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Voorwoord  
Mogelijk is dit het laatste nummer van de UP/DOWNLINK. Wil je weten waarom? Lees dan na de 
inhoudsopgave een uitleg. 
 
In dit nummer onder andere: 

 M7 Group past SECA bij nieuwe zenders vaak niet meer toe; 

 HbbTV in moderne versie OpenPLi weer mogelijk; 

 NL: 1% kijkt nog via de schotel; 

 Zgemma H8.2H getest door Totaal TV. 
 

De redactie (alfabetisch): Emiel, Hans, Peter, Rob en Sjaco.  
Met dank ook aan David en Wim.  Reacties: specials@detransponder.nl. 
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Laatste UP/DOWNLINK (als er niets verandert) 

Een uitleg. De UP/DOWNLINK, het verenigingsblad van De Transponder, wordt al jaren hoofdzakelijk 

door mij (Hans) gemaakt. Ik krijg daarbij steun van mede-redactieleden (ook lid van satellietvereniging 

De Transponder) en enkele adviseurs. Dagelijks worden vele nieuwsbrieven en sites gelezen en wordt 

zelf actief naar nieuws gezocht door persvragen te stellen.  
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Als het blad bijna gevuld is (20 pagina's) e-mail ik het eerste concept naar de overige redactieleden 

om commentaar en verbeteringen te geven. Een paar dagen later idem met een tweede concept. 

Daarna volgt de plaatsing op de afgesproken deadline. 

Vrijdag 10 maart constateerde ik dat er dinsdag 7 maart een storing had plaatsgevonden bij het 

verzenden van concept 1 naar mederedactieleden en gaf dit door aan de beheerder van de server 

(noem liever zijn naam niet). Ik ging door met plaatsen van nummer 5. Na het plaatsen op de site 

kwamen er, zoals gebruikelijk, bevestigingen van bezorging maar… ook veel van niet bezorging 

(undeliverable).  

Wat bleek: de serverbeheerder had ondertussen een 'tocket geopend' omdat er mogelijk een 

probleem was met een 'PTR-record'. Ik las dit pas na het posten van nummer 5. Maar ook al had ik de 

melding PTR tocket gelezen: de serverbeheerder had in het bericht niet gesteld dat er niets gepost 

mocht worden. 

Daarna heb ik drie keer gevraagd wat te doen met de vele foutmeldingen. In de middag is een apart 

bericht aan ieder gemaakt. Als niet ICT'er schreef ik per ongeluk RTP in plaats van PTR…  

Hierop volgden twee e-mails (een op vrijdag en een op zaterdag) waarin de serverbeheerder volledig 

los ging… ik werd uitgemaakt voor een onbeschofte boer en narcist en er was sprake van opzet door 

mij. Deze serverbeheerder maakte daarna geen excuses meer en wenst ook geen enkel contact met 

mij. Deze e-mails zijn doorgestuurd naar bestuursleden van De Transponder. Deze deden er niets 

mee. Dit geeft mij geen vertrouwen in continuïteit voor plaatsingen van he blad en de kanalenlijsten. 

Het maken van het blad kost mij dagelijks veel inzet. Met deze serverbeheerder is het voor mij niet 

zeker of een nummer wel of niet geplaatst kan worden (of wellicht later weggehaald). Dat geeft erg 

veel stress, dus negatieve energie! 

Energie die ik niet alleen nodig heb voor de UP/DOWNLINK, de 'Kanalenlijst Hans' maar ook voor mijn 

kankerbehandelingen. Stress geeft een lagere immuniteit. Gezondheid gaat voor de hobby.  

Op dit moment heb ik er daarom geen vertrouwen op het blad met alle benodigde energie te kunnen 

uitgeven. De overige leden van de redactie hebben aangegeven niet zonder mij verder te willen. 

Aan jullie, de lezers, is deze uitleg geschreven ter eerlijke voorlichting. Want alleen schrijven 'dit is het 

laatste nummer' zonder uitleg roept alleen maar onnodige vragen op. 

 

Kortom: zonder de nodige veranderingen kan ik het nu niet meer opbrengen tijd te steken in het 

verenigingsblad. Jammer voor de lezers. Ik hoop op je begrip en op betere tijden. En wie weet dat 

mogelijk dat in de algemene ledenvergadering (morgen 25 maart) iemand het stokje overneemt…  

Wat betreft de kanalenlijsten: hier ga ik voorlopig mee door. Gelet op bovenstaande feiten zullen de 

lijsten via OpenPLi te downloaden zijn (forum, image). 

