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Voorwoord
In dit nummer beginnen we zoals altijd met kanalennieuws. Gevolg door: trammelant op 
16 oost, koopkanaal in HD, Roland Garros in 3D, HR3D, geslaagde open dag De 
Transponder, Consumentenbond test LG passieve-3D, DVB-T Vlaanderen uitgesteld, 
Staten slecht geïnformeerd, DMM en Enigma, de toekomst is Me, last van n/a?, geluid op 
publieke HD-kanalen in orde en de autostereoscopische 3D-tv.

Veel leesplezier en laat die reacties maar komen op specials@detransponder.nl!

Hans en Gerard, zondag15 mei 2011.

Kanalennieuws
Op 5 april werd zoals aangekondigd de grote switch van regionale omroepen 
doorgevoerd. RTV Noord-Holland en RTV Rijnmond zijn gestopt. RTV West en AT5 
kwamen daarvoor in de plaats en gingen meteen in mpeg-4 uitzenden. Zo ook L1. 
Op 19 april volgden RTV Drenthe en Omroep Zeeland. Ook Omroep Brabant zal 
binnenkort gecodeerd worden (familiepakket).
Helaas dus geen ontvangst meer met oudere Enigma-1 receivers, het wordt tijd voor een 
nieuwe!

TMF werd Kindernet. 

Vanaf 7 april kon op 28 oost fta gekeken worden naar NHK World   HD  . Frequentie: 11224 
V, 27500, 2/3. 

Op 11 april gaf Travel Channel Dutch HD beeld. Frequentie: 12109 H, 27500, 3/4 (S2).

Verder stond er veel in het teken van het verlaten door Canal Digitaal op 1 mei van de 
frequentie 12.574 H op Astra 19. De radiozenders van deze frequentie werden pas enkele 
dagen eerder naar een nieuwe plek gebracht (27 april t/m 30 april simultaan, dat is erg 
kort!). Op 3 mei verliet Q-Music het Canal Digitaal-pakket. Q was good for you...

Wie zijn Italiaans wil verbeteren en geen lnb op de Hotbird gericht heeft: op Astra 19 is op 
1 mei AB-Channel gestart. Frequentie: 11023 H, 22000, 5/6.
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Eurosport 3D begon op 5 mei op de Hotbird. Later volgende Astra-19 (11 mei) en Astra-
28 (13 mei). Verderop in deze UPDOWNLINK meer over deze zender.

De erotische zenders van Red Hot Sex TV (Hotbird) hebben een naamsverandering 
ondergaan in 'Dolly Buster' (HD, Five Star, Classic, Hardcore, Media). Waarschijnlijk 
vernoemd naar de Tjechische 'actrice' Nora Baumberger (Nora Dvořáková). 

De filmzender MGM HD kreeg van Sky UK een nieuwe frequentie (28 oost). Datzelfde 
geldt voor Super Tennis van Sky Italia (13 oost). Sky Italia wijzigde bij vele van haar 
frequenties de SR van 27500 in 29900. 

ZDF Theaterkanal kreeg 8 mei een nieuwe naam: ZDF Kultur.  Astra-19, frequentie11953 
H, 27500, 3/4 (fta). 

MTV Rocks kreeg in het Poolse pakket een extra frequentie (10892 H). Mogelijk dat de 
oude binnenkort verlaten wordt. 

Op 23 oost veranderde in het Bulgaarse pakket Fashion One HD naar het Zweedse 
Viasat Nature HD. 

Op Astra-19 begon de Chinese staatsomroep CCTV een nieuwe versie: CCTV9-
Documentary. Frequentie: 11538 V (fta). 

Deze en veel meer mutaties zijn verwerkt in de 'kanalenlijst Hans'. Te vinden via de 
downloadpagina bij De Transponder of automatisch te downloaden via sommige versies 
van Pli (Enigma-1 versies en Enigma-2 V2.0-beta). 
Zie ook hierna over het '<n/a>' probleem en hoe dit op te lossen. 
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Trammelant op 16 oost
Het zit Eutelsat niet mee op 16 oost. In 2010 raakte men de oude W2 na een storing kwijt. 
De uitzendingen werden snel door andere satellieten overgenomen. Op 2 mei jl. waren er 
weer problemen, deze keer met de SESAT-1. De storingen gaven uitval van vele radio- en 
tv-zenders. Setting-sites als KingOfSat konden het haast niet bijhouden.

Bij de radiozenders zaten ook Nederlandse commerciële namen als Sky, 538, Veronica, 
BNR en Arrow. Het bedrijf Castor gebruikt 16 oost voor deze zenders als doorgiftepunt 
naar land-zenders (FM) en andere gebruikers. Deze hadden dus plots geen geluid.

