UP/DOWNLINK, jaargang 2012, nummer 12
Voorafje
Voor jullie ligt nummer 12. Het laatste nummer van 2012. Alle vorige nummers zijn nog te
downloaden via de dit jaar geheel vernieuwde site van De Transponder. Neem daar zeker
eens een kijkje.
Nummer 11 kende enkel positieve reacties, we hopen voor nummer 12 natuurlijk hetzelfde
maar laat gerust verbeteringen weten of stuur eens een eigen bijdrage in. Dan worden de
nummers in 2013 ook voor een groot publiek interessant. Alles goeds voor 2013 in alle
opzichten: persoonlijk en voor onze satelliethobby!
De redactie.
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen vanaf 17 november
In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van gewijzigde zenders van de
satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird.

Algemeen:






De transponderwijziging door CanalDigitaal (19 op 20 november, 11856 werd
8PSK) is volgens CD goed verlopen. Sommige receivers pakten de nieuwe instelling
automatisch. Zij zijn uitgevoerd met een blindscan. Zoals de ET9500. De DM800SE
heeft deze niet, hier moet e.e.a. handmatig worden ingevoerd of een nieuwe
kanalenlijst (Hans of Henk) gedownload worden. Zie hier;
De jamming op de Hotbird door vermoedelijk Iran is nog niet voorbij. Het rommelt
echter ook elders in de Arabische wereld. Zo werden de kantoren van Al Jazeera in
Caïro (Egypte) met brandbommen bestoken. Er bleef niets van het pand over;
Op 28 oost (ergens tussen 28,2 en 28,5) is 21 november de Astra 2F in gebruik
genomen. Aldus eigenaar SES. De BBC bracht op een nieuwe frequentie (11024 H)
twee testzenders (BBC One) in de lucht. De eerste reacties van sathobbyisten in
Nederland zijn positief. De een meldt een lichte achteruitgang (oosten en noorden),
de ander een toename van sterkte (westen, zuiden, Vlaanderen). Verder in Duitsland
zou er ‘geen signaal’ zijn gemeld. In ieder geval fijn te weten als er meer van dit soort
satellieten met gerichte beams komen. In 2013 staat de Astra 2E gepland en in 2014
de 2G. Zie voor Astra-footprints hier. Er is er een gericht op the UK en een voor een
groter deel van Europa (zie afbeeldingen). Ook is er nog een beam voor west-Afrika;

UK-beam
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Europa-beam
Zodra de Astra 2E er is kan deze de resterende transponders van de Astra 1N
overnemen en kan de 1N naar de positie 19 oost om daar voor uitbreiding te zorgen
(bron).


Radio 227. Ooit van gehoord? Eens de naam van een zeezender. Recent de naam
van een easy-listening radiostation dat via de kabel en internet wordt doorgegeven.
Op 31 december zal het, na meer dan tien jaar, de laatste dag zijn. De hoge kosten
nopen tot stoppen. Bron;



Onder andere De Telegraaf kondigde 30 november aan dat medio 2014 FOX
Nederland mag beginnen. De NMa had hier goedkeuring voor gegeven. Deze
zender zal zondagavond de samenvattingen van de eredivisie-wedstrijden brengen.
Voorwaarde is dat de zender dan door minstens ¾ van de huishoudens zonder extra
kosten kan worden ontvangen (open netwerk). Behalve voetbal zullen er ook films te
zien zijn. FOX is eigendom van mediamagnaat Robert Murdoch. Zie ook het
persbericht van de NMa;

