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Voorafje 

Op je scherm het derde nummer van 2014. Zoals je in de inhoudsopgave kunt zien hebben 
we het nieuws wat proberen te groeperen: kanalennieuws (algemeen en per satelliet), 
reacties, wetenswaardigheden en dan wat ons bij bepaalde receivers opviel. Idem bij 
images en plugins.  
 
Veel leesplezier en mail gerust je reactie(’s) naar specials@detransponder.nl! 
 
De redactie (Hans, Gerard, Rob en Rob). 
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen 

In deze rubriek altijd na algemeen nieuws over omroepen een opsomming van belangrijkste 

gewijzigde zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost.  

Algemeen: 

 ARTE, de Duits/Franse cultuurzender, heeft een zeer uitgebreid online muziekarchief 

onder de naam ARTE Concert. Per jaar zo’n 650 items waarvan 300 als livestream. 

Ook in 2014 zal ARTE haar blik voornamelijk werpen op grote Europese 

muziekfestivals. Een hoogtepunt: 11 juni, de 150ste geboortedag van Richard Strauss. 

Dit wordt met een galaconcert gevierd.  

 

 

 Bureau Regio. Dat is de naam van het samenwerkingsverband van NOS en de 

regionale omroepen. Op die manier komt zowel landelijk als regionaal nieuws sneller 

bij de partners. Nuttig voor tv en radio maar ook internet. Bron: Broadcastmagazine; 

 RTV Noord-Holland en AT5 geven hun samenwerking weer in een nieuw logo. Te 

zien op de geven van hun bedrijfspand. Bron: Broadcastmagazine; 

 

 De Spaanse publieke omroep TVE moet besparen. Daarom heeft ze haar contract 

met Eutelsat voor de doorgifte via de Hotbird niet verlengd. TVE is vanaf 1 maart 

enkel via SES-Astra (19 oost) te zien. Volgens TotaalTV in een belabberde 

beeldkwaliteit door een lage mpeg-2-bitrate; 

 DAB+ rolt verder uit. Naast de landelijke publieke omroepen zullen voor eind dit jaar 

ook alle regionale publieke omroepen via deze techniek te ontvangen zijn. Bron: 

TotaalTV; 

 De erotische Oost-Europese zender Leo TV is door CanalDigitaal en TV Vlaanderen 

toegevoegd (Entertainment cq Basic+). Bron: TotaalTV; 

 De BBC moet 100 miljoen pond bezuinigen. Mogelijk dat de elf jaar jonge 

jongerenzender BBC Three zal worden opgeofferd. Eind maart weten we meer. 

Bron: The Guardian; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://concert.arte.tv/de
http://broadcastmagazine.nl/nos-en-regionalen-starten-bureau-regio/
http://broadcastmagazine.nl/nieuwe-huisstijl-rtv-n-hat5/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/15541/spaanse-tve-uitsluitend-nog-via-de-astra-1-satelliet-.html
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 Radio Mozart is voor alle liefhebbers van deze componist een must. Te vinden 

(beter: te beluisteren) via de website en in Kanalenlijst Hans (radio, streams, Stream 

Klassiek);. Op de site ook een videotje van een liefhebbende kat… Ook Beethoven 

Radio, Masters Composers en diverse andere klassieke streams zijn toegevoegd. 

   

 Op 1 april (geen grap) zal Sky Germany twee nieuwe hd-zenders aan haar aanbod 

toevoegen: TNT Glitz HD (lifestyle, mode, gericht op vrouwen) en Spiegel 

Geschichte HD (documentaires). Op 15 april begint Disney Junior HD. Bron: SES; 

 3FM Alternative, een van de themakanalen van 3FM, is voortaan ook te ontvangen 

met een DAB+ radio. Dat heeft 3FM 10 maart gemeld. Bron: 3FM; 

 

 Meer informatie over DAB+ is te vinden via deze NPO-link. Je krijgt dan een demo-

video, vooral opgenomen in high-tech-city Eindhoven; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.radiomozart.net/Pages/default.aspx
http://www.onastra.com/17959502/07-3-14-sky-deutschland-adds-three-in-hd
http://www.3fm.nl/nieuws/detail/358251/3FM-Alternative-nu-ook-op-DAB%2B
http://www.digitalradio.nl/over-digitale-radio
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Astra 19 oost: 

