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Voorafje 

Zaterdag 31 oktober hield satellietclub De Transponder haar jaarlijkse open dag. Wederom 
een groot succes! In dit nummer blikken we even terug met een sfeerimpressie. Verder een 
boordevolle UP/DOWNLINK deze maand, zie de inhoudsopgave. 
 
Reacties op dit nummer zijn van harte welkom via specials@detransponder.nl  
 
De redactie (Gerard, Hans 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 en 

streams.  

Algemeen omroepnieuws 

 Sky Germany is over naar zowel S2 als mpeg-4. Jammer voor bezitters van oude 

receivers die niet voor S2 en/of mpeg-4 geschikt zijn. Sky Germany zou daarmee kunnen 

besparen op transponders (van vijf naar drie, zie tabel). Kathrein meldde eind oktober dat 

het in de nacht van 17 op 18 november ging plaatsvinden, zie hier. Eerder (11 augustus) 

had Wisi dit al aangekondigd. Op 19 november vonden nog wat wijzigingen, vandaar dat 

die dag ook Kanalenlijst Hans uitkwam; 

 

 RTLZ past de avondprogrammering aan. Er is gekeken naar het kijkgedrag. Met de 

scherpere programmering worden de puntjes op de i gezet. Bron: RTLZ; 

 Voor de vrouw die niets wil missen… is er nu Linda.tv. Wel betalen om alles te weten (€ 

3,50 per maand). Tot 2016 gratis. Zie o.a. Nederlands Medianieuws voor meer 

achtergrondinformatie en natuurlijk Linda.tv zelf; 
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 Nog een nieuw online kanaal: in 2016 gaat het blad Elsevier beginnen met Elsevier TV. 

Vanaf het eerste kwartaal wordt er klein begonnen (minstens een filmpje per dag). 

Eindredacteur Joustra: “We willen de kant op van het tweegesprek, paneldiscussie of 

gesproken column. Opinievormend, de boel van commentaar voorzien.” Bron: 

Persinnovatie.nl; 

 

 Eurosport heeft een nieuwe naam: Eurosport 1. Eurosport 2 houdt haar naam; 

 NPO Doc stopt 1 januari. Dit valt te lezen op de site van de NPO-zender. De 

programmering wordt stilletjes aangepast en opgenomen in NPO Cultura; 

 

 Op 19 november heeft SBS officieel S1 gelanceerd. Een online tv-zender waar 25 

videomakers hun presentaties kunnen laten zien; lanceren als het ware. Er zouden al zes 

miljoen volgers zijn. Het kanaal is te vinden via http://www.s1.tv/. Daar kies je een serie 

en vervolgens een aflevering. Even de reclame doorzitten en dan begint het…; 
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 Ecoland.tv start officieel op 30 november, de dag waarop in Parijs een klimaattop wordt 

gehouden. Het Nederlandse station gaat online informatie brengen over duurzaamheid. 

Bron: Ecoland.tv. 

 

 

 We wisten al dat VTM zou stoppen met jongerenzender Jim en dat er een andere 

kinderzender (voor 8 tot 12-jarigen) zou terugkomen. Op 26 november werd de naam 

bekend: Kadet. De startdatum van Kadet is vrijdag 18 december, net als de 

kerstvakantie begint. JIM stopt op 16 december. Bron o.a. Het Nieuwsblad en het VRT-

nieuws. 

 

 

Astra 19 oost 

 Eurosport 2 NL, CD, code, komt van 23 oost; 

 Sky Atlantic +1 HD, Sky Germany, code; 

 BFMTV HD, Frankrijk, nieuws, fta; 
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 MTV Pulse HD vertrok; 

 Sky Germany zette op 18 en 19 november diverse transponders om van S naar S2. Als 

je wil blijven kijken: zet er een nieuwe kanalenlijst in!; 

 BET HD en MTV Hits HD voor Frankrijk, code. 

 

 

Astra 23 oost 

 Transponder 12129 V werd in de nacht van 2 op 3 november gewijzigd. De SR is 29900 

geworden. Kanalenlijst Hans kwam ’s avonds al uit. De NL-versie van Eurosport 1 HD is 

aan deze transponder toegevoegd. Bron: CanalDigitaal en TV Vlaanderen; 
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 30 oktober: stroomstoring bij CanalDigitaal. NPO 1, 2 en 3 HD en andere zenders die 

deze transponders deden gaven geen beeld. In de loop van de ochtend was de storing 

verholpen. 