20 dec 2012

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pagina 3 / 29

UP/DOWNLINK, jaargang 2012, nummer 12










Sat-iP staat in de kinderschoenen. Met Sat-iP kan het satellietsignaal worden
omgezet naar het IP-protocol zodat het via een thuisnetwerk verdeeld kan worden.
Het satellietsignaal kan dan ook via een computer/laptop/smartphone/tablet bekeken
worden. Zie voor meer informatie hier;
Internet via VDSL wordt door CanalDigitaal aangeboden. Zie hier en hier;
CanalDigitaal is gestopt met de Irdeto-codering. Dit was al in september
aangekondigd;
SES (Astra) brengt een iPad-app waarop details van al haar satellieten te bekijken
zijn. Ook kun je vanaf de locatie waar je staat zien waar de satellieten zich bevinden;
ProSieben brengt in 2013 twee nieuwe zenders in de lucht. Op 17 januari zal SAT 1
Gold beginnen en later in het jaar ProSieben MAXX (werktitel). Free-to-air via Astra
19 oost;
De Russische nieuwszender RT HD begon 16 december officieel met haar
uitzendingen. Vrij te ontvangen via zowel 13, 19 als 28 oost. Inclusief (lokaal gerichte)
reclame.
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Astra 19 oost:




(19/11) TBN Elance Spain (religie), fta;
(27/11) DAF (Duits), nieuwe frequentie, fta;
(30/11) Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM zijn van 19 oost verdwenen en
zijn vanaf 4 december uitsluitend via 23 oost te beluisteren;



(08/12) de Duitse regionale zenders intv, Niederbayern en Ulm-Allgäu verschenen
en Franken Sat en Lokatsat verdwenen;
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(11/12) de Franse sportzender L’Equipe 21 verscheen fta;



(11/12) op 12721 H verdwenen de Vlaamse zenders VTM, vtm/KanaalZ en 2BE in
mpeg-2. Zie ook bericht hierna (01/01). Er verschenen aankondigingen (epg’s) van
diverse Waalse radio- en tv-zenders;
(13/12) het Duitse koopkanaal QVC PLUS HD begon, fta;








(14/12) het Spaanse TV Galicia kreeg een andere frequentie, fta;
(15/12) 3+ uit Zwitserland begon, gecodeerd;
(18/12) Deluxe Music HD begon, gecodeerd;
(01/01) Vanaf 1 januari zal TV Vlaanderen transponder 12721 H aanpassen naar
mpeg 4. De Vlaamse (sd)zenders blijven tot maart in zowel mpeg-2 als -4 te zien.
Bron en andere;
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(01/01) Vanaf 1 januari start officieel het Lokal-TV-Portal. Een dienst waarmee via
de HbbTV-techniek diverse lokale Duitse zenders bekeken kunnen worden. Er is al
een soortgelijk kanaal op Astra 19 oost (11523H). Vanaf 4 december zo al vele
zenders uit Bayern te bekijken (bron + Dr. DishTV);

Astra 23 oost:


(18/12) Journaal24+Best24 zijn tijdelijk vervangen door 101TV in verband met de
actie Serious Request 2012. Ook live te volgen via de site van 101TV;



(22/01) in de nacht van 21 op 22 januari 2013 zal de transponder waar onder andere
Nederland 3 HD op uitzendt worden omgezet naar 8PSK. Zie CD-bericht;
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Astra 28 oost:


(19/11) Star Jalsha (India), begon fta met uitzendingen;




(21/11) de Astra 1F werd in gebruik genomen. Diverse zenders zijn hier al naar
overgezet. Zie ook bericht hiervoor;
(27/11) UMP Stars (India) kreeg een nieuwe frequentie, fta;



(06/12) diverse radiozenders, gebracht door Sky, kregen een andere frequentie, fta.

Hotbird 13 oost:





Deze satelliet wordt geplaagd door jamming vanuit Iran. Veel zenders wisselen
daarom regelmatig van frequentie. Kijk dus niet op als een en ander geen beeld meer
geeft!
(21/11) de Poolse zenders Polsat Film HD, Polsat Food en Sundance HD
verschenen (gecodeerd);
(23/11) testbeeld van Pharaohs 2, fta, zou binnenkort starten;
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(23/11) Antichità Chiossone (Italiaans, cultuur?, teleshop?) begon fta;



(06/12) Tik-TV (muziek, ?) begon fta;
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(06/12) CBS Action, CBS Drama, CBS Europa, CBS Reality verschenen in het
Poolse gecodeerde pakket. Verdwenen: de Zone-versies;
(06/12) Classica HD (Sky Italy), code;
(12/12) erotische zenders Free-XTV en Frensch Lover gingen naar een andere
frequentie (gecodeerd);
(14/12) Nex1 (Arabisch, muziek), fta;




(15/12) Fox Animation (Sky Italy, jeugd, gecodeerd);
(17/12) DMAX Italy (Lifestyle, reportages), nieuwe frequentie, fta.