In allerijl werden noodoplossingen gemaakt. Zo werd zelfs de helpende hand geboden 
door Canal Digitaal: Astra 19 oost brengt immers deze zenders ook (met uitzondering van 
SLAM!). 

Op vrijdag de 13e mei waren er in de nacht wederom problemen. Gelukkig konden deze 
snel worden opgelost. De positie 16 oost blijft echter onbetrouwbaar.

Nog een storing: 14 mei bij Canal Digitaal. Diverse sd-zenders op 19 en 23 oost bleven 
voor kijkers enkele uren op zwart. Gelukkig was dit probleem snel verholpen.

Koopkanaal in HD
Voor vele mensen een ergernis: de vele koopzenders. QVC (Quality, Value, Convenience) 
is het bekendste van allemaal. Kennelijk zijn er toch kijkers (kopers) want anders werd er 
niet uitgezonden. Per 1 september 2011 gaat QVC zelfs in HD uitzenden. Gratis via Astra-
19 oost. Hoera..?
Bron: persbericht ASTRA.

Roland Garros en Wimbledon in 3D
Van 22 mei t/m 5 juni wordt het Roland Garros tennistoernooi in Parijs gehouden (French 
Open 2011). In samenwerking met Panasonic brengt Eurosport het evenement in 3D op 
de buis. Mits je natuurlijk beschikt over de juiste code. 
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De 3D-uitzendingen van Eurosport zijn sinds 5 mei te zien op de Hotbird via frequentie 
11.411 H, 27500, 5/6 (DVB-S). En sinds 11 mei op Astra-19 oost (11670 H, 22000, 2/3, 
S2). Vanaf 13 mei ook op 28 oost (11426 H, 27500, 2/3).

Bron: o.a. KingOfSat, FlySat, Broadcast Magazine en TechWatch.

Ook Wimbledon zal in 3D te zien zijn. Bron: Eurosport-UK.

HR3D
Dit staat voor High-Rank 3D, een nieuwe techniek om 3D zonder een bril te zien. Aldus 
3DTV Magazine.

Deze techniek is nog in ontwikkeling maar al veelbelovend. Zou zijn er wijde kijkhoeken 
zonder in te leveren op resolutie en helderheid. 

De software wordt ontwikkeld door MIT Media Lab.
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Op de site staan ook demo-filmpjes:

Link naar YouTube linker filmpje, YouTube rechter filmpje.

Geslaagde open dag De Transponder
Ondanks het warme weer en het feit dat het paaszaterdag was kwamen vele 
geïnteresseerden naar de open dag van De Transponder te Apeldoorn.
 
Voor degene die 23 april niet geweest zijn of wel geweest zijn maar de presentaties nog 
eens willen nalezen: dat kan via de downloadpagina van De Transponder. Onder punt 4 de 
presentaties en onder punt 5 de video's. Op dit moment staan er twee video's, later meer.

Welkom door voorzitter Rinus Lindoorn

Consumentenbond test passieve-3D
Voor leden van de Consumentenbond is via deze link een mini-test te zien van de nieuwe 
generatie LG-3D-tv's. De tv's zijn uitgerust met de passieve-3D-techniek. Zeg maar: het 
lichte brilletjes, net als in de bioscoop.
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De conclusie: de resolutie is iets minder maar gelet op de korte kijkafstand in de 
woonkamer is dit nauwelijk merkbaar. Een aanrader dus.

Het nadeel van de mindere (halve) resolutie is volgens 3DTV Magazine binnenkort door 
LG verholpen in een nieuwe software-update. Wanneer de update in Nederland 
beschikbaar is is niet bekend. Mogelijk dat nieuw geleverde toestellen deze nieuwe 
software al hebben.

Overigens is LG niet het enige merk dat met passieve-3D werkt. De nieuwe 7000-reeks 
van Philips heeft dit ook. Bron: HDTV Nieuws. De edge LED HD toestellen hebben aan 
twee zijden Ambilight. SMART TV is een uitgebreide vorm met onder andere Net TV 
(toegang tot applicaties via internet). Niet alle tv's uit de 7000-reeks hebben de Easy 3D-
techniek, kijk voor xxPFL7606. De xx staat voor de beeldformaten: 32, 37, 42 en 55 inch.

Op de site van Philips stond model PFL7606 nog niet. Prijs onbekend.

DVB-T Vlaanderen uitgesteld
De rtv-zenders van de VRT zijn al fta via DVB-T in Vlaanderen te zien. Het commerciële 
bedrijf Norking kocht in 2010 een belang van 49% in het zendernetwerk met het doel ook 
commerciële rtv-zenders te gaan aanbieden. Een contract met Telenet werd getekend en 
als datum werd mei 2011 genoemd. 
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Deze datum blijkt niet haalbaar. Men wil in België niet dezelfde fout maken als KPN in 
Nederland. KPN beloofde overal ontvangst. Dat bleek in NL niet haalbaar en momenteel in 
België ook niet. Telenet onderzoekt eerst met Norking een manier om binnenhuis ook 
voldoende dekking te hebben. Dat nu al beloven zou 'onfatsoenlijk' zijn, aldus Telenet. 

