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Voorafje 

Leuk die reacties op nummer 8, we hebben ze zo goed als mogelijk verwerkt. Ook 
leuk is een experiment met de Triax- en SAB-multirail: welke geeft de beste 
resultaten? Maar ook een special over het krijgen van HbbTV op een VU+ receiver. 
En niet te vergeten nieuws over OpenPLi versie 3.0: de beta-fase ingegaan. 
 
Verder veel nieuwtjes die te zien waren op de IFA. Een test van Google-tv-receiver 
en heel veel losse berichtjes. Zie de inhoudsopgave van dit volle nummer. 
 
Gerard en Hans. 
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Reacties op nummer 8 
Lezers gaven op nummer 8 (29 augustus) onder andere de volgende reacties: 

 VU en HbbTV. In het item over het nieuwe VTi-image dat HbbTV mogelijk 

maakte hebben we een Engelse tekst uit het OpenPLi-forum vrij vertaald. Een 

deel van de tekst van Littlesat is: “So I suggest VU did not do good homework 

as they did change too much in enigma2.”.  Hierop reageerde SatKiekerd naar 

ons. Hij schrijft: “…de Solo ondersteunt geen HbbTV (de box heeft daarvoor te 

weinig geheugen), de andere VU’s wel. Zij het dat het allemaal nog wel een 

heel erg hoog beta-gehalte heeft. Het is te hopen dat VU+ hier nog snel een 

flinke slag gaat maken! Ook schreef hij 1 september “VU heeft op zijn website 

aangegeven dat de Solo geen HbbTV ondersteunt. Op het VTi-forum hebben 

enkele lieden het toch aan de praat gekregen, maar naar mijn idee ten koste 

van het kreupel maken van de box. Met andere woorden: theoretisch kan het, 

maar je hebt er driemaal niets aan. Overigens heeft VU gisteren weer een 

paar HbbTV-gerelateerde updates losgelaten: men is er dus inderdaad mee 

bezig.” 

 

Verder is de uitspraak 'de makers van VTi zouden volgens de makers van 

OpenPLi hun huiswerk niet goed hebben gedaan' niet juist. 

VTi is een hobby-image maker, die simpelweg een VU-image een beetje 

aanvult met wat leuke snufjes en een eigen skin. Wat in VTi aan HbbTV-

ondersteuning zit, is simpelweg wat VU heeft gemaakt; daar komt helemaal 

geen huiswerk aan te pas. 

Bij PLi ligt dat geheel anders: die hebben een geheel eigen OE & Enigma 

versie; daar 'past' de oplossing van VY+ niet in.” Dank voor deze aanvulling!; 

 Spaanse zenders. Op 16 augustus verdwenen enkele fta-Spaanse zenders 

van Astra 19 oost. Echter… op 11.067 V waren ze later weer te zien. Wel 

verwerkt in Kanalenlijst Hans maar vergeten te vermelden in nummer 8. Een 

oplettende lezer van het Fieltshopforum (Span062) zag dit terecht, sorry... 

Kanalennieuws en wijzigingen vanaf 29 augustus 
In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van gewijzigde zenders 

van de satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird. 

Algemeen: 
 VTM ondertitelt vanaf 3 september alle nieuwsuitzendingen (TT 888). Hiermee 

wil men niet alleen de 800.000 slechthorende Vlamingen bereiken maar ook 

allochtonen die de Nederlandse taal zo beter willen leren. Bron: Radiovisie. Dit 

is overigens een besluit van de minister van Media, Ingrid Lieten. Bron: 

Radiovisie; 

http://openpli.org/forums/topic/25046-hbbtv-via-opera-available-for-any-stb-under-openpli/page__st__20__p__295219#entry295219
http://openpli.org/forums/topic/25233-updownlink-2012-nummer-8-is-uit/page__p__295615#entry295615
http://openpli.org/forums/topic/25233-updownlink-2012-nummer-8-is-uit/page__p__296077#entry296077
http://www.fieltshop.nl/smf/index.php/topic,7689.0.html
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00091077
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=90935
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 Eerder dan verwacht trokken CD en TVV de stekker uit de Nederlandse versie 

van Syfy. Aangekondigd was eind september, het werd 4 september. Bron: 

TotaalTV. 

 Sport 1 Tennis is niet meer. Deze zender is eind augustus vervangen door 

Sport 1 Voetbal. Verder is Sport 1 Live HD vervangen door Sport 1 Select 

HD (met dé sport van hét moment). Sport 1 Golf blijft. Bron: CanalDigitaal; 

 

 Op 17 september start in Vlaanderen de doorgifte van Vier HD (Vier = nieuwe 

naam van VT4, zie nummer 8) en Vijf HD. Echter: alleen via de kabel. TV 

Vlaanderen geeft deze hd-versies wegens beperkte bandbreedte (nog) niet 

door. Bron. Jammer. Men zou eigenlijk sd-zenders in mpeg-2 moeten 

stopzetten om ruimte te maken voor hd-zenders in mpeg-4…; 

 Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Film 1 Action HD en Series HD: wel via UPC 

en niet via CD in hd. Bron: TotaalTV; 

 Op 19 oost komt de AMC-2 satelliet te hangen. De Astra-1-positie krijgt 

daarmee officieel de mogelijkheid van C-band-doorgifte. Of deze in de praktijk 

ook gebruikt zal worden is twijfelachtig: de meeste schotels in Europa zijn hier 

niet voor geschikt. Bron: TotaalTV; 

 Fashion One HD op 9 oost  gaat coderen. Op het kanaal verscheen een 

looptekst die verwees naar de site. 

Daar kan men informatie opvragen voor een smartcard. Op Astra 23 oost is 

Fashion One HD al gecodeerd. Of de sd-versie volgt is niet bekend; 

 

 Op 1 oktober gaat Canal Digitaal starten met doorgifte van HBO 1 HD. De 

andere zenders van HBO (2 en 3) worden in sd doorgegeven. Het on-demand 

kanaal is technisch niet mogelijk. De streamingdienst HBO GO wordt later 

http://www.totaaltv.nl/nieuws/10112/Syfy_stopt_op_4_september_bij_CanalDigitaal.html
http://www.sport1.nl/
http://www.canaldigitaal.nl/klantenservice/nieuws/wijzigingen-zenderaanbod-sport1/
http://www.facebook.com/vier
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10115
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10101
http://www.totaaltv.nl/nieuws/10113/Astra1_krijgt_C-band_capaciteit_.html
http://www.fashionone.com/smartcard
http://www.itshbo.nl/
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aangeboden. Een abonnement gaat € 13,95 per maand kosten. Bron: 

Tweakers.net en TotaalTV. Zie ook site Canal Digitaal; 

 

 Ook op 1 oktober gaat Canal Digitaal haar prijzen veranderen. Het Top-HD-

pakket gaat naar 55,95 euro (thans 47,50 euro, 17% meer). Dat is wel 

inclusief HBO. Het Entertaiment-pakket kan, afhankelijk van de persoonlijke 

keuze, iets lager uitvallen. Zie hier; 

 (05/09) En nog een zender die van mpeg-2 naar mpeg-4 overgaat: Man-X. De 

mpeg-4-variant is er al, de mpeg-2 zal dus binnenkort stoppen. Bron; 

  

Astra 19 oost: 

 (28/08) een nieuwe frequentie met een testbeeld: 11185 V (S2), 22000, 5/6; 

 

 (30/08) nieuwe frequentie: 10802 H (S2), 22000, ¾ met Astra 3D demo en 

HD+ Smart Demo; 

http://tweakers.net/nieuws/84160/canaldigitaal-glashart-media-en-vodafone-gaan-hbo-aanbieden.html?nb=2012-09-04&u=1700
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10136
http://apps.canaldigitaal.nl/hbo/
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10145
http://www.canaldigitaal.nl/berichten-en-meldingen/wijziging-man-x/
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 (07/09) het Oostenrijkse Schau TV begon fta; 

 

 (10/09) een Duits teleshopzender in HD: Pearl TV HD, fta. Nu nog test, vanaf 

1 november echt van start; 
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 (18/09) CanalSat (Frankrijk) wisselde veel zenders van frequentie en voegde 

ook enkele nieuwe toe, waaronder Djazz TV HD. Helaas: code. 