Bovengenoemde wijzigingen, en zeer vele meer, zijn verwerkt in Kanalenlijst Hans van 19
december 2012. Te vinden op de site van De Transponder of diverse satforums. Ook
automatisch te downloaden als je OpenPLi hebt (versie 3.0 of bij DM7025/DM800HD versie
2.1) alsmede RSI (o.a. AZBox).

Lezersvraag over lnb’s voor Triax 88
Robert had de special lnb-afstanden berekenen bij een offsetschotel gelezen. Hij stelde
auteur Edward daarom een vraag. Samengevat: zijn schotel uit de vorige eeuw is aan
vervanging toe. Hij wil een Triax 88 cm.
Robert schrijft: “Ik overweeg om naast de lnb's ook de schotel te vervangen en denk dan aan
een triax 88cm, ietsje groter dan wat er nu hangt, kan alleen maar beter uitpakken met de
nieuwe astra 2 sat.
Ik heb gelezen dat jij erg te spreken bent over de Inverto Black ultra lnb’s en denk dat dat
ook mijn keuze gaat worden. Maar aan 1 ding twijfel ik nog, hebben deze lnb's dan ook de
juiste openingshoek voor een triax 88cm schotel? Ik zou het jammer vinden dat als ik een
grotere schotel in de tuin zet en deze niet voor de volle 100% gebruikt zou worden en dus
straks mogelijk daardoor weer
problemen gaat geven op de Engelse zenders.”
Het antwoord van Edward: “Wat betreft de Triax 88. Dit is de kleinste maat schotel waarmee
je in Nederland de 4 bekende satellieten met normale lnb’s kunt ontvangen. Ik weet echter
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niet hoeveel aansluitingen er nodig zijn. Een Inverto Black Ultra quad heeft een te brede
behuizing om op de Triax 88 te plaatsen, de duo-uitvoering kan wel.
Maar als er 4 aansluitingen nodig zijn is ook de Inverto Black Premium een uitstekende lnb.
Lees hier het testverslag. De bedoelde Inverto is nr. 6. Voor informatie over Inverto zie hier.
Alle lnb’s voor offsetschotel hebben dezelfde openingshoek die gemaakt is voor een
offsetschotel, dus maak je geen zorgen hierover. ”

Verslag open dag De Transponder 2012
Vooraf. Op zaterdag 24 november hield satellietvereniging De Transponder haar jaarlijkse
open dag. Er hadden zich dit jaar iets meer dan 80 mensen aangemeld bij secretaris Dolf
(zie afbeelding).

De zaal kan maar 80 mensen uit veiligheidsoverwegingen bevatten. Helaas waren er meer
dan 20 afmeldingen, jammer.
De wel aanwezigen konden echter genieten van de vele presentaties.

De presentaties zijn na te kijken via onze site. Ook de live-uitzending is nog te bekijken.
Tevens staan daar vele foto’s. Hierna een kleine selectie.
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Presentatie feedhunter Rini. De bekende feedhunter Rini de Weijze demonstreerde hoe men
met behulp van techniek op een snelle manier de meest gebruikte satellieten voor feeds kan
scannen. Hij toonde veel voorbeelden: van oorlogsgeweld tot geintjes en alles daartussen.
Rini werd technisch geholpen door Ron. Meer informatie is te vinden op de site van Rini.

Presentatie Ron (Snuffer). Deze technicus ziet telkens een nieuw project als uitdaging. Zo
demonstreerde hij hoe een disecqmotor zeer precies op een satelliet kon worden gericht
(met name de elevatie aanpassing).
Ron was al eerder bij De Transponder clubdag geweest. Een verslag staat ook te lezen in
UP/DOWNLINK 2012 nummer 8 (pagina 13 ev.). Achtergrondinformatie via deze site.

