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Voorafje 

Nummer 5 van UP/DOWNLINK kwam niet in mei maar in juni uit. Goed werk heeft tijd nodig. 
We zijn geen maandblad maar een blad dat uitkomt als er voldoende te melden is en… als 
we voldoende tijd hebben. Een blad door en voor sathobbyisten.  
 
Wil je weten wanneer nummer 6 uitgekomen is? Laat je e-mailaccount achter op de site van 
De Transponder en je krijgt automatisch een melding. 
 
We hopen met dit nummer weer een gevarieerd aanbod aan nieuws te hebben. Reacties en 
bijdragen zijn welkom via specials@detransponder.nl  
 
De redactie (Hans, Gerard, 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 

 Radio Oranje is terug… althans: via internet herleeft de omroep die tijdens WO II vanuit 

Londen uitzond. Het Instituut voor Beeld en Geluid heeft opnames gedigitaliseerd en op 

een apart internetkanaal gezet. Ook is er video uit het begin van de oorlog (1940) en het 

einde (1945) met geupgrade materiaal (hd-kwaliteit). Bron o.a. De Volkskrant; 

 

 

 

 BBC First. Een nieuwe zender van BBC Worldwide. Al te zien in Australië en nu ook in 

Nederland, met een aangepaste programmering. Het eerst is BBC First vanaf 16 mei te 

zien bij KPN Interactieve TV, later ook bij andere aanbieders. Per 4 juni bij het Belgische 

Telenet. BBC First brengt enkel Britse kwaliteitsseries. Bron: Tweakers.net en KPN; 
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http://www.bbcaustralia.com/channels/first
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 Een 24/7-versie van RTLZ lijkt er toch aan te komen. Dit blijkt uit een bericht in de 

Mediacourant: 20 extra banen nodig; 

 SBS en HbbTV. Via diverse kabelaars en satelliet gaat SBS HbbTV aanbieden. Je kunt 

dit al zien bij SBS6 HD (niet de sd-variant en andere SBS-zenders). Op dit moment wordt 

de programmagids gebracht alsmede eigen producties (programma gemist van KIJK). 

Het is een testversie. Nog niet alles werkt en ook nog niet op alle ontvangers. Uitbreiding 

zit in het verschiet. Bron o.a.: De Rots Media; 

 

 Sinds 18 mei worden alle actualiteitenprogramma’s van de NOS (journaal, 

jeugdjournaal en Nieuwsuur) in hd uitgezonden. Bijna alle apparatuur in de regieruimte 

(zie foto) is ‘in alle stilte’ hiervoor vervangen. Bron: NOS. Meer NOS-nieuws: de ochtend- 

en middagjournaals van de NOS op NPO 1 worden vanaf 15 juni uitgebreid met een blok 

regionaal nieuws; 
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http://over.nos.nl/nieuws/251/ook-nos-achtuurjournaal-en-nieuwsuur-in-hd
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 192TV krijgt een eigen tv-studio te Nijkerk. Bron: Broadcastmagazine; 

 Tweede Pinksterdag was er in het Amsterdamse Vondelpark een bijeenkomst voor het 

behoud van NPO Radio 6. Ruim 6.000 mensen waren aanwezig; 

 Dat RTLZ 24/7 gaat was al bekend, de datum nog niet. Deze is thans door RTL NL 

vrijgegeven: 7 september. Overdag kort en bondig nieuws, in de avond verdieping en 

vermaak. Naast RTL 4, 5, 7 en 8 dus de vijfde RTL-zender in NL. In het persbericht valt 

te lezen dat eind juni meer details bekend worden. Of Canal Digitaal deze zender gaat 

doorgeven staat er niet in. Bron: RTL NL; 

 De regionale omroepen hebben een bezuinigingsplan ingediend. Redacties blijven 

onafhankelijk maar ondersteuning en zelfs bestuur zou centraal geregeld worden. Bron: 

ROOS; 

 

