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Voorafje 
De komkommertijd heeft in de zomer van 2014 wel een bijzondere betekenis: Rusland voert geen 
komkommers en andere groente uit Europa meer in. De wereld staat in brand door IS en MH17 en 
Gaza en Oekraïne… ga zo maar door. Media = macht. Na Russia Today begint Oekraïne dan ook 
met een eigen Engelstalige versie. De testuitzendingen gaan 24 augustus over naar officiële.  
 
Regen in Nederland (en België) maar een ‘hete zomer’ op nieuwsgebied. Wij houden het bij 
satnieuws, zie de inhoudsopgave. Reacties hierop van harte welkom! 
 
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 omroepnieuws 

 Op 2 september zijn er wijzigingen in het analoge tv-pakket van UPC. Zie voor meer 

details De RotsMedia. Eerst zou ook sprake zijn van wijzigingen/toevoegingen aan 

het digitale pakket. Door het terugbrengen van het analoge pakket naar maximaal 30 

zenders ontstaat ruimte. Vooralsnog wijzigt digitaal niets, aldus UPC aan TotaalTV; 

 

 Op 1 september start via internet een uitvaartomroep. Een Helmondse 

uitvaartondernemer (Frits Spierings) heeft de primeur. Samen met Hans Cuyper uit 

Olland. Gedurende 2,5 uur per dag wordt een programma gebracht. Voornamelijk 

gesproken woord: ingesproken rouwbrieven. Dit inspreken gebeurt door 

professionele sprekers. Ook zijn er items over alles wat met een uitvaart te maken 

heeft. Twaalf mensen werken daartoe vijf dagen per week aan interviews met onder 

meer advocaten, notarissen en uitvaartondernemers. Bron: ED. Site: 

http://www.uitvaartomroep.com/   

 

 Het bijhouden van Teletekstpagina’s kost tijd en dus geld. Het gebruik blijkt af te 

nemen door het aanbod van nieuws op andere online wijzen. Reden voor RTV 

Noord-Holland en AT5 om teletekst langszaam uit te faseren en per 1 januari 2015 

te beëindigen. Mogelijke opvolger van TT: HbbTV. Bron: RTV N-H, AT5 en Emerce; 
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 Op 4 augustus maakte Villamedia bekend dat Oekraïne gaat beginnen met een 

internationale nieuwszender (taal: Engels). Een zusje van 1+1 International. Dit als 

tegenhanger voor Russia Today. De zender is te bekijken via internet en via de 

Hotbird. Aanbieder is 1+1 Media. Start testuitzendingen 11 augustus, officiële start 24 

augustus. Bron voor Villamedia is Vidia (hier via Google translate). Zie ook hierna bij 

nieuws over de Hotbird-zenders; 

 

 De regering van Oekraïne besloot 19 augustus om twintig Russische tv-zenders van 

de kabel te weren. Ze zouden alleen maar propaganda uitzenden. Een van de 

zenders is Russia Today. Deze Twitterde dat ook. Bron: NRC; 

 

 De Stichting Nationaal Luisteronderzoek heeft de luistercijfers mei-juni bekend 

gemaakt van de best beluisterde radiostations (zie hier). Op nummer 1: Radio 538 

(11,5% marktaandeel). Nummer 2: 3FM (10,5%). De derde plaats is voor de 

regionale zenders (9,7%), gevolgd door Sky Radio (9,6%); 
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http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/19/oekraine-haalt-russische-zenders-van-de-kabel-wegens-oorlogspropaganda/
http://www.nationaalluisteronderzoek.nl/images/Persbericht_201406.pdf
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 In nummer 7 schreven we over de verdeling van kijkers naar bron: kabel, schotel, 

iptv. De schotel kwam uit op bijna 6%. We hebben de onderzoekende dienst 

gevraagd naar een uitsplitsing naar CanalDigitaal en andere providers. Het antwoord 

kwam van directeur Bas de Vos van de Stichting Kijkonderzoek: “Welke aanbieder er 

wordt gebruikt weten we niet helaas.”; 

 

 NostalgieNetRadio (NNR) is gestopt. Blijft: het digitale tv-kanaal en social media 

(Facebook). Bron: Nostalgienet; 

 

 

 RNW (Radio Nederland Wereldomroep) is op 2 augustus gestopt met de laatste 

uitzendingen via de kortegolf.  De laatste uitzendingen waren in het Spaans en 

gericht naar Amerika (N/Z). De kortegolfuitzendingen voor Europa zijn jaren geleden 

al gestaakt. RNW richt zich op jongeren met als thema de vrijheid van meningsuiting. 

