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Voorafje 

We zitten over de 500 subscribers op onze site (12/9: 519). Dat betekent steeds meer lezers 
van de UP/DOWNLINK. Tel het aantal downloads op via forums… leuk!  
In dit volle nummer kunnen die honderden o.a. lezen over een special die we maakten voor 
als je OSCam als softcam wil hanteren, heeft voordelen ten opzichte van CCcam. Ook voor 
hobbyisten die met Multiboot willen experimenteren is een een special van Sjekkie. 
 
Reacties op dit nummer zijn van harte 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 

 S1. Dat is de naam van een nieuw kanaal van SBS. Via internet. Er zullen daarop video’s 

van het web worden gebundeld. Reden: compensatie van verminderde kijktijd via de 

traditionele tv. Bron: Broadcastmagazine. SBS heeft overigens ook de uitzendrechten 

van de KNVB-beker verworven. Bron: Het Parool; 

 

 Medialaan gaat haar programma’s vrij via internet aanbieden. Je kunt zowel live als 

uitgesteld kijken via smartphone, tablet of desktop. Medialaan..? Ja, de zenders VTM, 

2BE, Jim, Vitaya, VTM Kzoom. Een abonnement is niet nodig. Nadeel: doorspoelen van 

reclame is niet mogelijk. Klein voordeel: de reclame’s worden gepersonaliseerd… Aldus 

een bericht in De Standaard en bij Knack. Dit alles gaat via de app Stievie FREE. 

Hiermee kan niet alleen live maar tot zes dagen terug worden gekeken. Om deze app te 

installeren moeten enkele persoonlijke gegevens achtergelaten worden. Zo worden de 

reclames dus op jou interesses aangepast; 

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.broadcastmagazine.nl/sbs-start-internetzender-s1-in-oktober/
http://www.parool.nl/parool/nl/38/MEDIA/article/detail/4125297/2015/08/20/SBS-gaat-ook-KNVB-beker-uitzenden-en-start-internetzender.dhtml
http://medialaan.be/merken
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150820_01825848
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/medialaan-vtm-2be-wordt-gratis-internetzender/article-normal-595641.html
http://stievie.be/
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De app Stievie bestaat al een paar jaar en is inmiddels een groot succes. Men moest 

hier wel voor betalen. Straks dus ‘free’, Stievie Free! Lancering: najaar 2015. Ook in 

Nederland is kijken mogelijk. Pre-registratie kan al. Je krijgt dan een bericht als het 

zover is. 

 

Andere zenders krijgen overigens ook de kans om zich bij Stievie FREE aan te 

sluiten, maar het is nog niet duidelijk of die dat ook zullen doen; 

 Medialaan stopt 18 december met muziekzender Jim. In plaats daarvan komt een 

‘innovatief en multimediaal productiehuis’ (aldus De Morgen). “Het tijdperk van lineaire 

jongerenzenders loopt op zijn einde”, stelt een woordvoerder (newsmonkey). De plaats 

van Jim wordt 19 december ingenomen door een jongenszender (jongens van 8 tot 12 

jaar). Dit als aanvulling op VTMKZoom (4-9 jarigen). Jim heeft 14 jaar bestaan (VRT 

journaal); 

 

 Op 27 augustus het grote nieuws: Ziggo brengt een eigen sportzender, Ziggo Sport. 

Gratis digitaal door de 4,2 abonnees te bekijken (fta). Het AD bracht het naar buiten en 

bijna alle media namen het over. Ziggo Sport werkt samen met Sport 1 en zou ook 

voetbal uit de Champions League uitzenden. Medium SBS toonde zich hierover 

verbaasd: SBS heeft de rechten op een open net. Dit gaat dus ook niet gebeuren (BNR 

