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Voorafje 

Het is wat met OpenPLi… versie 4.0 werd stevig onder handen genomen. Zo stevig (meer 
dan 300 bestanden) dat men gebruikers adviseert niet de software-update te gebruiken 
maar te flashen. Ook daarna bleken er kinderziektes. Lastig als je enkel een nieuwe 
kanalenlijst via de software-update gewend was binnen te halen, maar er zijn alternatieven, 
zie dit nummer (pagina 15).  
 
Het Hof Amsterdam deed een vervelende uitspraak voor een Amsterdamse huurder. Hij 
moet zijn schotel verwijderen omdat internet voldoende alternatief biedt voor Portugees-
talige zenders (zie pagina 12). 
 
Dit en meer in het februari-nummer. Kortere maand, wat minder pagina’s… stuur gerust een 
bericht in voor een gevulder maart-nummer. 
 
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 

 Alarab. Start van deze nieuwszender 31 januari. Even later al weer uit de lucht. 

Technische storingen of speelde er meer..?; 

 

 Ziggo heeft met een brief de meest gestelde vragen van dealers beantwoord (zie 

hier). Over producten en prijzen kon nog geen concrete informatie gegeven worden. Wel 

is duidelijk dat er straks voor hetzelfde zenderpakket twee prijzen zijn: een laag als je zelf 

al een ontvanger hebt en een hoger als je een Ziggo-ontvanger in bruikleen neemt. Dit 

zou de Horizonbox kunnen zijn. Alleen met deze kunnen Horizondiensten aangeboden 

worden. Uitzondering: Horizon GO, deze kan ook via de nieuwe Ziggo TV App; 

 UPC heeft haar (oude) klanten ook een bericht gestuurd. Daarin valt te lezen dat door 

de fusie met Ziggo ook voor hen het een en ander gaat veranderen. Per 1 april zijn er 

zenderwijzigingen. Het aantal hd-zenders gaat omhoog (van 16 naar 27) en NPO-Gemist 

gaat naar zeven dagen terugkijken. Per 1 april verdwijnen Euronews, OUTTV en CNBC 

Europe. Nieuw o.a. NPO Zapp Extra, Baby TV en Pebble TV. Per 1 juni vervallen deze 

zenders: 13TH Street, E! en Syfy. Het tarief wijzigt niet; 

 

 Meer over de Ziggo/UPC-fusie bij Tweakers.net; 

 Radio 10 is op 12 februari met een nieuwe online muziekzender begonnen: Radio 10 

Rock Hits. Non stop de grootste rockhits aller tijden. De stream is opgenomen in de 

nieuwe Kanalenlijst Hans; 
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 En weer verkeert Groot Nieuws Radio in de problemen. Er zijn miljoenen per jaar nodig 

voor deze zender maar de gelovige luisteraars brengen te weinig donaties op. Bron: EO; 

 

 Volgende maand gaat het DAB+ netwerk in zuidwest Nederland actief worden. Op 

kanaal 9D is dan ruimte voor regionale omroepen, publieke en commerciële. Bron: 

Radio.nl; 

 

 Food Network HD is recent verschenen op Astra 23 oost. Naar verwacht zullen Canal 

Digitaal en TV Vlaanderen dit kookkanaal gaan doorgeven. Bron: TotaalTV. In 

Kanalenlijst Hans van 18 februari is deze zender al opgenomen in het boeket ‘Lifestyle & 

trends’. Bij doorgifte door CD en TVV in een volgende kanalenlijst ook in het boeket NL 

en België. 

Astra 19 oost 

 2201 BR Heimat, richtig Deutsche radio, fta; 

 2901 TV Record HD uit Brazilië, fta; 
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 0202 GeniusPlusTV zal binnenkort starten… kondigt men al weken aan…, fta; 

 

 1502 Andalucia TV is weer terug! Fta; 

 

 1602 Mei Musi TV uit Oostenrijk, meer shop dan muziek maar wel fta; 

 2302 MTV Nederland en Comedy Central Nederland, CD, code, nieuwe frequentie 

(11973 V). 