 Deutsche Welle start 22 juni met haar nieuwe Engelstalige DW-kanaal. De zender zal 

wereldwijd te ontvangen zijn. In Europa via de Astra op 19 oost en de Hotbird. Daarnaast 

zal er een DW-Amerika, DW-Latijns Amerika, DW-Arabië en DW-Azié zijn, enkel te zien 

in die gebieden; 

 

Astra 19 oost 

 0505 Vijf mei was de laatste dag voor VIER sd. Voortaan is deze zender alleen in hd via 

Astra 23 oost te bekijken. Vijf ging VIER al voor. Canvas sd volgde 19 mei, Eén en VTM 

sd volgden 26 mei; 
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http://broadcastmagazine.nl/actie-in-vondelpark-voor-behoud-npo-radio-6/#more-36232
https://pressroom.rtl.nl/rtlz/persberichten/persbericht/het-nieuwe-rtl-z-nieuws-inspiratie-entertainment-voor-ondernemende-mensen
http://www.roosrtv.nl/roosrtv/archief/701/Het-nieuwe-publieke-regionale-mediabedrijf:-betrokken-en-betrouwbaar.html
http://www.dw.de/deutsche-welles-new-english-tv-channel-to-start-june-22/a-18237402
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 2804 De Franse provider CSAT veranderde van diverse zenders de sid; 

 3004 2BE sd verdween; 

 0605 Vier sd verdween; 

 1805 DW (Deutsche Welle) begon op Astra 19 oost met testuitzendingen. Per 22 juni 

start de nieuwe Engelse versie (zie hiervoor); 

 

 2605 Eén, Canvas en VTM sd staakten hun uitzendingen op 19 oost; 

 0206 Disney Channel HD Austria, code; 

 0206 MTV Austria, code; 

 0306 Sky Champions, sd en hd, Sky Germany, code, in plaats van Sky Sport 1 (tijdelijk). 

 

Astra 23 oost 

 0305 Event Channel, code. Een promokanaal van Canal Digitaal met iedere maand een 

andere zender. In juni Eurosport 2; 

 1105 E! Entertainment gestart bij Canal Digitaal, code; 

 1705 RV Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, Tsjechië, code; 

 0206 Doma HD, Slovenië, code; 

 0206 Duck TV DUT, CD en TVV, code, op andere (extra/nieuwe?) frequentie; 

 0306 Discovery Channel met NL-ondertiteling, code; 

 0306 Eurosport 2, CD/TVV, in plaats van Eurosport 2 op 19 oost; 

 0306 CS Film/CS Mini, Tsjechië, code; 

 0306 FL (Fine Living) en FN (Food Network), test, fta. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Astra 28 oost 

 2304 t/m 2604 Sky UK wijzigde de frequentie van onder andere Sky 1, Sky Arts, Sky 

Living en Sky Showcase. Ook Food Network en CBS Reality gingen naar een andere 

transponder; 

 0105 Dunya News, Pakistan, fta; 

 

 0805 Irish TV vertrok; 

 2505 Talking Pictures (vooral oude films), fta; 
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 De BBC bracht vijf Red Buttonkanalen fta. 

 

 0306 Property Show, fta. 

 

 

Hotbird 13 oost 

 2604 El Shark, fta; 
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 2604 TRM Network, Italië, fta; 

 

 2804 Kalemeh TV, Arabisch, fta; 

 

 3004 TV Record EEUU uit Brazilië begon in hd en fta; 
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 0605 TRT Belgesel, Turks, fta, nieuwe frequentie; 

 1205 Mediaset uit Italië kwam met diverse Italiaanse zenders op een nieuwe frequentie. 

Sommige gecodeerd maar ook fta zoals Canale 5 en Italia 1; 

 

 2405 Teleakery, Italië, cultuur en teleshop, fta; 

 2705 Family Sport, Italië, fta; 

 3105 Family TV, Duits, fta. 

 

 0106 Sposa TV HD, Italiaans, fta, testuitzendingen; 
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 0206 Cinema Wedding, Sky Italy, code. 

