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Voorwoord  
Hoera! Na veel uitzoekwerk en e-mailverkeer is het gelukt weer een rotatinglijst voor een draaibaar 
systeem uit te brengen. De wereld is immers groter dan Astra 23,5 oost. Versta je de taal niet? 
Probeer op je smartphone eens een (Google) Translate-app (met foto en micro). Verbazend… 
 
In dit nummer onder andere: 

 Delen van Friesland onvoldoende dekking DAB+, vooral Waddeneilanden; 

 Half miljoen Belgen hebben illegale IPTV, ontvangers te koop in Antwerpse winkels; 

 Ziggo ziet nu geen reden verder te 'verglazen'; 

 Ziggo verhoogt tarieven per 1 juli met gemiddeld 8%; 

 Tiende EU-sanctie verbiedt meer zenders van RT en Sputnik; 

 DemonEditor, een sateditor uit Belarus, nieuwe updates 

 Veronica klets te veel. 
 

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: 

 5 maart 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 lijst met behulp van een USB stick te installeren); 

 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 

 

SES verspreidde eind 2022 wereldwijd een 8.000 zenders via haar satellieten. Hiervan is 

73% in MPEG4 (+2% ten opzichte van 2021). Met de HEVC-norm werd 7% uitgezonden 

(ook +2%). Oudere ontvangers kunnen hier niet mee overweg.  

SES wil de Astra 1P en 1Q in 2024 lanceren. Deze gaan op 19,2 oost oude satellieten 

vervangen. Bron: RXTV. 

De nieuwe naam van jeugdzender Boomerang wordt op 18 maart Cartoonito. Dit wordt bij 

alle providers doorgevoerd. Zie onder andere Ziggo/zenderwijzigingen. 

 

 

 

Het besluit van de ACM was er al eerder maar op 3 maart was het definitief, zie hier en hier. 

 

 

Er wordt teveel gekletst op Radio Veronica… Deze muziekzender moet tussen 07.00 en 

19.00 uur 85% muziek brengen. Praten over nieuws is geen nieuws. Zo werd er minder dan 

de norm aan muziek gebracht. Concurrent KINK nam drie dagen een steekproef. 

Gevolg: een procedure. Eigenaar Talpa Network kreeg een dwangsom opgelegd. Deze blijft 
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tot 31 augustus 2023 van kracht. Talpa Network vecht de beslissing van de minister nu aan 

bij de Rechtbank Rotterdam. Meer informatie bij Marketing Report. 

Zie ook bij de Rijksoverheid Besluit op Woo-verzoek over uitgezonden percentage muziek 

Radio Veronica van 3 maart 2023. 

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

 

De USA-versie van CNN voor Europa kende drie transponders op Astra 19,2 oost. Alle drie 

in SD, fta. Transponder 11627 V werd 1 maart verlaten. Daar was een looptekst te zien. 

Deze verwees naar transponder 11778 V (DVB-S2) en 11739 V (DVB-S). Zie hier. 

 

 

 

 

  

Vanaf 1 maart zijn er die nieuwe Duitse zenders beschikbaar (28 februari werden ze al 

geplaatst). Het gaat om de documentaire-zenders XPLORE, Hip Trips en One TERRA. 

Transponder 12699 V. Hier zijn ook de andere zenders van HIGH VIEW te zien, de Deluxe 

muziekzenders. Alle zenders zijn fta. 

Meer informatie over de programmering van deze zenders bij InfoSat. Zie ook Astra. 

 

Current Time TV, HD, fta, (12515 H). Ook te zien via de Hotbird (12226 V), Eutelsat 9B (9 

oost, 11977 H, code) en de Astra 4A (4,8 oost).  

Een toelichting. Current TV is een project van de Voice of America en Radio Free 

Europe/Radio Svoboda.  

De taal: Russisch. Doel zijn de Russisch sprekende mensen in onder andere Duitsland om 

deze anders nieuws te brengen dan de door Rusland gecontroleerde staatszenders.  

Site zender hier (NL). Zie daar ook 'who we are'. Zie voor meer info Satkurier (NL). 

De M7 Group bracht 9 maart een persbericht uit over het brengen van deze zender.  
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Er is een overeenkomst gesloten met de U.S. Agency for Global Media (USAGM). De M7 

Group brengt de zender via de Astra 19,2 en Eutelsat 9B en gaat deze in de zenderlijsten 

van CanalDigitaal, TV Vlaanderen, TéléSat, HD Austria en Skylink verwerken. Later: 

Hongarije (Direct One) en Roemenië (Focus Sat). De uitzendingen zijn fta, behalve via de 

Eutelsat 9B. 

 

  Ondertiteling jongeman (Translate Google): "ik kon er niet tegen". 

 Logo zender:  = 'tegenwoordige tijd' (Current Time). 

In het Russisch heet de zender Nastoyashcheye Vremya (zie Lyngsat). 

