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Voorwoord
Welkom bij al weer het tiende nummer 
van UP/DOWNLINK. 
Zomer 2011... komkommertijd? Niet 
voor ons! Dit nummer staat bol van 
bijzondere berichten. Zie de 
inhoudsopgave hier naast. 
Veel leesplezier en laat de reacties 
maar komen.

Inhoudsopgave
pagina  1: kanalennieuws;
pagina  4: OPENPLi v2.1-beta gelanceerd;
pagina  6: 'Plugin-strijd' bouwers en PLi;
pagina 10: Uitzending Gemist straks beschikbaar?;
pagina 11: aparte foto, raad wat het is...;
pagina 12: alles draait om geld;
pagina 13/14: 3D- en 2D-nieuwtjes;
pagina 14: AZBox en Enigma 2 en AZ ME;
pagina 16: hangende Dreamboxen + DBE 4.1.0.1-IHAD;
pagina 17: My Tubeplayer, DCC v130, Unipipe 16 mm.

Kanalennieuws
Muziekzender TMF verdween begin april van de satelliet en analoge kabel om uitsluitend 
digitaal door te gaan. Dat blijkt geen haalbare kaart. Volgens SBS Shownieuws wordt de 
stekker uit TMF getrokken. Een datum werd door SBS Shownieuws niet genoemd. Totaal 
TV stelt dat het 1 september zal zijn. Eigenaar MTV Networks zou dit besloten hebben.

Totaal TV bracht 2 augustus het bericht dat in de plaats van TMF de zender 'MTV Music 
24' zal komen. In ieder geval te zien via UPC en Ziggo. Ander nieuws: Nickelodeon en 
Comedy Central/Kindernet komen ook in hd beschikbaar. Ook hier: niet bekend of Canal 
Digitaal deze gaat doorgeven. 

Heeft enkel digitale doorgifte dan geen toekomst? Volgens  Towel TV wel! Deze nieuwe 
Nederlandse tv-zender is enkel via internet te zien.

Towel TV brengt onder andere korte 'shows':

 14 augustus 2011       specials@detransponder.nl                www.detransponder.nl                pagina 1 / 20

http://www.tmf.nl/
http://www.detransponder.nl/
mailto:specials@detransponder.nl
http://www.toweltv.com/
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=5959
http://mtvnetworks.nl/
http://www.shownieuws.tv/showflits/toch-stekker-uit-tmf/


UP/DOWNLINK, jaargang 2011, nummer 10

Kijken als je geen hekel hebt aan een Amsterdamsch accent of een naakte kok... ;-)

Verder kanalennieuws:
• gestart op 14 juli: Nitro. Spaanse entertainmentzender op Astra 19 oost 

(gecodeerd). Een zender van Atena 3; 

• gestart op 18 juli: Radio Drenthe. Tijdelijk op Astra 23 oost in verband met het 
gedeeltelijk instorten van de zendmast Hoogersmilde. Radio Gelderland en Radio 
Oost hebben daarmee gezelschap; 

• de Bulgaarse provider BG rommelde met enkele frequenties op Astra 23 oost (van 
S naar S2) en met haar zenderaanbod. Zo werd Fashion One voortaan in hd 
doorgegeven;  

• voor boxliefhebbers: BoxNation zendt sinds 21 juli 's nachts uit (28 oost);
• voor vrouwen kwam er weer een zender bij: Blink!. Vrij te ontvangen via de Hotbird. 

Je moet wel de Poolse taal machtig zijn;

• HallMark Channel stopte met uitzenden;
• vrouwenzender RTL8 is sinds 26 juli ook in hd te zien via Astra 19*;
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• B  elsat TV   (Pools, fta) begon 27 juli op Astra 19;

• The Dating Channel   en Gaydate kregen op 28 oost een nieuwe frequentie;

• Rush HD en TMTN verdwenen van 28 oost;
• The Pub Channel   kreeg 1 augustus een nieuwe frequentie (28 oost). Deze zender 

is echter zwaar gecodeerd (enkel voor pubs);

• SNTV   uit Somalië begon begin augustus via de Hotbird. fta;

• Na Sky Sport 1 en 2 is Sky Germany gestart met Sky Sport HD Extra (Astra 19);
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• de Pakistaanse zender HADI TV (1, 3 en 4) startte 3 augustus met testuitzendingen 
(Hotbird);

• Sky UK gaf de zenders Motors TV en MUTV (Manchester United TV) een nieuwe 
frequentie (28 oost);

• de Italiaanse zender Napoli TLA kreeg ook een nieuwe frequentie (Hotbird, fta);
• de Duitse zender 9Live (ook wel NeunLive) verdween om plaats te maken voor 

Sixx (deze is nu via twee frequenties te ontvangen, 19 oost, fta);
• de Poolse zender Rodin TV begon op de Hotbird, fta.

• De Marokkaanse zender 2M Monde test op de Hotbird.

*NB: in de 'kanalenlijst Hans' is binnenkort een nieuw boeket te zien: 'man/vrouw'. Hierin 
staan mannenzenders (als RTL7) en vrouwenzenders (als RTL8 en TLC) uit Europa bij 
elkaar.

