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Voorafje 

Op je scherm het septembernummer van UP/DOWNLINK. We schuiven voortaan veel korte 
berichten onder ‘Weetjes’. Hierdoor lijkt de uitgave in pagina’s korter (maar 20 pagina’s) 
maar je krijgt voldoende nieuws. Verder nieuws over Netflix, OpenPLi 4.0 en XBMC.  
 
Wellicht tot ziens aanstaande zaterdag op de clubdag. 
 
Mail je reactie naar specials@detransponder.nl! 
 
De redactie (Hans, Gerard, Rob). 
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen 

In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde 

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

 

Algemeen: 

 Themakanalen. De NOS heeft van de themakanalen (Journaal24 enzovoort) ook 

streams gemaakt. Eens gingen die open… tot er wijzigingen kwamen. Het lijkt nu dat 

de streams een url hebben gekregen met een tijdcode: maar tijdelijk geldig. Wel dus 

live vanaf de NPO-site te bekijken maar het is niet meer mogelijk deze nu een 

kanalenlijst te plaatsen. Jammer, maar er wordt aan gewerkt; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://openpli.org/forums/topic/29846-heeft-de-npo-wat-aangepast/page-3#entry373779
http://www.npo.nl/gids
http://openpli.org/forums/topic/30209-open-uitzgemist/page-5#entry374397
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 RTL Lounge wordt begin december door CanalDigitaal als nieuwe zender 

doorgegeven. Bron: TotaalTV; 

 National Geographic Wild is binnenkort in HD te zien via CanalDigitaal. Eerder werd 

24 september als start genoemd, thans ‘in oktober’. Er zal technisch niet echt sprake 

zijn van omzetten van sd naar hd. Een hd-variant is er al (voor Oost-Europa, ook 

Astra 23 oost, 121207V) met een Nederlands (Dutch) audiospoor. Deze hd-versie is 

daarom al in Kanalenlijst Hans van 19 september toegevoegd. Bron: CanalDigitaal; 

 

 

 13TH Street en Syfy keren terug bij CanalDigitaal. De exacte datums zijn nog niet 

bekend: 

http://www.totaaltv.nl/nieuws/13975/canaldigitaal-voegt-rtl-lounge-toe.html
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 Sky Germany wil tegen de kerst testuitzendingen brengen in ultra-hd. Na 18 tot 24 

maanden zouden dan echte uitzendingen moeten beginnen. Sky G werkt samen met 

het zuidkoreaanse Samsung. Het aanbod wordt sport en film. Bron: TectimeTV; 

 

 Ziggo gaat vanaf 1 oktober 100% NL-TV doorgeven. Andere kabelaars: onbekend. 

Bron: Radiovisie; 

 

 Radio 10 Gold ‘verloor’ 23 september haar gold. Ze heet weer gewoon Radio 10. 

Bron: Broadcastmagazine. Hier de site van Radio 10 met een FM-zenderoverzicht; 

http://www.tectime.tv/
http://www.100p.nl/web/
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00092950
http://broadcastmagazine.nl/radio-10-gold-wordt-radio-10/#more-19004
http://www.radio10.nl/
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Astra 19 oost: 

 (31/08) testuitzending van Volksmusik. Deze zender begon 1 september. Meer een 

teleshop- dan een echte muziekzender; 

 

 (03/09) 7Maxx is de naam van ProSieben Maxx, de nieuwe Duitse mannenzender 

(doelgroep 30 tot 59 jaar) aan de ProSieben-loot. Ongecodeerd. Bron: Astra-nieuws; 

 

  (10/09) J-One HD (Frans), code. 

http://www.onastra.com/15880427/29-08-german-fta-to-the-maxx
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Astra 23 oost: 

 (04/09) Pohoda-Rebel (Tsjech), fta; 

 

 (10/09) ERT-ET3 (Grieks), fta; 

 

 (19/09) Active (Tjsech), fta. 
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Astra 28 oost: 

 (02/09) Alexandercasino, fta; 

 

 (02/09) Akaal Channel (India), fta; 

 

 (02/09) Film4 HD (Sky UK), code; 

 (17/09) TLC+2 (Sky UK), code. 