Overig: kabel-tv en streams 

 0605 KPN Interactieve tv gaat per 1 juli haar aanbod flink wijzigen. Zo verdwijnen de 

BBC-zenders Three, Four en Entertainment. Ook Djazz, MTV Brand New en VH1 Classic 

moeten het veld ruimen. Er komen wel nieuwe zenders bij zoals NPO Z@pp Extra, MTV 

HD, BBC First en TRT Turk. Alle wijzigingen zijn te lezen in een KPN-folder. Zie ook 

TotaalTV; 

 Allekanalen.nl is een site die beweert meer dan 1000 rtv-zenders door te geven. We 

hebben ze niet geteld... 

 

 per 1 juni stopt Ziggo met 13THStreet, Syfy en E!. Per 1 oktober stopt de doorgifte van 

Russia Today. Bron: Ziggo;. Wel werd Meiden van Holland-soft toegevoegd per 1 juni. 

Echter alleen als abonnees deze ‘aan zetten’ via de site van Ziggo;. Apart: 13TH Street, 

Syfy en E! blijven voorlopig wél beschikbaar in ‘oude Ziggo-gebieden’ (dus niet eerst 

UPC-gebieden). De contracten voor deze gebieden lopen door. Maar alleen voor ‘oude’ 

abonnees. Zo krijg je dus een vreemde tweedeling… (bron: TotaalTV); 

 

 Digitenne gaat per 1 juli van € 12,50 naar € 14,- per maand; 

 In de Kanalenlijst Hans van juni zijn de streams door Gerard flink onderhanden genomen. 

Niet werkende zijn verwijderd en vele nieuwe zijn toegevoegd. 

 

Weetjes 

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

 De NPO zou de macht grijpen in Hilversum, aldus De Volkskrant. Men baseert zich op 

een uitgelekt NPO-beleidsplan. Dit zou in lijn zijn met de regeringsuitgangspunten, op 

één punt na: men wil nog steeds amusument blijven brengen. Er moet ruimte zijn voor 

vernieuwing: een eigen video-on-demand-dienst en toegang voor externen; 

 

 OTT: Over The Top. Het tv-kijken via streaming via oproep. Dat kan soms live (NPO) 

maar vaak ook niet. Willen mensen hun tv-abonnement opzeggen om over te gaan op 

een OTT-dienst? Dat was de kernvraag in een onderzoek van Telecom (januari 2015). 

Het resultaat: 60% wil dit niet. Een toename (van 20%) met een eerdere meting. 

Kennelijk geven we nog steeds de voorkeur aan overzicht en live-kijken. Hoe ouder hoe 
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vasthoudender: 65-plus wil maar 1% over naar OTT, 50-plus 2% en 30-39: 7%. Bron: 

Telecompaper; 

 RTL NL is 100% eigenaar van Videoland geworden. De laatste 35% van de aandelen 

zijn gekocht van oprichter TEG. Bron: Emerce; 

 Wat is de invloed van regendruppels op een smalle lnb? Dit vroeg Ben Klever zich af op 

het Sat4All-forum. Iedereen is uitgenodigd ervaringen te delen. Zie hier; 

 De NPO blokkeert haar streams voor kijkers/luisteraars buiten Nederland. Geo-blocking 

wordt dit genoemd. De reden zijn de auteursrechten op aangekochte producties. Echter 

ook eigen producties worden ‘getroffen’. De Europese Commissie besprak 6 mei het 

fenomeen geo-blocking. De EC is tegen deze blocking en wil met maatregelen komen. 