12.22 uur). 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.demorgen.be/binnenland/jim-verdwijnt-nieuwe-jongerenaanpak-a2456611/
http://newsmonkey.be/article/55025
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2441420
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2441420
http://www.ad.nl/ad/nl/1001/Sport/article/detail/4129950/2015/08/27/Ziggo-lanceert-gratis-sportzender.dhtml
http://www.bnr.nl/nieuws/530259-1508/sbs-er-komt-geen-champions-league-op-het-nieuwe-ziggo-kanaal
http://www.bnr.nl/nieuws/530259-1508/sbs-er-komt-geen-champions-league-op-het-nieuwe-ziggo-kanaal
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 Play Music, Play Life. Dat is de slagzin van het vernieuwde SLAM!. Per 31 augustus de 

nieuwe naam van voorheen dus SLAMFM!. Bron: Adformatie. Slam geeft als reden voor 

het nieuwe logo en nieuwe website: we zijn meer dan alleen radio; 

 

 De radiozenders zijn blij… minister Kamp ziet af van een frequentieveiling. Zie o.a. hier 

een bericht daarover met een staatje van het marktaandeel van de grootste zenders; 

 

 192TV bestaat vijf jaar. Bron: Broadcastmagazine. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.slam.nl/
http://www.adformatie.nl/nieuws/slamfm-krijgt-nieuwe-identiteit-en-wordt-slam
http://www.slam.nl/slamfm-is-slam/
http://www.volkskrant.nl/politiek/radiozenders-opgelucht-kamp-ziet-af-van-veiling~a4133299/
http://192tv.nl/
http://www.broadcastmagazine.nl/vijf-jaar-192tv/


        UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 9                     
 

17 september 2015  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl       pag 5/25 

 

 

 

 

Astra 19 oost 

 2608 Nickelodeon Turkey gestart, code. Idem Nick jr door MTV en door Global; 

 2608 QVC France HD, vreemd genoeg ook gecodeerd; 

 0109 Fashion 4K Preview, fta verwijzing naar het Fashion 4K-kanaal. Dat is alleen te 

bekijken met een geschikte ontvanger; 

 

 0709 Aragon TV, Spanje, fta; 

 

 1609 Iberalia TV, Spanje, code, in plaats van Garage TV. 

 

Astra 23 oost 

 0709 Fine Living HD voor CD en TVV en een versie voor Tjechië, code; 

 0709 Barrandov Muzika, Tsjechië, code; 

 1109 Nostalgienet werd ONS. Canal Digitaal is deze zender 24/7 door gaan geven; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://apps.canaldigitaal.nl/zakelijk/vervolg.aspx?id=8138
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 1109 Ook FOX Sport 3 ging 24/7 via Canal Digitaal; 

 

 

 1509 Outdoor Channel door de M7-Group (voor Canal Digitaal en TV Vlaanderen), zie 

ook TotaalTV. 

 

 

 

Astra 28 oost 

 1908 Rishtey, India, fta; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://apps.canaldigitaal.nl/zakelijk/vervolg.aspx?id=8137
http://www.totaaltv.nl/nieuws/20803/outdoor-channel-hd-exclusief-bij-canaldigitaal.html
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 2608 ITV Wales HD, fta; 

 2708 alle zenders van 11385 V naar 11597 V en nog meer wijzigingen in 

transponders; 

 0809 Umma Ch +1, reli, fta; 

 0909 Chilled TV, muziek, fta, kwam in plaats van Planet Pop; 

 

 1609 Al Arabia, Verenigde Arabische Emiraten, nieuws, fta. 

 

 

Hotbird 13 oost 

 2608 Aashta, India, fta; 

 2608 Wesal Haq, Arabisch, fta; 

 0309 TVS, Polen, fta; 

 0709 De zenders Rete 4, Canale 5 en Italia 1 gingen op 7 september van fta naar 

gecodeerd. Eigenaar Mediasat heeft dit bekendgemaakt. Bron: Mediamagazine; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.mediamagazine.nl/italie-zenders-mediaset-per-7-september-gecodeerd-op-satelliet/
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 1409 Juce/Smile of a Child, Juce brengt reli voor 13-30-jarigen, fta; 

 1509 Rai Sport 1 HD, Italië, code. 

 

Overig: kabel-tv en streams 

 2708 + 1409 Caiway vernieuwd, dank aan Paul. HBO 2 HD en HBO 3 HD vervallen, nu 

enkel in sd. Nostalgie werd ONS, Het Turkse ATV werd vervangen door TV8 en het 

hindi-pakket verdween (Star One, Star plus, Star Gold en Star Jalsha); 