Hans. 

Reactie van het bestuur van De Transponder, ontvangen 24 maart 2023. 

"Het bestuur van de Satelliet Club De Transponder betreurt de ontstane oneindigheid tussen Hans en 

technische ondersteuning over de mailing van de Up/Downlink en kanaallijsten. 

Wetende dat het beheer van de website en mailing vanuit de website van De Transponder in beheer 

is van een zeer kundige webmaster, durven wij erop te vertrouwen dat alle problemen zo goed 

mogelijk zullen worden afgerond. We zullen alle betrokkenen zo goed mogelijk blijven ondersteunen 

bij het uitvoeren van hun werkzaamheden ten behoeve van De Transponder. 

Het bestuur De Transponder." 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/contact/
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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); 

 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 

 

Op 17 maart heeft het bestuur van Deutsche Welle een pakket aan maatregelen 

aangenomen. Een daarvan is het sluiten van Deutsche Welle in de Duitse taal.  

Een datum is nog niet bepaald. Bron: Bbtvnews en InfoSat. 

De uitzendingen in het Engels gaan vooralsnog dus gewoon door. 

DW in het Duits is via de satelliet te ontvangen op de Astra 4A, 4,8 oost, fta. 

 

En op de Eutelsat 36B en Hispasat, gecodeerd. 

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

 

ZDF en SES hebben een nieuwe meerjarige overeenkomst getekend voor het verlengen van 

de uitzendingen in HD via de Astra 19,2 oost. Hoe lang ZDF nog in SD te zien is werd niet 

bekend gemaakt. Bron: InfoSat. 

 

De kanalen van teleshopper QVC DE blijven de komende jaren op de Astra 19,2 te zien, fta.  

Bron: Digitalfernsehen en andere media.  

Cartoonito vervangt Boomerang bij Sy DE (en andere providers). Code. 

CNBC Europe HD zit op een andere transponder (12383 H), fta. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.detransponder.nl/kanalenlijsten/kanalenlijst-hans-van-5-maart-2023/
https://forums.openpli.org/topic/94055-kanalenlijst-hans-van-5-maart-2023/
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.broadbandtvnews.com/2023/03/20/deutsche-welle-to-shut-down-german-tv-channel/
https://www.infosat.de/digitale-welt/einsparungen-und-stellenabbau-bei-deutscher-welle-angek-ndigt
https://www.infosat.de/digital-tv/zdf-sichert-langfristige-hd-ausstrahlung-ber-satellit-astra-192-ost
https://www.qvc.de/
https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/satellit/satelliten-tv-qvc-sender-weiter-ueber-ses-astra-19-2-grad-ost-1095691/
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Trigger.FM is op transponder 12633 H gestart. Om deze zender open te krijgen is HbbTV 

nodig. Thema: auto's, boten en een Rock-'n-roll way of life… Zie InfoSat. 

 

 

 

  

Sky Deutschland zet meer zenders om naar HD en schakelt daarna de SD-versie uit. Op 22 

maart gaat het om 27 zenders. Zonder extra kosten.  

Bron: Digital fernsehen met een overzicht van de tv-zenders. Zie ook Infosat met een 

overzicht van de transponders waarop deze zitten. 

 

Astra 3B op 23,5 oost 

Rebel TV stopt op 31 maart. Bron: Satkurier (NL). De zender brengt/bracht fta rockmuziek. 

In het vorige nummer schreven we over de nieuwe jeugdzender DreamWorks die 

CanalDigitaal thans brengt. Bij de codering ontbreekt SECA. Van de woordvoerder kregen 

we 15 maart hierover als antwoord (na raadpleging hoofdkantoor Luxemburg): "Het klopt 

inderdaad dat nieuwe zenders deze codering niet krijgen gezien de encryptiemethodiek niet 

meer compliant is met de wensen/eisen van de contentleveranciers." 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.infosat.de/radio/triggerfm-neu-hbbtv-auf-astra-192-ost
https://www.sky.de/
https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/satellit/sky-sd-abschaltung-1095224
https://www.infosat.de/digital-tv/astra-192-ost-sd-abschaltung-bei-sky-neue-empfangsparameter-f-r-viele-hd-programme
https://www-parabola-cz.translate.goog/clanky/7453/televize-rebel-skonci-na-satelitu/?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp


        UP/DOWNLINK, jaargang 13, nummer 6                    
 

24 maart 2023  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 5/17 
  

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

De BBC heeft voor het nog even in DVB-S uitzenden van haar radio- en tv-zenders gekozen 

voor transponder 10803 H. Op 10803 H kregen de zenders plots een andere SID. Alle 

zenders zijn fta. De transponder 12422 H is leeg gemaakt. 

