
  UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 1   

 

22 jan 2015     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 1/20 
 

Voorafje 

Het jaar 2015 zal zeker het jaar worden van de aanslag op de vrijheid van meningsuiting. 
Zondag 11 januari gingen miljoenen in Parijs de straat daar voor op. Te volgen via menig 
nieuwszender: zappen van BBC, Sky, TF1, France2, enzovoort. Alle (nieuws)zenders 
brachten dit. Vrijheid van ontvangst via internet en satelliet is broodnodig. Los van 
gecodeerde zenders: geen jamming van welk signaal ook zou mogen.  
Met onze hobby vangen we veel beelden en geluiden op. In ons blad hier meer de nadruk 
op de techniek. 
 
De redactie (Hans, Gerard, Rob en Rob). 
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen 

In deze rubriek na algemeen omroepnieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde 

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

Algemeen omroepnieuws 

 Mubasher Misr (Live Egypt) is (tijdelijk?) gestopt. Het gaat om een Egyptische tv-

zender van Al Jazeera. Eerst zouden de juiste vergunningen met de overheid geregeld 

moeten zijn, aldus de BBC; 

 Omroep Zeeland vierde 1 januari haar 25-jarig bestaan. Bron: Omroep Zeeland; 

 Top 40 Radio is het nieuwste station van Radio 538 en de Stichting Nederlandse Top 

40. Top 40 Radio komt in de plaats van Top 40 Hitslijst en is via internet te beluisteren; 

 

 In Kanalenlijst Hans zijn behalve satelliet- en kabel-zenders ook streams te vinden met 

video en audio-broadcasters. Deze streams worden regelmatig aangevuld door 

gebruikers (waarvoor dank). Een van hen tipte deze site: Radio? Sure! Met zeer veel 

radiozenders aanklikbaar. Mocht je daar zenders tegenkomen die een welkome 

aanvulling zouden zijn voor Kanalenlijst Hans dan mail een voor een Enigma-2 werkende 

stream naar ons account specials@detransponder.nl. Voor Nederland vonden we al 705 

actieve streams… Een belangrijk gedeelte van de aangegeven streams kan 1:1 in 

Dreamset of DreamBoxEdit (DBE) geplakt worden. Dus is er in dit geval geen extra 

software noodzakelijk om de streams te detecteren (zoals verwoord in de special 

‘streams v1.1a URL-streams achterhalen en plaatsen in een kanalenlijst, versie 1.1’). 

 

 

 Het Veldhovense/Eindhovense bedrijf Dimenco heeft een overeenkomst gesloten voor de 

productie van 3D-tv’s in Korea door Skymedia. Met de Dimenco-techniek is geen aparte 
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3D-bril nodig. We schreven hier al eerder over. De tv’s variëren van 50 tot 65 inch. Het 

nieuws werd bekend gemaakt op de CES; 

 

 Meer CES-nieuws via NU.nl. Daar is een speciale gadgetrubriek gemaakt, met o.a. goed 

overzicht van alle tegenwoordige verschillen in tv-technologieën; 

 

 In 2016 zullen maar zes omroepen deel mogen uitmaken van de Nederlandse Publieke 

Omroep (NPO). Deze zes zijn: AVROTROS, KRO-NCRV, BNN-VARA en de zelfstandige 

omroepen EO, Omroep MAX en de VPRO. De omroepen PowNed, WNL en HUMAN 

krijgen een aspirant-status en moeten gaan samenwerken met de andere omroepen of 

met taakomroep NTR. Bron: Rijksvoorlichtingsdienst en Villamedia; 

 

 Het kan zijn dat het beeld en geluid op NPO-zenders via Canal Digitaal niet 

synchroon gaat. Hier wordt aan gewerkt; 

 

 Dit blijkt een probleem te zijn veroorzaakt door de nieuwe uitzendstraat van de NPO. Ook 

andere providers hadden er last van (bron: TotaalTV); 

 

 Nostalgienet is in andere handen overgegaan. Koper is de Just Media Group. Deze wil 

meer eigen producties op Nostalgienet. Denk aan Wie van de drie en Zo vader, zo zoon. 