Bron: Datanews.

Staten slecht geïnformeerd
De leden van de Noord-Brabantse provinciale staten (PS) hebben informatie gekregen 
over de ontvangst van Omroep Brabant. Een duidelijk verhaal van de klok en de klepel...

De statenleden hadden zich vorig jaar hard gemaakt voor het continueren van de 
satellietontvangst van Omroep Brabant. Het provinciebestuur (GS) zou zich daar voor 
inzetten. Op 19 april 2011 bericht GS aan PS dat Omroep Brabant op de satelliet blijft. 
De fouten in dit bericht:

• Omroep Brabant zou een contract met Astra gesloten hebben. Het is echter de M7-
Group (Canal Digitaal);

• De uitzendnorm is mpeg4. Volgens het bericht moet dan de schotel worden 
aangepast (“een onderdeel moet worden vervangen”). Nou ja...;

• kijkers moeten een abonnement nemen op het familiepakket (dat klopt). Als men 
dat niet wil is Digitenne een alternatief. Dat laatste klopt niet; niet overal is de 
dekking van DVB-T goed.

Bron: bevriend lid PS.

DMM en Enigma
Volgens de Duitse site 'Sat+Kabel' heeft Dream Multi Media (DMM) een eerste juridische 
slag gewonnen om de naam 'Enigma'. Ook DMM meldt dit op haar site.

DMM heeft Enigma ooit ontwikkeld voor de op Linux draaiende Dreambox. Thans is er de 
opvolger Enigma-2. Er zijn echter meer producenten die schermen met Enigma (2) en zo 
de verkoop van DMM's Dreamboxen onder druk zetten. De Duitse rechter heeft in een 
voorlopig vonnis Satco Europe GmbH een forse boete (tot € 250.000,-) en/of 
gevangenisstraf (max. zes maanden) toegezegd. Satco heeft in een folder voor de 
VU+DUO de naam Enigma-2 gebruikt. Ook is de aanduiding 'Enigma' te zien als de 
receiver opstart. Dat gaat DMM dus toch echt te ver.
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De toekomst is Me
AZBox is met twee nieuwe modellen gekomen op de ANGA-beurs: Me en miniME. 

Op de site van AZBox wordt de Me als volgt beschreven:
“Je hoeft er niet meer van te dromen. De droom is werkelijkheid geworden. De AZBox Me 
is de nieuwste generatie set top boxen die gebruik maakt van Android 2.2 en Neutrino HD 
technologie en is ook nog eens volledig DVB-API compatible. Daarnaast is de AZBox Me 
een zeer krachtige set-top-box ontvanger met de reeds bekende functies als blind-scan, 
TV/radio  ontvangst, mediaspeler, FULL HD 1080p, uitgebreide Electronische Programma 
Gids, internet televisie (IPTV), opname functie, internet Radio, YouTube speler, RSS lezer 
en zelfs een FTP cliënt. De toekomst is Me.
Dit is de nieuwe manier om televisie te beleven. Geniet van Me, beleef Me, houd van Me. 
Het is het begin van een nieuwe generatie. De Me generatie”.

Een demo-filmpje is de zien via deze link: http://www.neutrinohd.eu/AZBoxMe.divx
Kopieer deze in bijvoorbeeld VLC Media Player (Media, Locatie van klembord openen). 

De kleinste AZBox HD ooit is de miniMe. De beschrijving hier van: 
“De AZBox miniMe is eenvoudig mee te nemen, zodat overal van zijn grote capaciteiten 
genoten kan worden. Naast  TV / Radio ontvangst heeft de ontvanger ook goede 
multimedia eigenschappen en er kan gebruik gemaakt worden van internet toepassingen.

De AZBox miniMe een zeer krachtige set-top-box ontvanger met de reeds bekende 
functies als blind-scan, TV/RADIO  ontvangst, Media speler, FULL HD 1080p, uitgebreide 
Electronische Programma Gids, Internet televisie, Opname functie, Internet Radio, 
YouTube speler, RSS lezer en zelfs een FTP cliënt. De kracht van FULL HD in een klein 
formaat, dit is MiniMe.
Alles wat je zoekt, alles wat je wilt is miniMe.”
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Eigenschappen van Me en miniMe:
• ondersteunt officieel Neutrino HD (Neutrino is de voorloper van Enigma en veel 

sneller, CCcam draait ook onder Neutrino) en later ook Andriod (dit is software van 
Google die op veel smartphones draait. Ze willen ook de set-top-box-markt 
'veroveren';