 

Euronews French SD is 1 maart gestopt. Deze variant is nog wel via de website enzovoorts 

te zien. Franse stream hier (en in Kanalenlijst Hans van maart). 

Euronews French zat op 12226 V. Daar zat ook Euronews German op. Ook deze is op die 

transponder gestopt maar op transponder 11376 V fta te ontvangen. 

Romance TV (11758 V), thans SD, mogelijk per 8 maart in HD, Sky DE, code. 

 

Astra 3B op 23,5 oost 

 

DreamWorks is door de M7 Group op 7 maart gezet op transponder 11856 V (waar ook RTL 

en VTM zit). Een zender voor de jeugd. Code. De zender is van NBC Universal. Deze zender 

is alleen te zien via Canal Digitaal, dus niet via TV Vlaanderen. Opvallend: codering in V en 

N, geen S (Seca). Voorbode..? 

E! Entertainment is niet via de satelliet te zien, enkel via IPTV. Zie ook hier. 
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De M7 Group heeft een meerjarige overeenkomst afgesloten met A+E Networks EMEA voor 

de doorgifte van de zenders Crime+Investigation en History voor Europa. Deze zenders 

komen op de Thor 5 (0,8 west). In het persbericht staat niet of Crime+Investigation op termijn 

ook op de Astra 23,5 oost komen voor Canal Digitaal en TV Vlaanderen. Uit navraag blijken 

er geen plannen te zijn voor DTH (direct to home) voor België en Nederland. 

History Nederland wordt al door CD en TVV doorgegeven (12129 V).  

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

De veranderingen bij de BBC (radio en tv) zouden eind februari eindigen. Zo schreven we al 

eerder.  

Op transponder 10874 V verdween op 27 februari uiteindelijk BBC One HD, de versie altijd 

gebruikt voor het hele land. Er is nu geen 'nation wide' versie meer, enkel regionale versies, 

in HD en fta. Met het stoppen hiervan zijn de rode schermen verwijzend naar de regionale 

versies verleden tijd. De laatste dagen werd al BBC One SouthEast HD uitgezonden. 

Als eerste BBC zender wordt door menig provider, en in Kanalenlijst Hans, de versie London 

geplaatst.  

Transponder 12422 H is de transponder voor oudere ontvangers. TV-zenders in SD en 

enkele radiozenders. Op 28 februari was deze compleet. Op termijn vervalt deze 

transponder. Aldus werd altijd gecommuniceerd, maar zie hierna. 

Transponder 10803 H nam 2 en 3 maart plots de zenders van 12422 H over. Maar als je 

deze transponder scande verdween 12422 H. Bij het scannen van 12422 H gebeurde het 

omgekeerde: de lokale radio- en tv-zenders (in SD) en 10803 H weg. Een bekende techniek. 

Maar: wat wil de BBC nu..? RXTV ging altijd uit van 12422 H maar was 3 maart 'om'. Het zal 

in de toekomst (tot 31 maart 2024) 10803 H zijn. Zie ook RXTV en Satkurier (NL). 

 

Op enkel transponders staat nog enkel SID-aanduidingen. Later zullen hier de namen wel 

verschijnen van de zender zelf of verdwijnen. We volgen het. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://rxtvinfo.com/2023/bbc-sd-channels-complete-satellite-migration/
https://satkurier-pl.translate.goog/news/226343/kopia-pakietu-bbc-sd-z-astry-28-2e.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp


        UP/DOWNLINK, jaargang 13, nummer 5                    
 

10 maart 2023  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 6/22 
  

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

   

Jibek Joly is 24 februari gestart, HD en fta. Het is de eerste nationale zender uit Kazachstan 

voor een buitenlands publiek, gedistribueerd naar 118 landen op vier continenten via de 

Hotbird, Measat en Yamal 401. Volledig gemaakt in Kazachstan. In het logo de naam van de 

exploitant: Silk Way. Verwijzend naar de zijderoute.  

De zender is ook via de site te zien. Vreemd genoeg zie je daar twee zenders: Silk Way (met 

het beeld dat Jibek Joly via de satelliet geeft) en Jibek Joly zelf. Op de site staat uitleg: Jibek 

Joly is de zender voor het land Kazachstan en Silk Way is de internationale versie.  

De zender brengt cultuur, tradities, geschiedenis, nieuws, toerisme en investeringspotentieel 

van Kazachstan. Er zijn vijf talen beschikbaar. Zie ook Satkurier (NL). 

 

 

Yes, Italië, weg. 

Teleradiopace zit nu zowel op 12520 V als 11471 V, fta. 

DAB+ 

Nederland 

    

In delen van de provincie kunnen luisteraars Omrop Fryslân slecht of helemaal niet 

ontvangen. Het gaat om gebruikers van DAB+. Oorzaak is mogelijk het te zwakke signaal 

van de zendmasten of te de overbruggen afstanden. Via FM is Omrop Fryslân overal wel 

goed te beluisteren. 
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 Kom fierder (kom verder)… 

Met name in het zuiden en noordoosten van de provincie heeft men soms slechte ontvangst. 