OPENPLi over op V2.1-beta
Het team van PLi zit niet stil. Na alle 'gewone' files kwam men met OPENPLi. Deze werd 
overdag bijgewerkt en 's nachts gemuteerd zodat men in de ochtend de laatste updates 
automatisch kon binnenhalen. Versie 1.0 werd stabiel gemaakt en versie 2.0-beta werd 
bijgehouden. 

Eind juli begon men voorzichtig met versie 2.1-beta. Deze is nu voor alle Linux-receivers 
te downloaden. Op het forum werd nog wel gewaarschuwd dat deze versie niet stabiel is. 

Op 24 juli viel te lezen: “Het is nu nog een uitstapje voor ons en voor mensen die ons 
graag helpen met testen. Als het stabiel wordt bevonden dan zullen we dat aangeven 
zodat iedereen over kan op 2.1. Maar het blijft net als 2.0 een beta image.
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Er zijn voornamelijk veel ondersteunende pakketten vernieuwd. Enigma, dus het gedeelte 
wat je op tv ziet en wat je bedient, is niet anders dan bij 2.0. ”

Op 28 juli werd meegedeeld dat met 2.0 is gestopt. Wil men dus de nachtelijke updates 
meekrijgen dan moet overgestapt worden naar 2.1. Hiervoor is flashen noodzakelijk. 
Om de oude instellingen (zoals de kanalenlijst) automatisch over te zetten gebruik dan een 
back-up via 'autobackup'. 
Zoals Henksat het op het PLi-forum schreef: “Gebruik eerst Autobackup/Autoinstall en na 
het flashen komt de box weer helemaal terug met alle instellingen zoals ze stonden.” 
Dus niet de volledige backup! 

Pedro Newbie maakte hier de volgende stappen voor:
“De backupsuite maakt een volledige 1 op 1 kopie. Dus als je 2.1 gaat installeren en de 
back-up weer terug zet eindig je uiteindelijk weer met versie 2.0 en dat wil je niet.

De autobackup plugin slaat allerlei instellingen op, je kanalenlijst, etc. alles wat je nodig 
hebt na een verse flash wordt dan automatisch geïnstalleerd.

Stap 1 Installeer de plugin autobackup onder Menu->Applicaties->Groene knop->Pli-> 
Autobackup;
Stap 2 Stel de plug in en bevestig dat er ook een autoinstall aangemaakt moet worden;
Stap 3 Druk op de gele knop om handmatig de plugin te laten draaien;
Stap 4 Flash de box en wacht met samengeknepen billen af of alles weer netjes 
geïnstalleerd wordt, als het goed is is dat het geval, is het niet het geval dan is je weekend 
in ieder geval weer ingepland voor werk aan de ET                .”

Bij stap 2: Pedro Newbie bedoelt met 'autoinstall aangemaakt moet worden' dat de zin 
'Create Autoinstall' op 'aan' staat.

NB 1: de regel 'Daily automatic backup' is een persoonlijke voorkeur (activeren of de-
activeren). 

NB 2: het rebooten na het flashen duurt enige tijd afhankelijk van je receiver (processor). 
Met een DM800SE is het zo gebeurd terwijl de DM800 daar tegen de tien minuten voor 
nodig heeft. Geduld dus!
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NB 3: met autobackup worden niet alle plugins overgenomen. Als je speciale plugins 
geïnstalleerd had dan zul je die even opnieuw er in moeten zetten. De standaard plugins 
van PLi worden wel meegenomen. 

Het verschil tussen 2.0 en 2.1 zal niet echt zichtbaar zijn. Voor 2.1 is sprake van een 
nieuwe kernel waardoor er geen sprake meer is van comptabiliteit met 2.0 en dus een 
splitsing gemaakt moest worden. Als het ware gaat 2.1 verder waar 2.0 gestopt is, aldus 
Henksat. 

Plugins onder licentie, bouwers 'geraakt', PLi-team verwijdert plugins!
Een image wordt veelal gebouwd door vele vrijwilligers. Deze 'lenen' wel eens 
toepassingen (plugins) van anderen. Een van de bouwers van plugins heet Dr.Best uit 
Duitsland (zo lijkt het met zijn logo). 

In een bericht op het PLi-forum stelt Dr.Best de eigenaar te zijn (licentie te hebben) van 
een aantal plugins. Hij begint vriendelijk met te stellen dat dit 'lenen' kan gebeuren maar 
als er sprake is van opzet... dan gaat hem dit te ver. Hij sommeert daarom de bouwers van 
OPENPLi om zijn plugins voor niet-dreambox-hardware te verwijderen. Bouwer Reichi 
onderschreef dit. Het team van OPENPLi heeft hier gehoor aan gegeven, zo blijkt uit een 
bericht van MiLo. Niet-Dreamboxen hebben daardoor minder plugins.

Er volgt een hele discussie tussen gebruikers en vrijwilligers van (OPEN)PLi enerzijds en 
Dr.Best en Reichi (plugin-bouwers) anderzijds. Het gevolg is wel dat sinds 3 augustus 
plugins verdwenen zijn uit OPENPLi. Wil men deze terug dan moet dus een versie van 
voor die datum geïnstalleerd worden. Nadeel is dan dat andere verbeteringen niet meer 
doorkomen. Of men installeert zelf handmatig de gewenste plugin.