Ook het online-aankopen doen (e-commerce) moet in ieder land kunnen. Ondernemers 

mogen hun site niet blokkeren zodat je alleen in Nederland kunt kopen. Enkele jaren 

geleden sprak het EU-Hof van Justitie al uit dat het niet verboden is een tv-abonnement 

in een ander land te kopen. Of dit nu bij de maatregelen hoort is ons niet bekend. Bron: 

NOS, TF en EU-site NL; 

 

 

 

 RadioNL vraagt haar luisteraars 2 euro te doneren. Het geld zou nodig zijn voor 

juridische kosten veroorzaakt door procedures gestart door 100%NL. Deze laatste 

zender stelt oneerlijke concurrentie van RadioNL te ervaren. RadioNL is primair een 

regionale omroep maar door verwerving van commerciële frequenties feitelijk een 

landelijke omroep geworden. Bron: RadioNL en TotaalTV; 
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 SES Astra heeft op 6 en 7 mei tijdens haar jaarlijkse SES Industry Days een 

demonstratie gegeven van een DVB-test van ‘High Dynamic Range UHD’ rechtstreeks 

naar een Samsung UHD-tv. Een mijlpaal voor UHD-tv. De verbinding liep via de Astra 

19,2 oost. Hierbij werd de HDR (Hybrid Gamma) technologie gebruikt. Bron: SES; 

 

 SES had meer nieuws. Samen met het Koreaanse bedrijf I DO IT werd een nieuwe 

antenne geïntroduceerd. Een ‘flat antenna’ met IP. Een vlakke antenne van 56 x 33 cm 

maakt plaatsing mogelijk waar een gewone schotel verboden is (denk aan 

appartementen). De antenne is binnenkort in Europa verkrijgbaar. De Selfsat-IP-

antenne kan zelfs voorzien worden van Wifi. Niet alleen satellietontvangers maar ook 

andere divices, zoals smartphones en laptops, tot acht stuks, kunnen zo verbonden 

worden. Bron: SES. Zie ook de site van de Koreaanse fabrikant; 
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 De fusie UPC en Ziggo kost 1.000 banen, 20% van het personeelsbestand. 

Waanzinnig vindt de FNV dit. Voor de fusie had de directie aan de vakbond meegedeeld 

dat het wel mee zou vallen… Ziggo heeft nu 90% van de kabelmarkt. Bron: FNV. 

Volgens Ziggo valt het echter wel mee (zie hier); 

 De fusie UPC en Ziggo gaf 47.000 klanten reden tot opzegging. Bron: VARA Kassa!; 

 Meer cijfers bij Telecompaper: hier blijkt weliswaar een vermindering van klanten (-

49.700) en diensten (-46.600) maar toch een toename van breedbandklanten (+10.300) 

en mobiele klanten (+28.900). Per saldo een omzetgroei van 0,6%; 

 De muziek achter gesproken woord staat vaak te hard. Hetgeen verteld wordt is dan te 

moeilijk te verstaan. Dat vinden de bond voor slechthorenden (NVVS) en de 

ouderenbond KBO. De NPO is hierop aangesproken en vraagt de publieke omroepen er 

op te letten. RTL stelt er altijd goed op te letten en indien nodig programma’s te 

ondertitelen. Bron: ANP, ED, AD, Villamedia; 

 

 Sat4All heeft de resultaten van een enquete gepubliceerd. Zo’n 900 gebruikers van 

het forum hebben antwoorden gegeven. Het resultaat is dat 92% tevreden is over S4A, 

2% niet (samen 94%... 6% geen mening?). Sommige rubrieken zullen verdwijnen en 

nieuwe zullen worden toegevoegd, vaak met een proefperiode van drie maanden. Zie 

hier de resultaten; 
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 Stel je wil satellieten met je draaibare schotel vinden. Welke transponder is als test het 

beste in te voeren? De sterkst doorkomende zijn door Crazy Sat op S4A bij elkaar gezet; 

 Als je schotel op een veel windvangende locatie staat en je hebt er meerdere lnb’s aan 

hangen dan kan het verstandig zijn de arm te schoren, zie bij S4A;. Het is hobbywerk! 

Volgens Sprietje kan als alternatief ook rvs-kabel gebruikt worden; 

  

 Het is nog te vroeg om een goed besluit te nemen over de toekomst van DVB-T(2). 