 

 

Astra 28 oost 

 TV Record HD uit Portugal is fta te ontvangen; 

 

 Hetzelfde geldt voor Times Now uit India; 
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 Diverse film- en muziekzenders (zowel fta al gecodeerde) zijn tijdelijk omgedoopt tot 

kerstzender. Zoals Blissmas, Christmas 24 (en 24+), Heart XMas, MTV Xmas, 

Now Christmas, Sky Christmas en True Christmas; 

 Transponder 11225 V ging van S naar S2. Hierop zit onder andere NHK World HD; 

 Weer terug van even weg geweest: TVC News (+1) uit Nigeria, fta. 

 

 

Hotbird 13 oost 

 Al Waad, Arabisch, fta; 

 Saudi Channel 2, Arabisch, fta; 

 Italia Channel, Italië, fta; 

 WIV, reli, fta; 

 RUS Bestseller, Rusland, fta; 

 Samanyolu Avrupa, Turks, fta; 

 Iran Bingo, fta; 

 Kanal Turk, Turkije, fta; 
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 Radio Radio TV, Italië, fta; 

 

 TV Art Live, Italië, fta. 

 

 

Kabel en Streams 

 Ziggo voerde in grote delen van het land aanpassingen op frequenties door. Een 

complete scan en zenders herplaatsen is nodig. Of je download Kanalenlijst Hans; 
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 In de UP/DOWNLINK van september al aangekondigd: Ziggo gaat een sportzender 

beginnen, samen met Sport 1. Op 2 november maakte Ziggo het nieuws ook aan 

haar abonnees bekend: “We hebben iets moois voor u: vanaf 12 november kijkt u 

uitgebreid sport op televisie. U krijgt Ziggo Sport, de nieuwe sportzender met de 

mooiste duels. Met highlights, live wedstrijden en messcherp commentaar. Gratis op 

kanaal 14, voor alle klanten van Ziggo.” Nieuws ook voor andere media als RTLZ en 

de NOS. De NOS wist in het journaal ook te vertellen dat KPN met een eigen serie 

over Brussel begint; 

 

 Naast de fta Ziggo Sport is er ook Ziggo Sport Totaal. Het verschil: 

 

 In feite is Ziggo Sport Totaal een voortzetting van Sport 1; 
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 Ziggo sport is op kanaal 14 van de Ziggo-box(en) te zien. Maar ook op Horizon-tv. 

Uiteraard kan deze zender ook in alle tv’s met DVB-C-tuner worden ingelezen. 

Handig voor een tweede, derde, enzovoort-tv elders in huis. Op 2 november waren er 

al (test)uitzendingen van Ziggo Sport HD; 

 

 12 november, 19.30 uur, de officiële start… de aftrap zeg maar… Ziggo Sport is fta. 

De Sport 1 zenders zijn omgedoopt naar Ziggo Sport Totaal, gecodeerd; 

 

 KPN Play gaat het eerste jaar € 11,99 per maand kosten. Met KPN Play kunnen 

abonnees live tv-kijken, gemiste programma's terugkijken en diverse on-demand 

kanalen raadplegen. Zie hier de faq’s op KPN; 
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 KPN gaat meer met Voetbal International samenwerken, aldus het AD; 

 

 KPN kampte 20 en 21 november met een landelijke storing. Men komt de klanten 

tegemoet met wat gratis films; 

 

 Op Apple TV 4 komen ook radio-apps. De eerste zal zijn van Radio 10. De app biedt 

zowel live radio als themakanalen. Bron: Broadcastmagazine en Radio 10 zelf; 

 

 op 20 november is HITSNL gestart. Voor € 3,99/maand kan men zich abonneren op 

een database met 250.000 Nederlandstalige nummers. De eerste maand is gratis. 

Bron: HITSNL en Telecompaper; 
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Reacties van lezers 

The Parasol reageerde op het berichtje over G-streamer. Hij bericht ons dat deze software 

pas in de nieuwe versie van OpenPLi (5.0) zit. Zie hier. 