NB: het gaat gelukkig veelal momenteel nog niet om essentiële plugins (geen 
garantie voor de toekomst). Je niet-Dreambox-receiver blijft gewoon werken. Dit 
artikel is dus enkel relevant voor de hobbyist met een niet-Dreambox-receiver!

De redactie van UP/DOWNLINK neemt in de discussie geen standpunt in. Onze kennis 
reikt daarvoor niet ver genoeg. Wel vinden we dat we onze lezers van de 'strijd' op de 
hoogte moeten brengen. Lees zelf de discussie op de forums als Sat4All en PLi en trek 
zelf een conclusie. We kunnen alleen hopen dat de 'strijdbijl' tussen plugin-bouwers 
Dr.Best en Reichi en PLi-bouwers snel begraven wordt.

Om welke plugins het exact gaat is ons niet bekend. In ieder geval WEB-IF. Mogelijk ook 
MyTube. Ook vonden we de volgende tekst om plugins te verwijderen: “Remove 
MenuSort, MovieEPG, NameZAP, pipzap, PluginHider, PluginSort. The author requested 
them to no longer be available on non-DMM hardware.” 

De volgende redenaties zijn denkbaar:
• bouwers hebben het recht hun product te beschermen (licentie). Onder andere 

moderator Michel van Sat4All hangt deze visie aan. Zie o.a. hier;
• het gaat om open software, dus iedereen mag er gebruik van maken en aan 
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sleutelen. Zo geeft bouwer 3C5x9 in een bericht op zijn pagina openlijk 
toestemming (tekst hieronder). Zie ook de uitzetting hierna door Rob van der Does 
(op persoonlijke titel).

Uiteenzetting door Rob van der Does die een en ander duidelijker maakt.

Software, klonen en de gevolgen
1- Het besturingssysteem 
Het besturingssysteem (de firmware) Enigma2 is door Dream Multimedia ontwikkeld. Het 
systeem maakt van een klein Linux computertje een volwaardige satelliet (en eventueel 
ook DVB-C&T) ontvanger en is in staat om maximaal 4 tuners te gebruiken.
Na enige tijd heeft Dream Enigma uitgebracht als “Open Source” software. Zonder op alle 
details in te gaan, betekent dat in grote lijnen dat anderen Enigma2 ook mogen gebruiken. 
Het “vrijgeven” heeft nog een ander effect: anderen kunnen er ook aan verder ontwikkelen. 
Dream heeft van die ontwikkelingen door derden ook ruim gebruik gemaakt: mede 
daardoor is Enigma2 na enige tijd uitgegroeid tot een volwassen systeem.
Het als “Open Source” uitbrengen heeft nog een ander effect gehad: er zijn diverse 
imagebouwers (firmware = image) ontstaan, die een eigen firmware-versie hebben 
uitgebracht. Omdat dit allemaal hobbywerk is en omdat het op “open Source” software is 
gebaseerd, is al die firmware vrijelijk te gebruiken. Zo heeft de gebruiker een ruime keuze 
uit firmware, elk met zijn eigen sterke en zwakke punten. Daarnaast kunnen kundige 
gebruikers ook nog eens zelf de nodige aanpassingen maken. Zo is men voor de 
functionaliteit van de ontvanger niet meer afhankelijk zijn van de fabrikant: deze 
ontwikkeling heeft zeer zeker bijgedragen aan het populair maken van de ontvangers; een 
verschijnsel waarvan de fabrikant natuurlijk in ruime mate van mee profiteert doordat de 
verkoopcijfers daardoor aanzienlijk zijn gestegen. 
Volledigheidshalve nog even: een belangrijk onderdeel van firmware wordt gevormd door 
de drivers. Die vormen de laag tussen de hardware (de chipset, de processor) en de 
software. Drivers zijn (vrijwel) altijd “Closed Source” en de ontwikkeling ervan (door de 
fabrikant van de ontvangers) is een tijdrovend, moeilijk en duur proces.
Concluderend kan je eenvoudig vaststellen dat het “open” gaan van de firmware een win-
win situatie heeft opgeleverd: steeds betere kwaliteit, ruime keuze, grotere populariteit en 
als gevolg een hogere omzet. En tegelijkertijd wederom een bewijs van de kracht van de 
“open community”.
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2- Uitbreidingen op de firmware
De structuur van Enigma2 maakt het redelijk makkelijk om uitbreidingen toe te voegen in 
de vorm van “plug-ins”. Het “open” karakter van Enigma2 is daarvoor natuurlijk ook van 
groot belang, omdat plugins wel moeten interacteren met die zelfde firmware. Een ieder 
die zich geroepen voelt en verstand van zaken heeft, heeft de vrijheid om een plugin te 
maken en die aan anderen ter beschikking te stellen. Dat is dan ook in geruime mate 
gebeurd: zoek op internet maar eens naar “Enigma2 plugins” en je ziet door de bomen het 
bos niet meer.
Plugins worden ook veel gebruikt door imagebouwers: zij proberen veelal een zo bruikbaar 
(= compleet) mogelijk image af te leveren, waartoe zij een aantal plugins al inbouwen 
(naast wat zij eventueel zelf aan extra’s ontwikkelen).
Ook plugins zijn vrijwel altijd “Open Source” en kunnen vrijelijk door een ieder worden 
benut.
 
