelen op 

137MHz de digitale LRPT beelden konden worden ontvangen met een SDR-radio. Sinds 24 

december 2022 is er een zware storing opgetreden in de boord computers met het oriëntatie 

systeem welke de Meteor stabiel in zijn baan om de aarde houdt zodat de camera's stabiel 

het aard oppervlak kunnen scannen. 

Dit is het laatste infrarood beeld, 24 december 2022. Bron: https://ibb.co/hmwjpxn 

 

Waar onder duidelijk de afwijkingen te zien zijn. Deze 'oriëntatie'-storing is vaker gebeurd in 

het recente verleden (ook de voorloper Meteor M-N1 kwam zo aan zijn einde) en meestal 

werd dit vrij snel verholpen door de ingenieurs van het vlucht leidingscontrolecentrum in 

Moskou. Maar naar mate de Meteor ouder wordt (lanceerdatum 2014, service en garantie 

periode 5 jaar) treedt er meer slijtage op en na diverse pogingen is het helaas niet meer 
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mogelijk om Meteor M-N2 stabiel te krijgen. Waardoor er is besloten dat alleen apparaten die 

geen nauwkeurige oriëntatie vereisen, kunnen blijven werken o.a. GAKM die informatie 

verzamelt over onder andere de huidige condities in de atmosfeer. 

Afgelopen tijd door alle ontwikkelingen met betrekking tot Rusland en Oekraïne waren er 

geruchten en roddels na de storing dat de data transmissie extra was uitgezet, zodat 

Oekraïne niet kan meekijken naar het actuele weer/voorspellingen et cetera. Dit is niet waar. 

Andere Russische satellieten (Meteor M-N2-2) werken wel nog gewoon ook over Oekraïne 

alleen in een ander frequentie spectrum. 

Opvolgers zijn geplant (M-N2-3 en M-N2-4 en de Artica vloot) alleen de lanceerdatums zijn 

onbekend. Meteor M-N2-3 is klaar voor lancering, Meteor M-N2-4 is in de laatste constructie 

fase, gebouwd onder sancties zonder onderdelen uit het Westen. Elektro L4 is op 5 februari 

gelanceerd (zie hier), dat is een geostationaire weersatelliet, helaas gaat deze werken op 

een positie die buiten ons ontvangstbereik ligt.  

Actuele Beelden van Elektro L voorgangers zijn hier te zien.  

 Elektro-image 13/2/2023. 

Er is van censuur (nog) geen sprake." 

Reacties via specials@detransponder.nl. Wij geven deze direct door aan Happysat. 

 

Wetenswaardigheden 

 

Het WRTH (World Radio TV Handbook), editie 77, 2023, is uit. Bestellen kan hier. 

Hierin wordt per land beschreven wat er op radiogebied is op diverse frequenties, zoals 

lange golf, middengolf, korte golf, FM en DAB+.  
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Een gratis ebook over DAB+ werd op World Radio Day (13 februari) online gezet.  

Zie hier. Klik dan linksboven op het pijltje voor de download. 

 

 

 

Het theaterfestival Ongehoord uit het Brabantse Heusden wil niets met omroep Ongehoord 

Nederland te maken hebben en is daarom van naam veranderd. Nieuwe naam: OpTrede. 

Het theatergezelschap werd door mensen gebeld om lid te worden…  

"Waarschijnlijk zouden we hier nooit verandering in hebben gebracht… Als er in Nederland 

niet een omroep was gekomen met die naam. Het duurde niet lang voor we doorkregen dat 

die omroep en wij bar weinig gemeenschappelijk DNA delen." Bronnen: BD en OpTrede. 

In 'EenVandaag' van 11 februari werd ruimteschroot behandeld met als vraag: wanneer 

ruimen we de rommel in de ruimte op? Met het probleem ontstaan door 65 jaar ruimtevaart 

en een aantal experimentele nieuwe technieken voor het opruimen. Laserstralen en 

vangnetten. Zie NPO Start, vanaf 19.37 minuten.  

  

 

 

De openbare Spaanse omroep RTVE heeft gratis RTVE Play online gezet, zie hier. 

Live TV (geen VPN nodig) en diverse programma's (sport, documentaires, films) zijn te zien.  