Astra 23 oost 

 1701 Discovery HD Showcase verscheen op 11797,5 H. Twee keer, een versie voor 

Tsjechië (sid 5055) en voor België/Nederland (sid 5055). Dit wordt de nieuwe 

transponder in plaats van 11856 V; 

 0502 13TH Street op nieuwe frequentie (11914 H), CD/TVV, code; 

 1102 Regionalnitelevize CZ, nieuwe frequentie, fta; 

 1102 Event Channel van de M7 Group verscheen, code; 

 1202 Food Network HD, M7 Group, code (zie hiervoor: mogelijk straks bij CD/TVV); 

 1502 Syfy naar hd, VIER HD en 2BE HD verschenen op 23 oost, code; 

 1702 Animal Planet Benelux en idem CZ, Brazzers TV en JimJam NL + CZ, nieuwe 

frequentie, code; 
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 1702 Vijf verscheen op 23 oost. Straks weg van 19 oost naar verwacht, TVV, code; 

 2202 Mnam TV, Tsjechië, code; 

 Meer nieuws over de zenderwijzigingen en nieuwe kanalenlijst van Canal Digitaal hier. 

Astra 28 oost 

 2701 12545 H, nieuwe transponder, diverse bekende zenders; 

 0502 TV Record HD, Brazilië, fta; 

 1702 SkyWorldCup, tijdelijk, code. 

 

Hotbird 13 oost 

 2401 DD India, fta; 

 

 2401 Channel One, Farsi, fta; 

 2701 Numedia News, Algerije, fta; 

 

 2901 Ariana Afghanistan TV, fta; 

 3010 Arm 1 TV en Arm radio, Armenië, fta; 

 0102 BBC Earth HD en sd, Polen, code. Idem BBC Brit en Discovery Life; 

 0302 TREK, Frankrijk, documentaire, ipv Escales, code, Idem 19 oost; 
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 0702 Disco Channel en Muzic TV, Italië, fta; 

 

 1502 La8, Italië, fta; 

 1602 Family TV, Saudi Arabië, fta; 

 1602 YasSports, Arabisch, fta; 

 

 2402 Telereporter en Telemontegiove, Italiaans, fta; 
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 SRF Info van de publieke Zwitserse omroep gaat in maart in hd uitzenden. 

 

Overig: kabel-tv en streams 

 UPC bleef zenders verplaatsen. En Ziggo bleef overzetten naar het UPC-netwerk. In de 

Kanalenlijst Hans bleek Ziggo-nieuw niet te matchen met UPC. Gebruik dan UPC. 

Weetjes 

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

 Komt de Horizon-mediabox voor Ziggo-klanten beschikbaar? Deze vraag is actueel 

nu UPC de netwerken verbindt. Medewerkers in een ‘nieuw gebied’ zijn de mediabox aan 

het testen, aldus NU.nl. De naam Ziggo gaat in april voor UPC-abonnees gelden, aldus 

Telecompaper en Emerce; 

 RTL Nederland gaat haar ‘uitzending gemist-dienst’ RTL XL reclamevrij aanbieden. 

Echter: hier moet wel voor betaald worden (€ 3,99 per 30 dagen, meer dus dan € 3,99 

per maand!). Klanten kunnen dan tot een jaar programma’s opvragen. Binnenkort ook via 

RTL XL apps. Bron: RTL XL; 
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 Niet meer maar betere pixels. Daar zetten tv-fabrikanten op in om het beeld realistischer 

te maken, aldus Tweakers.net. In zeven pagina’s de meest actuele stand; 

 TV Vlaanderen biedt nieuwe klanten een jaarcontract aan voor de halve prijs; 

 

 Het aanbod geldt alleen voor Basic en Basic+.  
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 SES gaat in het eerste kwartaal 2015 de Monacosat lanceren. Deze moet op 52 oost 

komen te hangen met beams die ons ook kunnen bereiken;  

 

 

 De Russian Satellite Communicaties Company lanceert in maart de Express AM 7. Deze 

komt als het goed is op 40 oost met enkele beams voor onze regio; 
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 Ook lanceren de Russen in maart de Express AM-8 die op 14 west moet komen met 

beams naar ondermeer ons deel van Europa. De Express AM-6 is in oktober 2014 al 

gelanceerd en zou 1 juli 2015 operationeel moeten zijn. Ook met beams voor hier; 

 In UP/DOWNLINK 2014-9 schreven we het al (pagina 11): kabelaars moeten een 

vergoeding gaan betalen aan de Stichting Lira. We vroegen deze stichting of het ook 

voor Canal Digitaal geldt. Het antwoord was positief. Op 9 februari is een deal gesloten: € 

