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Voorafje 

En we zijn 2016 weer ingerold... Net als in 2015 komen er iedere dag aanmeldingen binnen 
op de site voor een e-mailnotificatie om op de hoogte te worden gebracht dat er een nieuwe 
UP/DOWNLINK, special of kanalenlijst is. Fijn.  
Er is ook kritiek: ons blad zou enkel nieuws brengen wat elders al gebracht is. Grotendeels 
klopt dat maar het is toch fijn dat het nieuws van de afgelopen maand hier verzameld is. Je 
kunt niet alles zien. Dat kregen we ook als opmerking van een blijde lezer. Blijf lezen en 
stuur vooral ook eens iets in! 
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 

 Dat BVN buiten NL en B ook via een live stream te zien is schreven we in het vorige 

nummer. BVN heeft nu op Facebook een aparte pagina geopend waarop men met een 

originele foto hoe men kijkt een tablet kan winnen. BVN heeft op Facebook ook een 

algemene pagina; 

 

 De Zwiterse publieke omroepen (SRF, RSI en RTS) gaan 29 februari wijzigingen 

doorvoeren. De sd-zenders vervallen, de frequenties worden aangepast: van drie naar 

twee transponders. Zie hier. Men noemt dit de ‘hd-switch’ (zie hier). De frequenties zijn 

10971 H en 11526 H. Beide 29700, 2/3 in S2 met 8PSK. Behalve de hd-zenders zijn ook 

vele radiozenders aanwezig. Nu nog een kaartje…; 
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 De VRT gaat langzaamaan haar teletekst afbouwen. De NOS heeft nog geen soortgelijke 

plannen. De NOS heeft dagelijks 3,5 miljoen bezoekers via tv/teletekst, apps of site. 

Bron: Tweakers.net; 

 Via RadioForest zijn vele opnames te beluisteren van de voormalige zeezenders 

Veronica, Noordzee en Mi Amigo/Caroline. Uiteraard in mono en in AM-kwaliteit 

(opgenomen van een radio, dus soms met de bekende ‘golven’ in het geluid). Een 

alternatief is de site van Offshore Radio Sounds. Dit is de bron voor RadioForest, de 

uitzending daar is daarom ietsje eerder; 

 

 De regionale omroepen hebben in 2015 meer kijkers en luisteraars getrokken. Met een 

gemiddeld cijfer van 7,3 kan gesteld worden dat ze het goed hebben gedaan. Bron: 

Broadcast Magazine. 

 

Astra 19 oost 

 Qlar (Duitsland, film) vertrok; 

 Kerstzenders weer even terug naar de zolder. 

 

Astra 23 oost 

 SlamFM, radio, vertrok; 

 NPO Radio 6, vertrok. 

Astra 28 oost 

 Sky Sports F1, code. 

Hotbird 13 oost 

 TRC, Italië, fta; 
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 Cinema Collection, Italië, code; 

 TVP 3, Polen, code; 

 Wesal Haq, Arabisch, fta; 

 

 Channel Yek, Arabisch, fta. 
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Kabel en Streams 

 Goed nieuws voor ‘oude Ziggo-klanten’. Ook in 2016 krijgen zij ook Hbbtv. Tot nu toe 

was dit alleen in voormalige UPC-gebieden. Bron: Tweakers.net; 

 Meer HbbTV-nieuws: de NPO gaat meer diensten aanbieden via HbbTV, zoals de 

VPRO-muziek-app 3voor 12. Bron: TotaalTV; 

 Ziggo gaat volgens TotaalTV werken aan het doorgeven van minder bekeken 

zenders via IPTV; 

 Een aardig overzicht van Nederlandse zenders (nationaal, regionaal, lokaal) met 

streams is te vinden op de site van SquidTV. Er staan linken naar de website van 

deze zenders waar de stream te starten is. Ook van andere landen; 

 Ziggo biedt op de Horizon-box ruim 80 apps aan. Deze zijn soms ook voor 

smartphone of tablet beschikbaar; 

 

 aan Kanalenlijst Hans (18 januari 2016) zijn weer veel nieuwe streams toegevoegd. 

Weetjes 

Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten: 

 TotaalTV meldt dat Sky Italy de strijd tegen zwartkijken aangaat. De kaart wordt 

gekoppeld aan de receiver zodat cardsharing moeilijker cq (voorlopig?) onmogelijk wordt. 