Live-uitzending. Na de pauze was het tijd voor een bijna drie kwartier durende liveuitzending. Deze werd gebracht via de SNG-wagen van Ad Testers (Newslive.eu). Ad
hanteerde ook de camera. De presentatie was in handen van voorzitter Rinus.
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Hier de start van de live-uitzending voor de SNG-wagen:

In de barruimte van De Dreef was het voor 13.00 uur even paniek… het signaal kon binnen
niet opgepakt worden. De mogelijke oorzaak: er werd gekeken via een normale schotel met
een 19/23-combinatie en eigenlijk moest men een grote schotel hebben exact op 23 oost
uitgericht.
Technisch: vanuit de SNG-wagen ging een uplink met 14 Watt naar de Astra. Hoe meer
sterkte naar de satelliet hoe sterker ook het downlink-signaal (men kan tot wel 300 Watt).
Dat, samen met de lage SR, verklaarde dat velen thuis niets zagen.
Iets na 13.00 uur is het toch gelukt. Zie hier enkele reacties van ‘mensen thuis’.
Rinus interviewde diverse aanwezigen zoals secretaris Dolf en Emiel (van het
Fieltshopforum):
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…de voorzitter BOV en de aanwezige medewerkers van SAB-Nederland (die later in de
middag een presentatie hielden, zie hierna):

…en Ronald Scheermeijer met een demonstratie van de Gigablue HD Quad (een receiver
waar vier tuners in kunnen, zie artikel verderop in dit nummer):

Daarna volgde een interview met een lid van de postzegelclub van de BOV De Maten (waar
De Transponder ook onderdeel van uitmaakt).
Deze postzegelverzamelaar had een speciale postzegel voor De Transponder uitgebracht.
Van ieder verkocht vel gaat een euro naar een goed doel.
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Omdat er nog wat zendtijd over was interviewde Rinus de man achter onder andere
Kanalenlijst Hans…

Het publiek kon zich nog even vergapen aan de SNG-wagen voor de schotel op het dak
inklapte…
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Het programma werd vervolgd in de grote zaal met een presentatie over de werking van de
softcam OScam door Ferrari (bekend zo op het Fieltshopforum).

Tot slot een presentatie door de directeur van SAB-Nederland (mevrouw Dilek SahuranYildiz) over hun nieuwste ontvangers, de Unix Solo en Unix Triple.
Deze receivers kunnen verbonden worden met internet. Zo is HbbTV mogelijk maar ook
allerlei applicaties uit een appstore. Denk aan de bekende zoals nu.nl en weerapps. Men kan
zelf apps toevoegen en verwijderen. Er zijn diverse kanalenlijsten beschikbaar
(CanalDigitaal, TVVlaanderen), maar omdat de receiver met Spark werkt (en geen Enigma2) kon Kanalenlijst Hans er niet in.
Na afloop wist iemand ons te vertellen dat de Unix-receivers konden worden aangepast
zodat deze ook konden booten met enigma-2. Dan is er meer mogelijk…
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Tot slot van de open dag kon iedereen zijn badge inleveren. Uit de emmer werden
vervolgens enkele namen getrokken die een leuke prijs kregen, van een T-shirt, tot
muurbeugel tot AZBox tot zelfs een AB Unix Solo en Triple! Alle vrijwilligers bedankt voor
deze geweldige dag!
Samenvatting links:
 Video opnamen van presentaties en live-uitzending, met link naar You-Tube. Tip: je
kunt de kwaliteit van YouTube-video's ook aanpassen tijdens het bekijken ervan. Klik
op het tandwielpictogram rechtsonder de videospeler en selecteer de gewenste
kwaliteit (bv 720p).
Of selecteer de optie Auto om de speler de beste resolutie te laten kiezen op basis
van de grootte van je speler.






Verder als gebruikelijk het scherm volledig, kleiner en met de toets ‘Esc’ weer je
normale pc-scherm;
Thans (20 december) staan online: de live-uitzending, Feedhunten (door Feedhunter
Rini) en Instelling en gebruik Oscam (door Ferrarisat). Binnen enkele dagen volgen
daar nog een verslag van de live-uitzending (met een andere camera) en een
impressie van de open dag. Eventjes later de presentatie Motorbesturen ten behoeve
van feedhunten. In totaal kun je dus zes videopresentaties dan zien;
Foto’s van de open dag;
GigaBlue HD Quad receiver. Demo door Ronald Scheermeijer (zie ook hierna).