Hiermee zou Nostalgienet meer een basiszender worden in plaats van een zender in een 
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pluspakket. Lees: voor een grotere markt en commercieel aantrekkelijker. De zender 

bestaat sinds 2008 en is in 4,5 miljoen huishoudens te zien. Wekelijks trekt de zender 1 

miljoen kijkers. Bron: Broadcast Magazine en Nostalgienet; 

 

 

 EBS en EBS+, de tv-zenders van de Europese unie, gaan per 26 januari in hd uitzenden. 

Deze zenders zijn fta te ontvangen op 9 oost. Bron: Europese commissie. 

 

Astra 19 oost 

 2712. Op 27 december vielen de VRT 1 en 2 radiozenders uit op veel Linux-ontvangers. 

Er ontstond een aardige discussie naar de oorzaak. Op 29 december was eerst VRT 2 

weer hoorbaar en even later volgde VRT 1. Oorzaak? Onbekend; 

 3112. Sat 1 Gold HD, Duits, code; 

 0101. TVP-zenders (Polen) verdwenen van 19 oost. Nu enkel nog via Hotbird; 

 0501. De kerst-filmzenders op diverse satposities kregen hun oorspronkelijke naam 

weer; 

 0801. Sparhandy TV, test, fta, start 0102; 
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 1301. Diverse wijzigingen in Franse zenderaanbod/transponders; 

 1901. Nickelodeon HD, Spaans, code. 

 

Astra 23 oost 

 1201. De transponder 11914 H werd in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 januari 

gewijzigd. S werd S2 (8PSK), 27500 werd 29900 en de FEC 2/3. Betreft de radiozenders: 

100% NL, Arrow Classic Rock, BNR Nieuwsradio, Classic FM, Radio 10, Radio 538, 

Radio Gelderland, Radio Oost, Radio Veronica, Sky Radio, Slam! FM, NPO Radio 1, 

NPO Radio 2, NPO Radio 3, NPO Radio 4, NPO Radio 5, NPO Radio 6 en FunX. En de 

tv-zenders: Omroep Brabant (uitzendtijden: 06.00-00.00 uur), TV West (uitzendtijden: 

06.00-00.00 uur), Omrop Fryslân, TV Drenthe, TV Gelderland, TV Noord, TV Oost, 

Hustler HD (uitzendtijden: 00.00-06.00 uur), Comedy Central, Discovery Channel, 

Eurosport SD, Fine Living, Food Network; 

 TotaalTV meldt dat Discovery HD Showcase gaat verhuizen. Canal Digitaal gaat deze 

zender in de toekomst via 11797 H aanbieden. Tijdelijk simultaan met de huidige 

transponder. 

 

Astra 28 oost 

 1801. TVC News +1, Nigeria, fta; 

 

 1801. STV Edingburgh, Engels-lokaal, code. 

 

Hotbird 13 oost 

 Poolse zenders concentreren zich op 13 oost. Provider NC+ gaat over op mpeg-4. 

Bezitters van een mpeg-2-ontvanger kunnen zich melden. Ze krijgen dan zonder extra 

kosten een andere ontvanger. Zo valt hier te lezen: 

mailto:specials@detransponder.nl
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 3112. Colombo TV, Sri Lanka, fta; 

 

 1401. PBC Tapesh, Perzisch, fta; 

 1401. Family 1, fta, Arabisch? Progressief?; 

 

 1401. BBC Brit Poland, Polen, code; 

 1501. Class TV Moda, Italië, fta; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 1601. Amana TV, Arabisch, fta. 

 

 

Overig: kabel-tv en streams 

 UPC bleef zenders verplaatsen. 