Ook de politie helpt de provider door aanbieders van cardsharing op te sporen en 

vervolgen; 

 Netflix is nu beschikbaar in 190 landen. Tijdens de CES werd bekend gemaakt dat er 

130 landen waren bijgekomen. Bron o.a. Telecompaper; 

 Sinds 2012 had Sky onder de naam MyRadio een muziekdienst afgestemd op de 

persoonlijke instellingen. Op 1 januari 2016 is men daar mee gestopt. De dienst bevatte 

meer dan 30 zenders, aldus Villamedia; 
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 LG heeft een 98 inch (2,49 meter!) lcd-tv geschikt voor 8K gepresenteerd. 8K = 7680 bij 

4320 pixels, vier keer zoveel als 4K (UHD). Het is nog niet bekend wanneer deze in 

Europa op de markt komt. Bron: NU.nl; 

 Meer over de komst van 8K-tv bij S4A. Michel adviseert nog geen 8K-tv te kopen (zou 

dat al kunnen…) maar een goede UHD met HDR. Of toch niet? 4K-tv’s are still stupid, zo 

stelt Geoffrey Morrison op CNET. Zie ook op ongeveer ¾ van deze site een 

verduidelijkende video. Ons analoog oog kent een max…; 

 

 Ook Tweakers.net besteedt aandacht aan nieuws uit de CES en met name aan de zin of 

onzin van 8K, zie hier. Men stelt o.a. dat je voor 4K een twee keer zo grote beeldmaat 

nodig hebt dan bij de gewone hdtv. Voor 8K is dit vier keer het huidige formaat. Een 

huidige tv van 47 inch is in 8K dus 188 inch of wel 4,88 meter. Conclusie: “Dergelijke 
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grote televisies zijn in de komende jaren totaal onpraktisch en bovendien veel te duur 

voor de gewone man.” Op de lange termijn zullen er echter geen andere tv’s te koop zijn 

en zitten we toch allemaal te kijken naar 8K; 

 

 

 Polen ligt onder de EU-loep met haar nieuwe mediawet. Met deze wet kan de overheid 

zowel directie als hoofdredactie van de publieke omroep (TVP) benoemen en ontslaan. 

Een beperking van de persvrijheid, een van de Europese waarden! In het uiterste geval 

kan de EU het stemrecht aan Polen onthouden. Bron: NOS en Elsevier; 
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 YouTube krijgt mogelijk een scherper beeld. Tijdens de CES werd bekend gemaakt dat 

men HDR als techniek ter ondersteuning gaat gebruiken. Video’s met zowel donkere als 

lichte vlakken moeten dan mooier overkomen. Bron: NU.nl; 

 

 Voor mensen die een tv in de huiskamer maar lelijk vinden: de onzichtbare tv komt er 

aan. Panasonic toonde op de CES een prototype. Als de tv uit staat kijk je er praktisch 

doorheen, aldus een artikel in De Telegraaf. Ook LG zou aan deze techniek werken; 

 

 De kans bestaat dat Sky Germany dezelfde techniek gaat hanteren als Sky Italy en Sky 

UK: het ‘pairen’ van ontvanger met kaart. Hierdoor wordt cardsharing tegengegaan. In 

Engeland en Italië betreft het thans alleen de hd-zenders daar de sd-zenders nog met 

oudere ontvangers open moeten gaan. In Duitsland zou dat probleem niet spelen en 

zouden dus zowel hd- als sd-zenders op zwart gaan als je niet beschikt over een juiste 

ontvanger + kaart. Dat kan wel eens zeer binnenkort zijn, aldus Codx op S4A; 
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 In 2012 is Philips met het TP Vision uit Taiwan een samenwerkingsverband aangegaan. 

TPV zou de tv’s produceren. Philips zou nog werken aan ontwikkeling. Dat gebeurde op 

een afdeling in Gent. In 2014 ging alles naar TPV. Thans heeft TPV besloten de 

onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling in Gent te sluiten. Banen staan op de tocht. Gent 

zou enkel een Europees supportcentrum worden. TPV wil de nadruk leggen op low- en 

mid-end-tv’s en veel minder op high-end. Bron: Tweakers.net; 

 4G is nog niet overal uitgerold of men werkt in fieldlabs al aan 5G. Het Agentschap 

Telecom heeft in noord-Groningen een 5G-fieldlab om met name de toepassing in de 

agrarische sector en bij e-health te onderzoeken. 5G is nodig omdat er steeds meer 

apparaten via internet met elkaar communiceren. In 2020 zou het de wereldnorm kunnen 

worden. Bron: Agentschap Telecom; 