 0709 Ziggo zet RTLZ (nieuwe 24/7-zender) op kanaal 12. Hierdoor verschuift Ziggo TV 

naar kanaal 13, de Zender van de maand naar 14, Comedy Central naar 15 en 

Nickelodeon naar 16. Bij KPN, Vodafone en Telfort komt RTLZ op kanaal 11. Op 7 

september was het voor Ziggo-abonnees nog even ‘spannend’… maar alle klanten 

kunnen RTL Z nu in SD bekijken. Tot 15 september op kanaal 975 en vanaf 15 

september op kanaal 12. Caiway onderhandelt nog met RTL Nederland; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.broadcastmagazine.nl/rtl-z-ook-ongecodeerd-bij-ziggo/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/20873/caiway-onderhandelt-nog-over-rtl-z.html
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 Tot 18.00 uur kunnen de live uitzendingen van RTLZ ook via een stream bekeken 

worden, tot 20.00 volgt RTL4, zie hier. En  voor meer streams zie hier. Opgenomen in 

Kanalenlijst Hans; 

 

 Wanneer Canal Digitaal de zender RTLZ gaat brengen is nog niet bekend. Men gaf aan 

nog in onderhandelingen te zijn (zie hier); 

 

 0809 Running Hits en Non-stop ‘80s. Zo heten de twee nieuwe online streams van Sky 

Radio. Begin september gingen ze van start. Running Hits brengt muziek voor hardlopers 

(up tempo) en Non-stop ‘80s gaat natuurlijk terug in de tijd. In totaal heeft Sky Radio 

hiermee tien streams. Alle streams zijn via de website of via de Sky app te beluisteren. 

De app is voor hardlopers natuurlijk ideaal. Opgenomen in Kanalenlijst Hans (Radio, 

Stream NL nationaa); 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.rtl.nl/system/videoplayer/derden/rtl_embed.html#uuid=c3bfb77b-2d51-3db0-823d-092781d23ada/autoplay=false/live=true
http://www.rtlnieuws.nl/live
http://www.canaldigitaal.nl/nieuws/rtl-z-nog-niet-te-zien/
http://www.skyradio.nl/download-nu-de-gratis-sky-radio-app


        UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 9                     
 

17 september 2015  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl       pag 10/25 

 

 

 

 

 1509 Ziggo komt met een tweede kanalenlijst. Deze lijst bevat enkel ongecodeerde 

zenders en is zo geschikt voor tv’s met een ingebouwde DVB-C-tuner. De lijst begint met 

NPO 1, 2 en 3 in HD en vervolgt met RTL4 in sd. Bron: De Rots Media waar ook de 

zenderlijst staat. 

Reacties van lezers 

Bas stelde op het Fieltshopforum dat hem een paar dingen dwars zaten. Zo werd nergens 

vermeld dat het OpenVIX-image ‘enorm stabiel’ is met Hades 18. We hadden het niet 

gemeld. Bij deze. Maar Bas… zie altijd onze oproep: heb je nieuws geef het dan door via  

specials@detransponder.nl . Dan nemen we het voor veel lezers mee in het eerstvolgend 

nummer!  

Verder zat Bas dwars het item over reclame in Vlaanderen, de proef met de pauzestand. 

Terecht merkt hij op dat dit voor kabelaansluitingen is. Dus niet via TV Vlaanderen. Klopt. Hij 

vreest dat het te zijner tijd ook bij Ziggo het geval zal zijn. 

Weetjes 

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

 De fusie UPC met Ziggo heeft volgens RTL 56.600 abonnees gekost. De klant zou 

volgens de Consumentenbond de dupe zijn geworden. Een hogere prijs en minder 

kwaliteit (veel klachten); 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://derotsmedia.com/2015/09/09/ziggo-komt-met-betere-zendervolgorde-ongecodeerde-kanalen/
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=19455.msg51365#msg51365
mailto:specials@detransponder.nl
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/56600-klanten-ziggo-opgestapt-sinds-de-fusie-met-upc
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 Het aantal tv-aansluiting is verder gedaald (-0,2%), aldus Telecompaper en Kassa!. 