Internet is daar geschikter voor; 
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 De publieke omroepen verzetten zich tegen het verplicht invoeren van een 

transparant logo. Hoewel: transparant wit. Bron: AD 12 augustus; 

 

 Op dinsdag 19 augustus een feit: NPO is de nieuwe naam geworden. Bron: NOS; 

 

 MTV HD en MTV Live HD voor Duitsland maken 2 september een switch van Sky 

Germany naar het platform van HD+. Ze nemen dan een plaats op een nieuwe 

transponder op Astra 19 oost (10964 H, 22000, 2/3, S2, 8PSK). MTV is dan de eerste 

HD+ zender zonder sd-versie. De toekomst van de andere MTV’s (MTV Hits, MTV 

Rocks, MTV Dance, VH1 en VH1 Classics) is onzeker. Mogelijk verlaten die eind 

oktober het Telecom-pakket; 

 Zoals in het vorig nummer geschreven: 31 augustus is het 40 jaar geleden dat de 

zeezenders moesten zwijgen. Radio Veronica en Radio Noordzee (Internationaal) 

gaven daar die dag gehoor aan. 192TV heeft augustus 2014 tot zeezendermaand 

bestempeld met speciale uitzendingen. Zo zenden ze 28 en 29 augustus uit vanuit 

gerestaureerde Veronica-studio’s. Deze staan in het Museum RockArt (Hoek van 

Holland). Hoe te volgen? Zie dit Mediapages-bericht; 

 Omroep Max geeft ook aandacht aan het stoppen van de zeezenders. Op Radio 5 

Nostalgia zullen TinekeShow en Perstribune dit thema oppakken. Zo zal Tineke de 

Nooij programma’s brengen vanuit De Norderney. Deze ligt thans in Amsterdam 

afgemeerd (NDSM, pier 1). Publiek is welkom. Bron: Omroep Max; 
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 US-tv in EU? Dr. Dish legt uit hoe, zie hier. Daar satellietontvangst niet mogelijk is 

(achter de horizon kijken kan nu eenmaal niet) is men aangewezen op internet. 

Slingbox, GoogleTV of… een abonnement op Live American TV, met een Slingbox 

in San Francisco (westkust) en New York (oostkust) waar via het kabelnet meer dan 

300 zenders live worden doorgegeven. Hier kijken via pc/tablet (app: slingplayer, 

liefst Windows, Mac = moeilijk) of rechtstreeks op tv met als receiver een Sony-

GoogleTV, Boxee (D-Link) of Slingcatcher. Bij een goede verbinding is hd-kwaliteit 

mogelijk (of terug te zetten). Het New Yorkpakket is duur (120 dollar), dat van San 

Francisco goedkoper (65 euro). Maar er is ook een pakket voor 5 dollar. Per maand 

allemaal… Natuurlijk zijn er ook andere manieren op naar tv uit de USA te kijken: via 

internet (iptv). Zoals via Delicast en via wwiTV. 
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Astra 19 oost 

 (24 juli) Nice TV is eigenlijk radio maar heeft ook een video: ‘visual radio programma’. 

Duits, fta; 

 

 (30 juli) MünchenTV HD, testuitzending. Start: 20 september. Fta; 

 

 (01 aug) NPO Radiozenders weg van Astra 19. Nu enkel via Astra 23 oost; 

 (06 aug) BVN TV verscheen op 11185 V, fta. Straks de nieuwe frequentie?; 

 (06 aug) ORF HD (negen verschillende), code; 

 (15 aug) Bibel TV HD is officieel gestart, fta. 
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Astra 23 oost 

 Geen bijzonderheden te melden. 

 

Astra 28 oost 

 (30 juli) nieuwe frequentie voor o.a. Boomerang, Cartoon Network en CNN; 

 (5 aug) TruTV begon fta als onderdeel van Freesat. Met veel chatshows uit de USA 

(persbericht hier); 

 

  (06 aug) Ary News (Aziatisch), fta; 

 

 (08 aug) Information TV +1 naar andere frequentie, fta; 

 (10 aug) MTV Summer, code; 

 (12 aug) CBBC (sd en hd) naar andere frequentie, fta; 

 (13 aug) ACBN (Zuid-Afrika, reli), fta; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.onastra.com/19881793/05-8-14-New-Channel-More-Viewers-For-Freesat


  UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 8   

 

21 aug 2014  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 9/29 
 

 

 (15 aug) SuperCasino, fta. 

 

Hotbird 13 oost 

 (29 juli) BBC Arabic (radio en tv) naar andere frequentie, fta; 

 (04 aug) RAI 2 en 3 HD op nieuwe frequentie, code;  

 (08 aug) Oekraïne begon op 11623 V met testuitzendingen (Ukraine Today). De 

echte start staat gepland voor 24 augustus; 

 

 (12 aug) RomaUno, fta op nieuwe frequentie; 

 (13 aug) Polonia 1 en Tele5 (Pools), nieuwe frequentie, fta; 

 (15 aug) Polsat News 2, code; 

 (15 aug) Medjugorje TV, reli, fta. 
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Weetjes 

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

 De NPO is door de ACM op de vingers getikt. Reden: de NPO overtreedt de 

cookie-regels. Gebruikers van NPO-sites worden onvoldoende geïnformeerd. Binnen 

vier weken (na 31 juli) moet de NPO haar cookie-beleid aanpassen op straffe van 

een dwangsom van € 25.000,- per week (max. € 125.000,-). Bron: ACM. Laten we 

hopen dat deze correcties geen gevolgen hebben voor streams en applicaties zoals 

UitzendingGemist; 