3- Klonen
Dream Multimedia is geruime tijd de enige aanbieder geweest van dit soort ontvangers. 
Mede door het gebrek aan concurrentie zijn Dreamboxen altijd tamelijk duur geweest. Dat 
is de reden dat er klonen op de markt verschenen: Chinese kopieën. En dat zijn ook 
letterlijk kopieën: gewoon 1:1 dezelfde hardware en zelfs hetzelfde kastje. Het is duidelijk 
dat deze klonen aanzienlijk goedkoper zijn dan Dreamboxen: de kloner hoeft helemaal 
niets zelf te ontwikkelen en gebruikt zelfs de drivers die door Dream zijn gemaakt.
Logisch dat Dream zich daar enigszins tegen wil beschermen. Dat gebeurt door een 
systeempje in te bouwen: bij het installeren van de firmware wordt er dan geconstateerd 
dat het een kloon is en wordt de installatie afgebroken. Nodeloos te zeggen dat dit slecht 
in beperkte mate bescherming biedt: bij het bestellen van een “Chinees” geef je gewoon 
op welk image er op moet draaien en de Chinees zorg ervoor dat een gekraakte versie 
daarvan wordt geïnstalleerd. De meeste imagebouwers ondersteunen geen klonen, maar 
het is duidelijk dat er (helaas) mogelijkheden tot kraken zijn. 
 
4- De nieuwe markt
Geïnspireerd door het succes van de Enigma2 ontvangers, is inmiddels een tweetal echte 
concurrenten opgestaan. Eind 2009 ontstond “VU+”, een Koreaanse maatschappij die 
eerst de DUO heeft uitgebracht, en na korte tijd ook de Solo en de UNO, terwijl op het 
moment van schrijven de Ultimo op stapel staat.
In de loop van 2010 is daar het eveneens Koreaanse merk Xtrend bijgekomen met de 
modellen ET5000 en ET9000; zeer binnenkort komen daar de ET5200 en de ET9500 bij.
Vanaf de eerste dag zijn al deze modellen zeer succesvol geweest: goede hardware, en 
prima compatibel met Enigma2. 
Door sommigen worden deze modellen ook als kloon bestempeld, maar dat zijn zij beslist 
niet. In tegenstelling tot een “echte” kloon, heeft de fabrikant een behoorlijke investering 
moeten doen door zelf volledig de hardware en de drivers te ontwikkelen. Dit zijn dus 
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gewoon volwaardige, nieuwe producten, die gebruik maken van een vrij verkrijgbaar 
besturingssysteem (eigenlijk net zoals je een PC vrijelijk op Linux kunt en mag draaien).
 
5- De gevolgen
Dat de opkomst van echte concurrenten Dream een doorn in het oog was, zal duidelijk 
zijn. Na jarenlang een monopoliepositie te hebben gehad waarin hoge prijzen straffeloos 
konden worden gevraagd, is dat in één klap over. In plaats van de concurrentie echt aan te 
gaan, door te zorgen voor concurrerende hardware en dito prijzen, is Dream een andere 
weg ingeslagen. Zodra VU+ op de markt kwam, heeft Dream de naam “Enigma2” laten 
registreren. Dat betekent in concreto dat een ander nog steeds Enigma2 mag gebruiken 
(want dat was nu eenmaal als “Open Source” uitgebracht), maar niet de naam. Toen de 
concurrentie eenmaal een stevige plaats op de markt had, heeft Dream een rechtzaak 
aangespannen tegen de Duitse importeur van VU+ over het “illegale” gebruik van die 
naam. Omdat het uitsluitend over de naam ging, had VU+ in enkele dagen firmware 
gereed waaruit die naam geheel was verdwenen, wat natuurlijk weinig moeite kostte.
Ik denk dat je deze houding van Dream op zijn minst merkwaardig mag noemen. En wat 
de precieze doelstelling die Dream met de rechtzaak had ook was, de concurrentiepositie 
is door deze affaire zeker niet in hun voordeel veranderd. Wellicht is zelfs het 
tegenovergestelde het geval: niemand heeft begrip voor deze gang van zaken, en en 
passant heeft Dream diezelfde concurrentie een hoop vrije publiciteit gegeven. 
Er is echter nog een tweede gevolg: een paar makers van belangrijke plugins (zoals de 
webinterface, maar er zijn er meer) vindt Dream dermate zielig dat zij besloten hebben dat 
hun plugins uitsluitend en alleen op Dreamboxen mogen draaien. Men heeft dat 
bewerkstelligd door aan hun licentie, die in wezen ook een “open” licentie is, een 
beperkende bepaling toe te voegen (en ook een systeempje in te bouwen dat de 
werkzaamheid van die plugin op een niet-Dream ontvanger teniet doet). Ondanks het feit 
dat de rechtmatigheid hiervan zeer dubieus is (het toevoegen van zo’n bepaling doet 
namelijk volledig het “Open Source” karakter teniet; sterker nog: in feite is zo’n “gekraakte” 
licentie nauwelijks meer leesbaar), is het gevolg wel dat de imagebouwer PLi (die 
uitstekende en veel gebruikte images maakt) op het doorgeven van deze plugins voor niet-
Dreamboxen is aangesproken en (voorlopig??) besloten heeft de betreffende plugins 
alleen nog maar ter beschikking te stellen van Dreamboxen. In feite betekent dat, dat zij 
nu een incompleet image bouwen voor VU+ en Xtrend, zodat deze voor een aantal 
mensen onbruikbaar zijn geworden.
Overigens heeft één van de plugin-auteurs inmiddels publiekelijk zijn ongenoegen 
uitgesproken over het feit dat zijn collegae zo hebben gehandeld. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd……….
Natuurlijk heeft ook dat weer gevolgen: overal zijn “gekraakte” versies van de betreffende 
plugins te vinden die zonder probleem kunnen worden geïnstalleerd. Het betekent alleen 
dat de gebruiker inventiever moet zijn. Of anders gezegd: hij moet weer hobbyist 
worden……..
Ik verwacht echter nog een ander gevolg, al zal dat iets langer duren. De recente 
geschiedenis heeft aangetoond dat elk gebruik van DRM (Digital Rights Management) in 
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eerste instantie afschrikkend werkt op het publiek, en in tweede instantie zich keert tegen 
de DRM-houder. Zo zal het ook hier gaan: er is nu een scheuring ontstaan tussen de 
Dream-adapten en de “vrije vogels”. Je kunt er vergif op innemen dat de laatste zal 
winnen: door het ineenslaan van de handen zal er (hopelijk spoedig) een rits aan 
bruikbare alternatieven ontstaan, waarna de Dream-adapten zich in de positie van een 
kleine underdog-gemeenschap zullen terugvinden. Maar ja: als je een bedrijf als Dream 
Multimedia zielig vindt, mag je ook wel eens bij jezelf te rade gaan…….
Rob van der Does.