 

Hotbird 13 oost: 

 (11/09) Puls 2 (Polen), code; 

 (11/09) Safo TV (Arab.), fta; 
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 (17/09) Farsi 1 (Arab.), fta; 

 

 (19/09) La Sposa (Ita), fta; 

 

 (19/09) Med Music (test), fta; 
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 (22/09) 24.TV (Russich/andere taal), fta; 

 

 

Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2013-8 stond dat het OpenPLi-team mogelijk zou stoppen met het 

bijwerken van het image 2.1. Dit wordt gebruikt in de bekende eerste versie van de 

Dreambox 800 (DM800HD). Op het forum reageert pieterg echter dat kanalenlijsten altijd 

kunnen worden gedownload, zie hier. Dus: bij een melding van een nieuwe kanalenlijst toch 

kiezen voor de optie kanalenlijst downloaden. Afbeelding: optie 3: 

 

 

http://openpli.org/forums/topic/30141-updownlink-2013-nummer-8-is-uit/#entry370642
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Happysat leverde voor onze lezers het volgende item over kijken naar educatieve kanalen 

aan.  

“Een aspect van de sathobby wat de laatste paar jaar een beetje ondergesneeuwd is het 

kijken naar educatieve kanalen via keys. Jawel ze bestaan nog en de laatste tijd komen  er 

nogal wat vragen over op verschillende fora’ s alleen blijft dit altijd een beetje grijs gebied. 

Er word vaak gevraagd wat er nou precies te zien  is en waar. Deze  website geeft daar wat 

meer duidelijkheid over http://www.dvbsupport.net/paytv.html 

 

Er worden op deze website geen keys/emu’s of wat dan ook aangeboden het is puur een 

overzicht van kanalen die op educatieve manieren te bekijken zijn!” 

 

Weetjes 

Zo maar wat losse berichtjes, goed om te weten. Zoals… 

 DAB+ begon 2 september met 26 radiozenders. Nog niet meteen met een volledige 

landelijke dekking maar dat zal volgend jaar het geval zijn. Bron: Radiovisie. Bron 

Agentschap Telecom gaf als ingangsdatum 1 september;  

 

 MediaPortal is vernieuwd. Deze applicatie hebben we eerder beschreven. Versie 

4.8.0 was op 2 september te downloaden. Heb je deze app al eerder geïnstalleerd 

dan is een automatische software-update mogelijk, anders even zoeken, zoals hier 

(wel even registreren); 

http://www.dvbsupport.net/paytv.html
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00092874
http://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2013/vanaf-1-september-ruim-baan-voor-digitale-radio
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?11852-MediaPortal-v4-x-x-%28Streaming-Portal%29&p=133289#post133289
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MediaPortal geeft een groot overzicht van bijvoorbeeld film, fun, sport, porno… alles 

instelbaar naar eigen smaak; 

 

 NORMA heeft CanalDigitaal voor de rechter gedaagd. NORMA is de organisatie die 

zogenoemde ‘naburige rechten’ (=geld) int voor musici en acteurs. CanalDigitaal stelt 

echter geen rechten verschuldigd te zijn en verwijst naar een uitspraak van het Hof 

Den Haag. Dat Hof had eerder bepaald dat kabelmaatschappijen geen vergoeding 

hoeven te betalen. NORMA stelt dat satelliet- en kabeldoorgifte twee verschillende 

zaken zijn. Bron: Emerce; 

 Kabelaars hoeven geen rechten te betalen aan de Vevam. Dit heeft de rechter 

bepaald. Bron: Villamedia; 