 

 De VRT gaat nog niet over op HbbTV. Vorige maand stelden we via e-mail de VRT 

de volgende vraag: “Nederland 1, 2 en 3 via de satelliet hebben HbbTV. Makkelijk 

voor o.a. Uitzending Gemist. Ik kijk graag naar Een, Canvas en Op12. Mis wel eens 
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een programma...  Vraag: zijn er bij de VRT al plannen om HbbTV aan het digitale 

(satelliet)signaal toe te voegen?” Het antwoord kwam al twee dagen later: 

“Momenteel zijn er geen plannen om  HbbTV uit te rollen op 1 van onze 

distributieplatformen. 

Ook is het zo dat wij op een andere manier omgaan met de dienst "uitzending 

gemist". In België zijn de diensten "Ooit" en "Net Gemist" betalende diensten die 

aangeboden worden door de providers van digitale televisie (Telenet en Belgacom). 

Online kun je enkel gratis afleveringen van nieuws en duidingsprogramma's 

herbekijken.  

Dit is onder andere doordat de openbare omroep op een heel andere manier 

gefinancierd wordt dan in Nederland. 

Met vriendelijke groet, 

Klantendienst VRT”  

 De NPO heeft sinds begin augustus haar layout van HbbTV vernieuwd. Het past beter 

bij alle digitale platformen van de publieke omroep. Bron: Telecompaper; 

Sinds 6 augustus geeft UPC ook HbbTV van de NPO door. Het is daarmee de eerste en 

vooralsnog enige kabelaar die dit doet. Canal Digitaal gaf het HbbTV-signaal al langer 

door. Bron: Tweakers.net; 

 

 TelecomPaper meldt 31 juli: “M7 Groep in nieuwe handen, LTE als alternatief voor 

broadcast TV. De M7 Groep krijgt een nieuwe meerderheidsaandeelhouder, het 

Franse private equity huis Astorg Partners. Astorg neemt de aandelen over van 

Providence”; 

 Wat wordt de toekomst van DVB-T in Nederland? Het Ministerie van Economische 

Zaken hield tot 28 juli de mogelijkheid tot meedenken door middel van een 

internetconsultatie (zie hier). De vijf openbare reacties zijn hier te lezen. Een 

samenvatting werd gegeven door MediaMagazine: eigenlijk wil iedereen na 2017 een 

overstap naar DVB-T2 (zie hier); 
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http://mediamagazine.nl/televisienieuws/5708-npo-wil-snelle-overstap-naar-dvb-t2
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 Apple-TV heeft nieuwe software. Een nieuwe interface die meer in de lijn ligt met 

andere Apple-software (iOS en OS X). Nieuw ontworpen iconen en dunner/strakker 

font. Bron: 9to5Mac; 
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 Oorspronkelijk zou de Europese Commissie 17 oktober uitspraak doen over de 

overname van Ziggo door Liberty Global. De EC heeft echter meer informatie nodig 

en de datum voor onbepaalde tijd opgeschoven. Aldus valt op de maken op de site 

van de EC. Woordvoerder Bert Holtkamp houdt er alle vertrouwen in. De overname 

zou eind dit jaar rond moeten komen. Liberty Global zou Film1 van de hand willen 

doen. Zie ook dit bericht bij persbureau Reuters; 

 

 UPC-cijfers (NL): min 18.000 analoge klanten, plus 5.900 digitale klanten. Per saldo 

de afgelopen maanden dus bijna 12.000 minder klanten. Ten opzichte van een jaar 

geleden heeft UPC 68.000 klanten verloren (- 4%). Resteren 1,6 miljoen. Deze 

namen wel meer diensten af. Bron: Tweakers.net. Het ED meldt echter een stijging 

van 8.000 klanten naar een bestand van bijna 3,7 miljoen. Bron: ED. Zeg het maar… 

 

 

 CanalDigitaal is een samenwerking aangegaan met Online.nl. Het product ‘Alles 

in 1’ is hiervan het resultaat. Bron: CanalDigitaal. Ze omschrijven het als volgt: 
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 Zie ook de site van Online.nl waar deze actie staat. De tv zal niet via de satelliet 

komen (postcodecheck is nodig: niet overal ligt goede (glasvezel)kabel). 

 Sommige mensen willen alle zenders, voor sommigen is het teveel. Zij verwijderen 

daarom in Kanalenlijst Hans (of een andere) ongewenste boeketten/zenders. Het 

verwijderen van kabelboeketten lukte iemand in eerste instantie niet goed. Later wel. 