16 miljoen (15 miljoen voor tv-uitzendingen en 1 miljoen voor on-demand-diensten). De 

kabelaars gaan € 0,18 per abonnee per jaar aan auteursrechten vergoeden. Dat bedrag 

zou niet in het tarief worden doorberekend. Bron: De Volkskrant; 

 Anderhalf jaar gevangenisstraf, een geldboete van € 2.000,- en mogelijk nog 

vervolgschade door o.a. de fiscus. Strafbaar feit: cardsharing. Het aanbieden van Sky 

Germany voor 120 euro per jaar. Een man (50) uit Recklinghausen hoorde deze straf; 

 

 In februari 2014 hebben we met een special aandacht geschonken aan sun outage: de 

situatie waar de zon ‘achter’ de satelliet staat waar je schotel op gericht is. De volgende 

momenten van sun outage zouden zaterdag 28 februari en zondag 1 maart zijn, aldus 

Sprietje;. Overigens zijn ook netbeheerders 20 maart alert: dan is er sprake van een 

zonsverduistering. Zonnepanelen vangen dan geen licht en leveren geen stroom. Als de 

zon terugkomt staat deze hoger. Dit kan leiden tot rare pieken in het net. Als 20 maart 

een zonnige dag is, kan volgens TenneT 500 megawatt wegvallen, evenveel als de 

productie van een gemiddelde energiecentrale. In Duitsland, waar meer zonnepanelen 

zijn, dreigt een verlies van 17.000 megawatt; 
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 Dr Dish gaat workshops op YouTube zetten over de ET7000, 7500 en 8500. Dit meldt 

men in de TectimeTV Newsletter. Zie hier voor de workshops; 

 

 Netflix heeft in Nederland 940.000 abonnees. Dat is 5,6% van de bevolking. Lager dan 

in Skandinavië en de USA. Mogelijk is Popcorn Time hier de oorzaak van. Bron: 

Broadcast magazine; 

 KPN ruikt kansen… nu door de fusie UPC/Ziggo enkele zenders daar verdwijnen of 

naar een duurder pakket gaan springt KPN ‘in de bres’ door ze aan te bieden. Denk aan 

13TH Street, ID en Cartoon Network. Bron: De Rots Media. Ook de schotel biedt soms 

een alternatief, denk aan France2 en RAI-zenders (ook weg bij Ziggo en niet terug bij 

UPC). Bron: TotaalTV; 

 In 2017 zal SES drie nieuwe satellieten lanceren. Bron: SES. 

Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2015-1 hebben we geschreven over het aanbod van Canal Digitaal aan 
abonnees die nog het Set Top Box pakket hadden. Ze zouden voor tien euro (per maand) 
een Basis (HD) pakket krijgen. Wij hadden als informatie: dit is voor de contractduur van 1 

(één) jaar. De volgende reactie kregen we van Derk. 

“Beste mensen, 
Naar aanleiding van deze updownlink_2015_1 is er bij mij dubbele verwarring ontstaan. 
Aangezien ik het settopbox pakket had, heb ik mij over laten halen om het basis HD voor €10 
te nemen. 
Aangezien ikzelf ook niet helemaal zeker was voor hoe lang dit is, heb ik op 14 januari met 
CD gebeld. 
Zij hebben mij verzekerd dat de €10 vast is. 
Toen kreeg ik een orderbevestiging met een contractduur van 1 jaar. 
Op 17 januari weer gebeld en bevestigde CD mij nogmaals dat na een jaar de €10 blijft. 
Lees ik gisteravond in de updownlink dat CD zegt dat het voor slechts 1 jaar is. 
Dus vanmorgen weer gebeld. 
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CD bevestigd mij nogmaals dat de €10 na een jaar blijft, uiteraard met inflatiecorrectie 
hetgeen ik logisch vind. 
Kunnen jullie een rectificatie plaatsen? 
Met vriendelijke groet, 

Derk Vegter” 

Aanvullend gaf Derk nog door dat hij nogmaals bij CD geïnformeerd had. Het gaat echt om 

een Basis HD pakket en de prijs blijft ook na één jaar. Al volgt er dan wel een indexatie.  

