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Voorafje 
 

Zomer 2015. Voor velen een moment van rust… maar onze redactie is toch lekker door 
gegaan. Reden is het best wel grote aantal lezers. Exact weten we het niet maar de teller 
van de e-mailnotificatie op de site stond 26 juli op 493.  
Tel daarbij de downloads van de diverse sites (forums) op en je komt tot een mooi aantal. 
Dat geeft energie om weer aan nummer 8 te werken, ook al is het vakantietijd! 
 
Reacties en bijdragen zijn welkom via specials@detransponder.nl. Indien mogelijk plaatsen 
we die in het volgende nummer. De UP/DOWNLINK is immers een vrij blad door en voor 
sathobbyisten.  
 
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 

 Het lijkt hard te gaan met internetradio. Het CvdM (Commissariaat voor de Media) telde 

eind 2013 al 1.000 internet-stations. Variërend van ‘zolderkamerinitiatieven’ tot 

professionele streams van publieke en commerciële zenders. Maar kan men er aan 

verdienen? Wat is de toekomst? De relatief dure FM-zenders of DAB+? Of gaan we via 

een app op ons smart device luisteren? De regering wil inspelen op mogelijke technische 

veranderingen. Daarom worden de frequenties voor tien jaar geveild. Een aardig 

achtergrondverhaal is te lezen op de site van Emerce. Klik hier voor het persbericht van 

de Rijksoverheid van 26 juni met daarbij de brief aan de Tweede Kamer; 

 

 

 Weer een nieuwe loot aan de stam van Radio 10: Radio 10 Let’s Dance. Het station 

werd 7 juli gelanceerd door Humberto Tan. Het is volgens Radio 10 een zender van Tan. 

Deze stream komt in de nieuwe Kanalenlijst Hans; 
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 Netflix krijgt een erotische collega: Sexflix. Het Duitse bedrijf Beate Uhse gaat in 

september voor minder dan 10 euro per maand een abonnement aanbieden. Je kunt de 

erotische films via tv, laptop, tablet en smartphone bekijken. Een abonnement is volgens 

de woordvoerder “in een wip afgesloten”… Bron: Nederlands Medianieuws; 

 

 Boeren en in het boerenleven geïnteresseerden krijgen per 1 september een 

(Nederlandse) zender er bij: Farm en Food TV Channel. Eerst alleen via internet maar 

later mogelijk ook via reguliere kabelaanbieders en mogelijk satellietproviders. Het 

boerenleven, zowel in nieuwsberichten als in docusoaps. Bron o.a. TV Gids. Zie daar het 

promofilmpje. De zender is een initiatief van onder andere ASTC Media. “Een RTLZ voor 

boeren”, zo viel in het NOS journaal te horen. Volgens TotaalTV is van verspreiding via 

CanalDigitaal en Ziggo nog lang geen sprake; 
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 Achting! Duitse radiozenders gaan de geluidsklank harmoniseren, zie hier. Alle 

zenders ‘even hard’ (Lautheitsaussteuerung) zodat je het volume niet meer hoeft bij te 

stellen. Dit verbetert de akoestische „Durchhörbarkeit“; 

 

 Griekenland ‘gered’ maar… de staatsomroep ERT sneuvelt mogelijk toch door 

besparingen. Aldus Het Financieele Dagblad 16 juli. De 2600 werknemers bij de drie tv-

zenders, vier radiozenders, twee orkesten en één koor werden eerst ontslagen. In juni 

vond met 2300 van hen een herrijzenis. Maar voor hoe lang…; 

 

 In september stoppen NPO Radio 5 en Radio Maria met hun uitzendingen via de 

middengolf. Resteert DAB+ en internet. Bron: TotaalTV en een Radio Maria-bericht; 

 

 In november gaat Sky Germany alle zenders overzetten naar S2 en MPEG-4. Bron: 

TotaalTV; 