 (05/03) De Astra 1N is op 5 maart begonnen met uitzendingen op 19,2 oost. Vooral 

zenders op Duitsland gericht. Geen nieuwe: de 1N neemt het over van de 2C. Voor 

kijkers in Duitsland zal er geen verschil zijn maar voor daarbuiten wel. De 1N heeft 

een grotere beam: tot in de Balkan. Bron: Digitalfernsehen.de; 

 

 

 Ook BVN is overgezet naar de Astra 1N. Men was hier niet over ingelicht door SES 

of de M7 Group (CanalDigitaal). Voor kijkers in een groot gebied van Skandinavië 

betekende het slechtere of zelfs geen ontvangst. BVN adviseert deze kijkers de 

schotel te richten op de Hotbird dan wel met een (grotere) schotel een tweede lnb 

(Hotbird en Astra 19). Bron: BVN-forum. Meer op het S4A-forum; 

 

 Ook CanalDigitaal maakt op haar site melding van de mindere ontvangst. Het betreft 

immers niet alleen BVN. Men zegt in gesprek te zijn met SES voor een oplossing: 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.digitalfernsehen.de/Astra-1N-tritt-Dienst-auf-19-2-Ost-an-Empfangsbereich-waechst.113193.0.html
http://www.bvn.tv/forum/viewtopic.php?f=13&t=2699
http://www.sat4all.com/forums/topic/338839-slechts-deel-zenders-astra-19-in-scandinavi%C3%AB-te-ontvangen/page-9#entry2223559
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 (4 mrt) 11.023 V: Animax, FunX, Discovery, Veronica/Disney verlieten deze 

transponder; 

 (10 mrt) TLC Duitsland test. Per 10 april starten de uitzendingen, fta. 

 

 

 

Astra 23 oost: 

 (1 mrt) Leo TV (erotiek) is aan het pakket van CanalDigitaal/TVV toegevoegd, code; 

 (10 mrt) de themakanalen van de NPO kregen een nieuwe naam: NPO ervoor. 
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Astra 28 oost: 

 (10 mrt) HUM Europe (Pakistan), fta. 

 

Hotbird 13 oost: 

 (26 feb) iFilm English, fta 

 

 (2 mrt) Persian Toon, Arabisch, jeugd, fta; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 (2 mrt) EasbyBaby, Italiaans, jeugd, fta; 

 

 (8 mrt) Sutka TV, speciaal voor Roma’s, fta; 

 

 (8 mrt) Wiam, Arabisch, fta; 
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 (8 mrt) Al Rafiden, Irak, fta; 

 

 (10 mrt) diverse F1-zenders, zoals RaceControl en OnBoard Mix, Sky Italy, code; 

 (16 mrt) Stopklata TV, Pools, code. 

 (17 mrt) Dinimica Channel, Italië, fta; 

 

 (18 mrt) OCS City HD, Frankrijk, code; 

 (18 mrt) Srilankan Channel One, Sri Lanka, fta. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2014-2 is de plugin Mediaportal besproken. De speciale manier om deze 

populaire plugin te installeren. Een van de lezers kreeg maar een deel van het opstartscherm 

te zien. Reden: hij gebruikte een sd-skin in plaats van hd-skin.  

Van Yous kwam een vraag over de ‘remote channel stream converter: “Afgelopen weekend 

zoals beschreven in jullie nieuwsbrief geïnstalleerd. De DM800hd/se moeder (woonkamer) 

en dm 800 hd dochter (slaapkamer). Ik kijk kabel en satelliet (fta’s). Middels homepluges aan 

elkaar gemound. Het volgende doet zich voor. De kabel zowel SD als HD streams zijn prima. 

De satelliet gedeeltelijk goed HD streams in orde, maar SD zenders hick up’s (haperingen). 

Daarnaast wordt de EPG niet ingelezen zoals bij de kabel wel gebeurt. 