Vragen van lezers 

Eddy zat met een probleem. Hij gebruikt in twee receivers Kanalenlijst Hans maar krijgt bij 
een software-update telkens het boeket van Canal Digitaal er ongevraagd bij. Dit boeket zet 

zichzelf zelfs bovenaan. 

 

Bij een receiver heeft hij wel eens de CD-scan gedaan, bij de andere receiver niet. Wat te 

doen? 

Dit fenomeen lijkt zich voor te doen als je eens via Fastscan het automatisch activeren op JA 

hebt gezet. Zie Menu, Instellingen, Zenders zoeken, Fastscan. 

 

Emiel adviseert: “zoek via je Menu naar Fast scan en kijk of daar Canal Digitaal als provider 
staat en of ‘Activeer auto fastscan’ op aan (ja) staat. Verander dit.”  

Na een check blijkt deze ‘ja-instelling’ ook bij andere gebruikers te staan. Deze krijgen het 

boeket niet zolang er geen fastscan is gedaan voor Canal Digitaal. 

Het kan nog vreemder. Een GigaBlue, zonder harddisk, met OpenRSi 4.0 werd geflasht naar 

4.1. Kanalenlijst Hans werd er in gezet. Na een software-update verscheen het boeket Canal 

Digitaal. Ooit was een fastscan gedaan maar dat deze zelfs na flashen nog actief is… 

vreemd.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Het boeket is simpel weg te halen. Roep het overzicht van boeketten op, ga op dat van 

Canal Digitaal staan, Menu-toets, invoer verwijderen. Maar lastig is het wel. Wie een goede 

oplossing heeft mag het ons melden. 

Dit bleek te helpen. Vreemd genoeg staat deze instelling bij de redactie ook op ‘ja’ maar wij 
krijgen de CD-lijst niet… Mogelijk moet je feitelijk ooit deze fastscan gedaan hebben. 
Reacties welkom. 

Weetjes 

Zo maar wat losse berichtjes, goed om te weten: 

 De M7 Group gaat de codering nog meer dichttimmeren. In haar nieuwste receivers 

is een koppeling gemaakt tussen de hardware en de software. Met andere woorden: de 

kaart werkt alleen in dié receiver. Als codeerwijze wordt Viaccess ORCA gebruikt. Hier 

komt ook een CI-module van Viaccess ORCA voor op de markt waarin de kaart aan de 

module is gekoppeld. Uitwisselen van kaarten of cardsharing moet zo worden 

tegengegaan. Wanneer Canal Digitaal (of TV Vlaanderen) overgaat op de nieuwe wijze 

van coderen is nog niet bekend. Voorlopig blijft kijken via Mediaguard3/Nagravision nog 

mogelijk. Bron: TotaalTV; 

 M7 zou de bitrate van NPO-radiozenders even fors hebben teruggeschroefd. 

Amazor merkte dit op omdat hij via Telenet (België) luistert. Dit werd erg slecht. 

Waarschijnlijk haalt Telenet het signaal van Canal Digitaal. Zie hier met discussie op 

S4A. Volgens ons is met het omzetten door Telenet iets misgegaan. Je kunt de bitrate 

zelf checken door de app ‘Bitrate viewer’ te installeren en deze per zender even te laten 

draaien. Wij kregen gemiddeld voor de NPO radio zenders: 127 kbps, de Belgische 

publieke zender Klara: 191 kbps, enkele Duitse publieke radio zenders: 320 kbps en BBC 

radiozenders: 191 kbps. Hier de weergave van NPO Radio 1, gelijk overigens met BBC 

Radio Londen. Op 4 november leek de bitrate van veel radiozenders weer hoger (zie 

hier); 

 

 Turkije, ‘het land van Erdogan’: beperking persvrijheid. Hij stuurde 28 oktober de 

politie naar vijf redacties van kritische media. Bron: NOS. Zie ook VRT-journaal. Eerder 

werd van een aantal zenders de uitzendlicentie via de Turksat ingetrokken. Volgens de 

woordvoerder van een Turkse zender zijn de media niet eerder zo hard aangepakt. Deze 
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zenders vinden thans onderdak via Eutelsat (Hotbird op 13 oost en de Eutelsat op 10 

oost), aldus TotaalTV; 