Weetjes 

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

 RTL NL zet meer in op haar internetdochter Videoland. Zo zullen diverse programma’s 

voor ze op tv komen daar eerst te zien zijn (lees: tegen betaling!). Bron: Emerce; 

 De integratie van Ziggo en UPC begint in het noorden van Nederland. Doel is te komen 

tot één landelijk netwerk met overal dezelfde frequenties. Klanten van Ziggo zullen hun 

apparatuur opnieuw moeten instellen. Voordeel voor Ziggo-klanten: ze krijgen voortaan 

alle regionale zenders ter beschikking. In de loop van 2015 moet de mutatie afgerond 

zijn. Bron: Telecompaper; 

 Volgens de NOS gaat het om 2,3 miljoen huishoudens die hun apparatuur opnieuw 

moeten instellen. Anders: zwart beeld. Idem Trouw; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.emerce.nl/nieuws/videoland-uithangbord-rtltelevisie
http://www.telecompaper.com/nieuws/ziggo-wijzigt-netwerkcode-klanten-moeten-tv-weer-instellen--1057067?
http://nos.nl/artikel/2011098-mega-operatie-ziggo-2-3-miljoen-tv-s-op-zwart.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3819999/2014/12/30/2-3-miljoen-tv-s-op-zwart-door-Ziggo-operatie.dhtml


  UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 1   

 

22 jan 2015     specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 8/20 
 

 

 De dealers kregen van UPC/Ziggo een uitgebreide brief (zie hier). Duidelijk blijkt hier 

uit dat de bestaande Ziggo-receivers blijven werken. Enkel voor bepaalde additionele 

diensten zal straks een nieuwe (UPC) receiver nodig zijn. Sommige Philips-tv’s blijken 

niet goed overweg te kunnen met de digitale zenderindeling. Klanten wordt dan 

geadviseerd een alternatieve regiocode te gebruiken; 

 Per 1 maart verhoogt Ziggo de tarieven; 

 De fusie Ziggo en UPC gaat ondertussen gestaag door. Ziggo-abonnees krijgen het 

UPC-netwerk. Er zouden klachten zijn over minder beeldkwaliteit. In eerste instantie 

werd ontkend dat dit het geval is maar later werd toegegeven dat bij sommige hd-

zenders geen vaste maar variabele bandbreedte wordt gehanteerd, aldus TotaalTV. 

Overigens kun je met de app Bitrateviewer vergelijken tussen Canal Digitaal en een 

kabelaar. UPC komt dan beter uit dan CD: NPO 1 HD bij CD gemiddeld 7 Mb, bij UPC 

gemiddeld 12 Mb; 

 Op vijf jongerenzenders zal in 2015 geen alcoholreclame worden uitgezonden. De 

STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) heeft voor 1 januari 2015 t/m 31 

december 2015 de televisiezenders Disney Channel, Disney XD, NIckelodeon en 

TeenNick als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio is dit de zender SLAM!FM.  

Bron: Nederlands Medianieuws; 

 LG heeft tijdens de CES (electronicabeurs in Las Vegas) zeven UHD-OLED-tv’s getoond. 

Bron: Tweakers.net; 

 

 Alle tv’s die dit jaar door TPV onder de naam Philips worden uitgebracht zullen 

voorzien zijn van Android, met de mogelijkheid apps via Google Play Store te 

installeren. Het gaat om Lollipop, de nieuwste versie van Android TV. Deze UHD-tv’s 

beschikken ook over Ambilight. Bron: TP Vision; 
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 Meer Philips-nieuws. In de nieuwe 2015-tv’s zal ook Flint-software worden ingebouwd. 

Dit is in feite de concurrent van Chromecast (van Google). Met deze (opensource-

technologie van Matchstick) is het mogelijk te streamen naar de tv zonder dat een 

internetverbinding nodig is. Gebruikers van een apparaat met zowel Android (Philips, 

Sony en Sharp), WebiOS (LG) als Firefox OS (Panasonic) kunnen dan uploaden. Bron: 

Rocket. Of het via Tizen (Samsung) werkt weten we niet; 

 

 Niet alle tv’s zijn even geschikt voor de streams van Netflix. Daarom gaat Netflix een 

eigen keurmerk invoeren (‘Netflix Recommended tv’) dat op tv’s die bijzonder geschikt 

zijn vermeld mag worden. Te beginnen in de USA. In het voorjaar gaat het om 

internationale merken als Sony, LG en Sharp maar ook USA-merken (VIZIO en Roku). 