Ik heb na onderzoek geconstateerd dat bij gebruik van de time schift (gele knop), dat de hick 
up’s verdwijnen. Zodra ik de time shift uitzet, dan komen de hick up’s weer terug. Maar het is 
irritant om iedere keer voor satelliet SD zenders time shift te gebruiken. 
 
Weet iemand van jullie een oplossing voor bovenstaande problemen (hick up’s SD zenders 
satelliet en inlezen EPG satelliet zenders)? 
Antwoord (Rob vd D): Moeilijk goed te beantwoorden, omdat ik geen idee heb welk image de 

DM draait. En al zou ik dat wel weten: ik ken de DM’s zelf niet… 

In ieder geval: 

1- Hickups, die niet aanwezig zijn bij vertraagd afspelen, wijzen op bufferproblemen. Of die in 

een image zijn op te lossen of dat die een hardware issue zijn, kan ik niet zeggen. 

Ik kan wel zeggen dat het geen ‘algemeen’ probleem is: met de door mij gebruikte 
ontvangers doet het zich niet voor. 
Maar ongeacht de oorzaak durf ik wel met enige stelligheid te beweren dat het voor een 
gebruiker niet oplosbaar is. 
 
2- De epg-issues bij streams: normaal gesproken wordt de EPG van de server ingelezen 
tijdens het afspelen van een stream. Echter: de service-reference van een stream is niet 
identiek aan die van de oorspronkelijke service. Dat betekent dus dat de client die twee niet 
identieke references (die van de stream en die van de EPG) aan elkaar moet knopen.  
Blijkbaar doet het gebruikte image dat niet goed. 

 
Lezer Jan werd ’s nachts wakker en wilde Omroep Brabant zien. Geen beeld. Hij vroeg zich 

af of het aan CanalDigitaal of zijn kaart ligt.  

Antwoord: zie UP/DOWNLINK 2013-12. Op pagina 3 hebben we daar al geschreven dat 

CanalDigitaal de programma’s van drie regionale omroepen tussen 00.00 en 06.00 uur niet 

meer doorgeeft: 

 

Van ‘Cremkens’ kregen wij de volgende vraag: “Wie kan mij uitleggen hoe ik de cccam in de 

Ariva mini 102  kan plaatsen?” 

Onze Ariva-specialist Rob gaf het volgende antwoord: “Om expliciet de CCcam in een Ariva 

102 mini te plaatsen dat kan niet.  De software die op een Ariva 102 mini aanwezig is een 

gesloten uitvoering. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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Daar kan je zelf niets aan toevoegen. Echter als je gebruik wilt maken van de CCcam dan 

moet er de patch versie van de software geïnstalleerd worden. 

Deze is wel te downloaden. Vervolgens uitpakken en dan op een stick zetten. 

Stick in de ontvanger plaatsen. Dan ga je in het menu naar:  Gereedschap, Upgrade via 

USB, Upgrademode ^ Allcode + bootloader ^  dan het upgradebestand voor zetten bv.  

A102mini_20140227_1.25B8_patch  (dit is o.a. de file die je gedownload hebt)  en druk op 

start. 

 

Nu wordt de nieuwe software geladen en start de ontvanger weer op.  Je moet nu wel weer 

alle maar dan ook alle instellingen weer goed zetten. 

Als alles weer werkt als voorheen, ga dan naar lokale netwerk instellen, zet de CCcam 

voor en druk op de rode toets (voeg toe) van je afstandsbediening. Dan kom je bij je CCcam. 

Met de AB kun je dan de de CCcam bewerken maar het gaat ook met je PC als je het IP 

nummer van je ontvanger als URL invoert. 

 

De patch software kun je o.a. hier downloaden. Daar staan ook Pdf files om je 

abonnementskaart thuis te delen.  Pak wel de juiste  Ariva 102 mini en niet Ariva 102E 

http://db-pl.2ap.pl/blue/showrecent.php 

 

Succes, Rob.” 