Zie dit draadje mocht je hetzelfde ‘probleem’ hebben; 

 Er komt een nieuw type usb-stekker (3.0, type C). Op 12 augustus maakte USB-IF dit 

bekend. USB = Universal Serial Bus. IF = Implementers Forum. Deze stekker zal 

straks de standaard worden. Ze past niet op eerdere versies, een adaptor is dan 

nodig; 

 

 

 Netflix bereikte in Q2-2014 maar liefst 7% van de Nederlanders. In Q4-2014 was 

dit 4%. Zie voor het volledige bericht en andere cijfers Telecompaper; 

 YouTube start een muziekkanaal waarop men zich kan abonneren. Prijs: $10.- per 

maand. Dit abonnement is inclusief toegang tot Google Play Music, dat de naam 

Google Play Music Key meekrijgt. Google zou de afgelopen tijd 20 miljoen nummers 

in hoge kwaliteit aan Music Key hebben toegevoegd. Advertentievrij te beluisteren. 

Bron: Android Police; 

 

 Het Turkse Vestel gaat mogelijk 3D-tv’s laten maken in Bergen op Zoom. Ze 

gebruiken de nieuwe techniek van SeeCubic, een Eindhovens bedrijf. SeeCubic is 

ontstaan uit Philips. Ze hebben zich gespecialiseerd in een 3D-technologie waar 

geen bril voor nodig is. Het principe berust op de stereoscopische/holografische 

(ansicht)kaart met ‘ribbeltjes’ (bij bewegen ogen verspringt het beeld). De 

beeldkwaliteit is super: Ultra-hd. Bergen op Zoom zou in beeld zijn omdat 

sigarettenfabriek Philip Morris 28 augustus de productie staakt. Bedrijfshallen en 

personeel zijn dan beschikbaar. Het zou een werkgelegenheid voor wel 1.000 

personen kunnen betekenen. De productie kan eind 2015/begin 2016 van start gaan. 
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Het doorgaan is echter nog niet zeker. Bron: Eindhovens Dagblad (16 augustus en 

18 augustus). 

 

 

 

Receivernieuws 

Atemio Nemesis Full HD 1080p Triple Linux Receiver 

Een beschrijving (met vele afbeeldingen) van de Atemio Nemesis Full HD vind je hier. 

 

Triple = drie tuners mogelijk.  
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Bijzonderheden: ingebouwde wifi, twee kaartlezers, twee camslots, drie usb-poorten, hdmi 

met zowel een in- als uitgaand signaal. 

Zie o.a. het Fieltshopforum voor technische details. Er is een OpenATV-image voor deze 

receiver. Voor OpenPLi is er vooralsnog geen image. 

Atemio kondigde ook de 6000-serie aan. Binnenkort (coming soon)… 

 

Zie voor een eerste test/bevinding hier.  

Dreambox 7080HD 

TecTime TV (Dr. Dish) deed navraag naar de nieuwe aangekondigde Dreambox 7080 HD. 

Laten we voorzichtig voor de Nederlandse markt (zo die er nog is voor Dreambox) zeggen: 

voor de Sint en iets IN de 600 euro.  

 

Op YouTube zijn twee video’s (deel 1 en 2) te zien met een DM7080HD op de testbank. Zie 

hier voor deel 1 en hier voor deel 2. Met commentaar… 

 

ET7000 en ET7500 

Nog even geduld… de ET7000 en ET7500 zullen binnenkort op de markt verschijnen. 

Daarna even kijken of er een geschikt image voor is. OpenATV lijkt zich al voor te bereiden 

(zie brochure). Of zie hier. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=14844.0
http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=atemionemesis
http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=atemionemesis
http://openpli.org/forums/topic/33331-atemio-ondersteuning/
http://www.atemio4you.com/atemio-board/announcements-ankuendigungen/328-atemio-6000-series-coming-soon.html
http://www.atemio4you.com/atemio-board/general-information-allgemeine-informationen/222-atemio-nemesis-arrived.html#post1663
http://www.dream-multimedia-tv.de/
https://www.youtube.com/watch?v=N-UFryXMI5M
https://www.youtube.com/watch?v=5tCcyIY7J10
http://www.opena.tv/xtrend-et7000-7500-a/8804-xtrend-et7x00.html
http://www.opena.tv/xtrend-et7000-7500-a/9010-preview-test-neue-xtrend-et7500.html#post74421
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Voordelen beide: snelle opstarttijd. Dual Core CPU, 256 Mb. eSATa-poort voor externe 

harddisk (die geen aparte voeding nodig heeft). Beide worden geleverd met S2-tuner. 

 

ET7500: kan ook een tweede tuner (S/S2, C of T/T2) herbergen. Harddisk 2,5” kan worden 

ingebouwd. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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Samenvatting ‘test’ OpenATV-forum: 

 

 

 

GigaBlue HD Quad Plus 

Deze receiver is onder andere door Michel van Sat4All op de testbank gelegd. De 

aankondiging van zijn review vind je hier.  

Michel uit zijn teleurstelling in de Duitse en Nederlandse importeur. Deze wilde geen 

exemplaar leveren. Van een Belgische firma kon een demo-exemplaar gekocht worden.  

Michel geeft de ontvanger 4 van 5 sterren. Lees zijn review zelf, we gaan het hier niet 

herhalen. 