 TPV heeft twee nieuwe Philips-tv’s aangekondigd. Het gaat om uhdt-tv’s (ultra high 

definition) van 65 en 84 inch. Te koop voor 5.000 (65”) of 15.000 (84”) euro. De tv’s 

hebben Ambilight en passieve 3D. De bekendmaking was op de IFA. Typenummers: 

65PFL9708 en 94PFL9708. Direct leverbaar. Bron: Tweakers; 

http://www.emerce.nl/nieuws/norma-daagt-canaldigitaal-rechter
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/rechtbank-geeft-kabelaars-gelijk/97584/
http://tweakers.net/nieuws/91128/tp-vision-kondigt-twee-philips-uhdtvs-aan.html
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 Meer TPV-nieuws: Philips komt met een clouddienst voor smart-tv’s waarmee de 

gebruiker onder andere games kan downloaden. Ook honderden tv-zenders worden 

via de cloud aangeboden. Bron: Emerce. Cloud TV wordt ook wel Over The Top tv 

genoemd. Er is in Nederland nog wel een 'contentpartner’ nodig die fungeert tussen 

een programmaproducent en de kijker. Niet alleen Philips is bezig met Cloud TV, ook 

andere grote merken. Men moet wel: de consument moet een aantrekkelijk toestel 

geboden worden; 

 En weer een test van lnb’s door mede-hobbyisten. Welke is de beste? De Inverto 

Black Ultra of de MTI? Volgens deze tester wint de Inverto; 

 Op 6 september werd gemeld dat de nieuwe Griekse staatsomroep weer met een 

journaaluitzending kwam. Ook radio werd binnenkort verwacht. Bron: Volkskrant; 

 De VPRO begint in het nieuwe tv-seizoen met een eigen internetkanaal. Op zondag 

wordt het ververst. Programma’s kunnen aangeklikt worden. Bron: Villamedia; 

 Op vrijdag 27 september zal er tussen 02.00 uur en 04.30 uur onderhoud 

plaatsvinden aan een uplink-antenne van KPN. Dit zal een onderbreking veroorzaken 

van de uplink-diensten van Astra3B, transponders 3.202, 3.208 en 3.211; 

 Radio Caroline, de bekende radiozender uit Engeland, heeft besloten haar 

uitzendingen per 30 september te staken. Dit valt te lezen op haar site. Het is niet het 

einde van Caroline: men wil onder de naam Caroline Extra op internet verder. 

 

 

 De NOS brengt een nieuwe app voor Uitzending Gemist. Met deze app kan ook een 

programma in een ‘kijk later’ menu worden opgeslagen. Het is de basis voor second-

screen-toepassingen. Bron: Emerce; 

http://www.emerce.nl/nieuws/cloudtelevisie-belangrijke-pijler-tpvision
http://www.sat4all.com/forums/topic/335130-inverto-of-mti/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3504885/2013/09/06/Griekse-staatstelevisie-zendt-avondnieuws-weer-uit.dhtml
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/eigen-internetzender-van-de-vpro/97567/
http://www.radiocaroline.co.uk/#home.html
http://www.carolineextra.co.uk/
http://www.emerce.nl/nieuws/nieuwe-npoapp-vervangt-uitzending-gemist
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 LG brengt een 55 inch Oled-tv die letterlijk ingelijst is. Als een schilderij hangt het 

toestel dan aan de muur. Reden: Oled is superdun dus heeft een frame nodig. In de 

schilderijlijst zijn de luidsprekers gestopt. Er zijn diverse frames: klassiek en modern. 

Je moet het maar mooi vinden en 9.000 euro voor over hebben, maar dan hangt er 

ook wat… de 55EA8800 Gallery Oled TV. Bron: Tweakers; 

 

 

 RNW (Radio Nederland Wereldomroep) moderniseert. Vanaf vrijdag 6 september is 
de eerste site op een bepaalde regio gericht: China. Later volgen Latijns-Amerika, 
Azië en Afrika. Voornamelijk gericht op jongeren. Ook zijn of komen er thema-
gerichte sites zoals Love Matters (seksualiteit, relaties, gezondheid) en rechtspraak. 