 

De volgende vraag komt van Kees: “Ik probeer mijn externe harde schijf aan te sluiten op 

mijn GigaBlue-ontvanger. De schijf bevat al data en is geformatteerd als NTFS. Als 

netwerkschijf wordt hij niet herkend door de netwerkbrowser. De schijf is gekoppeld op de 

USB-ingang van de router. Mijn Windows-computers herkennen de schijf probleemloos. Als 

ik de schijf koppel via USB direct aan de ontvanger dan ziet de ontvanger hem wel, maar ik 

kan niet opnemen. Ik kan er dus niets mee. Moet de schijf opnieuw worden geformatteerd en 

dan in ext4? Graag wat tips.” 

Het antwoord wordt gegeven door Ronald: “Je geeft zelf het antwoord al. Inderdaad 

formatteren. Je kan hem ook op een NAS aansluiten bv. Voor zover ik weet kan een Enigma- 

ontvanger niet met NTFS overweg. Ext4 is niet nodig. Als je deze schijf wil gebruiken op de 

ontvanger dan zal je de data die erop staat inderdaad kwijtraken. Misschien even overzetten 

en daarna weer terugplaatsen.” 

Toevoeging hierop door Rob: “Correctie: bij de meeste images kan je NTFS-drivers (vanuit 

de feeds) installeren. Of dat bij jouw image het geval is, zal je even moeten bekijken. Let wel 

op: omdat NTFS geen ‘native’ Linux format is, bestaat de mogelijkheid dat de prestaties 

ondermaats zijn. Dat kan bij meerdere gelijktijdige opnames wellicht problemen geven. 

Overigens bestaan er ook voor Windows Ext3/4 drivers, zodat een schijf in dat format in 

ieder geval leesbaar is voor de PC.” 

Weetjes 

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

mailto:specials@detransponder.nl
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 Gebruik je de blauwe toets om (multi)EPG op te roepen? OpenPLi heeft haar 

software aangepast. Op 26 februari kon men de EPG niet meer oproepen via de 

blauwe toets. Oplossing: gebruik de EPG- of Info-toets van je afstandsbediening 

(afhankelijk van het merk: ET = EPG, DMM = Info). Druk deze enkele seconden in. Je 

krijgt dan een keuze uit vijf opties. Kies onder 5 een voorkeur-EPG (in een submenu) 

en herstart Enigma. 

 

 Google Glass, de nieuwe ‘bril’ van Google komt naar Nederland. KPN wil deze bril 

gebruiken voor haar iTV (digitale tv via kabel). KPN werkt daarin samen met 

Accenture. De bril kan drie functies krijgen: als afstandsbediening, als tweede scherm 

en als ‘TV Everywhere’ (het later bekijken van een in de cloud opgeslagen 

programma). Bron: KPN. 

 

 Chromecast is in NL beschikbaar. Zie hier. Met hardware (35 euro) in de tv kunnen 

diensten als YouTube, Google Play Movies en Google Play Music, evenals populaire 

lokale app zoals Netflix via smartphone/tablet/laptop bediend worden. Andere 

Nederlandse diensten volgen later; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Sun outage, de special van Edward (Sprietje) kreeg goede reacties. Deze special 

staat niet alleen op onze site maar is ook in diverse forums te downloaden. Echter 

niet bij Sat4All, dit forum bant alles met de naam van De Transponder. Maar Sprietje 

plaatste zijn pdf toch. Dat werd prompt door Sat4All verwijderd. Als reden: wij zouden 

reclame maken voor winkels. Het klopt dat wij linken plaatsen waar receivers voor 

bepaalde prijzen te koop zijn. Wij hebben echter geen band met deze winkels, het is 

informatief voor lezers als prijsindicatie. Maar Sat4All ziet dat niet zo. Ook hadden wij 

melding gemaakt van een nieuw forum: OpenSat4All. En dat zinde de moderator ook 

niet… Jammer, wij zouden graag ons blad ook op Sat4All plaatsen. Gelukkig laten 

andere forums ons wel toe. 