Dat geldt ook voor de Waddeneilanden, waar een deel zelfs helemaal niet kan afstemmen.  

Het signaal zou voor 95% dekking moeten zorgen, zo staat in het contract met het bedrijf dat 

voor de aanleg heeft gezorgd. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. "Maar", zo zegt Spijkers, "ik 

heb er alle vertrouwen in dat het weer goed komt." Bron: Omrop Fryslân. 

Op de site van de omroep geeft men aan dat de ontvangst van kanaal 5A ook beperkt is. 

 

Omrop Fryslân geeft zelf dit ontvangstgebied aan (zie ook hierna, adviseur Wim). 

 

We hebben contact gelegd met Broadcast Partners (hierna: BP). Deze heeft destijds, geheel 

conform de wensen van de opdrachtgever, het DAB+-netwerk aangelegd. Gelet op de 

recente berichtgeving neemt Broadcast Partners contact op met Omrop Fryslân om te praten 

over de specificaties van de metingen en een eventuele aanpassing. 

Onze adviseur Wim heeft een eigen visie: "Kijken we naar de zendersituatie in Friesland dan 

zien we dat KPN Broadcast voor digitale tv en radio (NPO) voor Leeuwarden gekozen heeft 

en de zendmast in Jirnsum verlaten heeft. Daarmee hebben de eilanden nog net voldoende 

signaal zodat dat er op de eilanden geen zenders bijgeplaatst moeten worden. BP heeft voor 

kanaal 11C wel zendertjes op de eilanden.  

 11C in Friesland. 
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Ten noordoosten van Dokkum werd tot 1 september regionale omroep vanaf 

Schiermonnikoog verzorgd maar deze zender is uitgezet en dus niet van 6B naar 5A 

verhuisd. Ik vermoed dat BP van die eilandzendertjes af wil omdat voor servicewerkzaam- 

heden de bereikbaarheid via de boot een stuk lastiger is dan op het vaste land. 

Ik heb vanuit FMSCAN.ORG met treshold 60 dB van alle regionale omroepen nu 

kaartjes met bij benadering het mobiele bereik gemaakt. Aan de randen hebben 

vooral plaatselijke omstandigheden invloed.  

 

Geen enkel Fries Waddeneiland wordt bereikt en ook elders in de diverse provincies 

is voor een mobiele antenne op ca. 1,5 meter hoogte of een draagbare radio een te 

mager signaal. Voor ontvangst is in die gebieden en op de eilanden een 

buitenantenne op het dak of een mast nodig." 

Tot slot: volg ook de discussie op RadioForum over de ontvangstproblemen van kanaal 5A. 

 

 

    

 

GirlPower Radio is nu ook te beluisteren in de regio Eindhoven (kanaal 7B) en de regio 

Oss/Uden (kanaal 6D) via DAB+. Bron: MediaMagazine. Op de eigen site staat nog niets. De 

zender deelt ons op 8 maart mee dat dit binnenkort zal worden aangevuld, ze zijn van plan 

permanent te blijven, dus geen tijdelijks testuitzendingen. 

De zender is onderdeel van de Qasmediagroep. Om adverteerders te trekken zijn voldoende 

luisteraars nodig. Mogelijk de reden om de vijfde stad van het land en een deel van het 

oosten van Brabant bij het DAB+-netwerk te trekken. De bron en kern: regio Den Haag. Zo 

schrijven ze hoofdsponsor te zijn van ADO Den Haag Vrouwen. 
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België 

 

 

In het vorige nummer (pagina 6) schreven we dat de populaire Radio Minerva vanaf 25 

februari officieel via DAB+ in Antwerpen te beluisteren is. Kanaal 10A. Het betreft de 

proefmux in de provincie Antwerpen. 

Uit een artikel in de GvA (24 februari) en in HLN (25 februari) blijkt dat er drie zendlocaties 

zijn: opgesteld in Antwerpen (Century Center Offices), Boom (Flash Design Tower) en Heist-

op-den-Berg. In de komende maanden worden elders in de provincie Antwerpen nog 

steunzenders geplaatst zodat de ontvangst zal verbeteren. Onder andere thuis, in tunnels en 

in de Kempen. Anders luister je online.  

De coördinatie van de Antwerpse mux is in handen van de Digitale Radio Antwerpen vzw. 

Opgericht op 8 februari 2022 (zie hier). 

Voor Radio Minerva wordt het wellicht tijd het logo aan te passen… DAB+ er bij! ;-) 

 

 

In het vorige nummer schreven we dat in de Belgische Oostkantons op kanaal 8A een mux 

gestart was. We hebben de publieke omroep BRF gevraagd naar de stand van zaken.  

Het antwoord 27 februari: "Im Moment befindet sich das DAB+ Pilotprojekt noch im Aufbau, 

sodass wir erst koordiniert darüber kommunizieren, sobald es wirklich losgeht." 