Tot slot: mocht je plugin Webif weer willen plaatsen in je VU+DUO of ET-receiver dan is 
deze te downloaden via deze link. Geplaatst op 7 augustus door VU+NL. De wijze van 
installeren is te vinden via deze link. Geplaatst op 9 augustus door Gerard0610. Hier de 
essentie:
“Ik heb het ipk-bestand gedownload en (na uitpakken) op een USB-stick geplaatst.

• Maar eerst moet je de oude ‘Webinterface’ verwijderen (Menu – Applicaties – 
Verwijderen – Extensions); 

• dan de USB stick in de VU+/ ET en er komt een PopUp scherm; 
• selecteer de extension en druk dan op 'OK' op je afstandsbediening en je ziet een 

groen vinkje voor de betreffende ipk verschijnen;
• druk op de groene knop ‘Installeer’;
• herstart de VU+Duo;
• nu werkt het weer   .“

Let wel: als je weer een automatische update uitvoert dan is deze Webif-plugin weer weg. 
Mocht je dagelijkse updaten dan kunnen liefhebbers vanaf pagina 3 lezen hoe dit te 
voorkomen. 
Laatste nieuws: OPENPLi heeft voor niet-Dreamboxen (non-TPM boxes) een oudere 
webinterface-versie met de nachtelijke update van 14 augustus meegestuurd.

Uitzending Gemist straks beschikbaar?
Op YouTube is een filmpje te zien met als titel 'Uitzending gemist op de Xtrend ET9000'. 
Zie hier. Of hier.

Op Sat4All begon 27 juli meteen een discussie: alleen ET9000? Alleen OPENPLi? Uit de 
antwoorden: ja alleen ET9000 (vanwege benodigde vele Mb RAM, wel 512 Mb) maar ook 
andere images als VIX en SIF. 
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Half augustus zou de plugin beschikbaar komen.
De plugin werkt met Hbb TV als standaard. De Nederlandse Publieke Omroep gebruikt 
ook Hbb TV voor Uitzending Gemist. Zie hier. 

Update: Pli-forum.

Rara... wat is het?
Een van de Transponder-leden (J. Mol) e-mailde een vakantiefoto genomen in Thorn 
(Limburg). Een bijzondere schotel staat bij een woonhuis. Hij vroeg zich af waar deze voor 
gebruikt wordt/werd. Hier de foto:

We hebben zijn vraag in de groep gegooid. De eerste reactie kwam van Bert Konings. Hij 
vond het allereerst jammer dat er niet was aangebeld en de vraag was gesteld. Met enig 
google-en kwam Bert tot de conclusie dat het gaat om een zendamateur die de grote 
antenne gebruikt voor lange afstanden waarbij de maan wordt gebruikt (moon-bouncing). 
De stappen van Bert: Google met 'zendamateur Thorn' (dit omdat ook een 'hark-antenne' 
op de foto te zien is). Dan kom je uiteindelijk bij een artikel met de volgende tekst:

“Hub Pasmans was de zoon van de hoofdonderwijzer Pasmans te Thorn, die woonde aan 
het begin van de Wilhelminastraat. Hub Pasmans was aanvankelijk zendamateur. Zijn 
installatie staat er nog steeds, en bestaat uit een van verre zichtbare grote 
paraboolantenne. Zijn specialiteit was “moon-bouncing”, het maken van wereld-
omspannende lange afstands verbindingen door middel van reflectie op de maan. Zijn 
“radio-shack” was een houten schuurtje nabij het ouderlijk huis.“