 

 Kunnen we het tv-abonnement al opzeggen? Deze vraag stelde de redactie van RTL Z in 

een item over ‘het nieuwe kijken’: waar en wanneer je wil. Het item geeft een overzicht, 

met tarieven, van de vele vormen van video-on-demand (vod); 

 

 Het kabinet heeft besloten een aparte band beschikbaar te stellen voor professionele 

gebruikers van drones. Deze drones worden bijvoorbeeld ingezet voor beveiligingen 

(gevangenissen, evenementen) of inspecties (koeltorens, elektramasten). Een 

storingsvrije verbinding is dan nodig. Een professionele dronepiloot moet een brevet 

hebben en een licentie. De licenties worden vanaf deze maand afgegeven. Minister 

Kamp heeft in het Nationale Frequentieplan (NFP) de ruimte van 2300 tot 2495 MHz 

gereserveerd. Volgens de minister zijn er al 100.000 hobbydrones verkocht. Deze mogen 

enkel buiten de bebouwde kom tot 120 meter hoog vliegen; 

 In het derde kwartaal 2015 hebben 18.000 abonnees bij Ziggo opgezegd. De ingezette 

daling gaat daarmee door, dit jaar al 150.000 minder klanten. Oorzaak is de fusie van 

UPC met Ziggo, klachten over ontvangst en… de prijsverhogingen. Bron o.a. NOS; 

 De redacties van dertien regionale omroepen hebben in een brief aan de Vaste 

Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun zorgen geuit over hun 

autonomie; 
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 60 jaar NOS Journaal, Met het Oog op Morgen 40 jaar en het Jeugdjournaal 35 jaar. Dit 

wil de NOS op 5 januari vieren met een speciale jubileumuitzending. Ook is er de 

mogelijkheid achter de schermen te kijken. Bron: Nederlands Medianieuws;  

 

 De C-band… ooit de standaard voor satellietuitzendingen. Later gingen we over naar de 

Ku-band (kleinere schotel). Maar er zijn nog steeds uitzendingen via de C-band en 

volgens Eutelsat moet dit ook zo blijven. De C-band is zeer betrouwbaar, minder uitval bij 

slechte weersomstandigheden, en daarom kan dit cruciaal zijn bij rampen. Eutelsat gaat 

daarom tijdens de World Radiocommunication Conference in Genève pleiten voor 

behoud van de C-band voor satellietuitzendingen. Denk dan niet alleen aan tv-

uitzendingen maar ook aan internet, medische verbindingen, grensbewaking, onderwijs 

op grote afstand, enzovoort. Bron: Eutelsat; 

 

 TV Vlaanderen geeft nu een nieuwe satellietontvanger cadeau… als je tenminste het 

duurste pakket (Basic+) neemt (zie hier). Anders betaal je wat bij. Het gaat om de M7 MZ 

101 zonder opname- mogelijkheid. Voor de receiver M7 DSR8141 mét opname-

mogelijkheid moet minimaal € 213 bijbetaald worden. Nog duur in vergelijking met wat 

aan Linux receivers (met 1 tuner) wordt aangeboden; 
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 Staatssecretaris Dekker geeft geen garantie dat de € 17 miljoen bezuiniging bij de 

regionale omroepen niet ten koste van de journalistieke kwaliteit gaat (zie hier). Er is wel 

steun voor een ombudsman bij de publieke omroep, een initiatief van VVD-kamerlid Elias 

(zie hier); 

 

 De Vereniging voor Commerciële Radio heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 

waarin gepleit wordt muziek op de publieke omroep aan banden te leggen. Het 

onderscheid tussen het publieke 3FM en commerciële Radio 538 is te klein. De 

publieken zouden zich meer moeten richten op muziekgenres die commerciëlen niet 

aanbieden… aldus de commerciëlen. De NPO vindt het ‘verbazingwekkend’. Bron zie 

hier en De Telegraaf; 

 

 Digitale ether-tv heeft de toekomst, volgens de regering. Daarom worden ether-

frequenties voor commercieel gebruik geveild, aldus Telecompaper. De norm wordt DVB-