 België krijgt in augustus twee nieuwe sportzenders: Eleven (start 2 augustus) en 

Eleven Sports (later in augustus). Zowel in het Nederlands als Frans en in sd en hd 

beschikbaar. De zenders maken onderdeel uit van een keten (oorsprong UK). In ieder 

geval te zien via Proximus (vanaf € 9,95 per maand). Met andere aanbieders wordt nog 

onderhandeld. Bron: De Morgen (en extra bericht) en De Redactie (VRT). 
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Astra 19 oost 

 2606 Hope Channel is gestart met testuitzendingen. Op 0109 begint men, fta; 

 

 2706 TV5 Monde HD, fta; 
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 2706 diverse CanalSat-zenders weg zoals Jimmy (sd en hd) en Cuisine+. Ook veel 

transponderwijzigingen door CanalSat doorgevoerd. Veel zenders thans in hd met 

sterkere codering (zoals Mezzo HD en Motors TV HD), zie hiervoor; 

 0307 Eurosport 2 sd, Fr, code; 

 0807 Canal+ Estrenos, Spaans, film, code; 

 0807 meer nieuwe zenders bij Canal+ (Spaans): Series Extra (sd en hd), 

Nonstoppeople, Movistart Moto GP, La1 HD, Antena 3 HD, Cuatro HD, Telecinco 

HD; 

 1007 AB3, TéléSat (Waals), code; 

 1107 Eurosport 1 HD Nederland, code; 

 1807 Eurosport 2 België, TVV, code; 

 2307 Innovation TV, shop, DE, fta; 

 2507 R9 Österreich HD is gestart na testuitzendingen, fta; 

 

 2607 Iberalia, Spanje, fta. 
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Astra 23 oost 

 2506 TV Vlaanderen start met een Infokanaal, fta; 

 

 0107 CanalDigitaal voert enkele wijzigingen door. Eurosport 2 HD International 

verdween om plaats te maken voor Eurosport 2 Benelux in sd. Mezzo en Motors TV 

krijgen een upgrade van sd naar hd. Echter… de codering wordt aangepast. Deze 

zenders zijn nu alleen te ontvangen met een Philips/M7-receiver of het juiste type CI-

module (met het witte etiket). Aldus een persbericht van CanalDigitaal. 

 

 

Astra 28 oost 

 2806 de laatste zenders verschoven van 2A naar de nieuwe 2-E. Daarmee is 28A nu 

‘leeg’ meldt De Vrije Fries. De meeste zenders hielden hun frequentie maar sommigen 

gingen naar een (nieuwe) transponder. De 2-E kent beams die beter op de UK gericht 

zijn. Jammer voor mensen in Spanje… zie hier wat resultaten van Sprietje; 

 Ook verschuiven er zenders naar de 2G, zelfs naar nieuwe transponders. Oude 

verdwenen (uitgezet). Dit ging tot ver in juli door; 

 2706 MTV Summer vervangt (tijdelijk) MTV Classics, code; 

 2307 Notts TV, UK, code; 

 2807 Property Show +2, UK, fta (huizen, aankoop en verbouwing). 
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Hotbird 13 oost 

 2606 4FUN Hits, 4FUN Fit And Dance, Polen, fta; 

 

 

 2606 Al Hakihah, Jordanië, fta; 

 0207 Italy Sat, fta; 
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 0207 Kentron, Armenië, fta; 

 

 0707 Cartoonito, jeugd, Ita, code; 

 0807 Abalfadhl Allabas, Ara, fta; 

 1607 Ada channel, Ita, fta; 
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 1807 La 7 en La7d, Ita, code; 

 1807 Somali Cable, Somalië, fta; 

 

 1807 NetViet, Vietnam, fta; 

 

 1807 Hedayah (6 x), Ara, reli, fta; 

 2207 Julie TV, shop Ita, fta; 

 2207 Discevery30anni, Ita, code; 

 2807 ABN, reli, testuitzendingen, fta. 
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Overig: kabel-tv en streams 

 0107 Caiway, nieuw: Disney-XD, Disney-NL, Disney-NL HD, Disney Junior, Fox sports 

International 6; 

 0707 als experiment Digitenne tv en radio toegevoegd aan Kanalenlijst Hans, voor de 

regio Rotterdam. Elders: scannen. Met dank aan Paul; 

 EBS (Europe by satellite) toegevoegd aan Kanalenlijst Hans, net als KBC Radio en 

Radio Waddenzee (stream radio regionaal & lokaal) en Radio Massalsa (Bonaire en 

Curacao). 