Grootste kabelaar is Ziggo met een marktaandeel van 48%; 

 Staatssecretaris Sander Dekker heeft dinsdag 25 augustus zijn nieuwe Mediawet 

gepresenteerd. Zoals verwacht zet hij daarin zijn plannen met de NPO door: geen 

amusement meer. Nieuw is ook dat op termijn NPO 3 volledig digitaal wordt. Dit alles zou 

volgens hem nodig zijn wegens het veranderde kijkgedrag; vooral jongeren kijken niet 

meer traditioneel naar tv. Bron: De Volkskrant. Het doel van Dekker is het openbreken 

van het omroepbestel. Zo valt te lezen in het officiële persbericht van de 

Rijksvoorlichtingsdienst. Hier de brief aan de Tweede Kamer; 

 

 Volgens De Telegraaf bevat de nieuwe wetgeving geen verbod voor amusement. 

Omroepen zouden amusement mogen blijven gebruiken om een breed publiek aan te 

trekken; 

 Dekker wil ook het Mediafonds opheffen. De NPO heeft aangeboden de taak over te 

nemen zodat de subsidie voor documentaires niet verloren gaat. Klinkt sympathiek maar 

volgens de directeur van L1 pikt de NPO dan € 2 miljoen in ten koste van regionale 

omroepen. Bron: L1; 

 

 Op 25 augustus heeft Eutelsat een promovideo op YouTube gezet van haar 4K-kanaal. 

Uiteraard niet in 4K via YouTube te zien op je device maar het geeft toch een aardige 

indruk; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.telecompaper.com/news/ziggo-leads-drop-in-dutch-tv-subscriptions-in-q2--1099448
http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/aantal-televisieaansluitingen-gedaald/?utm_medium=email
http://www.volkskrant.nl/binnenland/dekker-luiken-van-de-omroep-moeten-open~a4128827/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/08/25/dekker-vernieuwde-mediawet-breekt-publieke-omroepbestel-open
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/08/25/kamerbrief-over-wetsvoorstel-wijziging-mediawet-2008
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24415882/__U-bocht_redt_pret_NPO__.html
http://www.l1.nl/nieuws/294867-weblog-npo-pikt-geld-bij-regionale-omroepen
https://www.youtube.com/watch?v=ZPP9FhSrhsk
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 YouTube gaat met twee betaalde kanalen uitbreiden. Een voor muziekvideo’s en een 

voor algemene video’s. Zonder reclame en downloadbaar. Bron: The Verge; 

 

 Februari 2014 brachten we een special uit over het fenomeen sun outage. Ook een jaar 

later (februari 2015) hebben we in de UP/DOWNLINK hier aandacht aan besteed (pagina 

10). Ook nu weer want… in oktober, rond de 13e, zou volgens Sprietje weer sprake zijn 

van een sun outage. Als de zon schijnt…; 

 Lineair tv-kijken is het kijken op het moment dat het programma wordt uitgezonden. Dit 

in tegenstelling tot andere vormen (opnemen/afkijken, dvd, internet/streams). Lineair 

komt nog het meest voor: 39% van de uitzendingen wordt zo bekeken. De andere 

vormen zijn samen dus 61% maar geen haalt de 39%. Bron: Telecompaper. Het 

onderzoek (31 augustus gepubliceerd) is hier te downloaden; 

 

 Een explosie in Lopik… zendmast neergehaald… Het gaat om de 196 meter hoge 

metalen zendmast die er sinds 1938 staat en tot 1 september dienst deed voor de 

middengolfuitzendingen van Radio Maria. Ook NPO Radio 5 staakte de uitzendingen via 

AM. De zendmasten in de Flevopolder en zuid-Limburg worden gebruikt voor 

commerciële stations. Bron: Broadcastmagazine;. Zie ook het video-item van de NOS 

(journaal) en onderaan een stukje historie (2004, neerhalen mast uit 1940 gebruikt voor 