Dat schuurtje staat ook op de foto. Goed werk Bert!
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Een tweede reactie kwam van Sjaco Blauwendraad. Hij weet te melden dat dergelijke 
schotels ook gebruikt werden om Vlaamse zenders die ver weg lagen toch op de kabel te 
krijgen. 
Mijn reactie: kan zijn maar Thorn ligt zo dicht bij de Belgische grens dat met een gewone 
antenne de Belgische (Vlaamse en Waalse) zenders makkelijk te pakken zijn. 
Zijn reactie: “Hans, als ik me niet vergis heeft een dergelijke schotel in Deventer aan een 
flat gezeten, toen Deventer nog een eigen kabel systeem had. Er waren toen meer 
plaatsen waar er één hing voor de plaatselijke kabel. In het brandpunt van de schotel zit 
dan een open dipool. Aan de diameter daar van ( ¼ golflengte ) kun je de frequentie 
eenvoudig uitrekenen.”
Op mijn vraag of 'moon-bouncing' mogelijk was gaf hij als antwoord: “Dat zou met zo’n 
antenne heel goed kunnen, maar ik zie geen motor, en de antenne zit niet in het midden.
Ik heb de foto nog eens goed bekeken, de antenne in het brandpunt van de schotel zit 
laag. Dus een offset constructie. Het signaal komt of gaat dus naar boven. Er zijn dan veel 
mogenlijkheden.” Later vond Sjaco de maan niet erg waarschijnlijk omdat het een offset-
schotel is. 
Inzender J. Mol groef nog wat verder en kwam er achter dat de schotel-hobbyist inmiddels 
op 45-jarige leeftijd overleden is. 
Mocht er nog iemand een bijzondere/leuke schotelfoto tijdens de vakantie gemaakt 
hebben: e-mail!

Geld...
Alles draait om geld. Zo maar wat berichtjes: 

• Radio 1 zendt sinds donderdag 4 augustus ook uit op de middengolf via een zender 
in Engeland (frequentie: 648 AM). Dat grapje kost de NPO maar liefst 180.000 euro 
per maand (Bron: Broadcast Magazine). Hoe lang deze situatie nog duurt is 
onbekend. Lopik zendt nog op een lager vermogen en Hoogersmilde is voorlopig 
nog niet terug in de lucht. Het puinruimen daar duurt nog wel tot eind augustus. 
Vervolgens speelt de vraag wie voor de kosten moet opdraaien;

• Momenteel geeft Ziggo veertien regionale zenders door. Eind dit jaar zullen er dat 
maximaal zes zijn. Reden: Ziggo gaat het doorgeven beperken tot de provincie zelf 
en de aangrenzende. De achterliggende reden is geld. Er zijn twee versies: of de 
regionale omroepen willen geen BUMA-rechten betalen of Ziggo wil dit niet. De 
rechten kunnen in ieder geval omlaag omdat het aantal officieel aangeslotenen bij 
niet doorgevenlager is. Volgens Omroep Brabant gaat het om 10 tot 15.000 euro 
per jaar. In eerste instantie stelde Ziggo dat de regionale omroepen verzocht 
hadden om een niet-doorgeven. Op 11 augustus gaf men aan de redactie van 
Totaal TV door zelf de kosten te willen drukken en de vrijgekomen bandbreedte 
voor een binnenkort te starten nieuwe digitale dienst te willen gebruiken.
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3D-nieuws van Philips
Wat wil de moderne consument voor tv? Om bij te zijn een 3D-tv. Actieve of passieve 
techniek? De passieve lijkt het te gaan winnen. Graag nog een aansluiting op internet er 
bij en als het kan voor sommigen: Ambilight. Deze combinatie wordt in september op de 
IFA 2011 door Philips met twee nieuwe toestellen gepresenteerd. Het ene model heet 
'DesignLite Edge' en het andere 'DesignLine Tilt'. De Edge-modellen hebben de passieve 
'Easy 3D techniek' en Net TV. De Tilt is een veel simpeler uitvoering (geen 3D, geen Net 
TV etc., dus die vergeten we maar).
Met Easy 3D volgt Philips haar concurrent LG op. Voordeel: geen actieve 3D-bril nodig. 
Nadeel: minder resolutie. Maar dat weegt niet op tegen het comfortabeler kijken en de 
nieuwste 3D Max tv's bevatten de beste techniek, aldus Philips. 

Bij design-toestellen hoort natuurlijk ook een ergonomisch design afstandsbediening. 
Philips is daar zeer in geslaagd (zie afbeelding).
De Edge zal er in 37 en 42 inch zijn. De prijzen zijn respectievelijk 1200 en 1400 euro. 
Bron: 3D TV Magazine met o.a. een link naar een YouTube-filmpje.