  

 

Astra 23 oost: 

 (03/09) Canal Digitaal maakt officieel bekend dat de transponder 11739 V op 

Astra 23 oost in de nacht van 17 op 18 september van QPSK naar 8PSK gaat. 

Dit betreft de transponder met onder andere de zenders Nederland 2 HD, 

SBS6 HD, EDL 1 HD, de themakanalen Best 24/Journaal24/HollandDoc 

/Zappeling/HumorTV/NotalgieNet, Discovery Science, Disney, Private Spice 

en de Vlaamse regionale zenders (ATV/TVL/TV Oost). Aldus geschiedde. De 

FEC werd van 5/6 naar 2/3 aangepast. Op 18 september kwam daarom een 

nieuwe ‘Kanalenlijst Hans’ uit. De omschakeling gaf volgens Canal Digitaal 

weinig klachten; 

 

 

 (30/08) Sport 1 Voetbal nam de plaats in van Sport 1 Tennis (CD), code; 

 (01/09) AFTV (Nederlandse zender met berichten over Afrika) verdween; 

 (05/09) Canal Digitaal stopte met de doorgifte van SyFy NL. Verder: Best24  

deelt nu het kanaal met Journaal24; 

 (13/09) Comedy Central en Kindernet delen een nieuwe frequentie in mpeg-

4. Mogelijk gaan deze zenders op termijn 19 oost (mpeg-2) verlaten?; 

 (15/09) ook MTV NL verscheen extra in mpeg-4; 

 (18/09) zie hiervoor: 11739 V ging van QPSK naar 8PSK en naar 2/3. 

Astra 28 oost: 

 (29/08) gedurende de OS Paralympics bracht Channel 4 drie sd en drie hd 

kanalen in de lucht, en een overzichtskanaal; 

http://apps.canaldigitaal.nl/zakelijk/nieuws/technische-wijziging-hd-zenders.aspx
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10292
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 (29/08) Bio +1 (Sky UK), code; 

 (06/09) de BBC maakt bekend dat op 27 september de modulatie van haar 

hd-transponder (10847 V) wordt veranderd om meer ruimte te maken. De 

nieuwe instelling wordt: 8PSK, 23000, 2/3 (S2). Bron; 

 (07/09) Rishtey (Sky UK, India), code; 

 (12/09) Fashion One, fta; 

 

 

 

Hotbird 13 oost: 
 (28/08) Al Jazeera brengt de sportkanalen JSC Sport HD 1 en HD 2 alsmede 

News HD, code; 

 (28/08) T.TV (Farsi) begon, fta; 

http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10146
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 (28/08) Orient TV en Shabakeh 7 (Arabisch), fta; 

 

 (01/09) Cinema Cult HD (Sky Italia), code; 

 (04/09) nieuwe frequentie voor Afrikaanse zenders HCTV (Horn Cable TV), 

Somaliland en Somalisat, fta; 
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 (05/09) The World Network (reli), fta; 

 

 (05/09) Universal Channel (Afrika?), test, fta; 

 

 (10/09) Sky Italy begint met Sgnommati 1 t/m 4, code. Idem: Automoto TV; 

 (11/09) Sky News Arabia maakt een comeback, fta; 
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 (13/09) HRT-Plus heet nu HRT-3, Kroatië, code; 

 (13/09) Religia TV (Pools), code; 

 (15/09) Persia One is vervangen door testuitzendingen van TMTV, fta; 

 (15/09) Sky Italy brengt De.A Sapere HD en Disney XD HD, code. 

 

OpenPLi v3.0 naar beta 
Versie 3.0 van OpenPLi heeft 14 september de alpha-status verlaten en is nu als 

beta-versie te downloaden. Dikke pluim voor het OpenPLi-team, er is veel werk 

verzet! 

 

Zoals je uit de toelichting leest is versie 3.0 niet beschikbaar voor de DM7025 en de 

DM800 (eerste editie). In eerdere uitgaven van UP/DOWNLINK maakten we al 

melding van versie 3.0 (toen nog beta). Nadere info geschiedenis hier. 

Versie 3.0 zal voornamelijk in de toekomst meer opties bieden dan versie 2.1. In het 

huidige gebruik is een overstap nog niet echt nodig.  

Voor reacties klik hier voor Engels, hier voor Duits (nog geen bij de uitgave van dit 

nummer) en hier voor Nederlands. 

Om 3.0 te installeren moet de receiver compleet geflashed worden. Zie hier voor een 

uitleg hoe dat kan via Autobackup. Je bent dan sommige oude applicaties/plugins 

kwijt. De meeste oude applicaties/plugins worden wel teruggezet. Maar sommige 

niet. Wat er namelijk in autobackup wordt neergezet is een kopie van de linken waar 

deze opgehaald kunnen worden. Voor sommige is geen 3.0-versie.  

Verder: nog niet alle bekende applicaties/plugins werken in versie 3.0. Dit heeft te 

maken met de rechten van de maker. Veel zijn closed source en zullen door de 

maker nog moeten worden aangepast aan 3.0. Of deze dat doet en wanneer weten 

we niet. Het zou fijn zijn als er een overzicht kwam van deze plugins. 

http://openpli.org/
http://openpli.org/news/openpli-3-0-from-alpha-to-beta-status/
http://openpli.org/forums/topic/24012-openpli-30-new-alpha-experimental-images/
http://openpli.org/forums/topic/25436-openpli-30-from-alpha-to-beta-status/
http://openpli.org/forums/topic/25437-openpli-30-from-alpha-to-beta-status/
http://openpli.org/forums/topic/25435-openpli-30-from-alpha-to-beta-status/
http://openpli.org/forums/topic/25457-umstieg-von-21-auf-30-wie-am-einfachsten/page__pid__298961#entry298961
http://openpli.org/forums/topic/25457-umstieg-von-21-auf-30-wie-am-einfachsten/page__pid__298961#entry298961
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Een voorbeeld van een nog niet werkende plugin is die van Uitzending Gemist. Zie 

hier een toelichting. Op een vraag van Edgar kreeg deze een antwoord: de 

Koreaanse maker werkt niet meer bij het bedrijf Xtrend. Reactie van lid: ‘zo open is 

openug dan ook niet…’ Maar de oplossing was er 19 september al. Maar… die was 

een bewerking (manipulatie genoemd) van een Xtrend-versie. Dit gaf weer 

commentaar want achter de schermen werkte men al aan een goede versie die zelf 

te updaten was. Zo was men dus ook SBS6-gemist aan het maken, dit ligt nu wellicht 

stil, tenzij een hobbyist het oppakt. De oorspronkelijke maker voelt zich nu gegriefd. 

Sommige zaken liggen gevoelig. Meer discussie voor de liefhebber hier. 

Ondertussen is de openug-plugin voor versie 3.0 gewoon via het downloadmenu 

beschikbaar (Menu, Applicaties, Downloaden, etc.). 