Bron: BroadcastMagazine en RNW; 

 

http://tweakers.net/reviews/3203/lg-55ea8800-platte-oled-tv-in-schilderij-lijst.html
http://broadcastmagazine.nl/rnw-start-nieuwe-site-regiosites/
http://www.rnw.org/
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 Mijnheer Dolby is op 80-jarige leeftijd na jarenlang Alzheimer en kanker overleden. 

Hij is bekend van het Dolby-systeem, oorspronkelijk om ruis te onderdrukken. Bron; 

 

 Via de satelliet is er veel live voetbal te zien. Een overzicht van de wedstrijden is te 
vinden via deze site: liveonsat. Onder meer het Nederlandse en Belgische voetbal. 
Het leuke: niet alleen de officiële zenders maar ook feed-kanalen staan er bij en of de 

uitzending free-to-air of gecodeerd is; 

 

 NDP Nieuwsmedia is niet blij met de lancering door de NOS van een nieuwe 

videodienst. In de NOS-dienst zijn gratis videofragmenten beschikbaar. Dat zou de 
markt verstoren. Bron: BroadcastMagazine; 

 De NOS vindt de kritiek van andere nieuwsmedia ‘onzin’. De NOS doet het immers uit 

publiek belang: de kwaliteit van de journalistiek. Niet met een eigen belang. Bron: 
Emerce; 

http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00092912
http://liveonsat.com/quickindex.html
http://liveonsat.com/los__FT_e_netherlands_ALL.php
http://liveonsat.com/los__FT_e_belgium_ALL.php
http://broadcastmagazine.nl/ndp-nos-verstoort-markt-videodienst/
http://www.emerce.nl/nieuws/nos-vindt-kritiek-nieuwsmedia-onzin
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 SES (Astra) heeft een geschil met Eutelsat gewonnen. SES mag vanaf 4 oktober 

extra bandbreedte op de positie 28 oost gaan gebruiken. De Duitse rechten waren 

oorspronkelijk bij Eutelsat (Eurobird-1 satelliet). Een rechter in Bonn heeft nu SES de 

frequenties tussen 11.45 – 11.70 GHz en 12.50 – 12.75 GHz in downlink en 14.00-

14.50 GHz in uplink toegewezen. Bron: SES; 

 Wordt Nederland 3 op termijn een mix van publiek en commercieel? Als het aan 

RTL ligt wel. De publieke omroep moet bezuinigen. Nederland 3 zou dan een deel 

van de zendtijd kunnen invullen met aanbod van commerciëlen. Bron: Villamedia; 

 

 Nu zijn de regionale omroepen nog zelfstandig. Als het aan de NOS ligt worden ze 

samengevoegd tot één organisatie die onder de NOS (NPO) valt. Door gezamenlijk 

techniek en redacties te delen zou hier een efficiencyslag mee gemaakt kunnen 

worden. De koepelorganisatie ROOS is het met deze plannen niet eens. Bron o.a. 

Binnenlands Bestuur. Op 25 september lanceerden de dertien regionale omroepen 

een plan om met vijf regionale mediacentra te komen. Bron: Omroep Brabant; 

 21 september… bij OpenPLi is de herfst begonnen met een nieuw opstartscherm; 

 

 Last van gaten in je kabelzenderlijst als je zelf scant? Kijk dan hier voor de vraag 

en oplossing: “In OpenPLI kun je bij de kabelscan ‘gebruik officiële kanalen volgorde’ 

op nee zetten, dan blijven de tussenruimte weg”. Geschreven voor Ziggo maar het 

zal waarschijnlijk ook bij andere kabelaars werken; 

 De overname van het eerder failliet verklaarde Alfacam is afgerond. Bron: 

BroadcastMagazine. 