De pagina over de ontvangstmogelijkheden zal dan ook (pas) worden aangepast. 

 

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

 

Totaal TV meldt 24 februari: "Ziggo test op dit moment streams met een betere beeldkwaliteit 

bij de online dienst Ziggo GO voor Apple en Android mediaspelers. Het kabelbedrijf doet dit 

door een nieuwere techniek te gebruiken." 

Het gaat om die gebruikers van een online mediaspeler die functioneert op het Android 

TV/Google TV-besturingssysteem (zoals de nieuwe versie van Chromecast, Nvidia Shield en 

Nokia Streamingbox) of Apple TV HD/4K. Ziggo wil het betere beeld realiseren door bij de 

streams over te stappen van compressietechniek AVC (H.264) naar HEVC (H.265). 
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Leo-Geert van den Berg is thans zeven jaar directeur 'fixed networks' en daarmee 

verantwoordelijk voor de hele vaste infrastructuur van VodafoneZiggo, van de datacenters 

van de provider tot aan het kastje bij de klant thuis. Tweakers interviewde hem en vroeg naar 

de stand van zaken van het hybride glasvezelcoaxnetwerk.  

De uitrol van Docsis 3.1, het uitbrengen van nieuwe modems, DVB-C en IPTV ("De overstap 

naar all-IP-tv is een evolutie, geen revolutie."), het verbeteren van de latency (= vertraging 

van het dataverkeer in het werkwerk), het verschil wat technisch mogelijk is en wat de klant 

wil en de overgang naar Docsis 4.0. Zie hier. 

Ziggo heeft haar tarieven per 1 juli 2023 bekend gemaakt. Gemiddeld: +8%. Alle tarieven 

van Ziggo vind je hier. Zie ook Tweakers. 

Bij de tarieven voor internet ontbreekt weer… Internet Basic. Dit product is goed verstopt. 

Thans voor de 50 down en 20 up kost dit € 40,- (eerste drie maanden € 20,-). 

 

 

 

  

Op 1 maart heeft de RDI alle documenten gepubliceerd over de veiling van de landelijke 

commerciële FM-vergunningen (gekoppeld aan DAB+).  

 

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of er maatregelen nodig zijn om de 

concurrentie te stimuleren in gebieden waar mensen een snel internetabonnement (van 

minimaal 200 megabit per seconde) alleen kunnen nemen via het kabelnetwerk. 

Ook onderzoekt de ACM of telecomaanbieder YouCa toegang moet krijgen tot het kabelnet 

van VodafoneZiggo in Amsterdam. Daar wil YouCa concurreren met het aanbod van 

VodafoneZiggo. In Amsterdam ligt nog geen glasvezel bij circa driekwart van de 

huishoudens. Bron: ACM.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://tweakers.net/reviews/10706/ziggo-directeur-over-toekomst-van-coax-nu-geen-reden-om-verder-te-verglazen.html
https://www.ziggo.nl/tarieven
https://www.ziggo.nl/tarieven
https://tweakers.net/nieuws/207408/ziggo-verhoogt-per-1-juli-prijzen-van-alle-internetabonnementen.html
https://www.ziggo.nl/tarieven/internet
https://www.ziggo.nl/internet/basic
https://www.rdi.nl/actueel/nieuws/2023/03/01/start-veiling-landelijke-commerciele-radio-vergunningen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-nader-onderzoek-nodig-naar-gebieden-met-alleen-snel-internet-kabel


        UP/DOWNLINK, jaargang 13, nummer 5                    
 

10 maart 2023  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 11/22 
  

 

 

Viaplay (NENT), heeft naast de televisierechten voor komend seizoen ook de Nederlandse 

radiorechten voor de Formule 1 in handen. Deze waren in handen van Grand Prix Radio met 

onder andere commentator Olav Mol. Hij blijft straks via een Belgische omweg te beluisteren: 

Grand Prix Radio verhuist naar België. De Belgische site is er al: grandprixradio.be.  

Bron o.a. Grand Prix Radio, Marketing Tribune en RadioVisie. 

  

Nu de Nederlandse rechten zijn overgenomen door Viaplay zal het commentaar van Melroy 

Heemskerk en Nelson Valkenburg tijdens alle racesessies live te beluisteren zijn via de 

websites van DPG Media zoals onder andere het AD.nl. Viaplay is daarvoor een 

samenwerking met DPG Media aangegaan. Bron: Spreekbuis. 

 

Viaplay zou volgens reporter Jack Plooij van Grand Prix Radio de radiolicentie van de F1 

alleen maar gekocht hebben "om te pesten." Zie RadioFreak. 

Legaal en gratis Formule 1 in Nederland volgen is met een VPN-dienst mogelijk. Maar waar 

kan je die gratis streams vinden? Jarco Kriek van Totaal TV geeft antwoord op deze vraag. 