 

 Op kerstavond is de Express-AMU1 met succes gelanceerd. Eutelsat gaat deze als 

Eutelsat 36C op 36 graden oost exploiteren. De satelliet heeft 70 transponders (Ka en 

Ku) aan boord. De beams komen op Afrika en het Europees deel van Europa. Met een 

grote schotel zal naar verwacht de 36C ook in Nederland deels te pakken zijn (net als de 

36A en 36B). Bron: Eutelsat. Dit jaar zullen er nog drie satellieten in gebruiken worden 

genomen (9 oost op 28 januari en later 65 en 117 west); 
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 Sathobbyisten kijken niet alleen naar de reguliere tv-uitzendingen maar vinden (vaak) 

feeds erg interessant. In Satellitemagazine is er een item over gemaakt. Aan het slot 

wordt feedhunter Rini genoemd. De Transponder kent hem, hij heeft een presentatie 

gegeven op onze open dag in 2012. Deze is op onze site nog na te kijken; 

 De Telegraaf Media Groep (TMG) wil meer met radio en tv. Daarom heeft ze, via Talpa, 

een aandeel in SBS genomen. TMG nv is goed in nieuws. Het verspreiden kan via 

diverse media. Bron: Nederlands Medianieuws; 

 SES (Astra) kende in 2015 een groei van 11,3% in het aantal zenders. Thans worden 

er maar liefst 7.268 door/via SES verspreid. Zo meldt het bedrijf. Dat is wereldwijd. In 

Europa gaat het om een groei van 9% tot 2.600 zenders. SES verzorgde in 2015 voor 

zeven aanbieders UHD-tv. Meer cijfers via deze link; 

 

 Netflix via een trucje omzeilen om zo het wereldwijde aanbod te bekijken kan straks niet 

meer. Het bedrijf gaat dit fixen. Bron: Elsevier en Netflix; 

 

 De Consumentenbond heeft op YouTube een hele reeks video’s gezet met nieuwe 

producten getoond op de CES, zoals in drie minuten de top-tv’s van de grootste merken; 
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 Volgens TotaalTV is de Amos 5-satelliet op drift en mogelijk een gevaar voor de Astra’s 

op 19, 23 en zelfs 28 oost. Maar de kans dat er een botsing plaatsvindt is klein. 

Hardwarenieuws 

IJzel… wat te doen? 

Het noorden van NL werd begin januari geplaagd door ijzel. Scholen dicht, het ov reed niet, 

dansende stroomkabels (met flikkerend licht) en ook… een bevroren draaibare motor voor 

de schotel. Dit trof De Vrije Fries. Volgens Sprietje was de oplossing een parasol in de mast 

van de schotel zetten. Moet het niet hard gaan waaien… dan tijdig je parasol binnenhalen. 

Een actuator-stang kun je ook inpakken. 

 

 

M7-module, ervaringen en commentaar 

In het vorige nummer schreven we over de eerste ervaringen van iemand met de nieuwe CI+ 

module van TV Vlaanderen. Een eerste test. Wie meer wil weten kan het beste dit draadje 

(blijven) volgen. 

Onder andere lijkt het dat je met de CI+ module slechts zenders op dezelfde transponder 

kunt decoderen. Niet tegelijk dus een zender op transponder A opnemen en transponder B 

kijken. Grote beperking als je receiver twee tuners heeft. 

Kabeltje87 heeft ook een test geplaatst uit Testaankoop. Hij kreeg wel meteen commentaar. 

Technisat Multytenne twin, voldoet deze nog? 

Van lezer Michael kregen we een vraag over de Technisat Multytenne. Deze hebben we 

voorgelegd aan Sprietje. Hierna vraag en antwoord daar dit ook voor meer lezers interessant 

kan zijn. 
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Vraag: Ik ben nieuw in de satelliet wereld en onlangs ben ik in een gebied komen wonen met 
beperkte aansluitingen. Zodoende heb ik van een bekende een Multytenne twin 
van Technisat gekregen. 
Bij de voorbereidingen voor installatie viel mij het ontbreken van de schaalverdeling op. 
Zodoende ben ik gaan zoeken op internet. Bij deze zoekactie heb ik een document van uw 
vereniging aangetroffen te heten 'Special MultytenneTrippleSat'.  
Ik vind dit een erg interessant document en heeft veel vragen beantwoord. Echter is er ook 
een vraag bij gekomen. In het document is ter discussie gesteld of na 2012 deze schotel nog 
voldoet, door de vernieuwing van satellieten. 
Ik woon in de landelijke regio van Amsterdam en vraag me dus af of ik deze schotel nog kan 
gebruiken en of ik dan ook de paal scheef moet stellen in oostelijke richting? Michael. 
 