 

 DVB-S2 kennen we al als opvolger van DVB-S. Maar de nieuwe generatie dient zich 

al aan: DVB-S2X. Het verschil: tot 50% meer zenders op dezelfde transponder. Voor 

deze nieuwe (compressie)techniek is dan weer wel een nieuwe ontvanger nodig. De 

techniek biedt onder andere uitkomst voor Ultra-HD. Bron: TotaalTV; 

 

 Wil je meer weten over deze nieuwe uitzendtechniek zie dan hier; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/sunoutage.pdf
http://www.sat4all.com/forums/topic/338582-sun-outage-al-weer-goed-merkbaar-op-zwakke-zenders/?p=2221540
http://www.totaaltv.nl/nieuws/15555/zenderuitbreiding-op-satelliet-door-nieuwe-uitzendtechniek.html
http://www.newtec.eu/frontend/files/userfiles/files/DIALOG/Whitepaper%20DVB_S2X.pdf
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 Het gaat goed met RTL Nederland: het bedrijfsresultaat steeg in de eerste drie 

kwartalen van 2013 met 5,5% naar € 58 miljoen. Mede de inkomsten uit digitale 

distributie zorgen daarvoor. De RTL Group komt boven een miljard. Nieuw is dat 

Videoland (eigendom RTL) een soort service als Netflix gaat starten. Datum: april 

2014. Bron: VillaMedia en RTL Group; 

     

 In TotaalTV nummer 5 gaat de eerste ingezonden brief over een special van De 

Transponder, met verwijzing naar onze downloadpagina over specials (zie daar 2013, 

tweede). We zijn vereerd: zo weten nog meer mensen de weg naar onze vereniging 

te vinden; 

 

 Radio kijken. Ofwel: visual radio. Zet een camera in de radiostudio en de luisteraar 

kan meekijken. Soms saai maar bij een interview kan het een plus zijn. De NPO start 

met Radio 1 na de zomer een proef. Ook de VRT is er mee bezig. Op de site 

Radioplus kunnen eenvoudig schermpjes getoond worden. Het wachten is nu op de 

radiomakers, deze zullen hun presentatie op de camera moeten afstemmen. Ach, 

over tien jaar weten we niet beter… (Bron: ED); 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.detransponder.nl/downloads/specials/
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 Bhaalu mag voorlopig doorgaan. Bhaalu (Right Brain Interface) is een recorderdienst 

die Vlaamse zenders (onbeperkt) opneemt om uitgesteld (later dus) te bekijken. Dit 

was tegen het zere been van TV Vlaanderen (M7 Group). De kortgeding-rechter in 

Hasselt heeft de eis ongegrond verklaard. Er zal derhalve via een andere procedure 

nog doorgeprocedeerd moeten worden. Ook de Vlaamse tv-zenders (publiek en 

commercieel) hebben nog ene klacht wegens schending van hun auteursrecht 

ingediend. Bron: Het Belang van Limburg (B). Maar ook: Het Laatste Nieuws uit 

België. Deze krant bericht dat het kort geding is afgewezen op andere gronden: geen 

spoedeisend karakter. Ook zijn schade en inbreuk niet aangetoond. De M7-Group 

(TVV) moet de zaak dan voor een ‘normale rechter’ (eerste aanleg) brengen. Wordt 

vervolgd want er waren drie juridische stappen gezet; 

 

 

 KPN begint met 4g. Tweeduizend klanten kunnen zo live tv kijken via hun smartphone 

met de lte-techniek. Echter: geen Nederland 1/2/3, RTL- en SBS-zenders. Daar is geen 

overeenkomst mee. Er zijn zestien andere tv-kanalen te bekijken, o.a. die van de VRT. 

Bron: Tweakers.net; 

 HUMAN lijkt het te gaan halen: de aspirant-omroep-status. Voor 1 april moest men 

50.000 leden hebben. Op 11 maart zou dit getal bereikt zijn. Bron: De Volkskrant;  

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.hln.be/hln/nl/924/Showbizz/article/detail/1786989/2014/02/04/Zenders-dagen-Bhaalu-voor-de-rechtbank.dhtml
http://tweakers.net/nieuws/94792/tweeduizend-kpn-klanten-kunnen-live-tv-gaan-kijken-via-4g.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3611188/2014/03/11/Omroep-Human-gaat-aspirant-status-aanvragen.dhtml
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 De dertien regionale omroepen en publieke omroep NPO slagen er niet in een 

plan te maken voor verregaande samenwerking. 