In de eigenlijke review valt nog een teleurstelling naar het team van OpenPLi te lezen. Deze 

zou de ontvanger niet willen ondersteunen.  

 

Hier de link naar de site van de GigaBlue HD Quad Plus. 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.sat4all.com/forums/topic/341498-review-gigablue-hd-quad-plus/
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GigaBlue IP box 

Op 1 augustus verscheen op het Fieltshopforum het bericht dat een nieuwe telg van de 

GigaBlue-familie binnenkort leverbaar is. De IP box. Zie daar de video vanaf 3 minuten (of 

hier rechtstreeks van YouTube). 

Met een IP Box en een ethernetverbinding kan een moeder-receiver van GigaBlue (!) in het 

huis-netwerk verbonden worden. Een IP Box heeft geen tuner maar kijkt via de tuner van de 

moeder. Een systeem dat we al eens eerder beschreven (‘Mounten tweede receiver via IP’, 

UP/DOWNLINK 2014, nummer 1, pagina 14). Nu dus in een apart kastje, zonder tuner. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=15182.msg42901#msg42901
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HtDHVUO9lK0
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/updownlink_2014_1.pdf
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Prijs in Duitsland: 99 euro. Naar verwacht eind augustus in Nederland voor ietsje meer 

(hogere btw).  

Let wel: de moeder moet een GigaBlue-ontvanger zijn. Iedere GB wordt gevonden, andere 

merken niet.  

Verder leuk te weten: er kan een beugel bijgekocht worden waarmee de IP Box achter de tv 

gehangen kan worden. Vandaar het ‘IR IN’ (extern infrarood-oog).  

Een preview is gemaakt door de Duitse satellietsite Satvision, zie hier de review.  

 

De IP-Box zal half – eind september in Nederland leverbaar zijn. 

 

GigaBlue HD 800 UE  + SE V2 

Gevonden op het Fieltshopforum GB UE+ SE: opvolger V2 van de GigaBlue HD 800 SE en 

UE. De nieuwe receiver heeft meer flashgeheugen. Namelijk 256 in plaats van 128 Mb 

(eerste generatie).   

 

De opvolger V2 wordt over enkele maanden op de markt verwacht. Officiële benaming: 

GigaBlue HD 800SE Plus V2 en GigaBlue HD 800UE Plus V2. 

 

    

Mogelijk in een volgend nummer een test (bij deze de oproep aan lezer/eerste gebruiker). 

 

Horizon Mediabox 

UPC gaat nieuwe software sturen naar de Horizon Mediabox. Dit gaat gefaseerd (van 18 

augustus t/m 12 september, zie overzicht). Slim voor het geval er (weer) kinderziektes 

inzitten. De update gaat automatisch. 

De H3-software kan meer ‘codecs en containers’ ondersteunen. Hier meer informatie. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://satvision.de/tests/gigablue-ip-box-preview-2082
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=15182.msg43022;topicseen#msg43022
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=16127.msg43188#msg43188
http://www.upc.nl/klantenservice/horizon/software-update/
http://tweakers.net/nieuws/97889/upc-begint-met-uitrol-nieuwe-h3-firmware-voor-horizon-mediabox.html
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Mut@nt HD 2400 

Een thans voor ons nog onbekend merk en type. Binnenkort op de markt in Duitsland en 

Nederland voor zo’n 400 euro. Een Linuxontvanger die wordt geleverd met twee DVB-S2-

tuners en plaats heeft voor nog twee tuners (S2, T/T2/C). Zie hier bij OpenATV voor meer 

details. Ze hebben er al een image voor. 

 

 

VU+ 

Voor bezitters van een VU+ die ‘meer willen weten’ van hun receiver is er door Dr. Dish een 

VU+workshop gemaakt. Maar ook voor anderen: veel is basisinformatie voor Enigma-2-

ontvangers. 

Via YouTube te volgen (mocht deze link niet meer werken, zoek bij YouTube op 

VU+Workshop).  

 

Men is nu bij deel 8. Mocht deze niet te vinden zijn, ga naar de website van TecTime TV. 

Daar staan alle uitzendingen met link naar YouTube, dus ook nummer 8. 

Let wel: het image die in deze Video’s gebruikt is is de fabrieksimage. Er zijn nog meer 

(uitgebreidere) images die door de diverse groepen vrijwilligers gebouwd zijn.  

Elke image heeft zo eigen opbouw en kan er in meer of mindere mate er anders uitzien (ook 

de menu structuur) dus ook iets afwijken ten opzichte van de uitleg in de video. Daarom kan 

de in de uitleg aangegeven beelden er bij de diverse ander images er net weer even anders 

uitzien.  

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.opena.tv/mut-nt-hd2400/8589-erster-test-der-final-mut-nt-box.html
http://www.opena.tv/mut-ant-images/download-313-mut-nt-hd-2400-a.html
https://www.youtube.com/watch?v=dHYLGoQISvM&list=PLwVNbOqrZ5k9ljKVJwCxnp2xcKgL8SD37
http://www.tectime.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=RwiwC0JOP7w&feature=youtu.be
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VU+ Solo SE 

Meer VU+ nieuws. En wel over de VU+ Solo SE. In nummer 7 schreven we over deze 

nieuwe ontvanger (pagina 14). Er was toen nog geen OpenPLi-image voor beschikbaar. 