Na de USA volgt de rest van de wereld. Bron: Netflix. Het gaat overigens heel goed met 

Netflix: klanten blijven toestromen (wereldwijd 57,4 miljoen) en in Nederland is men 

winstgevend (aldus TotaalTV); 

 

 

 Backlight met quantumdots. Dat zou volgens Samsung de ideale combinatie moeten 

zijn. Een nog hogere helderheid en groter kleurbereik. Ook Sony en LG maken van deze 

techniek gebruik. Samsung noemt het SUHD. De S zou staan voor spectaculair, smart, 

stijlvol, of vul zelf maar in. Sharp noemt het trouwens Beyond 4K. Als besturingssysteem 

wordt Tizen toegevoegd. Dit zou de bediening makkelijker maken. De presentatie was op 

de CES in Las Vegas. Bron: Tweakers.net, Emerce en De Telegraaf; 
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 Meer CES-nieuws via deze link naar Tweakers.net (doorklikken onderaan); 

 

 Het College van beroep voor het bedrijfsleven (Cbb) heeft 8 januari een uitspraak gedaan 

in een zaak van commerciële radiostations versus het Ministerie van Economische 

Zaken. Meer in het bijzonder: betaalde Sky Radio tv veel voor een FM-frequentie waar zij 

Radio Veronica liet horen? De conclusie: ja. Reden: deze ‘kavel’ kende beperkingen. Op 

kavel A2 moest ‘gouwe ouwe’ muziek gedraaid worden. Dan is € 20.385.000,- volgens 

het Cbb te veel. Bron: Rechtspraak.nl; 

 

 Persbureau Reuters bericht dat Sony wel eens zou kunnen stoppen met de productie 

van tv’s en mobiele telefoons. Iedereen kan die tegenwoordig maken, er zit geen winst 

meer voor Sony in, aldus Telecompaper; 

 

 Na 3D-tv’s lijken ook gebogen tv’s niet echt een succes te worden. Fabrikanten als Sony, 

Samsung en LG zien geen groei, een verwachte doorbraak blijft dit jaar uit. De mogelijke 

oorzaak zou de prijs kunnen zijn: gemiddeld is een ‘curved-tv’ 30% duurder dan een 

vlakke. Bron: Tectime TV. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2014-12 hebben we een bijdrage van Peter gezet over de werking van de 
groene toets in de satellietenlijst. Littlesat reageert hier op: “Leuk... Maar via diezelfde 
groene toets in de satellitenlijst kan je nog altijd togglen tussen volledige en 'condensed' 

weergave.... ”  

Canal Digitaal stopt met Set Top Box-pakket 

Abonnees van het Set Top Box-pakket kregen van Canal Digitaal een slecht en goed bericht. 
Slecht: hun abonnement eindigt per 1 april (geen grap). En: op 1 maart nog even een 
prijsverhoging naar € 90,- per jaar. Goed: een aanbod om over te stappen naar het Basis-
pakket. Normaal kost dit € 15,95 per maand maar voor overstappers € 10,-. Er staat niet bij 

voor hoe lang dit verlaagde tarief geldt. Uit navraag blijkt dit om één jaar(contract) te gaan. 

 

Apart is dat op de site van Canal Digitaal geen basis-pakket voor die prijs meer te vinden is. 

Men biedt daar BasisHD voor € 17,95 per maand als goedkoopste aan.  

Zie ook de discussie op S4A. 

‘Gepushte’ kanalenlijsten maken 

Voor het maken van kanaallijsten bestaan diverse opties, zoals het zelf maken of het 
binnenhalen van door anderen gemaakte lijsten. 
 
Voor een aantal providers bestaat echter ook de mogelijkheid om, al dan niet in aanvulling 
op bovengenoemde lijsten, lijsten te maken die een exacte afspiegeling zijn van de lijst die 
door de provider wordt gepubliceerd (en meestal ‘gepushed’ naar zogenaamde 
gecertificeerde ontvangers). 
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Velen van u zullen de ‘FastScan’ plugin kennen, maar een andere bekende is de veel 
uitgebreidere ‘AutoBouquetsMaker’ die beschikbaar is in de images van de leden van de OE-
Aliance.  
 