http://www.ses.com/4233325/news/2013/16011671
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/rtl-wil-zendtijd-nederland-3-vullen/98198/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/regio-omroepen-niet-blij-met-fusieplan-npo.9105849.lynkx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1998251183/Dertien+regionale+omroepen+willen+samen+vijf+mediabedrijven+oprichten.aspx
http://www.sat4all.com/forums/topic/335474-gaten-in-zenderlijst-ziggo-scan-voorkomen/?p=2184983
http://broadcastmagazine.nl/overname-alfacam-afgerond/
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 Vray. Dat is de naam van een nieuwe bolvormige antenne die een betere gps-

ontvangst mogelijk moet maken. Vooral in stedelijk gebied en in gebouwen. Meer 

informatie via Tweakers.net. Op de video daar een testexemplaar; 

 

Netflix beschikbaar 

11 September… gedenkwaardige dag. In 2013 kwam Netflix voor Nederland beschikbaar. 
Men kan zich op deze dienst abonneren om veel film te downloaden. Ondermeer films in hd-

kwaliteit en met dolby-geluid. Ook Nederlandse films. Bron: Netflix en onder andere Emerce. 

 

http://tweakers.net/nieuws/91480/goedkope-bolvormige-antenne-moet-gps-ontvangst-verbeteren.html
https://signup.netflix.com/?locale=nl-NL
http://www.emerce.nl/nieuws/netflix-nu-nederland-verkrijgbaar
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Fokke en Sukke zullen deze dag blijven onthouden… 

 

De Volkskrant bracht een artikel met ‘wetenswaardigheden’ over Netflix. 

 

Netflix hoopt op termijn dat 1/3 van de Nederlandse huishoudens een abonnement heeft 
(bron). Met onmiddellijke ingang is Netflix al bereikbaar met de nieuwste tv’s van Philips 
(2013) en Sony (2012 en 2013). Hiermee vergroten deze tv-producenten de mogelijkheden 
voor de kijker.  

Ook kondigde TPV nog een nieuwe app aan: Cloud TV. Deze komt volgend jaar en biedt ook 

gratis te bekijken programma’s. 

De eerste indruk van de Consumentenbond: positief. 

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3507750/2013/09/11/De-10-wetenswaardigheden-bij-de-start-van-Netflix.dhtml
http://tweakers.net/nieuws/91249/netflix-wil-een-derde-nederlandse-huishoudens-als-abonnee.html
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/tv-en-video/digitale-televisie-providers/netflix/netflix/?CID=EML_NBR_CB_201300922_L
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Behalve Netflix zijn er nog meer soortgelijke diensten. Recent werd bekend dat Ximon 80% 

van de smart-tv-markt dekt. 

DreamBoxEdit 5.3.0.0 uit 

Er is weer een nieuwe versie van DreamBoxEdit, de bekende software om kanalenlijsten te 
bewerken. Onder andere hier te downloaden. 

 

De opmerking over ‘bouquetnames’ lijkt te slaan op de wijze waarop de namen van 
boeketten werden verwerkt. In DreamSet houden boeketnamen dezelfde naam in de 
software. In DreamBoxEdit kregen ze een cijfer. Als men via DCC zo boeketten wilde 

benaderen was het moeilijk zoeken. Nu blijkt DBE net als DreamSet te werken. 

‘Gratis’ voetbal kijken via KPN-Digitenne 

In SP!TS viel 13 september te lezen dat steeds meer mensen naar voetbal aangeboden door 
FOX kijken via een omweg. Via internet maar vooral via een kastje van KPN-Digitenne. De 
redactie schrijft: “Momenteel worden kastjes van KPN Digitenne op grote schaal uitgeleend, 
doorverkocht of weggegeven waardoor er gratis voetbal gekeken kan worden. Sp!ts nam zelf 
de proef op de som en keek binnen een minuut gratis naar een live wedstrijd.” Op internet 
zouden sites als Skyfire wedstrijden tonen. 