 

Een ander gemeld probleem is dat met OpenWebif. Zie hier. Er zijn nog meer bugs, 

zoals met sommige skins en bekijken opname (snel vooruit, achteruit). Voor de skin 

is de tip: gebruik de PLi-HD-skin. Moderator Pieterg geeft overigens aan dat er 

wellicht nog een definitieve versie van 2.1 komt. Wanneer is onbekend. Verwacht 

wordt binnenkort (< enkele weken). Zoals het er nu naar uitziet zal versie 2.1 enkel 

nog op bestaande applicaties worden bijgewerkt (update). Ook nieuwe kanalenlijsten 

(settings) worden nog beschikbaar gesteld. 

NB: verderop in deze uitgave een bijdrage hoe HbbTV werkend te krijgen op een 

VU+ receiver. Daarbij is gesteld dat dit niet werkt met het OpenPLi-image. Niet met 

versie 2.1 en ook niet met versie 3.0. 

 

CanalDigitaal-nieuws 
CD gaat 50/5-internet aanbieden. Sattelevisie in combinatie met een VDSL-

abonnement via KPN. De VDSL-techniek maakt gebruik van twee telefoonlijnen. Wat 

het gaat kosten was 30 augustus nog niet bekend. Bron: Telecompaper. 

 

Vahon breidt uit 
De Hindoestaanse radiozender Vahon FM is thans enkel te ontvangen via het 

(analoge) kabelnet in Den Haag. Binnenkort echter ook als Vahon AM. Inderdaad: 

via de middengolf.  

In de omgeving van Leidschendam-Voorburg hebben leden van de VERON een 

antenne voor Vahon gezet. De nieuwe frequentie per medio oktober: 1557 kHz. 

http://openpli.org/forums/topic/24277-open-uitzending-gemist-open-pli-30/page__p__298609#entry298609
http://openpli.org/forums/topic/24277-open-uitzending-gemist-open-pli-30/page__st__20__p__299386#entry299386
http://openpli.org/forums/topic/25516-openuitzendinggemist-voor-30/
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?9380-open-uitzending-gemist&p=104008#post104008
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?9380-open-uitzending-gemist&p=104069&viewfull=1#post104069
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?9380-open-uitzending-gemist&p=104104&viewfull=1#post104104
http://openpli.org/forums/topic/25516-openuitzendinggemist-voor-30/page__st__20__p__300215#entry300215
http://openpli.org/forums/topic/25509-no-more-webif-on-openpli-30/page__pid__299835#entry299835
http://openpli.org/forums/topic/21426-openpli-update-troubles-topic/page__st__1480__p__299439#entry299439
http://openpli.org/forums/topic/21426-openpli-update-troubles-topic/page__st__1480__p__299743#entry299743
http://openpli.org/forums/topic/21426-openpli-update-troubles-topic/page__st__1480__p__299443#entry299443
http://openpli.org/forums/topic/21426-openpli-update-troubles-topic/page__st__1480__p__299414#entry299414
http://openpli.org/forums/topic/25436-openpli-30-from-alpha-to-beta-status/page__p__299822#entry299822
http://www.telecompaper.com/nieuws/canaldigitaal-kondigt-505-mbps-aan?utm_source=telecom_vandaag&utm_medium=email&utm_campaign=30-08-2012&utm_content=textlink
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Het betreft een ‘T-antenne’: twee masten met draad ertussen, halverwege ‘verticaal 

gevoed’: 

 

Bron: MediaMagazine en Radiovisie. Luister via internet hier. 

4K en meer inches: de toekomst 
Hét nieuws van de IFA (Berlijn) was: groter beeldformaat en 4K. Zo brachten onder 

andere LG, Sony en Toshiba schermen van 82 inch met de 4K-techniek. Sharp met 

90 inch (grootste LED-tv ter wereld). 

 

http://www.mediamagazine.nl/medianieuws1/radionieuws/3882-antenne-middengolfzender-vahon-fm-opgebouwd
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00091199
http://tunein.com/radio/Vahon-FM-998-s123361/
http://www.3dtvmagazine.nl/2012/08/lgs-84-inch-ultra-hd-3d-tv-in-vierde-kwartaal-naar-nederland/
http://www.3dtvmagazine.nl/2012/08/hands-on-met-de-84-inch-sony-kd-84x9005-4k-ultra-hd-tv/
http://www.3dtvmagazine.nl/2012/08/toshiba-toont-84-inch-lcd-tv-met-4k-ultra-hd-resolutie/
http://www.3dtvmagazine.nl/2012/08/sharp-presenteert-grootste-3d-led-tv-ter-wereld/
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4K wordt ook wel Ultra HD of Quad HD genoemd. Het is vier keer scherper dan de 

(full)HD die we nu kennen. Zie voor meer informatie hier. 

Waarom een groter scherm?  Volgens deskundigen komt 4K niet meer tot zijn recht 

als men een ‘klein’ scherm heeft en er te ver van af zit. Een 42 inch-scherm en een 

afstand van meer dan drie meter zou geen zichtbaar verschil geven tussen full HD en 

4K. Ook de effecten van 3D zijn bij grote schermen met 4K beter. Zo zou met deze 

techniek een brilvrije kijk mogelijk zijn (Toshiba is hier al ver mee). 

Om 4K mogelijk te maken moet er een bron zijn. TV-uitzendingen in deze norm 

kennen we in Europa nog niet. Blu-ray-spelers van Philips, Sony en andere merken 

zijn echter wel geschikt (gemaakt) zodat met een goede 4k-schijf, speler en tv 

genoten kan worden van meer scherpte.  

De Sony 4K-tv (KD-84X9005) is in de USA al te bestellen… voor 25.000 dollar. 

De Consumentenbond maakte een video-impressie van IFA. 

 

QUAD-full-hd via SES 
Vanuit Betzdorf stuurt SES een 4K-demosignaal naar de Astra-23 oost positie. Het 

Ultra-hd-kanaal heeft met de bandbreedte van 50 Mbits/s een hele transponder 

nodig. Het signaal is vooral bedoeld voor de IBC-beurs (6-11 september, RAI, 

Amsterdam). Bron: SES-News. 

 

 

Multi-TV (Smart Dual View) 
Ander belangrijk IFA-nieuws kwam van Samsung. Deze fabrikant heeft een OLED-tv 

gepresenteerd met een scherm van 55 inch, de ES9500. Een bijzondere tv, zoals de 

mogelijkheid van Smart Interaction (geen afstandsbediening meer nodig: spraak of 

gezichtsherkenning). Ook bijzonder: de reactietijd van deze tv ligt duizend keer hoger 

dan bij LED-tv’s. Geen problemen dus bij zeer rappe scènes.  

Maar het nog bijzondere is de mogelijkheid van multi-tv (Smart Dual View): twee 

kijkers kunnen ieder een apart (2D)programma bekijken. Hiervoor zetten bij een 

speciale (3D)bril met hoofdtelefoon op. Geen gesplitst beeld maar de volle 55 inch. 

Samen op de bank en geen ruzie meer over wat men kijkt…  

http://www.homecinemamagazine.nl/2012/05/4k-quad-hd-resolutie-alles-dat-je-moet-weten/
http://www.3dtvmagazine.nl/2012/09/sonys-kd-84x9005-4k-ultra-hd-tv-gaat-25-000-dollar-kosten/
http://www.youtube.com/watch?v=Rv3puAgkrFQ&list=UUZ3ERQPBUPVLUdWAHEr5cKg&index=3&feature=plcp
http://www.ses.com/4232583/en
http://www.ibc.org/
http://www.ses.com/4233325/news/2012/12541674
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De prijs? Samsung stelt op haar NLse site € 7.999,- inclusief btw. Direct verkrijgbaar 

staat er bij. Derhalve na 1 oktober mogelijk iets duurder (btw naar 21%).  