Hilversum 1 en 2). Hier nog wat beelden via RadioNL; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.theverge.com/2015/8/28/9220377/youtube-as-you-know-it-is-about-to-change-dramatically
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2014/02/sunoutage.pdf
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2015/02/updownlink_2015_2.pdf
https://www.sat4all.com/forums/topic/348037-nieuwe-vlakke-schotelantenne-voor-dakappartement-selfsat-met-hh90-rotor/?p=2326217
http://www.telecompaper.com/nieuws/aandeel-lineair-tv-kijken-zakt-naar-39-van-totale-kijktijd-2--1100114?
http://www.telecompaper.com/research/video-behaviour-of-dutch-consumers-2015-q2-2--1099777
http://www.broadcastmagazine.nl/middengolfmast-in-lopik-wordt-opgeblazen/
http://nos.nl/artikel/2055873-zendmast-lopik-neergehaald.html
http://radio.nl/808158/middengolfzendmast-in-lopik-vrijdag-opgeblazen
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 Ambilight heeft mogelijk in de huidige vorm zijn langste tijd gehad. Philips (beter: 

TPVision) gaat het systeem verder perfectioneren door de ledlampjes te vervangen door 

projectors. Zo krijgt men een soort halo-effect. De nieuwste generatie toestellen zijn te 

zien op de IFA in Berlijn. Nog even wel alleen in de duurste range. Bron: De Telegraaf. 

De tv gaat de ‘Philips Ambilux TV’ heten, aldus een persbericht van Philips; 

 

 SES (Astra) en Eutelsat beginnen zoetjes aan 4K UHD-zenders (H.265) te brengen. Bij 

KingOfSat is er al een aparte rubriek voor geopend; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.telegraaf.nl/digitaal/24448867/__Nieuwe_Philips-tv_s_met_mini-projectoren__.html
http://www.ifa.philips.com/news/television/philips-ambilux-uhd-tv
http://nl.kingofsat.net/ultrahd.php
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 De VRT moet besparen, tegen 2020 gaat dit veel banen kosten (286 fte). Men wil zich 

richten op kerntaken en de rest inkopen. In het journaal van 8 september werd het 

gebracht. Zie ook hier; 

 

 

 Op 15 september waren er al acties van de vakbonden: Eén en Canvas ‘plat’. Ketop12 

bleef voor de kinderen wel gespaard; 

 

 Tussen 1996 en 2006 een beeldbuis-tv of beeldbuismonitor gekocht? Kijk dan hier. De 

Consumentenclaim wil dat kopers van toen 10% van hun aankoopprijs terugkrijgen. 

De reden ligt in verboden kartelafspraken tussen merken zoals Philips, Samsung, LG, 

Technicolor, Toshiba en Panasonic. Het aanmelden is gratis. De vraag is hoe je een en 

ander moet bewijzen zonder aankoopfactuur of bon. Zie de meest gestelde vragen.. Ook 

(AVROTROS) Radar berichtte er over; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/2.39056?eid=1.2436472
http://www.consumentenclaim.nl/claims/beeldbuisclaim/algemeen/kern-van-de-zaak
http://www.consumentenclaim.nl/home
http://www.consumentenclaim.nl/claims/beeldbuisclaim/aanmelden/gratis-aanmelden
http://www.consumentenclaim.nl/claims/beeldbuisclaim/informatie/veelgestelde-vragen
http://www.radartv.nl/nieuws/archief/detail/article/geld-terug-voor-philips-tv/
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 SES (Astra) wil in 2025 maar liefst 1.053 zenders in Ultra-HD brengen via haar 

wereldwijd netwerk. Dit valt te lezen in een speciale Ultra-hd-nieuwsbrief. In Europa zou 

het gaan om 220 zenders; 

       

 Ook Eutelsat gelooft in UHD. In 2020 is volgens hen 70% van alle verkochte toestellen 

voorzien van UHD; 

 Turksat heeft onder druk van de Turkse overheid zes transponders van de positie 42 

oost moeten platleggen. De zenders zouden niet beschikken over een 

uitzendvergunning. Bron: TotaalTV. Zie ook bijvoorbeeld KingOfSat, veel lege 

transponders; 

 

 