2D-nieuws
Nee, geen typefout, echt 2D. Het is namelijk bekend dat er mensen zijn die hoofdpijn 
krijgen van het kijken naar 3D. En als je dan met een groep naar 3D kijkt is dat niet fijn. 
Daarom is er een 2D-bril op de markt. Deze zet 3D om in 2D. Voor een zestien euro te 
bestellen.
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3D-bril, bijna wereldstandaard
Een actieve of een passieve bril, that's the question straks. Nu moet men nog bij de 
actieve brillen letten op de bril die past bij de leverancier van het toestel. Vanaf 2012 zal dit 
niet meer nodig zijn voor de grote merken. Actieve-techniek-producenten Samsung, Sony 
en Panasonic gaan een standaard-bril verkopen voor hun techniek. LG en Philips blijven 
de passieve techniek aanhangen waarvoor een simpele bril net als in de bioscoop nodig 
is. Het wordt dus makkelijker.
Bron: 3DTV Magazine.

AZBox en Enigma 2
Het wil nog niet echt vlotten met het draaien van Enigma-2 software op een AZBox. Het 
gaat wel maar niet 100% vlekkeloos. Zo zijn er geluiden dat je niet meteen beeld op de 
hdmi-ingang van je (alleen Philips?) tv krijgt. Enig reboot en heen-en-weer zappen is 
nodig. Jammer. Als dit soort kleine ergernissen door de software-ontwikkelaars kan 
worden weggepoetst is het een perfecte receiver. 
Over het omzetten van de originele AZBox-software naar de Enigma-2 versie hebben we 
al eerder geschreven. 
Het niet 100% functioneren is ook beschreven in een Duits blad van Ditigalfernsehen. In 
het augustusnummer (9/2011) wordt ingegaan op de Linux-techniek. 

 14 augustus 2011       specials@detransponder.nl                www.detransponder.nl                pagina 14 / 20

http://www.detransponder.nl/
mailto:specials@detransponder.nl
http://www.digitalfernsehen.de/
http://www.3dtvmagazine.nl/2011/08/sony-panasonic-en-samsung-komen-met-universele-3d-brillen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+3DTVmagazine+(3DTV+Magazine)


UP/DOWNLINK, jaargang 2011, nummer 10

Enkele koppen:

Over de fouten:

Maar het blad stelt lezers ook gerust. Mocht de Enigma-2 versie niet bevallen is er altijd 
weer een weg terug:

Meer info: dit onderwerp bij Sat4All.

Op 12 augustus verscheen nieuwe software voor de AZBox. Of alle problemen hiermee 
uit de wereld zijn kunnen we nog niet zeggen. Zoek naar 'RTI Core v1.2 Enigma 2', onder 
andere via deze link (Sat4All). De eerste opmerkingen verschenen daar al. 
In ieder geval schijnt opgelost te zijn het niet hebben van beeld nadat de AZBox even 
uitgestaan heeft (eerst geen hdmi-herkenning, nu wel, Philips-tv, mogelijk ook andere 
merken). Echter is gebleven het geluidsprobleem (geen geluid, hiervoor Philips-tv op 
standby zetten en weer aan om geluid te krijgen). Het 'draaibare logo' verschijnt onder 
draaien niet op het scherm (kan vervelend zijn voor een hobbyist).  De usals-techniek 
zoals beschreven in http://www.rrutten.nl/1.pdf is nog niet opgelost. 

De AZBox kent straks een nieuwe telg: ME. Eerder schreven we hier al over. Meer over de 
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ME via deze link (Sat4All). Een proefexemplaar is 27 augustus op de clubdag van De 
Transponder te bewonderen. De versie voor de verkoop komt enkele maanden later uit. Er 
zijn nog wat bugs in de software weg te werken. Naar wij hopen komt de ME pas op de 
markt als alle problemen weg zijn. Een slechte naam heb je anders zo en dat zou erg 
jammer zijn.

Hangende Dreamboxen
Ook bij Dreambox loopt niet alles vlekkeloos. Op 1 mei 2011 plaatste Dream MultiMedia 
een bericht dat enkele types last hadden van een bug in de software waardoor de receiver 
kon blijven hangen. De receivers DM500HD, 800, 800SE en 8000 kunnen hier last van 
hebben. DMM heeft nieuwe drivers beschikbaar.

Bron: DMM-site.
Op Sat4All klaagt iemand dat zijn afstandsbediening het niet goed doet. Of dit te maken 
heeft mij bovenstaande blijft onduidelijk. 

DreamBoxEdit (DBE) 4.1.0.1-IHAD
De een zweert bij Dreamset, de ander bij OpenDBedit of UltraEdit. Voor liefhebbers van 
DBE is er nieuws: versie 4.1.0.1 is verschenen. Gratis te downloaden via diverse sites 
(Google even op dream box edit 4.1.0.1) of gewoon via deze link bij Pli.
Veranderingen ten opzichte van de vorige versie:
Changelog:4.1.0.1
- fixed problem with profile selection in options panel
- fixed missing parameters for cable settings after Enigma1->Enimga2 conversion 

Uitleg over de werking van DBE via een filmpje op YouTube (Duits gesproken). Het vervolg 
op deze YouTube-link.
Het is in DBE ook mogelijk een alternatieve zender aan te geven. Bijvoorbeeld: voor een 
hd-zender geef je als alternatief een sd-zender op. Dit kan makkelijk zijn als je maar één 
tuner hebt en je wil bijvoorbeeld opnemen van 19 oost waar de sd-zender op dezelfde 
frequentie (transponder) zit als de zender die je wil bekijken. Op 23 oost zit de hd-variant. 
Zie hier voor meer uitleg. Ook receivers met meer tuners (denk aan DVB-T) kunnen hier 
baat bij hebben.
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Let wel: deze optie zit bij DBE, niet bij Dreamset. Mocht je het dus nuttig vinden een 
alternatieve zender te formuleren: download de kanalenlijst in je receiver naar je pc en 
bewerk deze met DBE naar eigen smaak.