Bron: HDTV Nieuws, Trusted Reviews en CNET. En Samsung zelf. 

 

Oogbesturing: Gaze TV 
Je tv ‘bestuderen’ met je oog. De firma Haier liet als eerste deze mogelijkheid zien op 

de IFA.  

Het oog moet gericht worden op een bedieningspaneel. Onder andere het volume en 

de wisseling van een kanaal kan dan bediend worden. Dat blijkt nog knap lastig maar 

volgens Haier heeft het meer nauwkeurigheid dan stem- of gebarenherkenning. 

 

Bron: Emerce. 

http://www.samsung.com/nl/news/presskit/samsung-aan-kop-met-de-next-generation-smart-tv-technologie
http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/samsung-55es9500-oled-tv-ifa-20120902/
http://www.trustedreviews.com/news/samsung-55-inch-oled-tv-to-be-called-es9500-sports-new-slimmer-design-is-upgradeable-with-smart-evolution-kit
http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/samsung-es9500-oled-tv/4505-6482_7-35117948.html
http://global.samsungtomorrow.com/?p=18135
http://www.haier.com/nl/
http://www.emerce.nl/nieuws/ifa-televisie-bedienen-ogen?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ifa-televisie-bedienen-ogen
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Smart TV, Social App en Smart TV Payment 
Philips bracht tijdens de IFA het nieuws dat Smart TV verder uitgebreid is. De Social 

App maakt het mogelijk gelijktijdig tv te kijken en social media te volgen. Zou is het 

eenvoudig te Twitteren: klik op het Twitter-logo, tweet en klaar. 

Ook is er een zoekfunctie toegevoegd om snel tv-programma’s, films en apps te 

vinden. Om een betaalfilm snel te kunnen betalen is er Smart TV Payment.  

Al eerder was Smart TV te benaderen via een smartphone of tablet met de My-

Remote app. Gratis te downloaden. 

TP Vision maakt deze software. TPV is een samenwerking van Philips (30%) en het 

Chinese TPV (70%). TPV neemt deel aan de Smart TV Alliance (samenwerking van 

LG, TPV, Sharp en Toshiba voor een Smart-TV-norm). Ruim 2300 ontwikkelaars 

hebben zich hier al de afgelopen maanden ingeschreven (open platform). 

Ondertussen zijn er al 50 apps gelanceerd en liggen er 100 op de plank voor de 

korte termijn en 300 zijn in ontwikkeling genomen voor de langere termijn.  

 

Bron: o.a. HDTV-Nieuws. En Eindhovens Dagblad.  

 

Emerce bracht het bericht dat in Noord-Europa meer dan de helft van de Philips tv’s 

die uitgerust zijn met Smart TV ook daadwerkelijk met internet zijn verbonden. Voor 

Nederland geldt zelfs een percentage van 80. Zie ook Tweakersnet. 

http://www.philips.nl/c/smarttv/286456/cat/
http://www.philips.nl/c/my-remote/298823/cat/
http://www.philips.nl/c/my-remote/298823/cat/
http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/philips-smart-tv-uitgebreid-20120902/
http://www.emerce.nl/nieuws/philips-smart-tv-serieuze-business?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=philips-smart-tv-serieuze-business
http://tweakers.net/nieuws/84136/philips-smart-tv-slaat-vooral-in-nederland-aan.html?nb=2012-09-03&u=1700
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Het meest worden YouTube, Uitzending Gemist en RTLXL aangeroepen. Video-on-

demand begint op te komen. Philips heeft hiervoor een overeenkomst met Google 

gesloten voor het aanbieden van YouTube Rentals. Philips krijgt daar inkomsten uit, 

net als voor advertenties op het Smart-TV-platform. 

 

 

 

LG SP520 met Smart TV 
Er lijkt nog een andere methode te zijn voor Smart TV: LG brengt met de SP520 de 

mogelijkheid Smart TV op iedere tv te brengen. Op de site van een grote elektronica- 

winkel staat: 
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Dit is dus niet hetzelfde aanbod dat men krijgt bij bijvoorbeeld Smart TV van Philips 

maar wel een goedkoop alternatief (< 100 euro) om internet via gewone tv’s te tonen. 

 

Let op: vraag in de winkel als je een Smart-tv koopt of deze applicaties heeft voor de 

Nederlandse markt!  

 

TPV ontwikkelafdeling van NL naar B 
De Nederlandse tak van de ontwikkelafdeling van TPV-tv’s verhuist van Eindhoven 

naar Gent. Daar worden de zestig medewerkers samengevoegd met die uit Brugge 

om te werken aan verdere innovaties.  

In Nederland houdt TPV een hoofdkantoor in Amsterdam en verkooppunt in 

Eindhoven. Software wordt in Bangelore (India) ontwikkeld. Een deel van de mensen 

in Brugge verliest daardoor werk. 

 
In 2009 werd in Brugge nog onderzoek gedaan voor de Philips Ambilight- tv's. 
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Op de High Tech Campus in Eindhoven blijft wel het Hospitality TV- team van TP 

Vision gevestigd. Veertig werknemers werken daar aan speciale televisies voor 

hotels en ziekenhuizen. 

 

Het nieuwe ontwikkelcentrum in Gent zal uit 300 technici bestaan, die zich vooral 

bezighouden met de duurdere tv's, zoals smart-televisies, en met nieuwe ontwikkelin-

gen op het gebied van tv. TPV is de grootste schermenproducent ter wereld en de 

derde televisiefabrikant. De concurrentie met Sony e.a. is alleen mogelijk als op zo 

weinig mogelijk plaatsen goed wordt samengewerkt. TPV stelt winst te maken, daar 

waar Philips het alleen op tv-gebied niet lukte. 

 

Bron: Omroep Brabant en ED. 

Consumentenbond test Google TV 
De Consumentenbond heeft op haar site een review geschreven van de Sony NSZ-

GS7. Met deze ‘ontvanger’ kan Google TV bekeken worden. 

De conclusie: het is thans de 200 euro nog niet waard. Er kan enkel gekeken worden 

naar YouTube, Google Play en Google Chrome. Voor Uitzending Gemist wordt 

verwezen naar het digitale menu. Maar het kan een veelbelovend platform worden, 

aldus de bond. Veel apps zijn er nog niet. 

 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/180725852/TV-producent+TP+Vision+in+Eindhoven+verhuist+naar+Gent.aspx
http://www.ed.nl/economie/philips/11721841/Televisie-innovatie-weg-uit-Eindhoven.ece
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/tv-en-video/televisies/sony/Sony-nsz-gs7/review-sony-nsz-gs7?CID=EML_NBR_CB_201200902_L
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Met Google TV wordt internet naar de huiskamer gebracht. De Sony NSZ-GS7 splitst 

bijvoorbeeld het tv-beeld: een stukje voor tv-kijken en de rest voor internet. De 

afstandsbediening heeft aan de ene zijde knoppen (die goed indrukken) en aan de 

andere zijde een verlicht toetsenbord.  

   

Uit een reactie onder de review van de Sony blijkt dat deze ook goed werkt in 

combinatie met een Android smartphone.  

De tv wordt via de hdmi-uitgang aangesloten. Het is mogelijk een digitale receiver 

met hdmi als het ware door te lussen: 

 

Op deze foto is ook te zien dat de Sony een digitale geluidsuitgang heeft en de 

mogelijkheid voor een exter infra-rood-oog.  