 TV Vlaanderen biedt haar abonnees Live TV aan. Kijken via je tablet of pc via een 

stream. Gratis bij een All-in-one-abonnement en anders € 3,95 per maand. Meer info via 

TV Vlaanderen. Ook het Waalse zusje TéléSAT biedt zo’n online dienst aan. Of Canal 

Digitaal volgt is niet bekend. Er is al wel een site voor gespot… Inloggen is nodig; 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://read.uberflip.com/i/568958-ses-white-paper-ultra-hd-september2015
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 De 13 regionale omroepen gaan meer samenwerken. Hun redacties blijven zelfstandig 

maar het beleid (waaronder financiën), techniek en strategie valt straks onder één 

concessiehouder. Deze gaat RPO heten (bron: RTV Drenthe). Dat maakte de vereniging 

ROOS op 7 september bekend. Staatssecretaris Dekker heeft met de plannen 

ingestemd. Dit blijkt uit een brief van hem aan de Tweede Kamer. De nieuwe Mediawet 

wordt daar half oktober besproken; 

 

 SES is uitgeroepen tot satellietprovider van 2015. Dit gebeurde op een satellietvakbeurs 

door Euroconsult. Bron: SES. 

 

Images-nieuws 

GigaBlue-images 

Een lijst met diverse images voor de GigaBlue-receivers is te downloaden via het 

Fieltshopforum, zie hier en  zie hier. Plus nog een verwijzing over multiboot. 

Rechtstreeks: World of Files met GB-images. 
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Nog meer voor GigaBlue: een door Sjekkie ontwikkelde tool. Te gebruiken op eigen risico. 

Hier te downloaden. Wat kun je er mee? Zie afbeelding: softcams installeren, CCcam naar 

OsCam, bootloaders, ipk-bestand installeren, een link naar forum, enzovoort. 

 

 

OpenMIPS 

Recent kregen we het bericht dat eigenaren van een GigaBlue in het image OpenMIPS een 

goede vervanger hebben voor OpenATV en OpenVIX.  

We hebben OpenMIPS eens geïnstalleerd op een GigaBlue (HD 800 SE). De bestanden 

kunnen worden gedownload via deze site. Het gaat bij dit schrijven om versie 4.2. Ook 4.1 is 

daar nog te downloaden. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Probleem is dat een softcam los geïnstalleerd moet worden, net als bij OpenATV. Voor 

OpenATV hadden we een paar methodes beschreven in een special. Deze methodes 

werken helaas weer niet voor OpenMIPS. Daarvoor vonden we op het Fieltshopforum een 

beschrijving/oplossing. Een bestandje valt daar te downloaden: cam4me.zip.  

Download dit bestandje, pak het uit, start het (exe). Vul het ip-nummer van je GigaBlue-

receiver in en selecteer een cam en start de installatie.  

 

 

Daarna de ontvanger volledig herstarten.  

Volgens het bericht op het Fieltshopforum klik je twee keer op de groene toets. Of: Menu, 

Applicaties, Downloaden. Wacht (40 seconden ongeveer) en het Applicatie/downloaden 

overzicht met beschikbare plugins wordt zichtbaar. Kies dan de gewenste softcam.  

Daarna indrukken van de blauwe toets geeft een optie voor een softcam setup. Kies deze 

(afbeelding: 3). 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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Kies de gewenste softcam.  

De bestanden voor een CCcam staan in /var/etc.  

De bestanden voor een Oscam staan in /etc/tuxbox/config. 

De ervaring met OpenMIPS: goed image.  Niet echt verschillend van bijvoorbeeld OpenRSI 

maar je kunt meer plugins downloaden, zoals Mediaportal en TSmedia. Maar de plugin 

OpenUitzendingGemist zat er weer niet bij. Ook YouTube moet met een eigen ipk-bestand 

worden toegevoegd.  

De layout met de optie het actuele weer te tonen is ook aardig. Om deze op je eigen locatie 

in te vullen ga je naar deze site en zoek je het id-nummer van je woonplaats. Dit vul je in via 

Menu, Instellingen, Systeem, Gebruikersinterface, Wheater Gigablue Pax. Rechtsboven krijg 

je dan de lokale weerinformatie. 