My Tubeplayer
Filmpjes van YouTube op je receiver kan met de plugin My Tubeplayer. Deze is onlangs 
vernieuwd (nieuwe codes nodig door wijzigingen bij YouTube). Mocht je versie niet meer 
werken: verwijder deze dan en installeer opnieuw. Let wel: schijnt alleen te werken voor 
Dreambox-ontvangers. Andere ontvangers: download het bestand via deze link (zie het 
bericht op 5 augustus, 20.38 uur en de uitleg over installatie daarna). 

DCC-E2 v130 is uit
Via de site van BernyR is een nieuwe versie van DCC te downloaden. Daar zijn ook de 
mutaties te lezen.

Unipipe 16 mm
De titel slaat op een witte plastic buigbare buis. Waar je deze voor kunt gebruiken blijkt op 
de bijdrage van Rob hierna. Zie het als een aanvulling op de special in de vorige 
UP/DOWNLINK (nr. 9) over het smaller maken van lnb-houders. Je kunt er dan meer op 
een rail van een Wavefrontier (T55 of T90) kwijt... maar soms wil je 'meer rail'...

Bijdrage Rob R.:
Om satellietposities van 3 graden of minder toch of beter te ontvangen kunnen we zeer 
smalle LNB-houders toepassen. 
Om de schotelaanpassing compleet te maken is het haalbaar om het bereik van de 
schotels te vergroten. Bij de T90 van 46 graden naar 60 graden en bij de T55 van 40 
graden naar 50 graden. Wel neemt de sterkte van het signaal wat af naarmate we verder 
van de originele rail naar buiten gaan.

Hoe dit te doen door middel van het verlengen van de rail wordt heel duidelijk uitgelegd 
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door AlanS. Hij gebruikt hiervoor koperen pijp van 15 mm en een aluminium U-profiel van 
20 x 20 x 2 mm. Zie deze link: http://www.duwgati.com/wavefrontier/rail.htm.

De koperen pijp moet in de radius van de LNB-rail gebogen worden. Dit is niet voor 
iedereen even gemakkelijk uit te voeren. Tegenwoordig is er een witte kunststofpijp met 
een aluminium inlage in de handel. De buitenmaat van deze pijp is 16 mm en past beter in 
de bestaande rail. Het aluminium profiel is met de hand makkelijk in positie te brengen.
Toch is hij stevig genoeg zodat hij zeker niet (erg makkelijk) verbuigt als je er tegenaan 
zou komen of als er een zeer zware storm waait.

Je kan de buis met handkracht in de U-rail van de T55/T90 schuiven en vervolgens deze 
er weer uitschuiven, waardoor de pijp precies de radius gelijk aan de rail zelf krijgt. Dat is 
wat je hebben moet. 
Tip: maak de lengte van de buis zo lang als hij moet uitsteken en de helft van de U-rail van 
de T55/T90.
Als je dit gedaan hebt (dus de buis volledig in die U-rail geschoven hebt, tot de blokkade in 
het midden, en weer met de juiste radius er weer uitgehaald hebt) dan keer je de buis om 
en schuif je het nog rechte gedeelte ook in de U-rail en schuif je deze helemaal door naar 
tot de blokkade in het midden van de U-rail. Zo heeft de gehele buis de juiste radius 
gekregen. Handig hé.

Deze pijp wordt in drinkwaterinstallaties en cv-installaties (aansluiten radiatoren) 
toegepast. Het gaat om de Unipipe 16mm. Let wel: er is ook een buis voor 
vloerverwarming. Mogelijk is deze echter flexibeler en niet voor ons doel te gebruiken. 
Al met al een praktische aanvulling op het verhaal van AlanS.
Rob R. 
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Aanvulling door Gerard:

De buis ziet er zo uit en de volledige opdruk luidt:
“UK Composite 16x2 PE-RT/AL.PE-RT  tmax 95oC / 6bar  SK2 PVGW KIWA KOMO 
AENOR GOST…”:

De zijkant van de buis waarin zichtbaar de witte kunststofpijp met een aluminium inlage:

Lnb's op de extra rail:
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Verlengde rail op het dak:
Opm.: ik heb de buis hier in de rail van de T90 geschoven en de beugels met LNB's op 
een houtje-touwtje-manier vastgezet. Voor de juiste montage zie de originele foto’s en 
beschrijving van AlanS. Die is duidelijk en gedetaillieerd.

In de volgende uitgave
In UP/DOWNLINK nummer 11 komt waarschijnlijk een vervolg op het inkorten van de lnb-
houders. Meerdere methoden. 
Heb je zelf nog een interessant item: mail het ons (specials@detransponder.nl). 

Gerard en Hans.
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