 

De Visdeurbel in Utrecht is 6 maart weer actief geworden. De sluisdeur is onder water te zien 

via een webcam. Via een app kan een verzoek tot openen gestuurd worden. 
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De tweede media-podcast van DutchMedia is uit, zie en luister hier.  

 

 

Alle door de VRM erkende Vlaamse lokale radio's kregen woensdagavond 1 maart een e-

mail met de mededeling dat ze voortaan gratis op het platform van de Vlaamse Radioplayer 

mogen.  

Radioplayer voor Vlaanderen was in 2019 gestart. Zenders moeten betalen. Lokale 

omroepen kregen eerst een subsidie van de staat, later trok minister Dalle deze in. Hij zag 

het nut niet in van Radioplayer. Om gezichtsverlies te voorkomen zonder de ongeveer 50 

lokale omroepen worden ze nu dus gratis op het platform gezet. Bron: RadioVisie. 

De app voor de smartphone of tablet van Radioplayer België (Vlaams of Frans) is enkel in 

België te installeren (geoblocking). Idem Sonos. 

Op de site Radioplayer.be kan men wel een zender zoeken en deze dan streamen. 

Als negentiende land heeft Luxemburg zich aangesloten bij Radioplayer. Bron: InfoSat. 

 

 

IPTV. Legaal maar veel ook illegaal. In de GvA (Gazet van Antwerpen) staat een artikel 

waarin cijfers worden genoemd: 450.000 Belgen kijken illegaal tv via IPTV-ontvangers die 

her en der openlijk voor een € 100,- worden verkocht. Abonnementen zijn er in vele soorten. 

Voor velen een uitkomst. Denk aan immigranten die dan geen schotel hoeven te plaatsen 

(als ze dit al mogen) om zenders uit het thuisland te zien.  

De AAPA (Audiovisuele Alliantie tegen Piraterij) stelt, op basis van een onderzoek van de 

Bournemouth University, dat de Europese audiovisuele sector 3 miljard euro verlies leed 

door de piraterij in 2021.  

 

 

In aansluiting op het vorige artikel staat in de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad een 

interview met iemand die bij een honderdtal 'klanten' in Antwerpen IPTV installeerde en voor 
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€ 70,- per jaar daarmee meer dan 10.000 tv-zenders en ook Netflix, YouTube Premium, 

Disney Plus, Videoland en nog enkele andere VOD-diensten aanbiedt.  

Uitspraken van deze 'fikser': “Het is een hobby en een bijverdienste. Rijk word ik er absoluut 

niet van.” En: "Ik zit al meer dan twintig jaar in de business en weet wat de meest 

betrouwbare en uitgebreide formules zijn.” 

Hij heeft geen website en werkt uitsluitend via mond-tot-mondreclame. 

In Nederland treedt de Stichting BREIN regelmatig op tegen illegale IPTV en illegale 

websites waar onder andere films te zien zijn. Het laatste nieuws is hier te lezen. 

In het VK heeft de politie door het hele land invallen gedaan waarbij illegale IPTV-streaming 

werd aangepakt. Bron: TS&N. 

 

 

De Italiaanse site Digital News meldt (NL) dat vanaf 12 april drie regionale zenders van de 

Rai HD te zien zijn. Het gaat om de regio's Lazio, Toscane en Umbria. 

De reden waarom we dit nieuws plaatsen is dat de aanvoer voor de DVB-T-zenders (op 

termijn T2) vanuit de Eutelsat 5 West B (5 graden oost) plaatsvindt. Rai 3 Sicilia en Rai 3 

Calabria zijn momenteel al via deze satelliet in HD te ontvangen. 

Het is mogelijk dat deze regionale zenders ook via de Hotbird in HD ter beschikking komen 

(code via Rai en tivùsat). 

Inwoners van genoemde regio's kunnen via een apart kanaal al testen of hun ontvanger 

geschikt is. Andere regio's komen later aan de beurt, zie het tijdschema. 

 

We volgen het, met name dus voor aanpassingen van de uitzendingen via de Hotbird. 

De uitzendingen via de Eutelsat (Lyngsat) zijn fta. Te ontvangen met een S2X tuner 

(multistream, stream 1 en 4 voor de regionale Rai-zenders). 

 

 

Radio Decibel heeft haar themakanaal Ibiza vervangen door Party!. Zelfde stream url. 
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Ziggo heeft twee zenders ge-upgrade van SD naar HD: Ketnet (VRT, jeugd) en Mezzo 

(klassieke muziek). De frequentie en het kanaalnummer blijven ongewijzigd. 

 

 

Lokale omroepen NL en BE 

Nederland 

 

 

De lokale omroepen TV Valkenburg en Meer Vandaag slaan de handen ineen onder de 

noemer Heuvelland Vandaag. Meer Vandaag en TV Valkenburg blijven zelf ook 

programma’s maken. 

Bediend worden de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en 

Valkenburg. Zie de site van Heuvelland Vandaag, met een live stream voor radio (Meer FM) 

en tv (Meer Vandaag). Ook te vinden in Kanalenlijst Hans. Bron: MV en TV Valkenburg. 