Als men het artikel leest dan lijkt het te gaan om de mogelijkheid een abonnement af te 
sluiten dat werkt op zowel een hoofdontvanger (woonkamer) als subontvangers (slaapkamer 
etcetera). Deze subontvanger staat dan elders. Eén abonnee kan zorgen voor minstens drie 
huishoudens die kunnen kijken. 

 

Bron: SP!TS-nieuws. Meer over Skyfire o.a. hier. En hier (Wikipedia). 

Volgens TotaalTV speelt het ‘probleem’ min of meer ook bij Ziggo en UPC. 

 

http://www.telecompaper.com/nieuws/ximon-videoaanbod-beschikbaar-op-philips-tvs--968750
http://www.ximon.nl/
http://www.dream-multimedia-tv.de/board/index.php?page=Thread&threadID=15282
http://www.skyfire.com/
http://www.spitsnieuws.nl/archives/entertainment/2013/09/gesjoemel-met-tv-kastje-voor-voetbal
http://skyfire.nl.softonic.com/android
http://nl.wikipedia.org/wiki/Skyfire_%28webbrowser%29
http://www.totaaltv.nl/nieuws/13959/digitenne-zwakste-schakel-in-gratis-kijken-naar-fox-sports.html
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OpenPLi versie 4.0 vordert 

Zoals in UP/DOWNLINK 2013-8 geschreven heeft OpenPLi een opvolger van versie 3.0 
uitgebracht: 4.0. Deze is echter nog steeds in een testfase. Via het forum van OpenPLi zijn 
de vorderingen (lees: bugs) te volgen. 

Een van de items was het moeten invoeren van een wachtwoord bij FTP. Dit schijnt nu 

verholpen te zijn (zie hier). Als men al versie 4.0 heeft is (weer) opnieuw flashen nodig.  

Wij herhalen: ben je geen hobbyist en alles werkt, blijf dan voorlopig bij versie 3.0.  

Een Engelstalige discussie over versie 4.0 vind je hier. 

CanalDigitaal brengt ‘CanalTenne’ 

CanalDigitaal gaat de strijd aan met KPN Digitenne. Men lokt klanten van KPN met een lager 
tarief. KPN vraagt thans € 12,50 per maand, voor CD is men na overstappen € 9,95 kwijt. CD 

zou de dienst bij Scarlet inkopen.  

Bron: CanalDigitaal en Emerce. 

 

http://openpli.org/forums/
http://openpli.org/forums/topic/27384-openpli4/
http://openpli.org/forums/topic/30446-waarom-password-gedoe-in-pli-4/#entry373952
http://openpli.org/forums/topic/29915-openpli-4/
http://www.canaldigitaal.nl/canaltenne-aanbieding/
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XBMC 

Nieuwe ontwikkelingen zijn te melden rond XMBC. Zo schijnen er zeer binnenkort twee 
nieuwe receivers te koop te zijn: PrismCube Ruby en E2BMC. Hierna meer informatie. 

 

PrismCube Ruby, zie de eigen site en Facebook. Via deze link naar een webwinkel staat 
technische toelichting. De PrismCube is een receiver die satellietontvangst (met twee S2-
tuners) en multimedia koppelt. Zie ook hier. Of op het OpenPLi-forum. Idem hier. 
Let wel: PrismCube is geen Enigma-ontvanger. Een kanalenlijst (Hans, Henk) kan er dan 
ook (nog) niet in. 
We schreven eerder al over de E2 BMC (BoxMediaCenter). Deze zal naar verluid niet lang 

op zich laten wachten. Mogelijk wel op basis van Enigma. 