Andere informatie is hier te lezen. Het zou gaan om het nieuwe Basispakket waarin niet alle 

hd-zenders van het Basis HD-pakket zitten (zie hier). Zie voor een overzicht van de zenders 
hier. 
Hiermee Derk weer geconfronteerd. Hij heeft zich hd-zenders geteld: 16. In het Basis hd-

pakket zitten er 18. “CD is goed in het zaaien van verwarring” schrijft Derk. Waarvan akte! 

Schotel moet van dak in Amsterdam 

Het Gerechtshof Amsterdam heeft woningcorporatie Stichting Ymere gelijk gegeven in een 

zaak tegen een huurder.  

 

In de huurovereenkomst was een schotelverbod opgenomen. Het betrof een huurder in een 

onder architectuur gebouwd pand (Chicago-complex), aldus De Telegraaf. 

 

De rechter heeft de vrijheid van meningsuiting (en ontvangst) afgewogen tegen de 

technische mogelijkheden die er thans zijn (internet).  

Het gaat om een langlopende zaak (sinds 2010) van een huurder met Portugese roots. Aldus 

De Volkskrant. Hier werd wel een aparte foto bij geplaatst…  
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Commentaar: eigenlijk zijn alle woningen onder architectuur gebouwd. En internet is in 

Nederland breed beschikbaar. Deze uitspraak kan dus verstrekkende gevolgen hebben. 

De rechter heeft wel moeite gedaan. In overweging 2.3 valt te lezen dat RTP-zenders real 

time via internet te zien zijn. Ook andere Portugese zenders. Al is de kwaliteit wel minder, 

dat maakt volgens de rechter niet uit. In juridische taal: “Daarmee is onvoldoende komen 

vast te staan dat de beschikbare alternatieven wezenlijk afbreuk doen aan het recht van 

[geïntimeerde] op vrije nieuwsgaring.” Alles afwegende (2.7) komt het Hof tot de conclusie 

dat de huurder geen gelijk krijgt. De huurder zal de schotel zelf moeten verwijderen, anders 

mag Ymere dat op zijn kosten doen. Zie hier de volledige uitspraak. 

Jurist Arnoud Engelfriet gaf 25 februari op zijn blog ook commentaar, zie hier. Hij begreep de 

uitspraak van de rechter en vond het vonnis dan ook niet verrassend. 

Spookboeketten voorkomen 

In een kanalenlijst (setting) zitten boeketten (Nederland, Film, Sport, enzovoort). Als je een 
kanalenlijst van internet download en met een editor (Dreamset, DreamBoxEdit) overzet naar 

je satreceiver is er geen probleem: de oude kanalenlijst wordt overschreven.  

Als je echter je kanalenlijst met een software-update via OpenPLi vernieuwt dan kan zich 
een vervelend probleem voordoen: de volgorde klopt niet meer. Beter: oude boeketten 
blijken bovenaan te staan en de nieuwe daaronder. Dit fenomeen noemen we 
spookboeketten. Eigenlijk zijn het dit dus niet.  

Dit probleem heeft op het OpenPLi-forum tot discussies geleid. En gelukkig tot oplossingen. 

Zie hier waar Erik Slagter een uitleg en oplossing geeft. Littlesat, lid van het OpenPLi-team, 
heeft nu een configureerbare oplossing gemaakt. Voorwaarde is wel dat je eerst de 
spookboeketten opruimt. Ga bijvoorbeeld in het boeketten overzicht staan op een 
spookboeket, Menu, verwijderen.  

Dit spookboeket is dan weg. Zie ook hier. Waarvoor dank namens velen! 
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Images-nieuws 

OpenATV 

…en OpenVix (en andere OE-images)  hebben geen OUG (OpenUitzendingGemist) meer. 

Omdat streams van de commerciëlen niet werken kunnen de streams van de NPO ook via 

HbbTV bekeken worden en heeft de app OUG (voorlopig) geen zin. Aldus valt op het 

OpenPLi-forum te lezen. 

HbbTV is een mooie tool, mits je receiver er geschikt voor is.  

Als je toch de plugin OUG wil hebben dan kun je die downloaden en handmatig installeren. 

OUG blijft vooralsnog wel beschikbaar in het OpenPLi-image. Zie echter ook hierna bij 

OpenPLi: na de software-update van versie 4.0 moeten handelingen worden verricht voor 

OUG. Mogelijk volgt er een fix. 