Gigablue HD Quad
Tijdens de open dag heeft Ronald Scheermeijer een demonstratie gegeven van de Gigablue
HD Quad. We hebben hem gevraagd een beschrijving aan te leveren voor de
UP/DOWNLINK. Hier is zijn bijdrage.
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“Ik heb sinds een paar weken de Gigablue ontvangers opgenomen in mijn nieuwe webwinkel
en ben er thuis mee aan het testen geslagen.
Ik heb het team van Openrsi bereid gevonden om voor de Gigablue ontvangers een image te
bakken.
De images die er nu zijn Openrsi 3.0 die zijn voor de Gigablue 800se en voor de Gigablue
Quad en voor de UE wordt er ook nog een gemaakt.
Ik mag zeggen dat ik aangenaam verrast ben van de Quad. De zapsnelheid is geweldig
maar dat mag ook wel met een 1300 Mhz processor.
Alles werkt op basis van Openpli en de Nigthly Builds lopen uiteraard ook gewoon.
De ontvanger is netjes afgewerkt en wordt standaard geleverd in een twin uitvoering (2x S2
tuner). Verder heb je tot nu toe de mogelijkheid om hem uit te breiden met een 2x een C/T
tuner en in de toekomst komt hier nog de optie bij om er 2x S2 tuner bij te zetten zodra daar
de drivers voor zijn.

Alles wat er op zit doet het naar volle tevredenheid. Tevens bestaat er de mogelijkheid om er
een 2,5 inch HDD in te bouwen, uiteraard heb ik dat meteen gedaan en de ontvanger is nu
dus voorzien van een 1TB HDD en opnemen en afspelen via het extra ingebakken Media
Center verloopt uitstekend.
Let wel op dat het Media Center geen Openpli app is maar alleen in Openrsi ingebakken zit.
Mochten er geïnteresseerden zijn dan is de ontvanger op de volgende clubdag 22-12-2012
te bewonderen en uiteraard mag je er ook mee spelen.
Voor verdere info kijk op www.a-zsatcare.nl of kom gewoon langs op zaterdag 22-12-2012.”
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6,3 miljoen digitale kijkers
Nederland kende na het derde kwartaal 6,3 miljoen digitale tv-kijkers. Dat is 82% van de
huishoudens. De meeste kijken met Ziggo als provider, gevolgd door KPN, UPC en tot slot
CanalDigitaal.
Digitale tv wordt voor 57,7% via de kabel ontvangen, gevolgd door DVB-T en DVB-S. Kijken
via IPTV neemt toe.
Bron: Telecompaper.

Nordeney terug in Nederland
De Nordeney, het voormalige zendschip van Radio Veronica, is weer terug in Nederland. Na
31 augustus 1974 kwam het schip al aan land om voornamelijk als partyboot te dienen. De
laatste jaren leidde ze een roestig bestaan in Antwerpen. In november is via Zeeland de
tocht naar Groningen als einddoel begonnen. Wat men exact gaan doen met de Nordeney is
niet bekend, mogelijk wordt het een popmuseum. Meer informatie hier.

Op de site Veronicaschip.nl valt te lezen dat het schip via Amsterdam (Oranjewerf) naar
Groningen gaat. In de toekomst zouden ook radio en tv een belangrijke rol gaan spelen.
Foto: Oranjewerf. Meer foto’s hier.
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27 november: na het voorzien van een coating aan de onderzijde weer te water. Bron (met
video over het vertrek uit Antwerpen).
28 november: via Friesland naar Groningen.
30 november: aankomst in Groningen. De verbouwing is al begonnen.
Foto: doorvaart Kreekraksluizen (Schelde-Rijnkanaal):