Als je zo’n lijst bekijkt, is het eerste dat opvalt de kanaalnummering: soms begint die niet met 
nummer 1, en soms worden kanaalnummers overgeslagen.  
 
Bijgaande screenshots geven enig idee van ABM. 

 
 

 
 
 
Omdat Enigma2 altijd bij één begint en eenvoudig doornummert, vereist het een speciale 
truc om deze aangepaste nummering toch door te voeren. Daartoe worden (voor de mens 
onzichtbare) ‘placeholders’ tussengevoegd (zeg maar een soort lege kanalen).  
 
Daarmee is de kanaalnummering in e2 dezelfde als die van de betreffende provider. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Er is echter één probleempje: als je met dit soort lijsten alsnog handmatig aan de slag wilt 
gaan en daarvoor DreamBoxEdit of Dreamset gebruikt, zie je dat die placeholders 
verdwenen zijn, en daarmee ook de juiste nummering.  
 
Op verzoek heeft de auteur van Dreamset nu een aanpassing gemaakt, die deze 
placeholders wel ‘begrijpt’. Binnenkort mag u deze versie (2.4.3) verwachten. 

Images-nieuws 

OpenATV 

Vanuit het forum van OpenATV kan men op een speciale pagina komen waar een Duitstalige 

handleiding voor het gebruik van dit image is gezet.  

 

De special over het maken van een softcam in OpenATV is op 21 januari vernieuwd. Versie 

1.1 is op onze site te vinden. 

OpenPLi 

De comparison (zeg maar het technisch vergelijken van satreceivers) van OpenPLi is 

aangevuld. Zie hier. 

Tweede bericht: eind 2014 heeft PLi problemen gehad met ‘het bouwproces’. We hebben 

daar in het vorige nummer over geschreven. Thans zijn de problemen opgelost. Indien je 

problemen ervaart met het updaten van je receiver via ‘software-update’ dan kun je het beste 

de receiver met een recent image flashen.  

Dit komt met name voor bij VU+ receivers maar ook bij Dreamboxen. Zie hier en zie daar. 
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Receivernieuws 

AX Quadbox HD 2400 

Op de downloadpagina van OpenATV is de firmware een (één) receiver te vinden van het 

merk AX. Het betreft de AX Quadbox HD2400.  

Deze receiver werd door Dr Dish in zijn programma ‘Dr Dish Magazine’ behandeld. Dit is na 

te zien via YouTube. Op 11 minuten begint een interview met de importeur, op 16 minuten 

een demo. 

   

Bijzonder aan deze ontvanger is: 

 Combinatie van Enigma-2 en XMBC (in één ontvanger goed verwerkt); 

 Standaard wordt deze receiver met twee (te kiezen) tuners geleverd, er kunnen er intern 

nog twee bijgeprikt worden. Als dat nog niet genoeg is kunnen drie tuners via een usb 

voor uitbreiding tot zeven fungeren. In allerlei combinaties (S2, C/T/T2); 

 Er is een hdmi-uitgang (normaal) maar ook een hdmi-ingang. Deze kan gebruikt worden 

om bijvoorbeeld een spelcomputer direct aan te sluiten. De receiver heeft directe 

transcoding; 

 Sterke processor met 1.300 Mhz voor snelle zap en streaming; 

 Apps zijn beschikbaar om de receiver aan te sturen via een smartphone of tablet; 

 Mogelijkheid 2,5 inch harddisk in te bouwen. 

Prijs in Duitsland: € 349,-. 

Of deze receiver ook in Nederland op de markt komt en of er nog andere images 

beschikbaar komen is ons nog niet bekend. 
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ET7x00-serie, tunerproblemen + nieuwe bootloader 

Heb je een ET7000 of ET7500? Het lijkt alsof bij sommige receivers de originele tuner niet 

altijd even gevoelig is. Bij een zwakke transponder en wat regen kan dat leiden tot uitval.  