 

De zendmachtiging van Studio040 vervalt 18 december 2023. Zowel voor de gemeente 

Eindhoven als de gemeente Geldrop-Mierlo en de gemeente Waalre. Geïnteresseerden 

kunnen zich tot het CvdM richten. Voor de streekomroep (voor de drie gemeenten) of wellicht 

voor een van de gemeenten. Bron: gemeente Eindhoven. 

Het bestuur van Omroep Vlaardingen voert al enige tijd gesprekken met Omroep Schie, de 

lokale omroep van Schiedam. Doel van beide lokale omroepen is om nauw samen te gaan 

werken in de aanloop naar de vorming van een streekomroep in beide gemeenten. Deze 

moet op 1 januari 2025 een feit zijn. Bron: Rodi. 

Reacties en vragen van lezers 

In het vorig nummer schreven we: "NRJ+ start 6 maart op DAB in Wallonië. Bron: Satellifax." 

Niet fout maar lezer David vond het noemen van een Duitse infobrief niet correct. Wij hadden 

moeten zoeken naar het persbericht van NRJ Belgique (zie hier). Ook was te vermelden dat 

Cherie Belgique voortaan internet only wordt (zie hier). Bij deze aangevuld dus.  
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We schreven over RTVE Play, de site en apps (Android TV, Android en Apple) van de 

Spaanse openbare omroep voor online tv (live, series films enzovoort).  

Bernie merkt op dat niet alle zenders buiten Spanje te zien zijn. Zo past RTVE geoblocking 

toe op de sportkanalen. 

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

Wetenswaardigheden 

 

Presentatoren van BBC News mogen voortaan minder formele kleding dragen. Die zou bij de 

kijkers betrouwbaarder overkomen. Dit vertelde Naja Nielsen, Digital Director van BBC News 

bij de verdere plannen om BBC News internationaal en landelijk samen te voegen. Als datum 

daarvoor werd 3 april genoemd, maar zeker is dit niet. Bron: Deadline (NL). 

 

RXTV maakte 27 februari bekend dat er een nieuw, tijdelijk, programmaschema voor het 

nieuwe BBC News is. Dit gaat 6 maart 2023 in. Verdere wijzigingen zullen later in het 

voorjaar plaatsvinden. Er komt meer nieuws uit het VK zelf. De VK-specifieke inhoud wordt 

uitgezonden wanneer de internationale feed naar reclameonderbrekingen of naar korte, 

gesponsorde hoofdprogramma's gaat. Zie voor meer informatie hier.  

Of de fusie van BBC News UK en BBC News internationaal nog leidt tot het verwijderen op 

de satelliet(en) van dubbele versies is ons niet bekend. 

 

NTN. Dit staat voor Non Terrestial Networks. Samsung heeft als nieuws dat smartphones via 

5G kunnen communiceren via een satelliet met NTN. Samsung is van plan deze technologie 

te integreren in de Exynos-modemoplossingen van het bedrijf, waardoor de 

commercialisering van 5G-satellietcommunicatie wordt versneld en de weg wordt 

vrijgemaakt voor het door 6G aangestuurde Internet of Everything (IoE)-tijdperk.  

Bron: Samsung. Zie ook RTL Nieuws. 
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De website van het CvdM heeft een opfrisbeurt gehad. Het logo is ook vernieuwd.  

 

 

Omroep MAX viert het tienjarig bestaan van haar omroepgids MAX Magazine. Inmiddels het 

grootste weekblad van Nederland (zie hier). 

In een artikel in het blad beschrijft men de geschiedenis van alle omroepbladen en wordt 

gewezen op de site delpher.nl waar online door alle omroepbladen tot 1950 kan bladeren. 

Op YouTube staat een promotiefilm uit 1937 van de NCRV ('hoe het reilt en zeilt') en is er 

een reclame voor het Veronicablad uit 1985 te zien. 

 

 

De satelliet-zenderlijsten van CanalDigitaal, TV Vlaanderen en TéléSat zijn door de M7 

Group bijgewerkt per 6 en 7 maart 2023. Ook de zenderlijsten voor IPTV zijn bijgewerkt, zie 

CanalDigitaal (8 maart). 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

Op 24 februari (de eerste 'verjaardag' van de inval) is een akkoord bereikt over een tiende 

sanctiepakket tegen Rusland. Onderdeel is het aanpakken van Poetins propagandisten.  

Het pakket bevat ook maatregelen tegen Russische desinformatie. 

Bron o.a. Europa Nu. 
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Onderdeel van deze tiende boycot is volgens Bbtvnews het weren van de Arabische taal bij 

RT en Sputnik, uitgezonden via Europese satellietproviders. Eerder werd RT Arabic door 

Eutelsat al stopgezet via de Hotbird 13C, Eutelsat 7B West (of 7 West A?) en Eutelsat 8C 

West (?) met beams op Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Bron: Bbtvnews. 