Antwoord: Eigenlijk voldoet deze schotel tegenwoordig niet meer. CanalDigitaal heeft de 

transponderspecificaties de laatste jaren zoveel moeilijker gemaakt, dat een aantal 

transponders met een beetje regenbui al niet meer te ontvangen is. Het gaat dan om 

transponder 1220 7V met o.a. NatGeo Wild HD en Brava HD. 

Iets later zal transponder 12109H wegvallen met o.a. de zenders History HD en Animal 

Planet. 

Bij een flinke regenbui zullen nog meer zenders van de Astra 23,5 tijdelijk even wegvallen. 

Ik adviseer deze schotel dan ook alleen maar als er weinig andere mogelijkheden zijn omdat 

er zichtbaar geen schotel geplaatst mag worden of dat met genoegen neemt dat er met 

regen beperkingen zijn met de ontvangst van de Astra 23,5. Voor de overige satellieten 

voldoet de Multytenne nog wel. 

Voor een optimale ontvangst moet de schotel in Amsterdam 3,75 graden naar het oosten 

gekanteld worden. Als je dat op de pijp meet waar de multytenne op bevestigd is, komt dan 

er op neer dat bij 10cm hoogteverschil de pijp 6,5mm uit het lood moet staan, op 20cm 

hoogteverschil dus 13mm enz. 

Een regenkapje is zonder meer een must. Ik heb o.a. de Multytenne nog wel in gebruik. 

Groeten Sprietje. 

VU+Duo, implementatie CIFS 

Van lezer Jeroen ontvingen wij 31 december de volgende tip voor gebruikers van een VU+ 

Duo. 

“Hoi geostationaire vrienden, 

Ik had een tijd geleden problemen met mijn Vu+Duo's, reden waarom ik later Vu+Solo2 en 

Xtrend ET8000 heb aangeschaft. Het probleem was dat de Duo's vaak crashten, en ook dat 

ze hun CIFS mounts niet wilden vasthouden, of niet mounten. Ik denk dat ik nu eindelijk de 

oplossing heb gevonden, het heeft te maken met een zwakke implementatie van CIFS 

(Samba) in de gebruikte Linux kernel. De oplossing is: 

\\<tuner IP>\Root\etc\enigma2\automounts.xml 

change 

   <options>rw</options> 

to 

   <options>rw,nolock,sec=ntlm</options> 
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Het kan ook in de mount manager, als je van typen op een numeriek toetsenbord houdt. 

Notepad++ op de PC is dan toch een stuk gemakkelijker. Zeker als je meerdere tuners 

hebt die elkaars harddisks willen mounten.  

Et voilà, hij draait weer als een (20 Watt) zonnetje. 

Gelukkig nieuwjaar, 

-- Jeroen.” 

Softwarenieuws 

Automatic-fullbackup 

Veel mensen gebruiken de app BackupSuite van Pedro_Newbie om eens een 1-op-1 backup 

van de bestanden (image) op de receiver te maken. De maker waarschuwt nu dat zijn app 

niet geschikt is voor Dreamboxen. Hij adviseert voor deze ontvangers de app van Dimitrij te 

hanteren. Deze heet ‘automatic-fullbackup’. Te vinden via Applicaties/Exenties.  

 

Er is van automatic-fullbackup ook een versie voor ET’s, VU+, en de XP1000/F1/F3.  

 

Dr Dish 

Het eerste programma van Dr Dish Magazine (door TecTime TV) van 2016 tipt een aantal 

plugins (applicaties) aan: KodiDirect, EPG refresh, Filebrouwser, New Xtrend HBBTV en E2 

speed test. Men gaat er helaas niet diep op in. Vanaf ongeveer 5.00 tot 8.00 minuten. 

De apps zijn getest op een Xtrend 8500 met OpenATV als image. Op andere receivers met 

een ander image kunnen er verschillen zijn.  

Wij herhalen nog eens onze oproep gedaan in het vorige nummer: wie kan een item 

schrijven over KodiDirect op een engima-2-receiver? 
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Dreamset 2.4.8 

En weer heeft Griekse John een update gemaakt van het programma Dreamset: 2.4.8 is hier 

te downloaden. 