• Me: zeer snelle CPU (667 Mhz en 333 Mhz audio co-processor (het is dus wel één 
CPU waar er twee inzitten). Dus snel zappen!;

• weinig warmte-ontwikkeling;

• Daarnaast maakt het RTi team natuurlijk ook voor deze Azbox Enigma-2. Volledig 
open source en daarmee vergelijkbaar met OPENPLi. Voor de duidelijkheid: het RTi 
team heeft geen officiële relatie met Opensat en/of Smart Innovations. RTi is de 
Enigma- 2 bewerkt voor de AZBox. RTi is te vergelijken met de officiële software 
van DreamMultiMedia. Daaromheen wordt er een schil gemaakt (zoals PLi) maar 
dan voor de AZBox. Op dit moment zijn er drie AZbox Enigma2-images gemaakt 
door de vrijwilligers voor DS, “Gemini” en de SIF. We hebben dit in een eerdere 
UPDOWNLINK (nr. 5, pagina 7 ev.) al eens geschreven.

 
De verschillen tussen de twee (miniMe en Me):

• intern geheugen (working memory en video memory) is respectievelijk 128 en 256 
Mb;

• flash memory: 256 en 512 Mb;
• hard disk: miniMe kan alleen met een externe harddisk werken, Me ook interne. 

De AZBox Me zal vanaf augustus leverbaar zijn. De miniMe rond de Kerst. Prijzen zijn nu 
nog onbekend. Naar verwachting zal de miniMe onder de 200 euro liggen.

Verschil met de AZBox Premium HD: deze kan twee tuners behuizen, de (mini)Me maar 
één. Aan het slot van deze UPDOWNLINK essentiële pagina's uit de folders.

Last van n/a?
Er zijn verschillende manieren om een kanalenlijst in je receiver te zetten. Bijvoorbeeld 
met Dreamset met een gedownload bestandje van de site van De Transponder. Geeft 
geen problemen.

Automatisch downloaden met Pli is natuurlijk makkelijker. Echter... bij sommige 
zendernamen staat wel eens '<n/a>'. Not available, niet beschikbaar dus. Maar klopt dat 
wel? Even over de zender zappen geeft vaak wel beeld en de zendernaam. Een andere 
oplossing is het scannen van de satellietpositie(s). 

Mocht je de Enigma-2 versie hebben in combinatie met OPENPLi V2.0-beta dan is dit nog 
een tip. Verwijder de settinglijst (Menu, Instellingen, Applicaties, rode toets, settings) en 
installeer daarna meteen dezelfde settinglijst (groene toets). Alle <n/a>'s als sneeuw voor 
de zon verdwenen...
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Geluid op publieke hd-kanalen in orde
Veel kijkers hadden problemen met het geluid achter Nederland 1, 2 en 3 in HD. Canal 
Digitaal stelde daar niets aan te kunnen doen; de oorzaak zat bij de NPO (Nederlandse 
Publieke Omroep). 
Op 10 mei maakte TotaalTV bekend dat haar door de NPO was meegedeeld dat de 
storingen verholpen waren.
Volgens Marco Silk van de NPO zat het probleem ook bij Canal Digitaal. De 'Dolby 
metadataverwerking' verzorgde een 'downmix issue'. Waarvan akte.
Bron: TotaalTV.

Autostereoscopische 3D-tv
Engelsen kijken graag samen voetbal in hun pub. Recent ook in 3D met een bril. 
Binnenkort gaat daar verandering in komen aldus 3DTV Magazine. Een pub gaat dan een 
speciale tv neerzetten waar geen bril voor nodig is. Een autostereoscopische 3D-tv van 
iPONT International. 

Het wordt steeds mooier... in een volgende UPDOWNLINK ongetwijfeld meer vorderingen.

Iomega Screenplay DX HD
De firma Iomega heeft een nieuwe mediaspeler uitgebracht: de Screenplay DXHD 
Mediaplayer. Met 1 Tb aan interne harde schijf. Een uitgebreide bestandsondersteuning 
speelt vrijwel alle films af. Via een handige webbrowser met afstandsbediening/toetenbord 
kun je surfen naar bijvoorbeled YouTube. Prijs: onder de € 200,-.

Slotwoord
UPDOWNLINK nummer 6 kwam 1 april uit. Dit nummer anderhalve maand later. Het 
uitkomen is afhankelijk van echt nieuws. Hiervoor gebruiken we diverse bronnen. Ben zelf 
ook eens een bron, ons e-mailadres specials@detransponder.nl staat er voor open. 
Wanneer nummer 8 uit zal komen weten we dus niet, daarom alvast een fijne vakantie.

Hans en Gerard.
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De AZBox Me
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AZBox miniMe
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