Naar we begrijpen komt dit omdat VU+ geen testexemplaar beschikbaar heeft gesteld. Het 

advies van het OpenPLi-team aan kopers is dan ook: richt je tot VU+! 

Tot die tijd zul je het moeten doen met het originele VU+-image of een VTI (zie hier), of een 

OpenATV-image. 

 

Een ander ons nog bekend image voor de Solo SE is dat van Blachole images. 

Images-nieuws 

In deze rubriek nieuws uit diverse images. Alfabetisch: 

OpenATV 4.2 

Heb je nog de eerste versie van OpenATV (4.1)? Mogelijk is een upgrade naar 4.2 dan iets 

voor je. Vanaf 16 augustus een feit. Hier meer informatie over 4.2. Je vindt daar onder 

andere voor welke receivers dit image geschikt is. Staat je ontvanger er bij? Ga dan naar 

deze site voor een download. Of naar dit alternatief. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/updownlink_2014_7.pdf
http://openpli.org/forums/topic/34401-pli-image-support-for-vusolo-se/#entry435075
http://openpli.org/forums/topic/34401-pli-image-support-for-vusolo-se/#entry439195
http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Database
http://www.opena.tv/vu-plus-images/download-309-vu-plus-solo-se.html
http://www.opena.tv/ank-ndigungen/8820-openatv-4-2-ist-da.html
http://www.opena.tv/downloads/1-openatv-4-2-images/
http://www.opena.tv/downloads/1-openatv-4-2-images/
http://images.mynonpublic.com/openatv/current/
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Je kunt natuurlijk nog met 4.1 gewoon blijven kijken. Maar updates: daar doet men niet meer 

aan. Versie 4.1 wordt ‘bevroren’.  

 

Hoe gaat de update naar 4.2? Op de site staat “Update von openATV 4.1 auf 4.2 nur über 

Online Flash oder USB Flash.” Oude instellingen komen niet terug, deze moeten worden 

geherinstalleerd. Kanalenlijsten gaan wel over. 

 

Let op: heb je een GigaBlue Quad dan moet de bootloader eerst geactualiseerd worden 

naar die van 24 juli 2014. Zie hier. En hier. 

 

Als je dit bericht leest lijkt het ook nuttig (is niet hetzelfde als strikt noodzakelijk) voor andere 

receivers. Deze zet je op dezelfde manier er in als flashen van een image (bestand 

downloaden, uitpakken en de gehele mapstructuur op een stick zetten, enz. enz.). Kan geen 

kwaad: doen voor de zekerheid. 

 

Fritz!Box 

Er is een software-update voor Fritz!Boxen. Aldus TecTimeTV Newletter. Het gaat om versie 

6.20. Vooralsnog alleen voor het type 7490. Andere types volgen later. 

 

OpenPLi 

Bij een aantal OpenPLi-gebruikers deed zich een vreemd verschijnsel voor. Na het 

downloaden van ‘Kanalenlijst Hans’ stonden plots boeketten door elkaar. Zelfs zeer oude 

boeketten (van jaren terug) werden zichtbaar.  

Deze gebruikers hadden in het verleden de kanalenlijst zelf overgezet (DreamSet of DBE) en 

waren daarna overgegaan op het automatisch bijwerken door middel van de software-update 

van OpenPLi. En nu dit dus… 

mailto:specials@detransponder.nl
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  UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 8   

 

21 aug 2014  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 24/29 
 

 

Opnieuw overzetten (pc naar sat) hielp niet.  

Als je via OpenPLi – Menu de Favoriet/Bouquet verwijdert wordt er “.del” achter de 

bestandnaam gezet en is deze daarna niet meer zichtbaar in OpenPLi, maar het boeket 
staat nog wel als “userbouquet.xxxxxx.tv.del”(of radio i.p.v. tv) in /etc/enigma2. 

Samenvattend kan je op twee manieren de oude bestanden/boeketten verwijderen en wel 
via OpenPLi-menu of via een FTP programmma (zoals bv DCC). 

Via OpenPLi-menu: 

- roep de kanalenlijst op zoals je gewend bent; 

- kies Favoriet (blauwe knop); 

- selecteer het Bouquet/Favoriet welke je wil verwijderen; 

- druk op Menu van je afstandsbediening; 

- selecteer ‘Invoer verwijderen’; 

- dan zie je ‘weet u zeker dat u dit wil verwijderen?’ en kies ‘Ja’; 
- gereed! 

Via FTP: weghalen van alle boeketten (met een ftp-programma, zoals DCC, ga naar 
/etc/enigma2), verwijder wat je wil.  

Is je dit allemaal te lastig? Dan maar flashen (clean begin maken).  