Op donderdag 13 december stond in menige krant het bericht dat het Veronica-schip ligt
afgemeerd aan de kade van het Eemskanaal te Groningen. Het trekt veel toeristen, vooral
50-plussers.
De eigenaar van de kade, Chris Drenth (tevens van het aannemersbedrijf) laat niemand toe
in de ruimte van het schip. In het ruim zouden nu nog zes bars en een keuken geplaatst zijn.
Deze moeten ruimte maken voor een radio/tv-studio. Na de verbouwing zou het schip dan
een definitieve plaats in/bij Amsterdam krijgen.
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3D-brilvrije display
Hoewel 3D op tv nog niet echt aanslaat (slechts enkele 3D-kanalen) gaat de techniek wel
verder. Eerder hebben we al eens aandacht gegeven aan het bedrijf Dimenco (Veldhoven bij
Eindhoven). Deze firma heeft thans de brilvrije 3D-techniek ontwikkeld voor displays. Op vele
plaatsen in Nederland al zichtbaar en een (commercieel) succes. Nu nog de tv’s en wie weet
wordt het nog iets met deze techniek.

Bron: 3DTVMagazine en Dimenco.

Publieke omroep: kwaliteit en originaliteit telt
Niet het aantal leden maar kwaliteit en originaliteit zijn straks de maatstaven waarop een
publieke omroep zendtijd krijgt. Ook zal er meer moeten worden samengewerkt (fusies en
efficiencymaatregelen gaan door). De financiering van de regionale omroepen zal gebeuren
door het Rijk. De regionale omroepen worden geïntegreerd in de landelijke publieke
omroepen. Kleine ‘religieuze’ omroepen (IKON, Zendtijd voor Kerken, RKK, Human, OHM,
BOS en Joodse Omroep. Ook de zendtijd voor moslims, die door de NTR wordt verzorgd)
krijgen vanaf 1 januari 2014 geen geld meer.
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Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ook wel:
Mediazaken) maakte dit 6 december bekend. Bron: rijksoverheid.
De vraag is… wie bepaalt straks wat we op de publieke zenders te zien krijgen? De NOS
wordt de NSO..? ;-)

De EO maakte 18 december bekend tot 2016 een productiehuis te starten met de IKON en
ZvK (Zendtijd voor kerken). Na 2016 zou er wel eens een fusie kunnen komen. Bron.

STAS stick voor Smart-TV
Heb je nog een tv die geen Smart-tv aankan maar al wel zo modern is dat er een hdmi-poort
aanwezig is? Dan is de STAS (afkorting van SmartTvAppStick) wellicht iets.
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STAS werkt met Android 4.0 waarmee apps op de tv gezet kunnen worden. Een wifiverbinding is ingebouwd. Met een 8 Gb opslaggeheugen. De prijs ligt rond de 70 euro
(inclusief afstandsbediening). Los: 50 euro.
Bron o.a. fabrikant STAS en de Consumentenbond.

De Consumentenbond heeft een review gemaakt. Met plus- en minpunten. De review is te
bekijken via de site van de fabrikant maar natuurlijk ook bij de Consumentenbond. Daar staat
ook een uitgebreide beschrijving.

Nieuwe Philips afstandsbediening voor SmartTV
Philips heeft voor de 7000/8000/9000-serie een nieuwe afstandsbediening uitgebracht. Aan
de ene zijde ziet deze er uit als normale ab, aan de andere zijde is het een toetsenbord. Zo
is de bediening voor SmartTV veel eenvoudiger geworden.
Als men de ab horizontaal houdt dan is het toetsenbord niet actief (zodat niet per ongeluk
een commando gegeven kan worden).
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De ab kent ook een pointerfunctie. In deze instelling kan men richten op het scherm. In een
review van de Consumentenbond wordt deze optie nog niet volmaakt genoemd: te traag
reagerend, haperend. Advies: niet gebruiken.
Zie het Youtube-kanaal voor de review van de Consumentenbond.
De ab’s zijn niet los te koop (volgens de Consumentenbond). Ze worden geleverd bij de
modellen 2012 (eindcijfer 7).