Meer informatie over deze ontvanger: Sony.  

Er is ook een luxere versie: NSZ-GP9. Deze werkt met spraakbesturing. 

 

http://www.sony.nl/product/google-tv-products/nsz-gs7
http://www.sony.nl/product/google-tv-products/nsz-gp9
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Op vrijdag 31 augustus stond in een van de Wegener-kranten ook een test. Ook hier 

was de conclusie: het valt nog tegen. Men ziet het nut van het apparaat als de 

consument een oude tv heeft (lees: zonder smart-tv, niet zo oud: hdmi nodig!). Apps 

zijn te vinden in de Play-store van Google. Ongeveer 200 speciaal voor tv 

aangepaste. Echter nog nauwelijks op de Nederlandse markt gerichte, enkel RTL XL 

en BNN’s 3 op Reis. Uitzending Gemist kijk je dus via de Google Chrome 

webbrowser. Opstarten en schakelen tussen apps gaat volgens de krantenrecensist 

niet altijd even vlot. Om audio/video te streamen moet eerst een mediacenter app 

worden geïnstalleerd (Plex).  

De krant wist nog wel te melden dat dit najaar het Chinese bedrijf HiSense met een 

goedkopere oplossing komt. Deze gaat onder de 100 euro kosten. 

 

UPC Horizon 
UPC heeft op 9 september haar eigen digitale receiver de Horizon geintroduceerd. 

Hiermee kan ook internet op een tv (met hdmi-ingang), pc of tablet bekeken worden 

en be/gestuurd door bijvoorbeeld een iPad of iPhone. Meer informatie bij UPC.   

 

 

De vraag naar de Horizon bleek erg groot. UPC stelde genoeg voorraad te hebben. 

Klanten van UPC hebben overigens geen Horizon-receiver nodig om live tv te kijken 

via de pc/laptop. Als men naar de site https://www.horizon.tv/nl_nl/ gaat kan 

http://www.upc.nl/horizon/#intcmp=promo1_horizon
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10191
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=10183
https://www.horizon.tv/nl_nl/
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eenvoudig een programma geïnstalleerd worden. Na herstart van de browser even 

de gebruikersnaam en wachtwoord van Mijn UPC ingeven. Dit kan binnen het UPC-

netwerk. 

 

Nog steeds groei digitale tv 
De max is nog niet bereikt bij digitale tv. In 2011 groeide de markt met 11%. Naar 

verwacht dit jaar nog met 10%. 

Grootste digitale aanbieder is Ziggo, gevolgd door UPC, KPN en Canal Digitaal. 

Bron: Telecompaper. 

Hoogersmilde weer operationeel 
De zendmast in Hoogersmilde is in de nacht van 14 op 15 september weer 

operationeel geworden. Digitenne volgt 24 op 25 september. De ontvangst van radio 

en tv via de ether in het noorden van Nederland moet dan voorbij zijn. De 

noodzenders zijn dan niet meer nodig.  

Bron: RTV Drenthe. En Radiofreak. 

Zie ook hier (met NOS-journaal item). 

 

http://www.telecompaper.com/nieuws/markt-voor-digitale-tv-groeit-met-2-in-tweede-kwartaal
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/nieuwe-zendmast-hoogersmilde-klaar-voor-gebruik
http://www.radiofreak.nl/nieuws/11957/Zendmast-Hoogersmilde-weer-on-air/
http://fmtvdx.eu/zendmast/smilde/herstel/hoogersmilde_toren_01.html
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Open Dag De Transponder 
Zoals ieder jaar houdt satellietclub De Transponder een open dag. Ditmaal is deze 

op zaterdag 24 november. De dag wordt dit jaar samen met Fieltshop georganiseerd.  

Nadere details over het programma volgen. De open dag is in eerste instantie voor 

iedere belangstellende bedoeld maar de ruimte is beperkt. De inschrijving staat 

daarom eerst open voor leden (vol is vol). Site in de gaten houden is het advies. 

 

Multirail experiment (mini-special) 
Inleiding 

Eerder schreven we over de combinatie van een Triax 88 cm schotel met een SAB 

Multirail (met daarop lnb’s voor Astra 1, A2, A3 en Hotbird 13, 19,2, 23,5 en 28 oost). 

Dat zou een ‘gouden combinatie’ zijn. Dat is het ook maar hoe komt dat zo en: is dat 

dan nog te verbeteren? Transponder-hobbyist  Rob ging aan het experimenteren. 

Hierna zijn bevindingen met duidelijke illustraties. 

Gebruikte materialen 

Rob gebruikte voor zijn experiment drie Triax-schotels: 64, 88 en 110 cm. Verder de 

originele Triax-Multirail en de SAB-Multirail. Derhalve: zes combinaties. 

Tijdens het hele experiment dezelfde lnb-standen van de vier satellieten. Deze 

moeten optimaal naar het hart van de schotel kunnen ‘kijken’. Ofwel: de centerlijn 

(kruis op de foto’s hierna). Om te kunnen aantonen waar de lnb’s in beide multirails 

naar kijken heeft hij bij alle opstellingen een kaarsrechte dunwandige, 40 mm, pvc-

buis gebruikt. Deze buis heeft hij in de lnb-houder (op de multirail) geklemd. 

Halverwege de buis: het stuk voor en achter de lnb-houder is dus even lang. De buis 

is dan ‘in balans’. Hiermee voorkom je een valse meting door een kantelmoment. 

Voor welke schotels zijn de Multirails niet/wel bedoeld 

Bij de Triax-64: de buis in de lnb voor de Hotbird (meest rechtse positie) geeft dat de 

pijp rechts van de verticale centerlijn uitkomt. Voor een 64 cm schotel zou de radius 

van de rail nog kleiner moeten zijn. Bij een 64 cm  schotel  zouden de lnb’s te dicht  

naast elkaar geplaatst moeten worden, maar die ruimte is er niet.  

Voor een Triax-110: de pijp in de Hotbird-klem blijkt voorbij de verticale centerlijn te 

gaan. Voor deze schotel en groter geldt: hoe groter de schotel hoe groter de radius 

van de rail zou moeten zijn. 

De conclusie: de multirails zijn bedoeld voor een Triax-88 cm en in mindere mate 

voor de Triax-78 cm. Hierna een toelichting. 

http://www.detransponder.nl/index.php
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Illustratie met foto’s 

Allereerst de beide multirails: 

 

De bovenste rail is van SAB. Deze is ongeveer 6 cm langer dan de Triax. De SAB 

multirail is licht gebogen zodat de LNB-opstelling aan het eind 4 mm hoger staat, wat 

tegemoet komt aan de Clarke-Belt. NB: bij montage moet de buiging naar boven 

wijzen (smile). De uiterste lnb’s staan dus ietsje hoger dan de middelste. 

In de foto hierna zit de pvc-buis in de ‘Astra-3-klem’ van een Triax-multirail. Je ziet 

dat de pijp nagenoeg in de centerlijn uitkomt maar wat te laag. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Clarke-Belt
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Op de volgende foto is de buis geklemd in een Triax-multirail en gericht op Astra 28 

oost. Te laag. 

 
 

De foto hieronder: SAB-multirail met de buis gericht op Astra 19 oost. Te laag. 
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Tot slot een foto van de combinatie SAB-multirail met Hotbird. Ook te laag: 

 

Derhalve: overal te laag. Maar wat is dan het beste? Omdat de SAB-rail een lichte 

buiging op de uiteinden naar boven heeft (smile) benadert deze het beste het 

beginsel van de Clarke-Belt.  