De los te kopen ‘insteektuner’ blijkt daarentegen wel goed. Het zou niet aan de software 

(bootloader, drivers) liggen maar aan de hardware. Soms helpt terugsturen (omruilen). 

Volg de discussie hier op het OpenPLi-forum. Idem Engelstalige deel. 

Een nieuwe bootloader voor de ET7x00-serie is o.a. hier te downloaden. 

ET7000 review 

Een (Duitstalige) test (review) van de Xtrend ET7000 is hier te vinden. Getest werd met het 

image OpenXTA.  

 

Conclusie: vijf sterren op alle punten. 

 

 

Daniel, de schrijver van de review, ziet de 7000 als opvolger van de ET4000. Hij vergelijkt ze 

ook. De conclusie dat het een goed alternatief is voor Dreambox, zelfs ‘Dreambox killer’ 

genoemd laten we voor hem… 

 

De ET7000 is ook opgenomen in het specs-overzicht van OpenPLi. 

ET8500  

Voor deze receiver is 5 januari een nieuwe ‘multiboot bootloader’ (V2) verschenen.  

Deze is hier te downloaden. En hier als alternatief. Of hier. 

Gigablue’s: installatie nieuwe firmware voor diverse types 

Nog nooit zelf je Gigablue durven flashen? Op het forum van Opensat4all is een handleiding 

te vinden voor de installatie van nieuwe firmware voor diverse Gigablue’s: 
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 Gigablue HD Quad en HD Quad Plus; 

 Gigablue HD800UE en HD800UE Plus; 

 Gigablue HD800SOLO en HD800SE. 

Aangeraden wordt eerst een backup op een usb te maken. En uiteraard de installatie niet af 

te breken: geduld!  

Pace 

Deze bekende producent heeft satellietontvangers op de markt gebracht geschikt om UHD-tv 

te ontvangen. Ofwel: de HEVC of H.265-norm. Zo is er type ZS4305. 

 

 

En type ZS4505. 

 

Ook de QS5305 en PS5305 vermelden HEVC/H.265. 

Single-tuner en Pace-software. Nog geen Enigma-2 derhalve. Maar wie weet dit jaar… 

 

VU+ Zero, backup terugzetten 

Voor de app Backupsuite van Pedro_Newbie zijn veel gebruikers. Deze app kan dan ook bij 

veel receivers gebruikt worden. Nu lijkt er een probleem bij het terugzetten van een backup 

die door middel van een usb gemaakt is bij een VU+ Zero. Dit is niet het gevolg van Pedro 

zijn software maar een gevolg van de flashstrategie die VU+ bij de Zero heeft gebruikt. 

Er is een oplossing: wijzig het bestand 'noforce.update’ in 'force.update’. 

Zie voor nadere details hier. 
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Reparatiesetjes 

Er zijn reparatiesetjes voor satellietontvangers te koop (zie hier). Men schrijft “bijvoorbeeld 

VU DUO”. Dit slaat op het bekende probleem “Vu+duo rode led blijft branden. ”Zie ook de 

UP/DOWNLINK 2012-5 (pagina 23) en 2014-5 (pagina 14) met uitgebreide instructies over 

de condensator “C807”en de IC “AOZ1021”, en met name de aanvulling op deze zoals in 

2014-7 (pagina 14) beschreven. Deze IC “AOZ1021” is vaak lastig te krijgen. Soms via een 

buitenlandse site (met hoge verzendkosten). Het reparatiesetje kan dan uitkomst bieden. 

De elektrolytische condensator “C807 (Elco) kan je b.v. hier kopen en de extra keramische 

condensator 1 µF kan je hier bij het zelfde bedrijf kopen. 

In eerste instantie zal alleen de condensator “C807” kapot gaan. Laat je desondanks de 

VU+Duo langer aan / op spanning staan, dan kan op termijn ook de IC “AOZ1021” defect 

gaan. zie o.a. hier. 