T2 zodat ook hd-uitzendingen mogelijk zijn; 

 De NPO gaat met behulp van audiodescriptie-techniek een aantal van zijn 

televisieprogramma’s toegankelijker gaan maken voor blinden en slechtzienden (zie voor 

meer informatie bij de NPO); 
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 RTV 7. Een digitale zender via menig kabelpakket met programma’s uit de Antillen. Wat 

menigeen niet weet is dat RTL 7 eigendom is van een Eindhovenaar. In het Eindhovens 

Dagblad van 24 november stond een interview met Gerard Wijngaarden (44), oprichter 

en directeur van RTV 7. Alles aangestuurd vanuit het voormalig Philipsterrein Strijp-S te 

Eindhoven. Wijngaarden wil meer: ook programma’s uit Suriname in Nederland brengen. 

Als voormalig jongerenwerker wil hij met RTV 7 met name Antilliaanse jongeren bereiken 

met positief nieuws. 

 

Hardwarenieuws 

GigaBlue 

Voor deze receivers schijnt in december een nieuwe bootvideo te komen. Aldus valt op te 

maken uit dit berichtje op Facebook (gevonden via Fieltshopforum). Liefhebbers van GB 

mogen liken… 

 

De bootvideo komt in plaats van de GB-afbeelding. Bij opstarten dus een video’tje, meer is 

het niet. 

 

Ka-band-lnb en… draaien maar! 

In de Tec-Time-uitzending van Dr Dish TV van 30 oktober (hier na te zien) wordt onder 

andere aandacht besteed aan een lnb van Inverto die de mogelijkheid heeft tevens de Ka-

band te ontvangen. 
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De Ka-frequentieband (21,2 – 22,2 Ghz) is het dubbele van de Ku-band (waar we doorgaans 

via kijken). Het is nodig de schotel zeer precies af te stellen, millimeterwerk. Liefst bij zon; 

regen kan de ontvangst al verstoren. Dit wordt ook bevestigd door Sprietje bij S4A. Een 

schotel van 80 cm is in Nederland minimaal nodig. 

De Ka-band wordt onder andere op 7 en 16 oost gebruikt. Kijk van tevoren wel of je receiver 

de Ka-band kan omzetten.  

 

Nodig is dus de Ka-lnb. De combi Ku-Ka van Inverto kost ongeveer € 75,-. Nog beter is het 

een lnb enkel voor de Ka-band te kopen, zoals de Octagon Twin lnb optima (+ 2 dB). 
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Verder in het Dr Dish Magazine aandacht voor de VU+Solo 4K, DVB-T2 en meer. 

 

Maar wat als je nu voor de Ku- en de Ka- en de C-band een aparte lnb wil met dezelfde 

schotel? Dat wordt draaien… zie hier! 

 

En zie deze opstelling nog op de werkbank. En zie hier een samenvatting van de noeste 

arbeid. 
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Dit heeft een andere hobbyist inspiratie gegeven. Hij maakte een opstelling met een disecq-

motor (zie hier). 

 

 

VU+ Solo 4K 

De eerste… op voorraad in NL… 

Met nog tal van vragen en opmerkingen zoals: 

 Onder welk hobby-image zal deze receiver buiten de eigen firmware gaan draaien? 

Zie bijvoorbeeld nieuws van het OpenPLi-team: zolang er geen hardware ontvangen 

is bouwt men geen image; 

 VTi-images (versie 9.0) voor de 4K zijn al te downloaden. Zie ook hier (24 oktober); 

 

 Ook BlackHole bracht een image uit (zie verderop bij softwarenieuws); 

 OpenATV heeft een beta-versie uitgebracht. Ervaringen hier; 
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 Werkt CCcam met de Solo 4K? Volgens berichten op S4A werkt CCcam niet en zal 

men OSCam moeten gebruiken. Er bestaat namelijk geen CCcam voor de ‘Arm 

processor’, gezien dat deze code voor CCcam op slot zit zullen we afhankelijk zijn 

van de ontwikkelaar van CCcam om dit op te pakken. Uiteraard was de eerste reactie 

"OScam is een uitstekende alternatief als softcam, er is daarom geen reden dit nog 

aan te passen". Even later melde het geruchtencircuit dat er mogelijk toch nog een 