 

 

Tot slot: als je OpenMIPS versie 20150909 hebt geïnstalleerd gebruik dan als CCcam niet 

versie 2.2.1. Dit blijkt niet te werken. Versie 2.3.0 wel, zie hier. 

OpenPLi 

Vanaf 22 augustus staat in OpenPLi na flashen standaard als softcam de OSCam. Eigenlijk 

stond OSCam er al in maar Tech heeft deze aangepast/gepusht naar rev 10954. Voor de 

kenner… 

Standaard staan twee kaartlezers actief en er is een voorbeeld naar een server ingesteld, 

welke niet actief staat. 

mailto:specials@detransponder.nl
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CCcam is gewoon nog in te stellen via de wizard, kwestie van een pijltje naar rechts 

indrukken als er gevraagd wordt een softcam te installeren. 

De configuratie van oscam komt in /etc/tuxbox/config/oscam/ 

Standaard is oscam, indien opgestart, via de webinterface te benaderen, en wel op poort 

8081 van de STB. 

Voordeel van oscam is dat die geen last heeft van de lange ecm's van M7, verder kan je 
meer zaken instellen met betrekking tot de lezers, maar de standaard config levert een 

werkende oscam in combi met een kaart. 

Een methode om OSCam in VTi te installeren staat hier beschreven. Maar zie vooral onze 
special over het installeren van OSCam in menig image! 

 

OpenVix 3.2 

OpenVix heeft versie 3.2 uitgebracht (bron zie hier). De images voor diverse receivers zijn te 
downloaden via de officiële OpenVix-site. Apart aan dit image: full hd-skin. 

 

 

OpenViX is de opvolger van Hades. Eerste ervaringen o.a. van Bas op het Fieltshopforum. 
Hij vindt op een enkel detail na het image 3.2 “vreselijk goed en snel.” Maar Sjekkie heeft 

toch problemen met ViX. Waarvan akte, ieder zijn voorkeur! 
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http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=19529.msg51620#msg51620
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Receivernieuws 

AppleTV 

Met de nieuwe box van AppleTV kun je meer dan simpel tv kijken. Streamingdiensten als 

Netflix zijn voortaan al geïnstalleerd. En  Apple’s eigen muziekdienst natuurlijk. Maar het 

nieuwe zit ook in het kunnen gamen. De vierde generatie van AppleTV kan spraakgestuurd 

werken met spraakhulp Siri. De afstandsbediening is ook controller voor de games. 

 

De nieuwe receiver werd 9 september gepresenteerd. Verkrijgbaar in oktober in 80 landen, 

later dit jaar in 100 landen. Bron o.a. Broadcastmagazine en Emerce. 

VU+ 

Enkele VU+ receivers, Solo en Zero, hadden problemen met het maken van opnames. We 

hebben hier over geschreven in UP/DOWNLINK 2015-2, pagina 16. Niet alleen het opnemen 

maar ook sommige streams gingen niet goed. Er was een oplossing: het bestandje PAU.  

Later heeft OpenPLi het bestandje PAU in de software-update meegenomen. Maar nu weer 

verwijderd. Het bestandje maakt immers belastingontduiking mogelijk. Iets waar het 

OpenPLi-team niet medeplichtig aan wil zijn.  

We hebben nog gezocht naar een ipk-bestand van PAU. Dat bleek niet mee te vallen. Op 

een Russische site vonden we nog iets. Wel aanmelden en downloaden voor eigen risico. 

In het weekeind van 12/13 september heeft het OpenPLi-team een interne discussie 

gehouden. Met als resultaat… PAU komt terug (zo maken wij hieruit op). En zie hier. 

Teevee Mediabox 

In het vorige nummer van  UP/DOWNLINK hebben we geschreven over een alternatieve 

manier om tv te kijken via streams. Volgens de Consumentenbond is de aanschaf (nog) niet 

illegaal. De bond heeft in september de Teevee Mediabox getest.  