BBC Two NI (Noord Ierland) HD is geswitcht van transponder 12168 V naar 10773 H. Fta. 

Er zijn twee versies, een voor Noord-Ierland als onderdeel UK (SID 6312) en een voor de 

Republiek Ierland (ROI, met SID 6332).  

 

 

De BBC heeft haar logo's in de loop van de jaren altijd aangepast, vaak verrassend mooi.  

Als laatste zijn dit jaar de logo's van de jeugdzenders CBBC en CBeebies aan de beurt.  

Op YouTube is in een video de uitleg te zien hoe deze werden gemaakt. 

 

Er moeten nog een aantal logo's worden aangepast. Denk aan BBC Entertainment, BBC 

First en BBC Parliament.  

WildEearth HD test verder. De beeldresolutie ging van 1280x720 naar 1920x1080. Mogelijk 

verandert dit nog. De zender is fta te ontvangen op 11171 H, SID 5118.  

 

That's 70s begon half maart met testuitzendingen, 23 maart definitief. Muziek, fta. Zie ook 

RXTV. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bFUrI1Ouzck
https://wildearth.tv/
https://rxtvinfo.com/2023/thats-70s-goes-live-on-sky-channel-366/
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Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

Rai Radio Live wordt omgedoopt naar Rai Radio Live Napoli. Onder andere via de satelliet te 

ontvangen. Bron: FM World.  De start zou 31 maart zijn. Bron: FM World. 

Cartoonito is op de plaats van Boomerang gekomen. Polen, jeugd, code. Hetzelfde geldt 

voor Sky DE op de Astra 19,2 oost, zie InfoSat. 

 

DAB+ 

Nederland 

 

Amor FM is sinds kort weer te beluisteren via de digitale ether (DAB+) in delen van Noord-

Holland en Flevoland. Meer weten? Zie MediaMagazine. 

België Geen nieuws vernomen. 

Duitsland 

De zender sunshine live (kleine letters) heeft zich hernoemd naar SUNSHINE LIVE (grote 

letters). Te horen in de landelijke Bundesmux op 5C. Bron: Satellifax. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.fm-world.it/news/nasce-rai-radio-live-napoli-dedicata-alla-musica-e-alla-cultura-campana/
https://www.fm-world.it/news/rai-radio-live-napoli-si-parte-il-31-marzo/
https://www.infosat.de/digital-tv/rebranding-boomerang-wird-zu-cartoonito
https://mediamagazine.nl/amor-fm-weer-te-beluisteren-in-noord-holland-en-flevoland-via-dab/
https://www.sunshine-live.de/
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id=d386be1aa3877f9a99b207fb817bfdaa


        UP/DOWNLINK, jaargang 13, nummer 6                    
 

24 maart 2023  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl    pagina: 7/17 
  

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

 

In het vorige nummer plaatsten we een link naar de tarieven die Ziggo per 1 juli 2023 gaat 

hanteren. We maakten de opmerking dat het product Internet Basic er niet bij stond.  

Uit contact met de klantenservice blijkt dat Internet Basic (50/20 Mbit/s) van € 40,- naar € 

44,- (+10%!) gaat. Bestaande klanten betalen nu € 35,- en straks ook 10% meer: € 38,50. 

Zie ook Totaal TV. 

We kregen de tip mee als men het oude abonnement wil stoppen of overzetten eerst te 

bellen naar de afdeling 'retentie'. Deze afdeling mag bestaande klanten proberen te 

behouden en daarvoor een forse korting (€ 10,- tot € 30,- per maand) voor X maanden 

aanbieden. Het is maar een tip van een Ziggo-medewerker…  

Zie ook RTL Nieuws: niet mals! Zie ook Technieuws met reactie van Ziggo: "we blijven met 

de wijziging binnen het gemiddelde 2022 CBS inflatiecijfer van 10%.” 

Ziggo verwijst haar klanten voor uitleg naar een speciale pagina 'inflatiecorrectie'. 