Staatssecretaris Sander Dekker (VVD, Media) is het zat en kondigt een eigen plan 

aan. Dat moet nog dit jaar op tafel liggen. Hij denkt aan een vorm zoals bij de BBC: 

regionale omroepen maken een nieuwsuitzending die in het programma van BBC 

One wordt uitgezonden. Dat moet meer kijkers trekken. De regionale omroepen zijn 

sinds 2008 ruim 25% van de kijkers kwijtgeraakt. Per 2017 moet nog eens € 17 

miljoen bezuinigd worden. Dekker stelt: “ik weiger dertien keer voor hetzelfde te 

betalen.” De ROOS legt de schuld van het mislukken bij de NPO. De NPO zou alle 

regionale omroepen in haar willen zien opgaan (één omroep). Volgens Omroep West 

zou Dekker het einde van de regionale omroepen ingeluid hebben. 

 

 Etnomarketing. In het Financieel Dagblad werd daar 18 maart aandacht aan 

geschonken. In de inleiding staat veelzeggend: “Kijk rond in Amsterdam-West en je 

ziet het: een woud aan schotelantennes. Drie miljoen mensen in Nederland kijken 

dagelijks naar Turkse, Marokkaanse, Chinese, Afrikaanse en Bollywood-zenders die 

in Europa te ontvangen zijn. Die mensen missen bedrijven als ze alleen adverteren 

bij Nederlandse media, zeggen Cees Khan en Kadir Ünal.” Met hun mediabureau 

MediaGuyz proberen deze van oorsprong Pakistaanse en Turkse ondernemers 

zendtijd op buitenlandse zenders als Star (Pakistaans) en ATV te verkopen aan 

mailto:specials@detransponder.nl
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Nederlandse ondernemers. Tot nu toe zijn het allochtone adverteerders maar straks 

zie je misschien de AH-hamsters via een Turkse zender… 

 

Receivernieuws: D-Cube R2, ET8000/10000, Gigablue en VU+ 

D-Cube R2 

De eerste ervaringen van deze ontvanger zijn door moderator Michel van Sat4All op zijn 

forum gezet. Zie hier een uitgebreide review. In het kort: 

- men moet kiezen welke software: Enigma2 of e2bmc (speciaal gemaakt). Michel koos de 

speciale e2bmc-variant; 

- het bekijken van afbeeldingen: traag. 1080p-videomateriaal wordt niet goed afgespeeld; 

- satellietdeel van e2bmc is wat kaal; 

- kaarten worden goed verwerkt, CCcam en Oscam ook, zaptijd gewoon goed; 

- het mounten van de NAS geeft problemen; 

- samengevat: het idee (sat + xmbc) is goed maar moet nog doorontwikkeld worden. 

 

ET8000 

De ET8000 komt er aan. Een van de leden van S4A had een Duits bericht van 

Digitalfernsehen daarover gespot. Zie hier. Levermoment Duitsland: eind maart. NL: nog niet 

bekend bij ons. 
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De ET8000 valt op door een zilverkleurige kast. Er is ruimte voor drie tuners (S, C/T). De 

receiver heeft weer een snellere processor dan haar voorgangers. Opnemen (op 2,5 of 3,5 

inch harddisk) is geen probleem (tot acht hd-opnames tegelijk).  

Multimedia is voor de ET8000 ook geen probleem. Zowel als server of als client (DNLA), 

bijvoorbeeld voor Shoutcast internetradio. Allerlei bestandsformaten worden geaccepteerd, 

zelfs het lastige wma en wmv. 

Handleidingen van de ET8000 en ET10000 zijn op internet al te vinden, o.a. hier. 

ET10000. Deze heeft niet alleen een hdmi-uitgang maar de hdmi-poort kan ook als ingang 

fungeren, bijvoorbeeld om de receiver te koppelen aan een eigen netwerk. Zo is picture-in-

picture met een externe bron mogelijk. Zie voor meer informatie dit draadje of zoek via 

YouTube naar: 
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Er zouden zo drie streams tegelijkertijd door de ET10000 verwerkt kunnen worden (bron). 