In het VK is Capital 13 februari begonnen met een nieuwe radiozender Capital Chill.  

Zie hier hoe te beluisteren. Stream hier. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.worlddab.org/resources/establishing-dab-plus-ebook
https://www.bd.nl/heusden/ongehoord-verandert-naam-theaterfestival-wil-af-van-associatie-met-omroep-ongehoord-nederland~ad0f0429/
https://optrede.nl/2023/01/25/ongehoord-heet-voortaan-optrede/
https://www.npostart.nl/eenvandaag/11-02-2023/AT_300008923
https://www.rtve.es/play/
https://www.capitalfm.com/how-to-listen/all-the-ways-you-can-listen-to-capital-chill/
https://media-ssl.musicradio.com/CapitalChill


        UP/DOWNLINK, jaargang 13, nummer 4                    
 

24 februari 2023  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 18/22 
  

 

Het hoofdkantoor van tv-zender Iran International is op advies van de politie verplaatst van 

Londen (UK) naar Washington DC (USA). Er waren doodsbedreigingen geuit door Iraanse 

agenten naar de journalisten van Iran International. Bron: Iran International. 

De zender was in november 2022 al gewaarschuwd. Zaterdag 18 februari werd een 

verdachte in de buurt van de redactie in Londen opgepakt. Deze stelde dinsdag 21 februari 

voor de rechter niet schuldig te zijn. 

De zender richt zich op Iran maar zoals eerder geschreven zit niet in Iran. Men brengt het 

eerlijke nieuws over het Iranese regiem.  

Iran International HD verdween van Astra 28 oost maar is hier o.a. via de Hotbird fta te zien.  

Meer over deze zender bij Wikipedia. 

 

 

 

Starlink biedt binnenkort een abonnement aan dat (bijna) wereldwijd kan worden gebruikt. 

Het gaat $ 200,- per maand kosten. Bestaande klanten kregen een e-mail hierover, met de 

bedoeling te interesse te peilen. Bron: PC Magazine. 

 

 

Meer over het baken P17CIS en haar toekomst via deze link. 

De 34e uitgave van het DARU-magazine lees je via deze link. 
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De Turkse staatsomroepregulator, de Hoge Raad voor Radio en Televisie (Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu - RTUK), heeft drie grote Turkse omroepen beboet voor hun 

berichtgeving over de recente aardbeving. Het gaat om Halk TV, Tele 1 en FOX. De reden 

laat zich raden: kritiek op het beleid van Erdogan. Bron: ObOb.TV. 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

De Russische nieuwszender RT (voorheen Russia Today) begon fta in het Engels uit te 

zenden via de Arabische satelliet Badr 4 (26 oost). De satelliet bestrijkt de EMENA-regio 

(Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika). Bron: KOS en o.a. Parabola (NL). 

Exploitant Arabsat wordt niet geraakt door boycots van de EU…  

 idem RT Arabic. 

 

Test 15 februari in Zuid-Nederland: goed te ontvangen. 

De Japanse ambassadeur in Oekraïne heeft 9 februari diverse tv-zenders aan de 

Oekraïense overheid overhandigd. Dit omdat menig zender door Russische aanvallen 

getroffen is. De geschonken tv-zenders kunnen als backup-zender functioneren.  

Bron: Satkurier (NL). 

De productietijd van een satelliet is opgelopen naar vier jaar. Rusland zal vanwege de 

sancties zelf moeten voorzien in het aanvullen van de vloot. Dat zal moeilijk zijn. Mogelijk dat 

er in 2028 of 2029 een tekort voor Rusland zal ontstaan.  

Het kan nog erger: de ABS-2A is gehuurd van ABS. Een onderneming gevestigd op 

Bermuda. Als ABS er voor kiest de westerse sancties te volgen moeten de uitzendingen via 

de ABS 2A gestopt worden. Bron: ObOb.TV (NL). 
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Tot in 2028 wil Rusland deel blijven nemen in het project ISS (International Space Station). 

Bron: TS&N. Voor wat het waard is… we leven in een bijzondere tijd… 

Hardwarenieuws 

Geen bijzonderheden in relatie tot onze hobby gevonden. 