 

OpenPLi 

Versie 4.0 kreeg 16 februari een forse update in OpenEmbedded: meer dan 300 

pakketten. Het advies van het PLi-team is dan ook geen software-update uit te voeren maar 

liever te flashen. Wel zo veilig. 
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Na het flashen meldde iemand dat OpenUitzendingGemist er niet meer bij stond. Dit wordt 

verholpen. Tot die tijd: de Xtrend plugin voor HbbTV installeren, dan heb je uitzending gemist 

van de NPO. Mochten er mensen zijn die daar niet op wachten dan kunnen deze een 

tijdelijke oplossing toepassen. Plaats in een Telnet programma (zoals DCC of Putty) de 

volgende tekst en laat deze uitvoeren (druk op enter):  

opkg install python-argparse 

 
Daarna een herstart of Enigma herstart. Zie hier voor een nadere toelichting. 

 
 

Op dinsdag 17 februari kreeg men de volgende melding bij een software-update te zien: 

 

Deze melding blijft enkele dagen staan. Het advies te flashen is tweeledig: enerzijds 

blokkeert de server soms als er teveel wordt gedownload (en komt dus niet alles mee) en 

anderzijds wil men de eigen server niet teveel belasten (zie hier). 
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Noot: je kunt de applicatie AutoBackup eerst laten draaien (Menu, Applicaties, AutoBackup, 

instellen door ‘Maak Autoinstallbestand’ op ‘aan’ te zetten en dan de gele toets (handmatig) 

in te drukken. Op de harddisk wordt dan een kopie gemaakt van veel instellingen, zoals de 

LNB en CCcam-instellingen. Echter niet van alle applicaties en persoonlijke voorkeuren. Zo 

verdwijnen de instellingen onder Hotkey. Lastig als je de EPG niet als grafische multi-epg 

(kleurenbalk) wil maar per zender een weekoverzicht. Hoe je dat weer fixt… zie ons blad 

2014, nummer 10, pagina 13. 

Wat als je nu nog niet wil flashen (er zijn nog kinderziektes) en toch een nieuwe kanalenlijst 

(Hans van 18 februari) wil? Er zijn diverse opties: bij de software-update kiezen voor de optie 

enkel kanalenlijst, of oude kanalenlijst verwijderen en nieuwe donwloaden (Menu, 

Applicaties) of: download een kanalenlijst van onze site of een forum naar je pc. Zet deze 

met Dreamset (of DBE) over naar je receiver. Misschien wel de veiligste weg en geen 

‘spookboeketten’.  

O ja… mocht er regelmatig gevraagd worden om een pincode (kinderbeveiliging), zie dan 

hier voor de oplossing. 

Algemeen OpenPLi: voor diverse receivers is de optie blindscan toegevoegd. 

Receivernieuws 

ET8500 in aantocht 

De eerste berichten dat de ET8500 te koop is zijn gesignaleerd… het zal dus niet lang meer 

duren eer deze receiver ook in Nederland en België te koop is. Zie hier.  

Als je er een hebt: wel de nieuwste bootloader installeren. Zie ook hier. 

Een eerste gebruiker toont zich zeer tevreden. Zie hier. 

 

VU+Zero en VU+Solo, problemen opnemen? PAU! 

Problemen met opnemen (met een externe harddisk die hangt aan Zero)? Dan kan de tip zijn 

een flash uit te voeren met een image van na 18 januari.  

En installeer dan het bestandje ‘pau’. Leuker kunnen we het niet maken… wel moeilijker! 

Hetzelfde geldt voor een VU+ Solo. 

En de reden van al deze ellende: geld (rechten). Zie hier: “Om bepaalde belastingen te 

kunnen ontduiken heeft VU+ de "opname" functie in o.a. de "Zero" uitgeschakeld. Nog 

voordat de box goed en wel op de markt was, kwam er al een tooltje met de naam "pau" 

beschikbaar om die functie weer in te schakelen. VU+ ontkent natuurlijk iets met het tooltje te 

maken te hebben, dus wordt 't maar aangeboden als een "3rd party" plugin, en staat het niet 

gewoon in de officiële support packages van de fabrikant.” 
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Plugin- en software-nieuws 

Dreamset versie 2.4.3 

In de vorige UP/DOWNLINK gaven we het al aan: een nieuwe versie van Dreamset is in 

aantocht. Deze is 28 januari door de Griekse maker John geplaatst op zijn site (zie hier). 