Op het OpenPLi-forum werd deze zaak als vraag uitgezet. Van Littlesat kwam snel een 

antwoord: “Het is inderdaad nu zo dat spookpakketjes nu ook ingelezen worden. Dat zijn 

bouquetfiles die geen verwijzing hebben in bouquets.tv of bouquets.radio... 

 

Dat kan handig zijn als je bij gedownloade settings een eigen bouquet wilt toevoegen... Of 

als je een fastscan of cablescan hebt gedaan... Dan komen deze ook terug... 

 

Maar als er spookpakketjes staan dan komen die terug. Even met enigma2 verwijderen en 

ze staan op /etc/enigma2 op je box met een .del er achter...  

Als je ze helemaal nooit meer wilt zien dan haal je daar ff al die del files weg... Ben je 

meteen geheel van je spookbestanden af. Feitelijk hebben die al heel lang je box vervuild!” 

mailto:specials@detransponder.nl
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Voor meer details verwijst Littlesat naar dit bericht. En dit. En de daarop volgende uitleg. 

Volgens Littlesat komen ‘spookboeketten’ bovenaan. Maar goed, mocht het zich voordoen 

dan weet men nu wat de oplossing is. 

Al zou het probleem niet meer voor mogen komen. Littlesat heeft de fout ontdekt (zie ook 

item 13) en deze zou hersteld zijn. 

Het OpenPLi-team sleutelt regelmatig en fors aan het image. Zoveel zelfs dat men adviseert 

een backup te maken. Mocht het na een software-update mis zijn dan is de backup zo weer 

teruggezet. Aldus deze mededeling (gezien 11 augustus): 

 

Plugin-nieuws 

 

BackupSuite  

Gebruikers van de BackupSuite: Lees dit aub! 

Pedro_Newbie gaat maar door. Op 8 augustus schreef hij het volgende: “Met ingang van 

vandaag wordt de BackupSuite voortaan rechtstreeks gebouwd door OpenPLi vanaf mijn 

Github repository.” 

NB: GitHub is een website die gebruikmaakt van Git (software) om in groepen aan 

softwareontwikkeling te doen. 

Dit betekent dat je de volgende procedure eenmalig moet uitvoeren wil je dat de updates van 

BackupSuite-plugin automatisch worden meegenomen indien je OpenPLi update. 

Zorg dat je eerst de OpenPLi-software op de laatste stand brengt door deze te updaten. 

Pedro_ Newbie schrijft in bovenstaande link: 
“Voor de gebruikers heeft deze aanpassing dus weinig tot geen consequenties behalve dat 
de huidige BackupSuite eerst verwijderd moet worden (via: Menu -> Applicaties -> Rode 
knop / Verwijderen -> Extensions -> Backupsuite).  

mailto:specials@detransponder.nl
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Daarna moet de BackupSuite weer geïnstalleerd worden (via: Menu -> Applicaties -> 

Groene knop / Downloaden -> Extensions -> backupsuite (1.0+git##)).  

Als laatste moet je nog even Enigma2 herstarten om de veranderingen juist door te voeren. 
Vanaf daarna worden alle wijzigingen aan de BackupSuite automatisch doorgevoerd in 

OpenPLi.  

Voordeel voor moderator Littlesat. Hij hoeft de BackupSuite niet meer handmatig te uploaden 
naar de 3rd party feeds van alle ondersteunde ontvangers.  

De allereerste keer dat je een backup maakt met de nieuwe BackupSuite zal de verwachtte 
snelheid niet juist zijn, de eerste keer wordt uitgegaan van een snelheid van 250 KB/s. Als de 
backup klaar is wordt de echte snelheid berekend en die wordt gebruikt voor de 
snelheidsberekening van de volgende backup en zal dan wel accuraat zijn.  

Met dank aan Littlesat en Radxnl voor de support”. 

Ook heeft BackupSuite heeft wéér belangrijke een update ondergaan. Thans naar versie 

18.0. En (via software-update) naar 18a. 

 

Pedro: “De laatste versie is nu genummerd 18.0a van 19-08-2014 (dus 20 augustus vers in 
het image). 
De laatste toevoeging is dat de driverversie in het begin van de logfile wordt opgenomen en 
alle geïnstalleerde pakketten aan het einde van de logfile worden opgesomd. Dit kan 
makkelijk zijn bij het terugzoeken naar een bepaalde backup waar bijvoorbeeld gezocht 
wordt naar een bepaalde driverversie.” 
 

OK… wat betekent dat allemaal? We hebben Pedro_Newbie vier vragen voorgelegd en 

kregen keurig antwoord.  

V: waarom je deze wijzing hebt doorgevoerd? 

A: Dit heb ik gedaan op verzoek van Littlesat van OpenPli, hij zette altijd de nieuwe versie, 

die ik dan per PM aan hem toestuurde, in de 3rd-party-feeds van de betreffende receivers 

(alle door OpenPli ondersteunde receivers minus de Dreamboxen). Dit had dus altijd de 

aandacht nodig van Littlesat en het nodige handwerk om de BackupSuite te uploaden naar 

de diverse feeds.  