Aanbod Canal Digitaal voor ‘ouderwetse abonnee’
Eerst heeft Canal Digitaal iedereen getracht te bewegen naar een duo-lnb. En natuurlijk naar
een hd-ontvanger. Veel abonnees zijn daar in meegegaan en hebben nieuwe hardware
gekocht. Echter een klein gedeelte niet. Om deze groep nu over de streep te trekken heeft
Canal Digitaal hen begin december een brief gestuurd.
Canal Digitaal begint met een soort van waarschuwing: “Belangrijk: U mist nu 20 geweldige
zenders uit uw zenderpakket en de kans is groot dat dit aantal in 2013 nog verder oploopt.”
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Uit de administratie van Canal Digitaal bleek de aangeschreven abonnee namelijk nog enkel
te kijken naar Astra 19 oost en nog niet te beschikken over een hd-ontvanger. Men wijst op
Astra 23 oost en op de nieuwe uitzendtechniek MPEG-4. CD schrijft: “Het aantal zenders dat
naar de nieuwe satelliet verhuis of in de nieuwe techniek wordt doorgegeven, neemt de
komende periode verder toe”.
Kortom: het wordt tijd om over te stappen. En Canal Digitaal wil met ‘de trouwe klant’ actief
meedenken. Ze doen daarom deze abonnee een super aanbod zonder extra maandelijkse
kosten. Men heeft de keuze uit:
1. Een hd-ontvanger voor € 39,- met behoud huidig zenderpakket;
2. Een hd-ontvanger voor € 19,- als het huidig zenderpakket voor twaalf maanden
verlengd wordt;
3. Een hd-ontvanger voor niets als men upgrade naar het FamilieHD-pakket voor twaalf
maanden, tegen € 5,- per maand extra (op het huidige pakket).
Verzendkosten hd-ontvanger: € 9,95. Het gaat volgens Canal Digitaal om een ontvanger die
normaal € 169,- kost.
En of dit nog niet alles is: een gratis nieuwe schotel en/of dubbele kop (duo lnb). Men betaalt
dan € 5,- verzendkosten voor ieder artikel. Meer info op de site van Canal Digitaal (inloggen
met smartcardnummer nodig).
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CrossEPG beschikbaar voor OE 2.0.0
In UP/DOWNLINK 2012 nummer 10 staat een bijdrage van Jeroensky over OE 2.0.0, als
mogelijk goede opvolger voor oe1.6 gebaseerde Dreambox images. En wellicht een
alternatief voor OpenPLi. Allerlei voor- en nadelen zijn beschreven. Als nadeeltje schreef
Jeroensky: “EPG is bagger, gaat maar tot volgende programma (satsignaal), HbbTV zenders
hebben wel ietwat meer programma's vooruit in epg, nog geen xmltv import. CrossEPG is
voor OE2.0.0 in ontwikkeling (Zie IHAD).”
Sinds 8 december is er een fix: een cross-epg update. Als je OE2.0.0 (OpenDreambox) even
update (in telnet: init 4, opkg update && opkg upgrade, init 3), dan zie je de plugin bij:
BluePanel > Addons > Plugins (system) (42) > enigma2-plugin-systempluginscrossepg. Natuurlijk alleen als je GeminiPlugin3.2 bij OE2.0.0 geïnstalleerd hebt.
De crossepg-plugin was al een tijdje werkzaam, maar het closed source deel van OE2.0.0
moest nog aangepast worden door Dream Multimedia. Dat hebben ze gedaan met het
Opendreambox OE2.0.0 image vanaf 8 december 2012.
Op 10 december is er weer een update geweest van Opendreambox (OE2.0.0 10-12-2012)
zodat oe2.0.0 beter/robuuster omgaat met eventuele corrupte epg-data van een externe bron
(bv crossepg plugin). Meer info hier.
Jeroensky geeft nog wel een tip: installeer alleen de epg’s die je werkelijk nodig hebt. Als je
alle epg’s gaat downloaden dan kan het interne geheugen vollopen, het zijn er namelijk erg
veel. Zelf gebruikt hij Rytec Benelux en UK xmltv.

DreamboxEdit 5.1.0.2 is uit
Er is een nieuwe versie beschikbaar van het editprogramma DBE. Te downloaden via onder
andere deze link met daarbij linken naar demo’s op YouTube (of via Sat4All met
commentaar).