http://www.prismcube.com/
https://www.facebook.com/prismcube.org?ref=stream
http://www.astrasat.nl/digitale-ontvangers/prismcube-xbmc-mediaplayer.html
http://www.satshop.tv/AB-IPBox-PRISMCUBE-RUBY-Twin-Sat-HDTV-XBMC-Wifi-Receiver_4
http://openpli.org/forums/topic/28329-the-vu-prismcube-box-will-be-available-in-the-next-months/
http://openpli.org/forums/topic/28329-the-vu-prismcube-box-will-be-available-in-the-next-months/page-7#entry375007
http://www.sat4all.com/forums/topic/332570-e2-bmc-boxmediacenter/page-4#entry2185715
http://www.sat4all.com/forums/topic/332570-e2-bmc-boxmediacenter/
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Zodra we meer informatie hebben zullen we er over schrijven. Wie meer wil weten over 
XMBC: op zaterdag 28 september is er een presentatie over XMBC bij Satellietclub De 
Transponder. Ook niet-leden mogen even een kijkje komen nemen.  
Hier de uitnodiging/toelichting: 

Presentatie/demonstratie op de volgende clubdag zaterdag 28 september van 13.00 tot 

14.00 uur: 

”Multimediale satellietontvanger samengesteld uit een Satellietkaart in een PC met 

XMBC,  CCcam en dat alles draaiend onder Windows” (door Niels). 

Att: Deze presentatie start om 13:00 uur, duurt ongeveer 1 uur en gedurende deze periode 

zullen alle schermen worden uitgezet, zodat iedereen de presentatie kan volgen zonder 

verstoringen. Dus leggen we alles van 13:00 tot 14:00 uur stil. Dus ook geen spoedklussen 

omdat mensen op tijd weer weg moeten! Om 13:00 uur niet klaar, dan gaan we om 14:00 uur 

weer verder. 

Toelichting:  

Niels had tot voor kort een Enigma2 satellietontvanger. 

Maar hij wilde meer en wel dat hij satellietontvangst gecombineerd wilde hebben met een 

mediaplayer XMBC op zijn Windows-PC zodat naast satellietontvangst ook alle andere 

media (films, documentaires en muziek) te bekijken/beluisteren zijn. 

Hij heeft een (oude) Windows-PC genomen en een HD-satellietkaart (SkyStar 2 eXpress HD 

voor € 52,-) gekocht en deze in de Windows-PC gezet als test in combinatie met het  XMBC-

programma met als einddoel om op basis hiervan zelf een Multimediale satellietontvanger te 

gaan bouwen. 

Dit alles is gelukt, zelfs met CCcam onder Windows! 

Binnen XMBC kunnen er vele soorten Applicaties (Apps) / Add-ons geïnstalleerd worden 

zoals o.a. uitzending gemist maar ook bijvoorbeeld Youtube en nog erg veel anderen. 

 

Daarna heeft hij een nieuwe PC gebouwd, deze in een speciale behuizing geplaatst en heeft 

zo een HTPC (Home Theater PC) gecreëerd met daarbij, naast een normale harddisk, ook 

nog SSD-harddisk om alles lekker snel te laten verlopen. Dit inclusief een hiervoor geschikte 

afstandsbediening die speciaal voor een mediaspeler geschikt is. 

Dit werkt prima en de zapsnelheid met gebruik van XMBC iets trager dan de Enigma2 

ontvangers zoals ET9xxx/Vu+duo (ook met gecodeerde zenders). Dus nog best acceptabel. 

Niels kan dus satelliet kijken, opnemen/afspelen op de interne harddisk, films afspelen (met 

heel veel verschillende codecs) met ondertitels, inclusief het ook hiermee downloaden van 

die films en hun ondertitels, UitzendingGemist met spoelmogelijkheid en dus alles wat je met 

XMBC nog meer kan. 

NB: omdat dit geen Enigma-software is kan de kanalenlijst van Hans hierin helaas niet 

gebruikt worden. Op een forum heeft echter iemand gemeld dat hij dit voor elkaar gekregen 

heeft maar dit was niet eenvoudig. Mogelijk dat dit op termijn dus wel toepasbaar is voor 

leken. 

Niels komt dit toelichten, uitleggen en een demonstratie geven. Ben erbij! 

http://www.detransponder.nl/
http://www.detransponder.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/XBMC
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Category:All_add-ons