Daarom worden de vergunningen die eind januari 2017 aflopen met drie jaar verlengd. 

Dit zou KPN voldoende tijd moeten geven voor een transitie naar DVB-T2. Bron: 

Telecompaper. KPN wil het contract wel verlengen maar niet opdraaien voor de kosten 

van de switch naar DVB-T2. Denk aan de nieuwe decoders die abonnees nodig hebben. 

Aldus Diederik Rosenbaum, directeur TV en Proposities bij KPN, in TotaalTV; 

 De Vrije Fries heeft de eerste signalen ontdekt van een nieuwe satelliet op 52 oost, de 

TurkmenÄlem/MonacoSat (zie hier). KingOfSat heeft deze sat ook opgenomen; 

 

 Het Duitse teleshopkanaal Pearl.tv zal in september 2015 het eerste fta UHD-kanaal 

zijn op Astra 19 oost. En daarmee het eerste Europese. Dit staat in een persbericht van 

SES; 
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Draaibare schotel: wat werkt ons tegen ver oost en ver west? 

Gezien vanuit de ruimte naar de aarde met in het midden de Noordpool is de geostationaire 

baan een cirkel om de aarde heen. 

Het idee achter de rotor is: zet hem evenwijdig aan de aardas van de Noord- naar Zuidpool. 

Dat is voor Utrecht 52 graden noord en wordt dan 90-52 = 38 graden (elevatie 2). 

  

Dat is voor een kijker die naar de sterren kijkt de oplossing. Voor het richten op de 

geostationaire baan ontstaat het probleem dat we 3000 km van deze aardas afzitten en daar 

een cirkel maken. Door de schotel/rotor een knik naar beneden te geven (lees: op de ‘nul-

satelliet’ te richten) wordt deze cirkel kleiner dan de geostationaire baan (zelf zit je niet op de 

aardas). 

Als we nu de schotel naar het zuiden (nul-satelliet) goed zetten, zitten we door de te kleine 

cirkel die we beschrijven in het oosten en westen te laag. 

Dit kunnen we compenseren door de rotor niet meer evenwijdig aan de aardas te zetten, 

maar deze bijvoorbeeld op 37 graden te zetten. De motor komt iets lager maar dan moet de 

schotel wel weer iets hoger gezet worden. 

De cirkel is nu ten opzichte van de geostationaire baan gekanteld en ziet er ten opzichte van 

de baan enigszins als een ovaal uit en past dan binnen een bepaald bereik beter op de 

baan. 

Aan het einde klopt het toch niet helemaal meer en is eigenlijk een correctie met een extra 

motor nodig (zeker bij grote professionele schotels worden extra motoren toegepast). 

Verder speelt ook nog het volgende. Om de aarde zit een damplaag van 80 km waarvan de 

onderste 10 km een behoorlijke demping van het signaal geeft (hier zit veel vocht in). Als we 

naar bijvoorbeeld de Astra kijken gaan we ongeveer 30 graden omhoog. De onderste 10 km 

wordt dan 20 km. Als we nu richten op een satelliet op de horizon (ver oost of ver west) dan 

staat die satelliet zo laag dat bij die 20 km gauw 100 km bij komt. Als we dat vervolgens weer 

willen compenseren met een grotere schotel dan krijgen we meer richteffect (kleinere 

openingshoek) en dus meer last van het bovengenoemd probleem. 
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Toelichting tekening: de kleine groene cirkel moet de aarde voorstellen. De punt in het 

midden de Noordpool de stip ernaast Nederland. De grijze lijn is de geostationaire baan. De 

gele lijn is de lijn die de schotel ziet met de rotor evenwijdig aan de noord-zuid-as. De blauwe 

lijn is de ellips die de schotel ziet met de stand van de rotor iets lager. De afwijking met een 

brede feedhoorn (60 mm) en een niet al te grote schotel is weinig. Met een grote schotel is 

een correctie nodig. 