 

 

XITE Hits, XITE Van Eigen Bodem, XITE All Out Dance en XITE Rock On. Uitbreidingen van 

XITE, te zien via Samsung TV Plus in Nederland. Bron: XITE. 

XITE heeft ook een app. De XITE televisie app is de ultieme manier om muziekvideo’s te 

kijken op jouw tv. Ontdek het uitgebreide aanbod van 200 themakanalen en bepaal zelf wat 

je wil zien. De gratis XITE tv app is beschikbaar voor klanten van Ziggo (Mediabox Next en 

Mediabox XL), KPN (Interactieve TV) en Amazon Fire TV. Zie hier. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.ziggo.nl/tarieven
https://www.ziggo.nl/internet/basic
https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-blijft-goedkoper-internetabonnement-verstoppen/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5372280/ziggo-inflatie-prijzen-verhoging-abonnementen-85-procent
https://technieuws.com/71741/prijsverhoging-ziggo-abonnementen-fors-duurder
https://www.ziggo.nl/inflatiecorrectie
https://xite.nl/nieuws/xite-lanceert-op-samsung-tv-plus
https://xite.nl/personaliseer-jouw-muziekzender
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JUKE heeft Herfstkriebels op 20 maart, de officiële start van de lente vervangen door 

Lentekriebels. Stream hier. JUKE: "Ben je de kou ook al zo beu? Het is nu officieel lente en 

het wordt steeds zonniger in ons kikkerlandje! Dé perfecte nummers zijn geselecteerd om je 

non-stop het lente gevoel te brengen!" 

 

Na een forse stijging vlak na de opening van de beurs werd donderdagochtend 16 maart om 

10.00 uur het aandeel van Telenet geschorst. Sindsdien is het niet meer mogelijk om het te 

verhandelen. Gaat het Amerikaanse moederbedrijf Liberty Global Telenet van de beurs 

halen? En moeten klanten zich zorgen maken? Deskundigen weten het niet. Bron: HLN. 

 

In Ierland is een grote actie gestart tegen illegale IPTV. Juridische waarschuwingen worden 

persoonlijk, per post en per e-mail bezorgd aan 'de piraten'.  Bron: Advanced TV. 

Lokale omroepen NL en BE 

Nederland 

 

De Utrechtse gemeenteraad wil dat Omroep Utrecht Stichting (OUS) opnieuw de machtiging 

krijgt voor de lokale omroep. OUS werkt nauw samen met RTV Utrecht. Bingo FM is 

onderdeel van OUS. Bron: RTV Utrecht. 

 

Amstelveen heeft sinds 15 maart een nieuwe lokale omroep: 1Amstelveen. Deze is ontstaan 

door het samengaan van RTVA en AAN!. Bron: 1Amstelveen. Stream TV hier.  

Noot: met radio was RTVA in augustus 2021 al gestopt.  

 

Zowel HTR (thans lokale omroep voor Heusden) als Langstraat Media (thans de lokale 

omroep in Waalwijk, Loon op Zand en Dongen) doen een gooi naar de zendvergunning als 

lokale omroep voor de gemeente Heusden.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://juke.nl/radiozenders/juke-originals/juke-lentekriebels
https://22323.live.streamtheworld.com/JUKE_S11.mp3
https://www.hln.be/binnenland/telenet-aandeel-al-sinds-donderdag-geschorst-wordt-het-van-de-beurs-gehaald-zijn-er-gevolgen-voor-je-factuur~a97b7a09/
https://advanced-television.com/2023/03/10/ireland-iptv-pirates-targeted/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3551617/bingo-fm-krijgt-fiat-van-utrechtse-gemeenteraad
https://1amstelveen.nl/nieuwe-lokale-omroep-1amstelveen-informeert/
https://live.rtva.nl/live/zender.m3u8
https://amstelveenblog.nl/2021/08/02/rtva-stopt-met-radio/
https://htrmedia.evtmedia.nl/
https://www.langstraatmedia.nl/
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Langstraat Media wil met HRT een streekomroep vormen. Het CvdM vraagt de gemeente 

advies. Binnen achttien weken moet de gemeente met een advies komen. Bron: BD. 

En zo zijn er meer lokale omroepen die samen een streekomroep willen vormen. Zoals 

Omroep Vlaardingen en Omroep Schie (uit Schiedam).  