Nieuw in deze versie: 

 

Nog een tip voor hen die de internetsettings gebruiken (button New, Internetsetting): het kan 

voorkomen dat satellietposities niet op volgorde staan: 

 

Dit is simpel op te lossen door het ‘min-toetsje’ (rechterzijde) aan te klikken en vervolgens bij 

reset ‘Ja’. 

 

Een nadeeltje… alle vinkjes zijn weg. Noteer daarom je satposities voor je hier aan begint. 

Laatste Dreamset-nieuws: in de volgende editie zit een nieuwe taaloptie: Nederlands.  

GotoX Calculator 

Een handig middeltje om een draaibare schotel af te stellen vind je hier. Ter controle van de 

stand van de rotor bij de diverse satellieten. Zeker voor de 0-punt satelliet. 
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Toelichting: de diseqcmotor bij je draaibare schotel heeft een schaalverdeling waarop de 

stand van de rotor wordt aangegeven en daarmee ook de hoek waar de schotel naar kijkt 

t.o.v. het geografische punt waar de schotel is opgesteld. Als de schotel uitgericht is naar 

Astra 19.2 dan is dat zeker niet de werkelijke stand van de rotor. Het enige punt waar dit wel 

waar zou zijn, dus ook 19.2 oost, is als je in het middelpunt van de aarde zou wonen. Wat nu 

werkelijk de stand van je rotor is kunt met deze calculator eenvoudig uit rekenen. 

Doorgaans richten we in Nederland een draaibare schotel af op de voor ons meest centrale 

satelliet. Deze hangt op 4,8 oost. Als je nu op 4,8 oost woont (Breda) dan is geen correctie 

nodig stand rotor staat dan op 0 graden. Als je iets oostelijker woont, bijvoorbeeld op 5,7 

oost (Maastricht) dan zit je 0,9 graden ‘fout’. Deze 0,9 graad geografisch verschil wordt met 

de calculator vertaald naar de werkelijke stand op de rotor  Daarin is " +x gr =  West  en -

xgr  = Oost. 

Hoe werkt de GotoX Calculator? Je vult je eigen positie in. Deze vind je o.a. met 

Googlemaps. Vul daar de straat en gemeente in, bijvoorbeeld de locatie van ons clublokaal: 

Kooikersplaats Apeldoorn 

 

Klik op het rode ‘uitroepteken’ met de rechter muisknop en selecteer ‘Wat is hier?’. 

 

De gegevens staan dan in de popup van Streetview 

 

52,197 n en 5,985 oost. Vul deze waarden op de site in.  

NB: geen komma maar punt: 
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De azimuth(hoek) van 4,8 oost is +1,3 op de Kooikersplaats te Apeldoorn. Stel deze 

correctie in op de draaibare motor en zoek 4,8 oost (afregelen schotel + motor op de paal).  

 
 

Een alternatieve site is die van Satlex. 

 

Het Weer 

Deze bekende app heeft weer een update gehad. Met o.a. nieuwe satfoto’s en 

temperatuurkaarten. Zie hier. 

KodiDirect 

Deze plugin is sinds 1 februari aan versie 2 toegekomen. Te downloaden via o.a. OpenPLi. 

Mocht daar versie 1 nog staan: na een update volgt 2. 
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We schreven eerder over deze plugin in september 2014 (pagina 27). 

Meer informatie via deze link naar de ontwikkelaar van de plugin. Korte handleiding hier. 

De Transponder 

De eerstvolgende satclubdag is 28 februari. Zie voor alle andere dagen in 2015 en locatie 

hier. 

Uitsmijter… 

Philips (TPV) heeft het (wereld)patent op ambilight. Voor wie het niet heeft en toch een 

kleurrijke achtergrond wenst… wellicht een ledstrip? Kijk bijvoorbeeld eens bij de Action. 

Daar is een 5 meter ledstrip met 150 regelbare leds te koop.  

 

Wij hebben in 2011 een special geplaatst over atmolight/karatelight. Deze reageert wel op 

het actuele videosignaal. En zie ons nummer 2012-5 over Boblight (pagina 22). Boblight is 

inmiddels ‘afgelost’ door EnigmaLight. De repositry vind je hier en de laatste versie van deze 

plugin is hier te downloaden. 
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