De condensator kan je vervangen indien je een enige handigheid in het solderen hebt, maar 

daarin tegen moet je voor het vervangen van IC “AOZ1021” echt wel ervaring hebben en het 

benodigde gereedschap wat niet iedereen zal hebben. 

 

Mut@ant HD1100 en HD2400 

Een review over de HD2400 is te lezen bij S4A. Daarachter de eerste bevindingen. Een 

receiver met de optie voor vier tuners tegen een schappelijke prijs (rond 350 euro). Michel 

geeft 4,5 ster. 

Een test van de HD2400 werd ook gedaan door TotaalTV. Ook hier 4,5 ster. 

Ook de HD1100 werd aan een test onderworpen. Zie hier de review op S4A. “Het kleinere 

broertje” door Michel genoemd (slechts 1 S2-tuner). Klein prijsje (125 euro). Vier sterren. 

Voor beide receivers is OpenPLi en OpenATV beschikaar. Ze zijn in principe instaat HbbTV 

weer te geven (OpenOpera app). 

VU+ Zero – aanvullingen 

We hebben in het vorige nummer een eigen test met de VU+Zero beschreven (zie pag 15). 
Hier nog een aanvulling met betrekking tot het maken van een backup. 

Wil je echter een backup terugzetten die gemaakt is met de BackupSuite via een USB-stick  
dan moet je het bestand noforce.update herbenoemen naar force.update. 
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Zie dit draadje voor meer informatie. De update duurt ongeveer drie minuten. Als het 
frontlampje knippert is deze update gereed. 

 

Tweede aanvulling: ook schreven we over de beschikbare images. Daar is recent VIX 
bijgekomen. Hier te downloaden. We hebben dit image niet getest. 

Tot slot: ook met OpenPLi is het geen probleem meer een opname te maken met een usb 

als externe harddisk (zie hier). Ook werkt OpenWebIf (streaming via pc) met OpenPLi als 
image. 

 

Plugin- en software-nieuws 

Mediaportal 

Mediaportal is er in twee versies: voor de pc (versie 1.10.0) en Linux-receivers (versie 6.6.0 

is hier te downloaden als ipk-bestand).  

Versie 1.10 final kwam tweede kerstdag uit (zie hier). Men werkt achter de schermen al hard 

aan versie 2.0.  
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Metall Picons 

Ingezonden mededeling: “Als aanvulling op jullie laatste uitgaven van ‘’De transponder” over 

de Metall picons, heb ik de Metall picons van Martijn (waarvoor dank) ook geschikt gemaakt 

voor Caiway en Digitenne. Je kan de picons hier vinden. Paul.” 

 

Dank voor deze mededeling. Op de site staan ook picons voor UPC en Ziggo. 

VU+ Player versie 2.2 

In UP/DOWNLINK 2014-12 schreven we over de nieuwe VU+ player Android-app en hoe 

deze te installeren. Het ging om versie 2.0. Ondertussen is men bij versie 2.2. Meer 

informatie hier. Versie 2.2 heeft behalve wijzigingen in codes ook een aanpassing zodat 

(deels?) Lollipop werkt (changelog hier). 

Zoals eerder gemeld is de oorspronkelijke maker van de VU+ Player gestopt*. Thans neemt 

echter VU+ het programma zelf ter harte.  

*NB: de maker (‘tilleke’) heeft een verklaring opgesteld, hier te lezen. 

 

Een demonstratie van de VU+ Player is op YouTube te vinden. Gebruikt is een DMM800SE. 
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De Transponder 

De eerstvolgende satclubdag is 24 januari. Zie voor alle dagen in 2015 en locatie hier. 

Uitsmijters… 

2013: sneeuw tot april… 2014 geen sneeuw tot: 27 december. Meteen een dik pak 

plaksneeuw in het zuiden. Gevolg: geen satellietontvangst. Even borstelen… 

 

Wavefrontier T55 

Mededeling aan Fokke en Sukke: niet alleen allochtonen kijken via de satelliet! 

NB: geplaatst met toestemming Reid, Geleijnse & Van Tol (waarvoor dank). 
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