 

 

In de provincie Zeeland worden de drie Zeeuws-Vlaamse omroepen RTV Scheldemond, GO 

RTV en Omroep Hulst samen één streekomroep. Een naam voor de nieuwe omroep is er 

nog niet. Bron: Omroep Zeeland en de PZC. 

 

 

Een zendmast van de lokale omroep VoorstVeluwezoom in Twello zou dinsdag worden 

gedemonteerd. De omroep zou verhuizen naar een ander opstelpunt. Maar in plaats van 

demonteren werd de complete zendinstallatie door de aannemer gesloopt. Volgens de 

omroep is het niet meer mogelijk om met de bestaande apparatuur op 105,3 FM uit te 

zenden.  

De omroep is nog wel via de FM te ontvangen op 107,5 FM en via DAB+ op kanaal 6D en 

via internet.  

Bron: VoorstVeluwezoom. Eerder bericht: FM 105.3 gaat (tijdelijk) uit na 20 maart. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.bd.nl/heusden/htr-en-langstraat-media-beide-in-de-race-om-lokale-omroep-in-heusden-te-worden~a2bee457/
https://www.nlpo.nl/streekomroep
https://omroepvlaardingen.nl/
https://schie.nu/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15453013/drie-zeeuws-vlaamse-omroepen-verder-als-een-streekomroep
https://www.pzc.nl/terneuzen/drie-lokale-zeeuws-vlaamse-omroepen-worden-samen-een~a59cb794/
https://voorstveluwezoom.nl/
https://voorstveluwezoom.nl/radio/grote-schadepost-voor-lokale-omroep/
https://voorstveluwezoom.nl/berichten/fm-105-3-gaat-tijdelijk-uit-op-20-maart/
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België/Vlaanderen 

 

Het gaat weer goed met radio PROS (Denderstreek en de Vlaamse Ardennen). Amper een 

week nadat de PROS-medewerkers officieel 5 februari van start gegaan op hun nieuwe FM-

frequentie werden de kabels naar de zendantennes doorgesneden. Voorlopig zenden ze op 

FM met een noodzender. Hoewel de noodzender beperkingen heeft en de aankoop van een 

nieuwe zender financiële consequenties heeft, zijn er ook positieve gevolgen: meer 

luisteraars door de aandacht in de media. En daardoor meer adverteerders. Mogelijk in de 

toekomst daarom ook geld voor DAB+. Een geluk bij een ongeluk.  

De nieuwe zender krijgt een beveiliging zodat de versterker gewoon uitvalt wanneer er iets 

gebeurt. Bron: HLN.  

Reacties en vragen van lezers 

Het vorige nummer heeft nul inhoudelijke reacties opgeleverd. Er zijn wel 'technische vragen' 

binnengekomen zoals 'hoe plaats ik een kanalenlijst' en 'hoe plaats ik OScam'. De 

antwoorden kan je vinden op onze pagina Specials. 

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

Wetenswaardigheden 

De Stichting BREIN heeft zijn jaarrapport van 2022 bekendgemaakt. Een succesvol jaar. 

BREIN voltooide 458 onderzoeken, 449 sites/diensten werden verwijderd, 328 proxy ’s 

stopten net als de business van 19 IPTV- en VOD-handelaren. Bron: BREIN. 

 

Liberty Global, de hoofdaandeelhouder van Telenet, doet een overnamebod om het Vlaamse 

telecombedrijf helemaal over te nemen. Het moederbedrijf doet een bod van € 22,- per 

aandeel. Dat is € 930 miljoen euro voor alles.  

Het aandeel Telenet was sinds donderdag geschorst.  Als het bod slaagt, verdwijnt Telenet 

van de beurs. Bron: VRT Nieuws en Telenet. 

 

Het Nationale Media Onderzoek heeft de NMO Mediatrends 2022 gepubliceerd, zie hier voor 

het persbericht en hier voor het rapport. Veel cijfertjes waar we je niet mee zullen vermoeien. 

Eén cijfertje: 1% kijkt tv via een schotel/ satelliet. Volgens het CBS waren er begin 2022 

waren er 8,1 miljoen particuliere huishoudens in Nederland. Dus 81.000 huishoudens, 

inclusief huishoudens die de schotel gebruiken voor zenders uit 'het thuisland'. Denk bij 

thuisland niet alleen aan de eerste gastarbeiders uit bijvoorbeeld Marokko of Turkije, maar 

ook over latere medebewoners die als vluchteling (o.a. Oekraïne) of met bijzondere expertise 
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als expat hier zijn komen wonen.  