Als je de tekening ziet zit er wat speling in waar de gele lijn te ver naar binnen loopt zit de 

blauwe lijn iets te ver naar buiten. Als daar een satelliet zit die je goed wilt hebben is een 

instelling tussen deze twee misschien ook een oplossing. 

Duidelijk is dat met 38 graden aan de uiteinden de schotel te laag staat en bij 37 graden iets 

te hoog.  Met een goede compromis is het op die plek goed, maar op een andere plek weer 

iets minder. 

Het moet wel duidelijk zijn dat als de rotor 1 graad zakt, de schotel weer 1 graad omhoog 

moet om op het zuiden goed te blijven. 

Uit eigen ervaring weet ik dat met schotels boven 1 meter zelfs met een brede feedhoorn (60  

mm) het uitrichten best wel enige tijd kost. 

Houd er wel rekening mee dat met een 120 cm schotel (en groter) op sterke signalen bij 

tuners zonder uitgestelde AVR (automatische volumeregeling) in het Engels (AGC: 

automatic gain controll) oversturing kan voorkomen. Je meet dan een perfect signaal maar er 

wordt geen beeld gevormd.  

Van deze volumeregelingen zijn er in de ontvanger vaak twee: 

1 op de middenfrequent versterker; 
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2 een uitgestelde die pas gaat werken bij een bepaalde grootte van de versterking op de 

eerste hoogfrequent versterker. 

Deze uitgestelde is bij sommige tuners weggelaten. Het gevolg kan zijn dat met een groot 

signaal het a.m. gemoduleerde Fec-signaal weg is. De tuner krijgt dan wel een perfect 

digitaal signaal maar weet niet wat het is. Dus geen beeldvorming.  

Sjaco.  

Images-nieuws 

OpenATV en OpenVix handleidingen 

Een handleiding van OpenATV is hier te vinden. Van OpenVix vind je hier een handleiding. 

    

 

OpenPLi 

Geen enkel image is perfect… het is en blijft het product van hardwerkende hobbyisten. Het 

is daarom raadzaam op de site te kijken of het veilig is een software-update uit te voeren. 

Zaterdag 16 mei stond er een waarschuwing: niet updaten.  

 

De dag erna was het probleem weer verholpen. 

 

 

OpenXTA 

Het (Engelse) OpenXTA-image is hier te downloaden. Maar… het schijnt lastig te zijn een 

CCcam (softcam) te installeren. Zo geven Duitse forums geen ondersteuning (Duitse 

wetgeving verbiedt CCcams) maar Cobus biedt op S4A wel hulp… zoek en je zult vinden. 
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Softwarenieuws 

dreamboxEDIT v. 6.0.1.3 

Van DBE is weer een nieuwe versie verschenen: 6.0.1.3. Deze is onder andere hier te 

downloaden. Nieuw: 

 

Als je een oudere versie hebt dan kun je ook upgraden. 

 

Je wordt dan verwezen naar deze site. Waar het programma met en zonder setup te 

downloaden is. 

 

Dreamset 2.4.4 

Op 10 mei kwam John (uit Griekenland) met versie 2.4.4 van zijn editprogramma Dreamset.  

Te downloaden op zijn geheel vernieuwde site. De oudere versies zijn elders op de site 

geplaatst. 

Nieuw in 2.4.4: 

 

Dreamset is daarmee niet alleen geschikt voor Enigma-1, Enigma-2, Neutrino (vijf versies), 

AZBox, Coolstream, Triple Dragon maar nu ook voor de WeTek Play. Deze laatste is 

kennelijk een nieuw hobbyapparaat (zie hier bij S4A en zie hier bij het WETEK-forum). Een 

IPTV-box: geeft tv-kanalen via internet weer en heeft de optie van XBMC. Iemand al ervaring 

mee? Meld het ons! Met Dreamset 2.4.4 kunnen Enigma-2-bestanden in WeTek-formaat 

worden overgezet (zie hier). 
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 In versie 2.4.4 zitten nog niet de nieuwe satellieten op 46 en 52 oost. Een verzoek is naar 

John gestuurd. Hij geeft aan dat in de volgende versie dit gefixt zal zijn.  