VTi-image voor Enigma: van versie 4 naar 5.0.0
Er is een nieuw image beschikbaar voor VU-boxen. Ga naar de hoofdsite en kies daar een
tab waar achter het type ontvanger staat ‘und Image’:
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Beschrijving via deze link of bij Sat4All (met commentaar gebruikers). Lees goed de
aanwijzingen alvorens te gaan installeren:

Live ondertitels via DDamir Subtitle Player 3.09 mogelijk
Op het forum van OpenPLi staat een item over het toevoegen van subtitels bij een film die
vertoond wordt op een buitenlandse zender. Dus: je kijkt bijvoorbeeld naar een film via Sky
(Germany, Italy, UK) en wil niet de ondertiteling van die provider maar een Nederlandse
ondertiteling.
Via de plugin DDamir Subtitle Player 3.09 kan de film(titel) dan gezocht worden (mits IMBDkoppeling) en als er een NL-ondertiteling is kan deze worden toegevoegd. Hoe? Dat valt te
lezen via deze link. Daar zie je ook dat instellingen voor versnelling of vertraging mogelijk zijn
(niet iedere provider houdt dezelfde snelheid aan). Met de gele knop (afstandsbediening) kun
je ook pauzeren (mocht er een reclameblok tussenkomen).
De plugin is te vinden onder Applications (downloaden, extensions, subtitleplayer). Na
installeren ga je op een filmzender staan en klikt op de blauwe toets, kies voor de optie
Subtitle player by DD:

Start het programma (bij filmzender). Na klikken op de 0-toets krijg je de optie de laatste
versie te downloaden (kies ja, herstart). Daarna instellingen goed zetten (settings):
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Er zijn meerdere servers. Welke het beste is? Geen idee. Het kost in ieder geval even wat
tijd om de subtitel te vinden. Ga dus niet halverwege een film zoeken maar vooraf. Ons
ontbrak de tijd voor uitgave van dit nummer om rustig te experimenteren met deze plugin.
Laat je resultaten/tips eens weten!

Extern tv-kijken (op laptop, pc, tablet)
Er zijn vele manieren om het beeld van je satreceiver via een intern netwerk naar een ander
medium over te zetten. Vele mogelijkheden en tips zijn te vinden via deze link. Mogelijk kun
je zelf daar nog iets aan toevoegen. Uitdaging: wie wil hier voor UP/DOWNLINK eens een
item over schrijven? Mail ons!

SES en ESA gaan samen werken aan nieuwe satelliet
Het commerciële SES (Luxemburg, bekend van Astra) en publieke ESA (European Space
Agency) gaan onder de titel ELECTRA werken aan een nieuwe wijze van voortstuwing van
satellieten.
Om een satelliet in de juiste baan te houden moet regelmatig worden bijgestuurd. Dit vergt
thans brandstof die in een motor gaat. Door nu de motor elektrisch te laten aandrijven kan de
satelliet lichter worden (de brandstof hoeft immers niet mee). Ook de kosten voor het
lanceren kunnen dan goedkoper (kleinere draagraket en/of dubbele lancering mogelijk). Een
volledig elektrisch satellietplatform voor kleine en middelgrote satellieten moet het doel zijn.
Bron.

Fijne feestdagen… in 3D
Wij wensen iedereen fijne feestdagen. En mocht je een 3D-tv hebben: kijk met de kerst eens
naar queen Elisabeth. Ze brengt haar kersttoespraak in 3D op BBC en ITV (bron).
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Wat kunnen we verwachten in 2013?
De toekomst voorspellen kan niemand maar er zijn zeker ontwikkelingen in 2013 waar te
nemen. Op de Consumer Electronics Show (vanaf 8 januari in Las Vegas) zijn de nieuwste
trends te zien.

Te denken aan: 3D (geen verkoopargument meer maar een optie op tv’s), Ultra HD (de
eerste toestellingen zijn aangekonidgd, 55 inch, in combinatie met 3D), OLED (eerder bleef
het bij concepten, nu op de markt?) en brilvrije-3d-tv (ook nog in ontwikkeling maar wie weet
hoe snel het gaat). Bron: 3DTV Magazine. In ieder geval kun je voor nog net geen 15.000
euro een 84 inch LG Ultra HD tv kopen… als je daar het geld voor (over) hebt…
Wij wensen iedereen een heel goed 2013!
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