 

Reacties van lezers 

In nummer 6 (24 juni) schreven we over het mogelijk stoppen van het forum Satbox4all. Niet 

wetende dat net een dag eerder op dat forum een bericht stond dat het toch nog langer 

doorgaat. Mits gebruikers blijven posten. Dat gaf nietgiftig ons door. 

 

 

Weetjes 

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

 Men hoeft niet meer in Nederland te wonen (Nederlands adres te hebben) om een 

abonnement te kunnen afsluiten bij CanalDigitaal. Dit meldt Satellitemagazine op 

haar site. CanalDigitaal zou er weinig ruchtbaarheid aan willen geven maar heeft wel 

op haar site een aparte pagina hiervoor geopend. Mogelijk volgt later dit jaar TV 

Vlaanderen. Het beleid past in de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dit hof 

stelde dat grensoverschrijdende diensten, zoals het nemen van een abonnement in 

een andere lidstaat, mogelijk moet zijn; 

 

 Naast de kanalenlijsten van HenkSat en Hans is in OpenPLi ook te downloaden een 

kanalenlijstlijst (setting) van Icesat. Deze maakt er een voor 13/19/23/28 oost; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Tot 30 september kan iedereen tips geven over de Europese AMD-verordening. 

AMD = Audiovisuele Media Diensten. Niet alleen reguliere tv valt er onder maar ook 

andere diensten als video-on-demand (VOD). Bron: Telecompaper; 

 In het vorige nummer schreven we over de eerste satreceivers die 4K (UHD) konden 

weergeven. Maar wil je het goed zien dan is een geschikte tv nodig. We werden er op 

geattendeerd dat niet iedere 4K-tv geschikt is. Een toestel moet de H.265-codec 

(HEVC) aan boord hebben. Veel toestellen doen alleen aan upscaling naar 4K maar 

kunnen geen native 4K weergeven. Philips zou zelfs van plan zijn eind dit jaar met 

een los kastje te komen voor de H.265-codec om de nieuwe generatie 4K Blu 

rayspeler tot zijn recht te laten komen… Tv-uitzendingen: thans test en later dit jaar 

een Duits koopkanaal. Maar ook Netflix zal 4K gaan aanbieden. Informeer dus goed 

voor je gaat kopen! Overigens… 4K zal op termijn worden opgevolgd door 8K. 

Misschien al eerder dan we denken (zie hier); 

 

 

 NU.nl/gadgets meldt dat er voor de Google Chromecast (de bekende usb-stick) een 

uitbreiding komt: een ethernet-adapter om de Chromecast met een ethernetkabel van 

internet te voorzien. In de USA voor $ 15,- maar hier nog niet; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Eutelsat heeft 9 juli een contract getekend met ESA en Airbus Defence and Space 

voor een nieuw type satelliet: de Eutelsat Quantum-satelliet. Een ‘software-gedreven’ 

satelliet die een nieuw tijdperk zal inluiden, volgens Eutelsat. De eerste satelliet zal in 

2018 kunnen worden geleverd. Bron: Eutelsat; 

 

 Nog meer Eutelsat-nieuws: de 8 West B zal in augustus gelanceerd worden. Dit valt 

op te maken uit de promo van Eutelsat op YouTube. Beams komen o.a. op noord-

Afrika maar ook op west-Europa. Op 20 juli is de raket in Frans Guiana aangekomen 

(persbericht Eutelsat). Beoogde lanceerdatum: 20 augustus; 
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 Eind dit jaar zou een Duits koopkanaal beginnen met een UHD-tv-zender. 