Een eerste indruk is hier te lezen. 
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Softwarenieuws 

DreamSet 2.4.6 

Een nieuwe versie van DreamSet is uit: 2.4.6. Gratis te downloaden via deze site. Nieuw: 

 

 

E-Channelizer, nieuwe editor 

DreamSet en DreamBoxEdit hebben er een zusje bij. Sinds mei 2015 is E-Channelizer te 

downloaden als je kanalenlijsten wilt editten. Op 1 september kwam versie 1.4.0 uit. 

 

 

De software is in zeven talen beschikbaar waaronder het Nederlands. De schrijver kennende 

zal het allemaal zeer correct gespeld zijn…  

 

Het programma is ontwikkeld door een ingenieur uit Egypte, Sayyid A. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Het installeren en gebruiken zal voor menig hobbyist geen probleem vormen. Wij zien nog 

geen voordelen ten opzichte van de bestaande edittors. In ieder geval is er een keuze bij, 

altijd goed. Wil je je ervaring met E-Channelizer delen, mail deze ons dan eens door.  

 

Multiboot 

Multiboot, het installeren van meerdere images op één receiver en bij reboot kunnen kiezen, 

daar hebben we vaker aandacht aan besteed. In het Fieltshopforum vonden we een goede 

toelichting door expert Sjekkie met daarbij een handleiding (pdf). Mooie service! 

 

Maar het kan nóg mooier. Sjekkie stemde er in toe dat we van zijn handleiding een special 

maakten. Deze staat op onze site (specials).  

NB: multiboot is niet voor iedere ontvanger en ieder image geschikt.  

Later zette Sjekkie nog een YouTube-video over Multiboot op het Fieltshopforum. 
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http://www.detransponder.nl/
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=18928.msg51852#msg51852
http://www.satfirmware.com/Hoe%20werkt%20de%20MultiBoot%20plugin.pdf
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2015/09/hoe-werkt-de-multibootplugin.pdf
http://www.detransponder.nl/downloads-2/specials/
https://www.youtube.com/watch?v=WYOYCraLoMk#t=11
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=18928.msg52039#msg52039


        UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 9                     
 

17 september 2015  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl       pag 24/25 

 

 

 

OSCam installeren 

Na veel uitzoeken is het ons gelukt een mooie special te maken over het installeren van 
OSCam op een Enigma 2-receiver. Deze special is o.a. te downloaden vanaf de site van De 
Transponder. De special omschrijft stap-voor-stap hoe je OSCam in zowel OpenPLi als 

andere images kunt installeren. 

Ook werd deze special op enkele forums gezet. Dat lokte meteen een storm aan reacties uit. 
Onder meer van alternatieve methodes (men wist het beter…). Zie hier het OpenPLi-forum. 
En hier het OpenSat4all-forum. Neem eens kennis van de special en van de alternatieven en 

kies zelf je methode als je OSCam als softcam wil hanteren. 

Sundtek Control Center 

De software van Sundtek Control Center, waarmee een Sundtek-usb-stick zorgt voor DVB-C 
of DVB-t-tuneraansturing, heeft een upgrade gekregen. Versie 20150912-1, zie hier. 

Uiteraard ook te vinden bij Sundtek zelf. Zoek daar naar de rubriek Sundtek Control Center. 

De Transponder 

Eerstvolgende clubdag: 26 september. 

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 

vervallen! Pas vooral nu even je digitale en papieren kalenders aan. Nadere informatie komt 

na de zomervakantie.  

Uitsmijters… 

25 augustus… staatssecretaris Dekker kondigt een nieuwe Mediawet aan. Nodig omdat het 

traditioneel tv-kijken afneemt. Fokke en Sukke reageren als volgt: 
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Jazeker, zeker sathobbyisten, al is het maar voor de techniek die er achter zit! 

Cartoonist Marijn verwacht dat het beeld op zwart-wit gaat… 

 

 

Canal Digitaal wijzigde zenders. Klant kan daarna niet meer opnemen en meldt dit bij CD. 

Deze laat vier maanden niets horen. Klant neemt contact op met de Consumentenbond. Dan 

volgt snel een monteur die iets aan ‘de antenne’ (schotel) wijzigt. Probleem opgelost. Wat 

schotel met opnemen te maken heeft… geen idee…  

Bron: Consumentengids van september 2015. 
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