Zie wel het woord ‘test’: de ET10000 is nog volop in ontwikkeling. Een eerste aflevermoment 

is dan ook nog niet bekend. 

Gigablue  

Voor de GiGaBlue-HD800UE-plus is nu ook OpenVix beschikbaar. Aldus valt te lezen op het 

Fieltshop-forum. Het image is hier te downloaden. 

VU-receivers 

Heb je een VU-receiver? Dan is er goed nieuws: 6 maart zijn er nieuwe drivers voor diverse 

VU’s beschikbaar gekomen. Zie het OpenPLi-forum. Wijzigingen: 

- Support blindscan(solo2, experimental) 

- Support both SCART & HDMI audio in passthrough mode.(uno, ultimo, solo2, duo2) 

- Fix no audio problem in some radio channels 

- Support PCM Multi Channel(solo2, duo2) 

- Fix timeshift problem 

- Fix loop through problem (duo2, single tuner) 

- Support dynamic contrast in PEP 

- Turn on PQ Enhancement  by default 

- Add more PQ enhancement proc entries(solo2, duo2) 

- Fix vtuner problem when RestartGUI 

- Fix some CI modules recognition problem. 

En alsof het niet op kan… op 16 maart weer nieuwe. Het houdt niet op...  

Zie deze link of zie deze link. 

Ook voor VTI-image (enkel geschikt voor VU+ ontvangers, niet voor andere Enigma-2-

receivers) is een update. De inhoud valt hier te lezen en valt te downloaden in de database 

van het VU+ Support forum. 

 

Images-nieuws 

In deze rubriek nieuws uit diverse images. 

BlackHolePrism 

Op het forum van OpenATV staat een image dat speciaal voor de Prismcube Rube gemaakt 

is: Black Hole Prism 1.5.5. 

 

OE2.0.0. Voor de Dreambox 8000 is een nieuwe driver beschikbaar van OE2.0. Voor de 

inhoud zie hier en via deze link te downloaden. 
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http://openpli.org/forums/topic/29784-nieuwe-drivers-vu/page-13#entry410127
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http://www.dreamboxupdate.com/
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OpenSpa. Dit image van Spaanse origine heeft een nieuwe versie uitgebracht: 3.0. Zie hier 

over wat nieuw is. 

 

VTI. Voor dit image geschikt voor VU-receivers zijn er updates, zie hiervoor bij receivers. 

 

Plugin-nieuws 

BackupSuite 

Van BackupSuite verscheen versie 15.2. Een uitgebreide bespreking (in het Engels) door de 

maker (Pedro_Newbie) vind je hier. Ook is deze versie daar te downloaden, en naar 

verwachting ook via OpenPLi zelf. Op 19 maart, net op de valreep van uitgeven van deze 

UP/DOWNLINK, vernamen we dat versie 16.0 uitgekomen was. Grote veranderingen in de 

software maar inhoudelijk is voor de gebruiker weinig veranderd.  

BackupSuite kan een volledige backup (lees: 1-op-1 van de ‘gehele’ ontvanger op dat 

moment) maken van alle bestanden.  
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Mocht er iets misgaan dan kun je binnen vijf minuten een oudere gebackupte versie 

terugzetten. Een backup kan zowel op een usb-stick als interne harddisk gezet worden. 

Zie voor meer informatie over het backuppen de special van Pedro_Newbie die we eerder 

uitgaven. Wil je hem zien presenteren kijk dan hier (en zoek bij 2011) of rechtstreeks hier. 

 

EPG Translator. In UP/DOWNLINK 2013 nummer 8 schreven we over de plugin EPG 

Translator (pagina 13 ev.). Een plugin waarmee je wel 50 talen kunt omzetten naar 

bijvoorbeeld Nederlands.  

Probleem hier was de optie om YouTube-trailers te bekijken. Daar liep de ontvanger wel 

eens op vast. Het leek verholpen te zijn (2013, nummer 11, pagina 12, met versie 0.6.  