CCcam komt voor de Arm. Hoe dan ook is het nu nog niet mogelijk, gelukkig is 

OScam wel open source en daarom snel in staat mee te gaan met de hard/software 

wijzigingen voor de ‘arm proccesor’; 

 Werkt de CI+ cammodule in de Solo 4k? Dit bericht viel op het VU-supportforum te 

lezen: “CI+ Modul geht noch nicht mit der Solo4k.”. Maar een andere gebruiker gaf 

aan na enkele instellingen geen probleem te hebben (zie hier en verderop); 

 Er zitten twee S2-tuners in. Een derde tuner kan een S2 of C/T2-tuner zijn. De tuners 

lijken bijzonder te zijn… ze kunnen ‘ondertuners’ (subtuners) aansturen. Hoe dit 

werkt..? Bron: Digitaal Fernsehen, 11-2015, via deze link te downloaden en hier een 

uitleg: de tuner kan meerdere transponders tegelijk ‘zien’. Volgens dit bericht acht 

transponders op één satelliet. Zie ook bevestiging hier. Lastig te interpreteren. Wij 

vatten het op als eerste tuner kan vier kwadranten aan (hoog/laag, 

horizontaal/verticaal), met twee tuners dus acht kwadranten. Volgens Rob van der 

Does is een Unicable LNB voldoende (zie hier en reacties daarop); 
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 Hier (VU supportforum) door een gebruiker ook een bevestiging van acht opnames 

tegelijk. En nog een gebruiker die dit bevestigt (verschillende transponders). En die 

transponders hoeven niet op dezelfde satelliet te zitten (uiteraard meer kabels ieder 

naar eigen lnb), zie hier een bericht daarover; 

 

 Tijdens de open dag van De Transponder deelde de ‘demonstrant’ mee dat een tuner 

uiteraard naar één satelliet kon kijken en dan naar een van de vier velden, kwadrant 

(hoog/horizontaal, hoog/verticaal, laag/horizontaal, laag/verticaal). Als je een zender 

hebt op Astra 19 oost in hoog/horizontaal dan kunnen alle andere transponders op 

Astra 19 oost in hoog/horizontaal ook bekeken (en/of opgenomen) worden. Iedere 

tuner kan drie ‘ondertuners’ aansturen, maar dan wel in hetzelfde kwadrant; 

 Deze nieuwe generatie tuners zou ook een nieuwe generatie lnb’s kunnen aansturen; 

 

 VU+ heeft de 4K ook aan haar Git toegevoegd, aldus Rob van der Does; 

 Een uitgebreid Engelstalige review over deze receiver van de hand van EvO van het 

BlackHoleTeam is hier te vinden. Of als alternatief hier; 

 Een eerste nadeeltje van BlackHole: “Very Black indeed, dit is de beste en snelste 

image en stabielste, maar bevat geen plug-ins voor Oscam en andere emulators, je 

kan het wel zelf toevoegen, loopt als een speer.” We wisten dat in Duitsland voor 

emulators geen steun gegeven mag worden (zie hier). In het VTi-image zat wel 

OSCam, dit zagen we tijdens de open dag van De Transponder; 

 Audio: er is slechts een optische audio-uitgang beschikbaar. Je receiver moet dus 

modern genoeg zijn om het audiogeluid (voor AC3) te nemen. Of het gaat via de 

hdmi-kabel naar je tv en deze weer naar je receiver (omweg); 
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 De harddisk die achter in de receiver geschoven kan worden heeft niet een maximum 

in geheugen maar in centimeters… de 2,5 inch disk mag niet te hoog (lees: te dik) 

zijn; 

 TotaalTV bracht een summiere eerste test uit. 

 

 

Softwarenieuws 

BlackHole 

Dit image heeft een versie uitgebracht voor de VU+ Solo 4K, zie hier. Men is op het moment 

van uitgeven van dit nummer bij versie 3.01. Het image BlackHole is er overigens ook voor 

andere VU+-ontvangers. 
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Of je het moet installeren… lees zelf de voor- en nadelen in diverse forums, zoals hier. 