Op de site van de EU is de tiende sanctie samengevat: "Two additional Russian media 

outlets have been added to the media ban." In de nadere uitleg valt te lezen dat het gaat om 

de Arabische taal bij RT (Russia Today) en Sputnik omdat deze staatszenders desinformatie 

en oorlogspropaganda verspreiden.  

 

Of dat zo is kan je zelf checken. RT Arabic is nog via diverse satellieten hier goed te 

ontvangen. Als je bijvoorbeeld de app Google Translate op je smartphone zet kan je met de 

camera of microfoon het Russisch omzetten naar Nederlands.  

 

Zie ook Satkurier (NL) en Advanced TV: ook via SES is het doorgeven van RT-zenders door 

de tiende EU-sanctie verboden. Zelfs op de beams naar Afrika. Zie de SES 5 (4,9 oost). 

 

Current Time TV is fta op Astra 19,2 oost gestart. Een project van de Voice of America en 

Radio Free Europe/Radio Svoboda om Russische sprekende inwoners van Europa andere 

feiten te brengen dan het nieuws van de Russische staatszenders.  

Zie voor meer informatie hiervoor bij Astra 19,2 oost. 

Op 9 maart vuurde Rusland weer veel raketten af op Oekraïne. Een daarvan raakte het 

kantoor een internetprovider Lanet. De schade was groot. Maar de apparatuur werd niet 

geraakt en er raakte niemand gewond. Bron: Mediasat (NL). 
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Hardwarenieuws 

 

Ziggo-klanten die een oudere mediabox of CI+ module gebruiken, kunnen binnenkort van 

minder diensten gebruikmaken. Dit bevestigt VodafoneZiggo aan Totaal TV. Het gaat onder 

meer om modellen van Pace (Philips) en Humax. Ook de CI+ module met Interactieve 

mogelijkheden wordt in functionaliteit beperkt. Het kijken van huurcontent zoals films is vanaf 

1 april op oudere mediaboxen niet meer mogelijk. 'Getroffen' klanten kunnen als omruil een 

Mediabox Next Mini aanvragen. 

 

Softwarenieuws 

DemonEditor, een sateditor gemaakt door een hobbyist uit Belarus, kende een aantal 

updates. Zie hierna bij de problemen rond het maken van een roatinglijst. 

Sniffer 

 

Wil je een stream url uit een website halen? In eerdere UP/DOWNLINKS hebben we bericht 

over Video DownloadHelper. Deze is te gebruiken in de browsers Firefox en Chrome.  

Thans willen we wijzen op de app Video m3u8 Sniffer. Deze kan gebruikt worden met de 

browser Chrome.  

Installeren: in Chrome deze url openen. Doorgaans opent dan een blok met daarin de url. 

Anders even rechtsboven op de button Extensions klikken en kiezen voor Sniffer.  

https://chrome.google.com/webstore/detail/video-m3u8-sniffer-find-

h/akkncdpkjlfanomlnpmmolafofpnpjgn?hl=nl 

Vervolg problemen rotatinglijst, oplossing met 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.  

Voor dit nummer beloofden we een update. Wel… deze was gemaakt met diverse pagina's 

uitleg. Echter: niets werkte. Dan heeft het geen zin jullie hier mee lastig te vallen. Maar 

uiteindelijk lijkt er toch een resultaat te zijn! 

Ter verantwoording wat allemaal geprobeerd is: 
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 Dreamset in combinatie met internetsettings downloaden van SatBeams (tip Amai). 

De oude lijst (januari 2023) is dan master en vergelijken met 'slaaf' Satbeams. 

Technisch lukt het maar inhoudelijk is het een drama. SatBeams is niet te vergelijken 

met KingOfSat of Lyngsat; 

 DemonEditor (advies van Happysat). Te downloaden bij GitHub. Op 19 februari 

verscheen versie 3.4.1 Beta. Zie ook de eigen site van DemonEditor. Het lukte een 

klein team testers niet deze software goed werkend te krijgen. Maar… er kwam hulp 

van de maker (Dmitriy Yefremov uit Belarus). Samen met Hans werden fouten 

geconstateerd en indien mogelijk opgelost. Rap kwam versie 3.4.2 en zelfs een 

testversie 3.5.0 voor Windows. Want wat bleek: er is een versie voor MAC, Linux en 

Windows. De maker testte met Linux en paste Windows later aan. In versie 3.5.0- 

Alpha2-Win64 lukte het boeketten (categorieën en landen) te maken en de C-band te 

skippen. Het downloaden naar Dreamset lukt ook weer. Kortom: na veel over een 

weer verkeer met de maker is er een goede testsoftware; 

     

 Een andere lezer (Henk) adviseerde E-Channelizer. Dit softwareprogramma is getest 

met de meest recente versie (23.0.0.226). De opties laden via KingOfSat zou 

aanwezig zijn. Echter… er is een licentie nodig. Nu is geld geen probleem maar het is 

deontologisch niet juist zonder toestemming van E-Channelizer een rotatinglijst te 

maken. Deze oplossing wordt daarom niet verder onderzocht. Noot: eerder werden 

de kanalenlijsten van Hans, zonder diens toestemming, achter het betaalslot gezet,  

niet netjes, dat is teruggedraaid; 

 Bemi2000 (Berry) e-mailde zelf een programma te willen schrijven. Hans is met hem 

diverse versies aan het testen. Als dit een bruikbaar programma wordt dan zal het op 

onze site worden gezet. 