TecTimeTV maakte bekend dat er nog een UHD-zender komt en wel uit de groep 

van HD+; 

 

 Ook Sky Germany denkt (op termijn) aan UHD-tv. Men heeft zich bij SES voor Astra 

19 oost al voor extra bandbreedte verzekerd, aldus TecTimeTV en een persbericht 

van SES Astra; 

 

 Meer Sky Germany-nieuws. Sinds 22 juli is Sky Deutschland AG volledig in handen 

van Sky BSkyB (‘Sky UK’). 99% van de aandeelhouders stemden voor overdracht. 

Bron: TecTimeTV; 

 

 Sprietje plaatste op S4A een lijstje met hier te ontvangen satellieten met daarbij 

een geadviseerde diameter van de schotel. Hij had het van een Nederlandse 

satellietshop. Zie hier; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.ses.com/4233325/news/2015/21350711
http://www.ses.com/4233325/news/2015/21350711
https://www.sat4all.com/forums/topic/347216-afdrukken-van-footprints-met-schoteldiameters/?p=2313262


  UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 7   

 

29 juli 2015        specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl        pag 16/24 
 

 In de eerste helft van 2017 wil LG vouwbare oled-schermen op de markt gaan 

brengen, groter dan voorheen dus ook de gangbare tv-maten. Door LG de ‘zesde 

generatie’ genoemd (zie hier); 

 

 De M7 Group gaat voor haar aanbieders CanalDigitaal, TV Vlaanderen en TéléSat dit 

jaar een nieuwe codering toevoegen: Viaccess Orca. Deze gaat separaat aan naast 

de huidige Nagravision-codering. Bron: Satellietforum en Totaal TV (extra: bericht 

2014); 

 Cord cutting. Dit staat voor het onafhankelijk van een kabelmaatschappij live tv 

kijken. KPN Play en Vodafone TV Anywhere bieden (binnenkort) deze diensten aan. 

Tweakers.net nam ze onder de loep: “Kun je met deze diensten daadwerkelijk je 

televisieabonnement opzeggen? Of zijn beide diensten nog niet compleet genoeg?” 

Na een inleiding een pagina over Vodafone gevolgd door KPN en een vergelijking en 

conclusie: zeg je gewone abonnement nog maar niet op! 

  

Images-nieuws 

OpenPLi 

Op 21 juni begint de zomer… bij OpenPLi een paar dagen later (3 juli?) met een nieuw 

zomers logo. 
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Receivernieuws 

Slingbox M1 en 500 

Er is een nieuw type uit van de Slingbox: Slingbox M1. Reden voor Dr. Dish om een special 

te maken (zie hier). In het Duits. Overal ter wereld via diverse devices (zoals je smartphone) 

je receiver (thuis) aansturen (kijken dus). Op een eenvoudige manier wordt de aansluiting 

uitgelegd.  

Op de site van Slingbox maak je een account.  

 

Wereldwijd kan dan worden ingelogd via bijvoorbeeld de pc. Ook is er een app (Slingplayer) 

beschikbaar.   

 

Een duurdere versie is de Slingbox 500. De verschillen tussen de M1 en 500 zijn hier te zien. 

In 2011 hebben we een special gemaakt over de Slingbox die toen gangbaar was. Zie hier. 

Dit geeft je enig idee van de werking van dit apparaat. 

De (oudere) Slingbox 350 is overigens ook nog te koop (zie hier). 
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Softwarenieuws 

BackupSuite-nieuws 

Pedro_Newbie, de ontwikkelaar van BackupSuite deelde op het OpenPLiforum het volgende 

mee. 

“Met ingang van de volgende versie is er ook (een gedeeltelijke) ondersteuning voor 
ontvangers die niet in de lijst (lookuptable.txt) voorkomen. 