BackupSuite voor Xsarius Fusion HD 

Dit programma voor het maken van een back-up is thans ook beschikbaar voor eigenaren 

van een Xsarius Fusion HD-receiver. Zie hier. Onder andere OpenPLi en OpenATV hebben 

een image voor deze receiver. Het is een hybride-ontvanger: de tuner is geschikt voor zowel 

satelliet, kabel als terrestial. 

 

DreamSet 2.4.7 

En weer een nieuwe versie van settings-editor Dreamset: 2.4.7 kwam 24 oktober uit in een 

32 en 64-bits versie. Zie hier. Deze versie kan beter met DVB-T2 overweg. 

 

OpenHDF 

Dit image is inmiddels aan versie 5.3 toegekomen. Hier te downloaden voor diverse 

receivers. 

 

OpenPLi 

S of S2? Welke FEC? Dit soort gegevens staan in het bestand satellite.xml. Normaal 

gesproken wordt dit eens per week door OpenPLi ge-update. Maar… nu blijkt de generator 
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die de gegevens van Lyngsat haalt kuren te hebben gehad. In november bleek de laatste 

update ergens in juli 2015 te zijn gedaan. Op 12 november: “we zijn er mee bezig”. In 

noodgevallen ergens een bestand zoeken in zelf overzetten. 

Nog een fenomeen bij OpenPLi. Een VU+Duo-gebruiker downloadt regelmatig Kanalenlijst 

Hans. Hij doet dit via de software-update. Versie 3 november zou dan overschreven moeten 

worden door versie 19 november. Dat bleek niet helemaal goed te gaan. Boeketten van 3 

november bleven deels staan. NB: dit kwam voor bij de rotating-lijst, niet bij de kleinere 

lijsten. 

 

De ‘klacht’/vraag werd op het OpenPLi-forum gesteld. Daarbij werd verwezen naar OpenATV 

waar het fenomeen zich niet zou voordoen…  

 

Volgens WanWizard ligt de oorzaak bij de gebruiker zelf. Deze zou niet alleen de kanalenlijst 

via OpenPLi downloaden maar ook zelf bewerken op de pc met bijvoorbeeld DreamSet. Het 

is volgens WanWizard of downloaden of DreamSet, niet de combinatie. Dan blijven 

boeketten achter. Volledig overschrijven bij een software-update wil men niet (zie #6). Toch 

bleek het nog niet helemaal te kloppen (zie andere opmerkingen). 

Mocht je last hebben van dit fenomeen dan helpt het wel eens de kanalenlijst eerst te 

verwijderen (Menu/Applicaties/Verwijderen/Settings) en dan een nieuwe te downloaden. Of 

je blijft de kanalenlijst van een forum halen en zet deze met DreamSet of DBE over. 

Nog een tip. Ga naar: Menu, Instellingen, Systeem, Diverse instellingen, (onderste regel) 

Laadt niet gekoppelde gebruikersboeketten, die standaard op ‘ja’ staat, op ‘nee’ zetten. Dan 

opnieuw een settingslijst laden, en de zelf gemaakte boeketten zijn na de update ook weg.  
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OpenPLUS 1.0 

En weer een nieuw image heeft het licht gezien: OpenPLUS. Van Spaanse makelij zo schijnt 

het als je de downloadpagina bekijkt. 

 

Schotel uitrichten, hulpsoftware 

Canal Digitaal heeft op haar site een verzameling gezet van apps waarmee makkelijker een 

satelliet ‘aan de hemel’ kan worden gevonden zodat een schotel kan worden uitgericht. Voor 

het uitrichten zelf heb je een signaalmeter nodig (extern of in je receiver). 

 

Ook is er een demovideo te zien voor klanten. 
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Softcam-locatie 

Waar wordt de softcam ‘neergezet’? Het blijkt per image te verschillen .  

Zie hier een overzicht van de meest gangbare images met de locatie van de softcam.  

Voor OpenPLi: ‘etc’. 

Special: alles over het VU+Duo condensatorprobleem 

Veel bezitters van een VU+ kennen het… vaak in het derde levensjaar gaat de ontvanger 

kapot. Veelal door een condensatorprobleem. We vonden op het OpenPLi-forum een 

document gemaakt door Daniël. Hij gaf ons toestemming dit als special op de site van De 

Transponder te zetten zodat dit makkelijker terug te vinden is mocht je tegen dit probleem 

aanlopen en zelf een beetje handig bent met een soldeerbout. Zie hier. 