E-Channelizer 

Wij zagen een alternatieve editor voor kanalenlijsten: E-Channelizer. Nog niet door ons 

getest. Ervaringen zijn welkom! 

Screengrabber 2.5 

Het kan wel eens aardig zijn een screenshot te nemen van een opname. Voor de 

UP/DOWNLINK maken we gebruik van Webif: het invullen van het ip-nummer in de url-balk 

van je browser, enter, contact met receiver?, dan links op ‘Maak screenshot’ klikken. 

 

Van het plaatje kun je dan met een ‘knipprogramma’ een afbeelding kopiëren naar 

bijvoorbeeld een tekstdocument. 

Maar er is ook de mogelijkheid een screenshot via Enigma-2 te maken. Dit kan door het 

installeren van de plugin Screengrabber (thans versie 2.5). Zie hier in het OpenPLi-forum 

voor meer uitleg. Of zie hier bij het OpenXTA-forum. Zet het ipk-bestand op een usb, steek 

de usb in je receiver, installeer en herstart Enigma-2.  

Na installeren vind je de plugin onder Menu/Applicaties. Je dient de plugin naar eigen 

voorkeur in te stellen. Gemaakte screenshots kun je bewaren op je harddisk of usb.  

 

Wij vonden bij OpenPLi onder Applicaties/Extensions nog versie 2.2. Verschil: 2.5 heeft meer 

keuze uit knoppen om een screenshot te maken en maakt in op je harddisk een aparte map 

voor screenshots.  
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Nadeel plugin ten opzichte van Webif: minder beeldkwaliteit en… je bent de toegewezen 

knop kwijt voor de echte functie. Kies je bijvoorbeeld voor ‘radio’ en je klikt op ‘radio’ dan krijg 

je geen radio-boeketten maar maakt de plugin een screenshot.  

Gelukkig zit er bij 2.5 een optie ‘Long green’ bij. Deze zul je weinig gebruiken. Druk de 

groene toets lang in en het screenshot wordt gemaakt. Nadeel: lang indrukken, je kunt te laat 

zijn.  

Kortom: leuke plugin maar voor dit blad houden we het bij Webif.  

TSMedia 9.8 en Mediaportal 6.9.2 

Van de plugin TSMedia is versie 9.8 verschenen, zie hier. Deze plugin brengt streams naar 

films, radio, IPTV en nog veel meer.  

Heb je al een eerdere versie geïnstalleerd? Voer dan de software-update uit en herstart 

Enigma. 

Hetzelfde geldt voor Mediaportal. Ook hier een software-update naar versie 6.9.2. Zie hier. 
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Receivernieuws 

Gigablue HD Ultra UE 

In het vorige nummer hebben we de Gigablue HD Ultra UE aangekondigd (pagina 17). 

TecTimeTV heeft er een demovideo over gemaakt, zie hier (als onderdeel van de Gigablue 

Academy).  

 

 

VU 

Drie linken naar handleidingen van VU-receivers zijn toevallig te vinden op het Sat4All-forum.  

Het betreft: 

 Een verzameling van manuals voor de diverse typen; 

 De VU+ WiKi (hoofdzakelijk Duits maar ook soms in het Engels); 

 En een Duitse site met een workshop. 

 

De Transponder 

De eerstvolgende satclubdag is 27 juni van 11.00 tot 16.00 uur. In juli is er wegens vakantie 

geen clubdag. Pas op 22 augustus is iedereen dan weer welkom. Fijne vakantie!  
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Uitsmijter… 

In de Consumentengids van mei 2015, rubriek ‘stekeligheden’ een ontevreden klant van 

Canal Digitaal… 
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