Overigens wordt de ‘miswijzing’ van beide rails weer wat teniet gedaan door de 

elevatie van de schotel wat aan te passen. Zo zou voor de opstelling van de schotel 

waar de metingen zijn gedaan met Astra 1, Astra 2, Astra 3 en Hotbird, de elevatie 

28,5 graden moeten zijn. Echter is de elevatie nu 29,5 graden.  

 

Ook is aan de hand van de afmetingen van beide rails de straal berekend. De radius 

van de SAB-multirail is 7 cm groter als van de Triax-rail. Wat de SAB vermoedelijk 

minder geschikt maakt voor de Triax 78 cm schotel. 

Ter aanvulling 

De berekende radiussen van beide rails zijn vervolgens  uitgetekend, dit klopte zeer 

goed tot perfect met de werkelijkheid. Voor de Triax 583 mm en voor SAB 651 mm, 

echter komen deze radiussen bij de Triax 88 niet overeen met de afstand van het 

brandpunt tot aan de binnenradius van de rail. 

Maar wat zegt nu de praktijk: 

Als 1e de multirail van Triax met daarop de lnb’s links van de arm vanuit de satelliet 

gezien de lnb’s voor Astra 2, Astra 3. En rechts van de arm Astra 1 en Hotbird ook 

weer vanuit de satelliet gezien. Omdat Astra 3 zwakker is als Astra 1 heb ik de Astra 

3-lnb zo dicht mogelijk tegen de arm gezet zodanig dat de rail nog vrij kan bewegen. 

Vervolgens op de berekende afstand de Astra 1-lnb aan de andere zijde van de arm 
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geplaatst, deze staat wat verder van de arm als de Astra 3-lnb. Vervolgens links de 

Astra 2-lnb op de rail geschoven en rechts de Hotbird-lnb. 

Nu de schotel wat elevatie en richting optimaal op Astra 3 afgesteld. Berekend was 

de elevatie 28,5 graad in werkelijkheid 29,5 graad (elektronisch waterpas). Voor een 

beter vergelijk van de resultaten van de vier lnb’s komt dit later aan de orde samen  

met die van de SAB-rail.   

Bij plaatsing van de SAB-multirail exact het zelfde te werk gegaan als bij de Triax-rail 

echter komt de elevatie nu uit  op 30,9 graad. Dit is 1,4 graad meer als bij de Triax. 

dit is het gevolg van de lnb’s die op de SAB-rail 15 tot 19 mm hoger staan als bij de 

Triax-rail.  

 

De kwaliteit   

De verkregen waarden zijn niet met professionele apparatuur gedaan, maar met een 

DM800SE. Maar voor onderling vergelijk werkt dit prima.    
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Satelliet Zender Triax Sab 

Astra 1   BVN 93% 15.0dB 95% 15.2dB 

 Arte 96% 15.3dB 96% 15.3dB 

Astra2  BBC HD 100% 17.0dB 100% 16.8dB 

 Chellange 87% 14.1dB 87% 14.1dB 

Astra3  Planeta 89% 14.4dB 100% 16.5dB 

Hotbird Rai 73% 11.7dB 74% 11.9dB 

 90Numm 68% 10.9dB 70% 11.3dB 

 

Toelichting   

Bij 100% ziet u verschillen in dB, dit is het gevolg van dat de % schaal een maximum 

heeft van 100. 

Het grote verschil bij Planeta Astra 3 komt mede doordat de elevatie van de schotel 

gewijzigd is bij toepassing van de SAB-rail. Het fine-tunen gaat bij Triax 88 wat 

schokkerig en ooit heb je geluk.     

De verschillen bij de vier satellieten lopen niet ver uit een, bij deze resultaten is de 

SAB marginaal gunstiger. 

Wat wel is de SAB-rail is wat simpeler meer schuin te zetten als de Triax. Ook lijkt 

het dat de spreiding waar redelijk signaal verkregen wordt voor beide buitenste lnb’s  

bij toepassing van de SAB-rail iets gunstiger is. 

-- 

Met dank aan Rob voor dit leuke experiment. Reacties welkom via ons e-mailadres 

specials@detransponder.nl. 

Overigens houdt Rob nog niet op met spelen… hij is bezig met de combinatie van 

een schotel en een DVB-T-antenne. Deze laatste betreft de eerder door hem 

gemaakte ‘bierblikantenne’ (zie UP/DOWNLINK 2012-1, pagina 9). Hier alvast een 

foto van een eerste proefopstelling: 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/downloads/nieuwsbrief/updownlink_2012_1.pdf
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Wordt vervolgd, wanneer weten we niet. 

 

HbbTV op VU-plus receivers (mini-special) 
Hierna een mini-special over het beschikbaar zijn van HbbTV via VU-receivers. 

Inhoud 
HBBTV in de VTI en BlackHole Image’s ...................................................................................... 29 

Inleiding: ...................................................................................................................................... 29 

Welke zenders hebben HbbTV? ............................................................................................... 30 

Zenders: .................................................................................................................................. 30 

Te vinden in kanalenlijst en ook op het web ........................................................................ 30 

Waar info te lezen en waar te downloaden: ............................................................................. 31 

Gebruik HbbTV op je (VU+) satelliet ontvanger: ..................................................................... 31 

Basis uitleg gebruik ( Quick instap): ..................................................................................... 32 

Opstarten HbbTV: ............................................................................................................... 32 

Hoe  binnen HbbTV te bewegen: ...................................................................................... 33 

Uit HbbTV gaan: ................................................................................................................. 33 
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Bijzonderheid: ‘IRT ’s HbbTV Application Portal’ en daarin ‘HBBig’: ................................. 34 

Slot: .......................................................................................................................................... 36 

Enkele Applicaties/Plug-in’s geven (nog) soms problemen: ........................................... 36 

On-Line update bij VU+DUO en SOLOs: ......................................................................... 36 

 

HBBTV in de VTI en BlackHole Image’s 
Opmerking: enkele van de onderstaande opties zijn mogelijk ook relevant voor de 
Xtrends met HBBTV. We hebben dit (nog) niet kunnen testen. 
 

Inleiding: 

Zoals vorige UP/DOWNLINK al aangegeven is HbbTV nu ook mogelijk op de satelliet 
ontvanger van het merk VU+.  
Zie UP/DOWNLINK 2012 nummer 8.  , blz. 15 “VU+ nieuws: HbbTV mogelijk”.  

Attentie: lees daar met name de opmerkingen voor de typen Uno en Ultimate 
(benodigde FPGA firmware update). 
We verwijzen ook naar ‘Reacties op nummer 8’ helemaal aan het begin van 
deze uitgave (2012-9). 

 
HbbTV ontvangst op de VU+’s is sinds enige weken niet alleen mogelijk met het VTI-
image 

 
 
maar sinds kort nu ook met de BlackHole-image. 

 
 
 
Helaas werkt HbbTV niet op de OpenPli image voor de VU+ satellietontvangers. 
We hebben daar in de vorige UP/DOWNLINK (2012-8 blz 15) al over gemeld. 
 
 

http://www.detransponder.nl/downloads/nieuwsbrief/updownlink_2012_8.pdf
http://www.detransponder.nl/downloads/nieuwsbrief/updownlink_2012_8.pdf
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Voor hen die van een OpenPLi-image komen: de bediening van de basisfuncties 
voor het gewoon TV kijken via VTI- en de BlakHole-images zijn nagenoeg gelijk. 
Maar voor plugins en andere instellingen en dergelijke is de “feel and touch” toch 
duidelijk anders en vraagt best wel enige gewenning. Veel zit op een andere plaats 
dan je gewend bent. Geen probleem als je daar maar even van bewust bent. 
Zo moeten diverse opties bij: 

- de VTI benaderd worden via de blauwe toets (in afwijking tot OpenPLi); 

- de Blackhole moet ook benaderd worden door daar ‘kort’ op de blauwe toets 
te drukken, maar ook (voor andere opties) als je ‘lang’ op de blauwe toets 
drukt (totdat er een popup menu opkomt). 
Hier zie je een toelichting op de BlackHole 4.2.2 image met aan het einde 
aangegeven welke toetsen of combinatie van toetsen er zijn. 
 