Daar over de VU+ een special is gemaakt geeft wel aan dat dit merk er meer last van heeft. 

Echter: storingen kunnen ook bij andere receivers voorkomen. Zie hier een draadje naar een 

defecte ET9500. Even dacht men: elco. Maar de fohn er over (warme lucht) leek wonderen 

te down… 

De Transponder 

Open Dag De Transponder 

31 oktober 2015. Al ruim voor de aanvang kwamen de eerste belangstellenden. Er was 

gerekend op 100 bezoekers, het werden er iets meer. Hier een impressie, met dank aan Bert 

Konings voor de foto’s. Van de dag zijn ook video-opnames gemaakt. Per item te bekijken 

via onze site. 
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Sommige moesten daarom achter in de zaal staan of zaten op de vloer…  

 

Een goede sfeer over de hele dag, zowel bij de presentaties, de overheerlijke aziatische 

menu’s en het oplaten van een drone.  

 

In de opening gaf voorzitter Emiel Fielt een korte uitleg over satellietontvangst. Dit voor de 

belangstellenden die nieuw waren. Ook werd het ontstaan van de satellietclub toegelicht.  
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Daarna was het tijd voor Peter van der Laan, lid van de BOV-computerclub. Hij gaf een 

mooie demo van de  Raspberry Pi 2. Met xmbc aan boord is het een veelkundig apparaatje.  

Sjaco Blauwendraad gaf buiten, over de hele dag, een demo van de automatische Teleco 

installatie van Evema Telecom bv. Een zich zelf richtende schotelinstallatie. Alles werkt op 

12 volt. De demo werd dan ook met een accu onder de tafel gehouden als bewijs. Handig 

voor bijvoorbeeld een boot of camper. 
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In de pauze was het tijd om tweedehands spullen te ruilen of verkopen. Daarna ging Emiel 

door met een uitgebreide toelichting over de installatie van softcam OSCam. Dit aan de hand 

van de eerder door ons gemaakte special. Te uitgebreid… want tijd voor andere specials 

(softcam installeren in OpenATV/OpenMIPS en de werking van multibootplugin) was er 

daardoor niet meer. Zie daarvoor zelf nog deze specials. 

Wat kan IK repareren? Dit vroeg Erik (iemand) zich hardop af. Hij gaf daarover een 

amusante presentatie. Daarna was het weer tijd voor frisse lucht (en een zonnetje) en zagen 

de aanwezigen dankzij Frank een drone vliegen. Met daaronder een 4K-camera. Wat gaat 

deze hoog… 
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Aan het slot van de open dag een demonstratie van de VU+ Solo 4K door Koos Mous van 

Astrasat Groningen. Hij had deze receiver zelf pas in huis en wilde geen ander meer…  

In de wandelgangen hoorden we ook dat binnen enkele maanden Xtrend met een 4K-

receiver op de markt komt. We zijn benieuwd! 

Spijt dat je niet geweest bent? Dan wellicht tot volgend jaar…  

Volgende bijeenkomst van De Transponder: 28 november. In december is er geen clubdag 

wegens de feestdagen. Pas op 23 januari 2016 weer. 

Uitsmijters… 

In week 45 zond NPO 3 / Npo Zapp de miniserie uit Ontdek de ruimte met als presentator 

André Kuipers. In aflevering 3 (4 november) was te zien hoe in Nederland zonnepanelen 

worden gemaakt voor satellieten. Een dag later was aflevering 4 te zien over satellieten zelf. 

  

UitzendingGemist, aflevering 3, de zon. Aflevering 4, satellieten. 
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Verder: de transponders van de Amos 5 (17 oost) vielen 21 november uit (aldus een melding 

van De Vrije Fries en dit bericht in de pers).  

 

 

De speculaties gingen meteen van start… zou het IS zijn? Of zou het liggen aan de 

Russische fabricage? De satelliet is relatief nieuw (2011). Gaat het al om ruimteschroot? We 

weten het nu nog niet. Een reactie van Sprietje willen we jullie niet onthouden… 
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