Softwarenieuws 

TuneIn Explorer 

 

Op de Radio World Day (13 februari) heeft TuneIn een nieuwe app gelanceerd: Explorer.  

Via een wereldkaart kan men door in te zoomen een, via TuneIn beschikbare, stream ten 

gehore brengen. Bron: RadioVisie. Klik hier voor de link naar TuneIn Explorer. 

 

 

Noot: TuneIn is zeven dagen gratis (testperiode). Daarna is een abonnement nodig (€ 8,69 

per maand of € 86,98 per jaar).  

Vervolg problemen rotatinglijst, oplossing met SatBeams of DemonEditor? 

In het vorige nummer maakten we melding dat er problemen zijn met de 'rotatinglijst' (de lijst 

voor een draaibare schotel) van Kanalenlijst Hans. De oorzaak: er is geen internetverbinding 

meer tussen sateditor Dreamset en de website KingOfSat. 

Hans plaatste een oproep in het forum van OpenPLi (zie hier). De reacties varieerden van 

steun tot advies.  

Een van de adviezen (Amai) was het combineren in Dreamset van de laatst uitgekomen lijst 

met SatBeams. We hebben dit getest maar ontdekten veel fouten. Zo ontbraken er zenders, 

zoals BVN op Astra 19,2 oost en waren er veel voor ons onnodige transponders (Afrika). 

Een ander advies kwam van Happysat. Deze wees op sateditor DemonEditor. Te 

downloaden bij GitHub. Op 19 februari verscheen versie 3.4.1 Beta.  

Zie ook de eigen site van DemonEditor. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
https://www.telesatellite.com/actu/61950-la-russie-restera-dans-iss-jusqu-en-2028.html
https://radiovisie.eu/tunein-lanceert-spectaculaire-explorer-alle-populaire-streams-op-de-wereldkaart/
https://tunein.com/explorer/
https://forums.openpli.org/topic/93699-dreamset-en-kingofsat/
https://forums.openpli.org/topic/93699-dreamset-en-kingofsat/page-5#entry1519607
https://forums.openpli.org/topic/93699-dreamset-en-kingofsat/page-2#entry1518719
https://github.com/DYefremov/DemonEditor/releases
https://dyefremov.github.io/DemonEditor/


        UP/DOWNLINK, jaargang 13, nummer 4                    
 

24 februari 2023  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 21/22 
  

Dit programma lijkt veelbelovend maar ook hier lopen we tegen tal van problemen aan. Zoals 

het bij een satelliet niet kunnen uitschakelen van de C-bandtransponders. En het niet 

automatisch binnenkomen van thema- en taal/land-boeketten. Wat bij Dreamset met KOS 

wel kon. Ga er dan maar aan staan om 35 satellietposities (40 min vijf in 'vast') te voorzien 

van boeketten. De huidige (in de lijst van januari) aanhouden werkt niet. Verdwenen zenders 

in die boeketten worden niet verwijderd en nieuwe zenders niet automatisch toegevoegd.  

In het volgende nummer gaan we in details in op de combinatie Dreamset met KOS en het 

programma DemonEditor. We hopen dat ook meer hulp/advies te krijgen. Heb je een andere 

gouden tip of advies? Meld het ons (specials@detransponder.nl) of plaats het op het forum. 

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.  

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.  

Nieuw bij De Transponder Links/Radioplatforms: RadioBrowser. Een radioplatform met veel 

streams en een 'Open API' waarmee men zelf bestanden in een eigen app kan zetten.  

Stand 27 januari 2023: 1.121 inschrijvingen. 

Uitsmijters 

 

Radio Veronica zond van 11 t/m 17 februari uit vanuit de Norderney. Live kon men via de site 

meekijken met de Super 70s Top 770. Beeld: de studio in het schip (13 februari).  

Het haalde zelfs het VTM nieuws op 13 februari.  
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De NATO (NAVO) heeft ook een feed die regelmatig actief is.  

 
D  

 

Schotels in den vreemde… 

 

De schotel rechts is toe aan een poetsbeurt… voorjaarsschoonmaak? 

In het midden een UHF antenne voor TV. 

 

 

 

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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