In grote lijnen kan je met de OpenPli-, VTI- en BlackHole-images dezelfde dingen 
maar enkele opties/applicaties/kanalenlijsten/etc. zijn dus anders of soms afwezig en 
bij de andere weer aanwezig. Ach, bij de een heb je wat en bij de ander laat je wat. 
Zelf maar uitproberen. Dit is te uitgebreid om tot in detail te beschrijven. 
 
Wil je HbbTV (uitproberen) op een VU+ dan kan dit op dit moment alleen met de VTI-
image of met de BlackHole-image. Met OpenPli kan dit (nog?) niet. 
 

Welke zenders hebben HbbTV? 

Zenders: 

In de Vti-image v3.2.1 werkte de HbbTV op veel zenders wel, maar nog niet op NL-
zenders. 
Vanaf v3.2.2 kan je WEL naar de publieke NL-zenders kijken die HbbTV 
ondersteunen.  
 
De commerciële NL-zenders alsmede alle Belgische zenders ondersteunen HbbTV 
nog niet.  
 
In het algemeen gezien wordt verder alleen bij meeste publieke en commerciële 
Duitse zenders HbbTV toegepast.  Zie ook hier. 
 
Voor ons satelliethobbyisten is er ook HbbTV via ‘Dr. Dish TV’ 
 
Bij alle andere landen wordt HbbTV (bijna) niet meegezonden. 
 

Te vinden in kanalenlijst en ook op het web: 
In de kanalenlijst ‘Hans’ is hiervoor een apart boeket aangemaakt: 'HbbTV’. 
 
Maar helaas is de ‘Kanalenljist Hans’ niet direct downloadbaar in VTI-Image of in dat 
van BlackHole. De lijst zal je dan via bijvoorbeeld de website van detransponder 
moeten downloaden en daarna handmatig via de PC plaatsen in je VU+ en dat 
m.b.v. het programma ‘Dreamset’ of een vergelijkbaar programma zoals ‘Dreambox 
Edit’. 
Hoe dit te doen zie hier en kies dan afhankelijk van je kennisniveau, onder ‘2011’ een 
van de drie instructies:  

http://www.vuplus-community.net/board/threads/black-hole-vu-duo-1-7-7-hbbtv.7850/
http://www.hbbtv-infos.de/sender/hbbtv-senderliste.php
http://www.drdish-tv.com/footer-inhalte/empfang/drdish-tv-interaktiv/
http://www.detransponder.nl/Downloads.php#kanalenlijsten
http://www.detransponder.nl/Downloads.php#specials
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 M.b.v. een kanalenlijst Editor (zoals DreamSet) eenmalige voorbereiding / 
instellen van DreamSet): … 

 Gedetailleerde instructies (voor beginners): … 

 Zelfde maar dan als samenvatting (voor gevorderden): … 

Waar info te lezen en waar te downloaden: 

 Image VTI: voor de laatste versie zie: 
de Download Database (* mogelijk moet je wel even aanmelden om toegang 
te kunnen downloaden) en kies dan de Images groep voor jou type VU+ sat-
ontvanger en dan ‘VTi Team Image’. Anders even zelf zoeken op het Internet; 

 Image BlackHole: 
dezelfde Download Database  maar kies dan de images-groep voor jou type 
VU+ sat-ontvanger en dan daarin  ‘Sonstige Image’ en daarin weer de 
BlackHole-Image.  
* uiteraard niet de ‘Black Hole Vu+ Duo 1.7.7 Light (No HbbTv)’ omdat daar de 
HbbTV juist uitgehaald is. 
- Ook hier is deze te downloaden. Kijk onder ‘Black Hole International 
Support’. 
Helaas moet je ook hier je aanmelden om te kunnen downloaden. Wil je dit 
niet dan even zelf op het internet zoeken. 

Maar let op:  
Als je van versie v4.1 of eerder komt moet je voor de Uno en de Ultimo wel vooraf 
de Firmware_FPGA updaten. 

Dit zoals eerder al aangegeven is en beschreven in UP/DOWNLINK 2012 nr 8 blz. 
15. Zie ook het begin van dit artikel bij ‘inleiding’. 

 Veel detail informatie over:  
1. Info algemeen 
2. Meer specifiek  en ook hier. 
3. En de momenteel actuele Versie 4.2.2 info 
4. Zie ook de Dutch corner en meer specifiek over Hbbtv Ned1, Ned2, Ned3. 

Helaas is dit forum wel in het Duits.  
*De  VTI-Image is overigens wel op de NL-taal in te stellen. 

 

Gebruik HbbTV op je (VU+) satelliet ontvanger: 
Dat een zender HbbTV ondersteunt kan je op je TV scherm (OSD) zien wanneer je 
op je ‘OK’-toetst drukt.  
Let dan op of je het HbbTV logo ziet. 

 

 
 
 

http://www.vuplus-support.org/wbb2/database.php?sid=
http://www.vuplus-support.org/wbb2/database.php?sid=
http://www.vuplus-community.net/board/#black-hole-international-support.5
http://www.vuplus-support.org/wbb2/board.php?boardid=187
http://www.vuplus-support.org/wbb2/thread.php?threadid=33667&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
http://www.vuplus-support.org/wbb2/thread.php?threadid=33662&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
http://www.vuplus-support.org/wbb2/board.php?boardid=187
http://www.vuplus-support.org/wbb2/board.php?boardid=56
http://www.vuplus-support.org/wbb2/thread.php?threadid=33724
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Basis uitleg gebruik ( Quick instap): 

Opstarten HbbTV: 

1. Ga op een ( bij voorbeeld een NL 1, 2 of 3) zender staan die HbbTV 

ondersteunt. 

a. Bij het VTI-image: 

- Rode knop (van de vier op een rij) 

(of in meer stappen:  blauwe knop ‘lang’ indrukken totdat er een popup- 

venster verschijnt en kies dan ‘HbbTV Applications’). 

-Na ‘enige seconden wachten’ zie je rechtsonder een rode knop met 

‘AAN’ (of in het Duits ’Einblenden’) verschijnen. 

 of  

- Dus druk nogmaals op de rode knop van je afstandsbediening (AB) 

om HbbTV te zien. 

 

b. Bij het BlackHole image: 

- Blauwe knop ‘lang’ indrukken totdat er een popup-venster verschijnt, 

- kies dan ‘HbbTV Aplications’, 

- kies dan een  van de beschikbare ‘HbbTV Application’, 

  *bij NL is er dat maar een (NPO=Nederlandse Publieke Omroep), 

  *als je op een Duitse zender staat zijn er dit meerdere. 

- na enige seconden wachten’ zie je rechtsonder een rode knop met 

‘AAN’ (D= ’Einblenden’) verschijnen. 

 of  

- Dus druk nogmaals op de rode knop van je afstandsbediening (AB). 

 

 

2. Dan zie je HbbTV menu verschijnen met allerlei opties. 

b.v. bij de NL zenders: 

 

bv bij een van de Duitse zenders: 
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Je moet zelf de vele andere mogelijkheden maar uit proberen. 