Over het aantal hobbyisten durven we geen schattingen te doen… misschien 1% (8.100)..? 

 

Kijken via de schotel neemt in Nederland ook af door het bekabelen (coax of glas) van meer 

buitengebieden. En door een betere internet door legale en illegale IPTV haar opmars. Geen 

gedoe met een schotel aan de muur (geen klagende buren of regeltjes overheid) en vaak 

meer zenders. De dalende tendens zal dus wel doorzetten. 

Canal Digitaal heeft veel abonnees in het buitenland, denk bijvoorbeeld aan Nederlanders 

die in Frankrijk of Spanje een huis hebben. Dat zal voorlopig wel blijven. Of dit in de 

toekomst nog genoeg omzet genereert voor een exploitatie via de satelliet is afwachten.  

 

 

Rusland helpt Iran. De zenders van de staatsomroep IRIB zijn nu ook via de Russische 

satelliet AM8 op 14 west te zien. Bron: Parabola (NL). Transponder 11554 V (S2, 8PSK, 

30000, 3/5) met o.a. Press TV (Engels) en transponder 11671 H (S2, 8PSK, 16600, 3/5).  
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Meer entertainment in (nieuwe dure) auto's. De Canal+ Group ondernemingen M7 en 

StudioCanal zijn met ZYNC een baanbrekende samenwerking aangegaan om 'in-car-

entertaiment' aan te bieden. StudioCanal zal haar serie- en filmcatalogus inbrengen in het 

videostreamingsplatform van ZYNC. Men begint bij de Mercedes-Benz EQS, S-Klasse. Later 

volgen andere merken. Bron: M7 Group.  

 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

We hebben eerder geschreven over jamming van de staatszenders van Iran (IRIB). Deze 

kregen hulp van de Russen door overzetting naar Russische satellieten, de Express op 

diverse posities. Happysat meldt nu dat er ook jamming plaatsvindt op Russische zenders op 

de Express. Een verslag van hem (18 maart), waarvoor dank. 

"Afgelopen week zijn er een paar dingen veranderd op de Express sat's eerst 14 west. De 

week begon met veel jamming en hack aanvallen. Zoals op Perviy kanal (1TVRus) te zien 

een paar keer, erna hebben ze afgeschakeld en kwam er een testbeeld. Zie foto's. 

 

 

Hier staat dat ze de zenders verhuizen naar Express AM6 op 53 graden oost fixed 2 KU 

beam. Op 53 oost is op 11481 H (27500, 3/4, S2, QPSK) een kopie verschenen van alle RT 

en Russische zenders van de Express AM8 (14 west) positie. Alleen Dom Kino en Karrousel 

zitten op 15232 H (27500, 1/2, S2, QPSK) er apart erbij. 
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Op de Express AM8 (14 west) verdwenen de  RT-zenders met de lage symbolrate en 

kwamen terug op 11638 V (1/2, 16575). Op 11555 V (30000, 3/5) verscheen IRIB met nog 

vier zenders in een nieuwe pakket: ALALAM SYRIA, ALKAWTHAR, I FILM ARABIC en 

SAHAR KURDISH.  

 

Zelf heb ik ook een aparte Triax 85cm schotel op 53 oost uitgericht, en het signaal is prima! 

Als bonus komen 51,5 en 52 oost ook nog binnen!" 

Hardwarenieuws 

Zgemma H8.2H is getest door Totaal TV 

 

Totaal TV heeft de Zgemma H8.2H getest. Het is een kleine ontvanger met twee tuners. Een 

voor satelliet (DVB-S2X) en een tuner waar gekozen kan worden voor DVB-C of DVB-T2. 

Een bijna alleskunner: enkel ongecodeerde zenders worden weergegeven en geen UHD. 

Ook het online kijken van tv-zenders is met deze ontvanger mogelijk. Er kan een m3u-

zenderlijst ingelezen worden.  

De test is na te lezen in het papieren nummer 7 of op de site van Totaal TV. 

OpenPLi heeft een image voor deze ontvanger. 
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Softwarenieuws 

HbbTV (terug) in OpenPLi 

Wil je HbbTV gebruiken? Met OpenATV kan het. Met OpenPLi 7.3 ook maar in de latere 

versies (8.3) niet. Peter meldt nu ontwikkelingen. 