Als een ontvanger niet gevonden is in de lijst dan wordt het programma niet meer afgesloten 
met een foutmelding maar wordt er een back-up gemaakt waarbij van enige standaard 
instellingen uit wordt gegaan. 

- de bestanden voor de root en de kernel worden genoemd: rootfs.bin en kernel.bin. Deze 
namen zijn min of meer standaard met uitzondering van de VU+'s 

- de map wordt genoemd: /rename_this_folder. De map moet dus door de gebruiker 

hernoemd worden naar de standaard naam voor die receiver 

- de argumenten voor MKUBIFS_ARGS en UBINIZE_ARGS worden uit de receiver zelf 

gehaald (thanks WTE voor de suggestie) 

Het programma produceert werkende back-ups maar vereist wel wat aandacht om de 
mapnaam te wijzigen en de bestandsnamen te controleren. 

Het een en anders is getest door mijn huidige ontvangers uit de lijst te verwijderen en dan 

een back-up te maken. Dit leverde werkende back-up's op. 

Een aangepaste versie van Backupsuite.sh kan gedwonload worden vanaf mijn github” (zie 

hier). 

 

 

IPTV (gstreamer) recording 

Leuk om streams te bekijken… maar opnemen? Sinds kort is dat ook mogelijk met de IPTV 

gstreamer. Nodig: een update van je image (OpenPLi maar mogelijk ook ander). Sinds 13 juli 

2015. Zie voor meer informatie hier. 

 

 

Sundtek Control Center 

Van deze software is een nieuwe versie verschenen, aldus viel te lezen op het OpenPLi-

forum. Als ipk-bestand daar ook te downloaden.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forums.openpli.org/topic/21459-backupsuite/page-11#entry499162
https://github.com/Pedro-Newbie/BackupSuite/tree/master/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/BackupSuite
https://github.com/Pedro-Newbie/BackupSuite/tree/master/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/BackupSuite
http://forums.openpli.org/topic/38409-iptv-gstreamer-recording/
http://forums.openpli.org/topic/38118-sundtek-control-center/#entry496061
http://forums.openpli.org/topic/38118-sundtek-control-center/#entry496061
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TS Tube 1.2 YouTube 

De plugin MyTube werkt niet meer. Maar… er zijn alternatieven zoals de TS Tube 1.2 

YouTube. Zie hier voor versie 1.0. Thans is versie 1.2 al uit (zie hier, wel login bij het 

Xtrendforum nodig). Nieuwere versies gaan via een software-update van deze plugin, dus je 

kunt gerust 1.0 installeren en dan upgraden. 

Handelwijze: download het bestand (bijvoorbeeld van hier), pak het uit en zet de ipk op een 

usb-stick. Steek deze in je receiver. Na installatie (wijst zichzelf) een (Enigma) herstart.  

 

Opstarten: Menu, Applicaties, TSTube. 

 

Software-update: te vinden onder ‘Tools’. Vervolgens groene toets om te installeren.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forums.openpli.org/topic/38130-mytube-new-version/
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=19036.0;topicseen#msg50041
http://www.xtrend-alliance.com/index.php/topic/1595-tstube/#entry20605
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Ook bij Tools: ‘Settings’ om diverse instellingen default te zetten. 

Een goed alternatief om YouTube-video’s af te spelen is ‘EPG YouTube Trailer’. Maar deze 

schijnt beperkter te zijn (zie hier). 

Hier een complete handleiding met gebruikerstips: 

Opstarten: Menu-Applicaties-TSTube. 

Kies in het menu een van opties. 

 

Als je een van de opties geselecteerd hebt krijg je het betreffende ‘opstartscherm’ en rechts 

zie je de gebruikersknoppen die gelden in dit opstartscherm. Uiteraard kan je TSTube ook 

afsluiten via de EXIT knop. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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Ben je een (YouTube) Video aan het afspelen dan gelden de volgende knoppen in dit 
‘afspeelscherm’: 

 
 
II betekend PAUZE en > afspelen hervatten 
 
<< en >> betekent volgende of een eerder en niet door- of terugspoelen. Let op: er komt dan 
een tandwieltje dus moet je circa tien seconden wachten voordat de volgende video start. 
  