 

Hoe  binnen HbbTV te bewegen: 

 

Met de cursor toetsen  kan je  van het ene submenu naar het andere.  

 

Het submenu waar je op staat is helder gekleurd met een kader en zie aan de 

pijlen op de randen van dat helder gekleurd vlak in welke richting je m.b.v. de 

cursortoetsen je kan bewegen. 

 

Tip om een uitleg te krijgen hoe HbbTV te gebruiken: 

Als eerste stap kan je misschien even (bij b.v. de NL-zenders) op toets 1 

’Help’ drukken en dan de opties: 

- algemeen en 

- bediening. 

Dit is een mooie eerste stap. 

Uiteraard kan je ook bij de Duitse zenders deze instructie bekijken Kies ‘Hilfe’. 

 

We hebben nog geen uitgebreide instructie over het gebruik van HbbTV 

gevonden. Dus dat zal verder zelf uit moeten vinden. 

 

Uit HbbTV gaan: 

 

Terug naar het TV-beeld d.m.v. de RODE knop: 

Let op. 

Dan is er weer even normaal beeld maar je sluit HbbTV niet af, want dan blijft 

de (Opera) HbbTV browser op achtergrond nog wel actief en kan je bijna geen 

enkele functie van de Sat-ontvanger meer bedienen (m.u.v. b.v. het Volume). 

 

Dan heb je de opties: 

# Druk op ‘rode’ toets om terug te gaan naar het HbbTV beeld. 

* Wil je deze optie helemaal afsluiten (dus ook niet meer in de 

achtergrond actief) dan druk op ‘EXIT’. Daarna kan je wel weer van 

zender veranderen. 



  UP/DOWNLINK, jaargang 2012, nummer 9   

 

22 sep 2012     specials@detransponder.nl       www.detransponder.nl  pagina 34 / 37 

 

# wil je in één keer de HbbTV ‘volledig’ afsluiten dan kan druk op ‘EXIT’. 

 

- Tip: 

 In uitzendinggemist terug naar het HbbTV menu: druk op de ‘STOP’ knop 

 

 

Bijzonderheid: ‘IRT ’s HbbTV Application Portal’ en daarin ‘HBBig’: 

‘IRT’s HbbTV Application Portal’ 

Dit is het HbbTV portaal (startpagina) van ‘IRT’ = Institut für Rundfunktechnik. 

Voor HbbTV uitleg door het ’ÍRT’ zie b.v. hier (Duits) en de iets meer actuelere 

Engelse versie door ‘IRT’ 

 

‘HBBig’ 

HBBig  is een HbbTV ‘startpagina’ naar weer andere HbbTV pagina’s én andere 

HbbTV applicaties die door dat bedrijf up-to-date gehouden worden. Dus bij 

HBBig zie je niet alleen de HbbTV pagina’s van die betreffende zenders maar een 

uitgebreide mix afkomstig van allerlei zenders en andere diensten. 

‘IRT portal’ en ‘HBBig’ worden slechts door een enkele zender doorgegeven. 

 

Opstarten ‘IRT portal’ en daarin opgenomen  ‘HBBig’ 

Zie voor details zie hier: 'HBBig so geht´s'. 

 

HBBig  kan je als volgt activeren: 

 ga op de zender ‘Bayerisches Fernsehen (BR)’ staan ,  

 kies ‘ HbbTV TeleText’,  

 als het scherm opgekomen is dan  3 keer na elkaar op Play  drukken (van je 

Afstandsbediening) 

, 

 dan zie  je het  IRT Portal  scherm, 

 Selecteer bovenin de juiste tab (die wordt dan groen) en druk op ‘OK’ van je 

AfstandsBediening. 

(De geactiveerde tab is dan wit geworden). 

http://www.hbbtv.org/pages/news_events/Sym-12-2011/1.1%20-%20HbbTV%20Consortium%20%20-%20HD-Forum%20Symposium%20111205.pdf
http://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachments/files/1944/original/02-klaus-merkel.pdf
http://www.hbbig.com/
http://www.vuplus-support.org/wbb2/thread.php?threadid=33904
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b.v.: 

 

 Kies nu hier ‘Others’ 

 
* ) Even een opmerking tussen door : 

Je ziet hier zelfs ‘Uitzendinggemist’ én het ‘NPO Portal’ 

(Nederlandse Publieke Omroep) ! 

 Maar we selecteren nu ‘HBBig’ en zien nu weer veel meer mogelijkheden: 

  
Hier kan je dus alle opties bekijken en testen van ‘HBBig’. 

 

*) Voor de volledigheid: 

In de ‘IRT’s HBBtv Applicatieportal’ heb nog twee andere tab’s: 
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Slot: enkele Applicaties/Plug-in’s geven (nog) soms problemen: 

HbbTV is pas sinds enkele weken opgenomen in VTI-Image. Dus er zijn soms 

nog sommige zaken die verbeterd moeten worden. 

Zo werken bij andere applicaties/plugins de blauwe toets niet meer omdat deze 

exclusief toegewezen is aan HbbTV. Zo heb je wat en zo laat je wat… ;-) 

Momenteel wordt er door diverse mensen (hobbyisten) gekeken of en in hoeverre 

hier een oplossing voor te vinden is. Maar dat zal op enig moment wel lukken. 

 

On-Line update bij VU+DUO en SOLOs: 

Enkele VU+ typen  zijn al wat ouder en hebben een wat beperkter geheugen 

capaciteit dan de nieuwere versies VU+Uno en VU+ Ultimo. 

Dit is voor het functioneren van satontvanger geen probleem. Maar als er een 

online update plaatsvindt dan kan het zijn dat er door veel applicaties/plugins, of 

een grote EPG-inhoud en dergelijke, een dergelijk groot beslag op het geheugen 

wordt gelegd dat er soms geen online update mogelijk is. Dit is ook mede 

afhankelijk hoeveel pakketten van het image bij die update vernieuwd worden. 

Uit dit draadje valt te lezen dat indien de  HBBTV én de  Opera Webbrowser 

tegelijk geupdate worden dan kan je mogelijk intern geheugen te kort komen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vu%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/Vu%2B
http://www.sat4all.com/forums/topic/326429-vti-422-update
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Heb je dit probleem dan is er een nieuwe applicatie/plugin en wel de ‘VTi ZerO’ 

(12 sept 2012). 

Te bereiken via: Menu – Applicaties – Vti Panel  - VTi Image Tools – ‘Vti ZerO’: 

 

Deze ‘VTi ZerO’ is bedoeld om reeds voor-geïnstalleerde pakketten en 

ondersteuning te verwijderen uit de image. Daarmee zorg je dat er meer 

geheugen vrij komt die voor andere/vernieuwde applicaties gebruikt kan worden. 

Free Flash (gele knop): Geeft het nog beschikbare vrij geheugen aan. 

 
Zo laat  ‘Tonskidutch’ hier weten wat hij zoal niet nodig vind in zijn image.  

 

*) Een  OnLine update bij TVi  via Menu – Applicaties - VTi Panel – Groene knop 

(Nieuws)  – Groene knop (Update). 

Succes voor hen dit ook deze opties willen uitproberen. 

Mocht u een aanvulling hebben dan graag en wel dit via specials@detransponder.nl 

* We zullen bij de eerstvolgende clubdagen een VU+Duo meenemen zodat je zelf de 

HbbTV en de beschreven mogelijkheden uit te kan proberen. 

 

 

 

http://www.sat4all.com/forums/topic/326429-vti-422-update/page__st__10#entry2104183
mailto:specials@detransponder.nl