Opmerking: OpenPLi update regelmatig het bestand satellite.xml (waar alle satellieten en 

hun transponder in staan). OpenPLi hanteert het bestand gegenereerd via Lyngsat.  

Met Lyngsat lukt het niet te downloaden, met KingOfSat wel. Echter… KingOfSat heeft een 

iets afwijkende satellite.xml waardoor sommige zenders er niet in staan.  

We hebben gezien dat er fouten in KingOfSat staan en melden deze bij de transponder die 

het betreft. 

Enkele voorbeelden. De zender 'Bom' via de Hispasat (30 west) staat bij KingOfSat op 

transponder 10914 met een verticale polarisatie. Deze zender wordt echter op 10914 met 

een horizontale polarisatie uitgezonden. Bij Lyngsat staat het juist. We hebben het vaak 

gemeld bij KingOfSat… maar geen resultaat. Wie kent daar iemand? 
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Het persbureau Reuters heeft een feed die fta te ontvangen is via de SES 4 (22 west). De 

transponder is volgens KingOfSat 11128 H. Hierop krijg je geen beeld. Een blindscan wees 

als transponder 11126 H aan. Ook bij Lyngsat staat 11126 H.  

Ziggo, update voor Next en Next Mini 

 
Ziggo meldt op haar Community dat vanaf 6 maart nieuwe software wordt uitgerold voor de 

Mediabox Next en Next Mini. Lees via de links wat er veranderingen zijn.  

De update gaat automatisch als de ontvanger in stand by staat. 

 

Ook de KPN TV+ decoder krijgt nieuwe software, aldus Totaal TV. Zie ook hier: eenmaal 

gekozen voor TV+ is terugkeer naar interactieve tv niet meer mogelijk. 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op 25 maart, 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.  

Komende clubdag, 25 maart, hebben onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 

Transponder. Deze begint meteen aan het begin van onze clubdag om 11.00 uur en zal zo'n 

uurtje duren. Aansluitend is de clubdag voor iedereen toegankelijk.  

De agenda is naar de leden per e-mail gestuurd. Daarin zit een link om via Zoom de 

vergadering digitaal bij te wonen. 

Nieuwe url voor tv- en radiozenders via m3u8 bestand 

Op onze site staan ook de kanalenlijsten van Hans. Daarvan maakt Peter een m3u8-

bestand, een voor tv en een voor radio.  

Dit zijn te downloaden via een vaste url. De provider waar Peter gebruik van maakte stopte 

echter met de dienstverlening. Tal van mensen die wilden downloaden hebben dit ons 

gemeld, waarvoor dank. Ondertussen was Peter al druk bezig met het zoeken van een 

alternatieve server. Op 9 maart is deze gevonden. 

De url's voor tv en radio kan je vinden op de pagina kanalenlijsten of bij de kanalenlijst op 

datum, zoals de meest recente van 5 maart 2023. 

De url voor TV = http://transponder.petervanderlaan.nl/tv.m3u 

De url voor radio = http://transponder.petervanderlaan.nl/radio.m3u 

Nieuw bij Links 

Vernieuwd zijn de zenderlijsten van CanalDigitaal voor satelliet (7 maart) en IPTV (8 maart). 

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’?  
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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 25 januari 2023: 1.126 inschrijvingen. 

Uitsmijters 

 

In 1958 vond in Brussel de wereldexpo plaats. Iedereen kent wel het gebouw dat er nog van 

staat: het Atomium. Maar… de eerste plannen waren het bouwen van een betonnen toren 

met een hoogte van 635 meter. Daarop zouden antennes komen en zou heel België bestrijkt 

kunnen worden. Bron: VRT.  

  

Schotels in den vreemde… 

 

 

Bescherm je schotel tegen de zon… 

 

Nieuwe LNB maar ontvangst..? 
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"U kunt kiezen uit… blauw en oranje… meer kleuren hebben we niet" 

 

Muurdecoratie..? D 

 

D 

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!   

Noot: alle voorgaande nummers (vanaf 2011) zijn terug te vinden op onze site, met daarbij 

een index-bestand zodat je kunt zoeken (Ctrl-F) op onderwerp. 

 

Reacties op dit nummer, inclusief op mogelijk onjuiste informatie of foutief taalgebruik, zien 

wij graag via: specials@detransponder.nl. 
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