Nu plaats ik de BackupSuite op Github waar ik mijn wijzigingen doorvoer. De wijzigingen 

maak ik eerst lokaal op mijn PC waarna deze gesynchroniseerd worden naar Github. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Alle wijzigingen worden nu automatisch ’s nachts verwerkt tijdens het bouwen van de nieuwe 

images voor Openpli en in de updates voor de ondersteunde receivers. Dus hetgeen ik de 

dag ervoor gewijzigd heb in de BackupSuite is automatisch de volgende dag beschikbaar in 

de update. Als je dus de volgende dag de update laat lopen op je ontvanger dan krijg je 

automatisch de gewijzigde onderdelen ook op je ontvanger. 

V: op welke images zijn deze wijzigingen/ actie’s van toepassing? 

A: het automatische bouwproces geldt alleen voor OpenPli. Andere images kunnen ook 

eventueel automatisch de BackupSuite bouwen op hun eigen images maar dat is geheel aan 

de imagebouwers. Een ieder is vrij om de data te gebruiken. Veel imagebouwers gebruiken 

een soortgelijke plugin, al dan niet afgeleid van de BackupSuite. 

V: wat moet men doen? (heb je eigenlijk al vermeld in het draadje). 

A: inderdaad in het draadje staat precies wat er moet gebeuren. Er is echter 1 maar, voor de 

ET8000 en de ET4x00 is er nog steeds een probleem met de 3rd-party feed. De ‘oude’ 

BackupSuite staat daar nog steeds in genoemd terwijl deze wel verwijderd is, er is een 

probleem met het bouwen van de feed is mij verteld. Ik weet dus niet of het probleem binnen 

korte termijn opgelost wordt. 

V: wat is nieuw bij versie 18.0? 

A: Wat er in versie 18.0 is gewijzigd is onder ander dat er nu eerst gevraagd wordt of je echt 

een backup wilt maken als je op de groene knop drukt, dit om te voorkomen dat als je per 

ongeluk op de groene knop drukt er meteen een backup gestart wordt en je daardoor een 

paar minuten moet wachten voordat je weer verder kunt. 

Verder is de ondersteuning voor nieuwe ontvangers toegevoegd namelijk de Xtrends 

ET7000 en ET 7500 (beide momenteel nog niet op de markt maar wel getest met de 

BackupSuite). Ook toegevoegd zijn de Mutant/Opticum HD2400 en de HD1100. 

Op korte termijn staan ook nog de Formuler F1 en F3 op het programma om te 

ondersteunen en waarschijnlijk nog meer modellen. 

Tot slot: In de toekomst zal het wijzigingsproces iets anders verlopen, vaker kleinere 

wijzigingen omdat het eigenlijk een continu proces is waarbij de plugin aangepast kan 

worden. 

 

DreamBoxEdit 6.0.0.2 

Voor wie geen DreamSet maar DBE gebruikt: er is een nieuwe versie, 6.0.0.2. Zie hier voor 

de download en de beschrijving van wat nieuw is. 

New in 6.0.0.2: 
- fixed UTF-8 conversion errors on copy&paste of services/markers; 
- some GUI improvements. 
 

Op YouTube is een uitleg te vinden over DBE 6. Je moet dan wel ruim 33 minuten naar een 

Duitstalig verhaal luisteren. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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Op de camping… 

Nee, geen item over een simpel campingsetje. Maar een vooraankondiging over de 

installatie door ons redactielid Rob van een professioneel netwerk op ‘zijn’ camping.  

Rob wist eind juli mee te delen geslaagd te zijn met de primaire opstelling: schotel met vier 

lnb’s en switch (zie afbeelding). Er moest nog worden geoptimaliseerd. Er waren toen al 

twaalf gebruikers aangesloten, uitbreiding naar 26. Nog wat cijfertjes: 600 meter coax 

gebruikt, kortste lengte 21 meter en langste 77 meter. Alles keurig in de grond. Iedere 

standplaats krijgt dan een afgiftepunt. Van daaruit kan de campinggast een kabel trekken 

naar de eigen ontvanger. Zo heeft iedereen satellietontvangst, ook degenen die ongunstig 

staan (bomen).  
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Binnenkort een verslag van Rob. 

Bijeenkomst Satellietclub De Transponder 

Zaterdag 30 augustus, vijfde zaterdag in verband met de vakantie, is er in Apeldoorn weer 

een bijeenkomst voor leden van satellietclub De Transponder. Inmiddels is het 100ste lid al 

genoteerd! Ook andere sathobbyisten zijn welkom eens te komen kijken.  

Misschien dat de ET7000 en ET7500 te zien zijn.  

Zie hier voor de overige datums van 2014. Je kunt daar ook een e-mailadres achterlaten. 

Dan krijg je een seintje als er een nieuwe UP/DOWNLINK of Kanalenlijst Hans is. Inmiddels 

zijn al 305 adressen gepost… 

 

En… alles gelezen hebbende… tevreden of opmerkingen?  

Geef ze ons door via specials@detransponder.nl 
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