YouTube blijft echter aanpassingen doorvoeren. Het kat-en-muis-spel is daarmee begonnen. 

Op 1 maart kwam versie 0.8 uit. Nogmaals: de translator werkt altijd, YouTube is maar 

afwachten. De laatste versie is aan het begin van het draadje te downloaden (#1). Even het 

ipk-bestand op een usb-stick, deze in je receiver, aanwijzingen installatie volgen en herstart 

Enigma. Een paar dagen later werd al een update gezien: 0.8rc2. Een paar dagen later 

0.8rc2 en 08rc4 (10 maart)… enzovoort. 

 

 

Werking nog in het kort. Men staat op een buitenlandse film. Blauwe toets. EPG Translator. 

Mits goed ingesteld zie je bovenaan de buitenlandse taal en daaronder de Nederlandse.  
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Druk de gele toets voor YouTube in en de trailer van de film wordt erbij gezocht. 

 

FontMagnifier 

Ziet u soms de lettertjes van de kanalenlijst niet goed? Mogen ze groter? Dan is deze plugin 

iets voor u: 

 

Hier te downloaden. Dan ipk-bestand op een usb-stick zetten, deze in receiver, popup 

afwachten, plaats een groen vinkje (met OK-toets) en installeer het bestand (groene toets). 

Na de installatie mogelijk receiver (Enigma) herstarten. In het menu zie je bij plugins dan de 

FontMagnifier: 

 

Klik hierop en speel met de instellingen. Na wijzigen van een fontgrootte moet dit bevestigd 

worden en moet Enigma herstart worden.  
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Hier heb ik alle fontgroottes op 28 gezet: 

 

Dat ziet er dan zo uit: 

 

Tip: selecteer ook eens een ander type font. Zo is ‘md khmurabi’ een stuk ieler/scherper dan 

het standaard-font: 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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My TubePlayer  

Ook een plugin geschikt voor YouTube, moet ook iedere keer een fix hebben. Zie onder 

andere dit draadje. Op 8 maart verscheen een nieuwe versie. Downloaden naar usb-stick en 

installeren op de receiver, reboot en onder de blauwe toets moet je (als het goed is) My 

TubePLayer zien staan: 

 

Selecteer My TubePlayer en wacht tot de feeds zijn binnengehaald.  
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Speel verder met de groene of gele toets of de TEXT-toets. Groen geeft een meest bekeken 

in diverse opties. Onder TEXT (de toets voor teletext) een toetsenbordje om zelf te zoeken. 

 

Deze plugin mag van de bouwer eigenlijk alleen in Dreamboxen (DMM) gebruikt worden. 

Daarom plaatst OpenPLi de plugin alleen in de feed voor DMM en niet voor bijvoorbeeld 

VU’s. Zie hier de uitleg. 

TS Media  

Ook de plugin TS Media kent een opvolger: versie 5.0 Zie onder andere hier.  

Als nieuw meldt men bij 5.0: 

New features: 

-fixed youtube and all youtube dependent addons (musicjukebox, vevo, musichannels, 

musicvideos); 

-add proxy support for projectvfree, simplymovies, solarmovies; 

-fixed putlockertv and firedrive resolving; 

-new items in IPTV ADE stream share(thanks for adetheprince) and iptv-tv; 

-working movies servers: 

movshare 

uploadc 

devixstage 

putlocker 

firedrive 

nowvideo 

bitshare 

movereel 

played.to 

-fixed reported bugs and crashs. 

Ondertussen (19 maart) is men al bij 5.4… of mogelijk als je dit leest nog verder.  
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De Transponder: a.l.v. 

Zaterdag 22 maart is er weer een clubdag van Satellietclub De Transponder. Deze begint 

zoals gewoonlijk om 11.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom eens te komen kijken.  

Deze keer is er echter voorafgaand aan de normale clubdag een algemene 

ledenvergadering om 10.00 uur.  

Let op: in april is er vanwege Koningsdag geen ‘De Transponder clubzaterdag’. De eerst 

volgende keer na deze is dan ook pas 24 mei. Zie voor andere datums hier. 
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