Ook als een geselecteerde video is afgelopen met afspelen dan start automatisch de 
volgende video in de door jou geselecteerde categorie en wel na circa tien seconden.  
Let op: dan krijg je eerst een tandwieltje te zien. 
Maar... als je op knopje ‘nul’ drukt dan wordt “Autoplay next video” disabled/enabled! 
  
Druk je op het knopje drie dan gaat hij tien seconden vooruit. Tien seconden achteruit via 
knopje ‘een’. Druk je op het knopje zes dan gaat hij één minuut vooruit. Eén minuut achteruit 
via knopje twee. 
Druk je op het knopje negen dan gaat hij vijf minuten vooruit. Vijf minuten achteruit via 
knopje zeven. 
  
Speel je een video af en je drukt op MENU knop dan krijg je de Playlist te zien van de 
categorie welke je afspeelt. Selecteer een video uit deze lijst en door op de ‘OK-knop’ te 
drukken kan je die afspelen. 
  
Druk je op + of – CHANNEL dan verander je van beeldformaat (bv 16:9; 4:3 enzovoort). 
  
Met de rode opnameknop kom je in het Download-menu. 
  
Druk je op de EPG toets tijdens het afspelen van de video dan zie je de technische 
gegevens van die video. Je hebt er niet veel aan, maar ach... 
 

YouTube 

Ook een eenvoudige plugin voor YouTube verscheen. Een link op het OpenPLi-forum brengt 

je naar een downloadpagina. Klik daar op: 

 

En vervolgens download je op de pagina die dan verschijnt een ipk-bestand. Kies het meest 

recentste (onderste). Zet dat op usb (liefst met een kleine opslagcapaciteit) en steek deze in 

je receiver. Installeren op de bekende manier. Herstart je receiver. 

Daarna is de plugin te openen hetzij via Menu/Applicaties of (sneller) via de blauwe knop. 

             

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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https://github.com/Taapat/enigma2-plugin-youtube
http://taapat.ho.ua/enigma2-plugin-youtube/
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Ook deze plugin is op (nagenoeg) op een zelfde wijze te bedienen als bij TS Tube, alleen is 

de menu opbouw anders. Druk op eens op de knop menu. 

De plugin YouTube start met dit scherm: 

 

Onder ‘Openbare feeds’ weer een keuze: 

 

Enzovoort…  

Via de Menu-toets kunnen nog persoonlijke voorkeuren worden ingesteld. 

De plugin YouTube is een afgeleide van de niet meer werkende MyTube. Heb je dus nog 

MyTube: verwijder en vervang door YouTube (of de hiervoor genoemde TS Tube).  

 

De Transponder 

27 juni is besloten om onze landelijke Open Dag van de Transponder dit keer te houden op 

zaterdag 31 oktober 2015. Dit betekent dat de normale clubdag, van 24 oktober, komt te 

mailto:specials@detransponder.nl
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vervallen! Pas vooral nu even je digitale en papieren kalenders aan. Nadere informatie komt 

na de zomervakantie.  

Mocht je zelf nog leuke presentatie en demonstratie ideeën hebben of wil je dit zelf eens 

doen, laat dat ons dan vooral weten! 

Eerstvolgende clubdag: 22 augustus. 

Uitsmijter… 

In Harlingen-haven ligt nog steeds het oude lichtschip dat dient als zendschip voor de lokale 

zender Radio Waddenzee. Sinds 1 juni 2015 is ook het geluid van KBC Radio te horen.  

 

Frequentie: 1602 AM. Thans is op het schip een reclameplaat van KBC Import te zien. Dit 

betreft een technische (groot)handel uit Ede. 

Foto: 20 juli 2015. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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De radiozenders KBC en Waddenzee komen als stream ook voor in de eerstvolgende 

Kanalenlijst Hans. 
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