Met de komst van OpenPLi 8 was het gebruik van HbbTV niet meer mogelijk. De plugins die 

eerder gebruikt werden, werkten niet meer.  

Met de VU+ ontvangers waren er nog wel mogelijkheden met een andere plugin. Maar 

gelukkig is in het Develop image van OpenPLi weer enige tijd geleden een oplossing 

gemaakt met een nieuwe plugin: qthbbtv. 

Deze plugin is te vinden via Menu, Applicaties, Downloaden, Extensions: 

 

 

Na installatie wel even Enigma herstarten. Dan kun je weer gebruik maken van deze service. 

Voor sommige programma’s is het niet mogelijk om de content te bekijken wegens een 

regio-blokkade. Een VPN dienst kan dan uitkomst bieden. 

De plugin kan de HbbTV van Italië, Frankrijk, Tsjechië en Slowakije helaas niet zichtbaar 

krijgen. Een reden hiervoor is niet bekend. Wel Duitsland, zoals ARD en ZDF: 
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En: Lokal TV Portal HD (Duitsland), ATV en ORF (Oostenrijk) en SRF (Zwitserland): 

  

  

 

Update rotatinglijst Hans 

De rotatinglijst van Hans is er weer. Op 3 maart gemaakt met de combinatie Dreamset en 

DemonEditor. Probleem met DemonEditor: je moet telkens alle (meer dan 40) 

satellietposities aanvinken. 

Gelukkig vonden hobbyisten in het forum van OpenPLi de fout in Dreamset met KingOfSat 

(KOS). De url van de transponder was niet meer .net maar nu .tv. Downloaden lukte weer. 

Echter: een crash op onder andere Astra 23,5 oost als men Dreamset 2.4.13 gebruikte. Maar 

in versie 2.4.11 geen crash. Kortom: het blijft puzzelen… 

Noot: gebleken is dat KOS het regelmatig fout heeft. Als je geen beeld hebt, check het dan 

even bij een andere site zoals Flysat of Lyngsat. Als daar andere variabelen staan: invoeren, 

scannen en bij wel beeld doorgeven aan KOS. Mogelijk zit de fout er dan de volgende keer 

niet in. Kanalenlijst Hans gaat door via OpenPLi (forum en Applicaties en software update).  
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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. 

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 25 januari 2023: 1.126 inschrijvingen. 

Uitsmijters 

 

We naderen 1 april… en kijken terug naar 1969. Op 1 januari 1969 trad de Wet op de 

Omroepbijdragen in werking. De wet verving het kijkgeld en het luistergeld.   

De 1 aprilgrap toen was gericht tegen de omroepbijdrage. De opsporingsdienst of postbode 

kon met een scanner een TV in huis detecteren. Zwartkijken, dus het niet betalen van de 

omroepbijdrage, zou hiermee onmogelijk zijn. Tenzij… je je TV inpakte met aluminiumfolie. 

Dat werd daarna massaal ingekocht… Zie NPO Start of Facebook. 

 
Op 1 januari 2000 is de omroepbijdrage in Nederland afgeschaft.  
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Vooruit… nog enkele 1 aprllgrappen. Op 1 april 1971 werkten Radio Noordzee (vanaf de 

MEBO II) en Hilversum 1 samen. Ze meldden dat de pier van Scheveningen op instorten zou 

staan.  

Andere 1 aprilgrappen van de zeezenders waren o.a. de ‘overval’ van Nederlandse artiesten 

op Radio Veronica in 1964, Radio Mi Amigo werd Radio Veronica in 1976, Radio Mi Amigo 

zou stoppen in 1977 en Radio Monique op FM in 1985.  

Zie MediaPages met een audiobericht. 

Het Jeugdjournaal bracht ook vaak een 1 aprilgrap. Zie Het Parool. 

Op 1 april 1982 zou Space Radio (een verzonnen naam) de uitzendingen van de TROS op 

Hilversum 3 storen… Bron: Albastrosradio. Luisterfragment hier. 

 

Schotels in den vreemde… 

 

Al het goede komt van boven… als je pal onder de evenaar woont… ;-) 

Noot: dit is pas echt zo wanneer de OL of  WL van de satelliet hetzelfde is als van de 

ontvangstantenne. Bij vrij groot verschil staat de antenne echt wel goed zichtbaar schuin en 

dan komt het goede van opzij. 😉  

 

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!  Als dat ooit nog verschijnt…  

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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