De veranderingen staan bij History te lezen: 

24/12/2015 - ver 2.4.8 

Added: 
Import A/V streams from m3u list, Right Click on Services panel (bellow Favorites 

panel) and choose 'Import Video/Audio stream (m3u)' 

Added: 
Import unlinked bouquets, Right Click on Favorites panel and choose 'Import 

Enigma Bouquet(s)' 

Added: On services tooltip, namespace value included. 

Added: On services Shift+Ctrl+C copies namespace to clipboard.  

Fixed: List sorting by hex values 

 

Wat daarbij opvalt is de mogelijkheid thans audio/video-streams van een m3u-lijst te 

downloaden. Dit kan door in het onderste veld (normaal leeg als geen gevuld boeket is 

aangeklikt) op de rechter muisknop te klikken. Downloaden kan van een bestand (file) of van 

een website (url invoeren). 

 

Eerste ervaringen op het OpenPLi-forum zijn positief. Deze optie blijkt onder andere nuttig 

als je Kodi/IPTV gebruikt (zie hier). Je kunt mu3-playlisten binnenhalen en oversturen naar je 

receiver. Niet alles zal werken, maar dat heb je nooit bij streams.  

Volgens Doglover zal het beter gaan als Gstreamer 1.70 in OpenPLi wordt geïmplementeerd 

(in OpenPLi 5.0). Nog even geduld, tenzij je zelf daarmee aan de slag wil. Gstreamer 1.7.x is 

in diverse andere images al opgenomen. Zoals in OpenATV (zie hier waaruit dit blijkt). 

Een andere nieuwigheid is het importeren van een ‘unlinked boeket’: 
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Hiermee kan je blijkbaar een favoriet/boeket importeren in plaatst dat je twee keer Dreamset 

moet openen en dan knippen in de eerste lijst en plakken in de tweede lijst. Klik hiervoor in 

het bovenste grote vlak (waar de boeketten staan) met de rechter muisknop.  

 

E-Channelizer 2.0 

In vorige UP/DOWNLINK’s (2015 nummers 5, 9 en 10) is melding gemaakt van het edit-

programma E-Channelizer. Op 10 december 2015 is van dit programma versie 2.1.0 

verschenen. Te downloaden op de site van E-Channelizer. 

 

 

 

Enigma Signal Meter-SatFinder 

Vier sterren voor de app ‘Enigma Signal Meter-SatFinder’ versie 0.103 (wellicht nu hoger). 

Te installeren als je smartphone of tablet op Android draait (minstens v 2.3). 
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De naam doet vermoeden dat je alleen een signaal kunt meten. Maar deze app is ook 

bedoeld om zenders te streamen van je receiver naar je smartphone of tablet. Geadviseerd 

wordt VLC te gebruiken maar mogelijk werkt een ander afspeelprogramma zoals BS Player 

beter (ook gratis).  

De kwaliteit is door ons getest en goed bevonden. Met streams (boeketten streams) had de 

player soms moeite maar dit kan ook liggen aan de stream zelf, de wifi-verbinding of 

snelheid van je device.  

Meer informatie en reacties/commentaar op het OpenPLi-forum. 

Gigablue, bootloader, handleiding 

Op de valreep konden we in de UP/DOWNLINK van december nog melden dat er voor 

diverse Gigablue-receivers een nieuwe bootloader beschikbaar is. Hier te downloaden. 

Nu blijken er vele vragen te zijn over hoe je zo’n bootloader moet installeren. Op het 

Fieltshopforum kwam 29 december een item met de melding dat er een handleiding is 

verschenen. Deze handleiding is elders op het forum te downloaden. Klik op de link van de 

docx-regel en je haalt het Word-bestand binnen. In twaalf stappen wordt helder uitgelegd 

hoe je te werk moet om de twee onderdelen (bootloader zelf en rescue-mode) in je GB te 

krijgen. NB: nog niet voor de IP-box van Gigablue. Er volgen nog meer veranderingen. 

 

 

MAT 2.4.3 

Een programma’tje dat je op je pc zet. Wat kun je er mee? Zie het Fieltshopforum. Daar 

steekt amiko1964 de loftrompet: “Er kan heel veel met dit proggietje, ff je IP-invullen en je 

wachtwoord op je box, en dan kun je je box flashen, er zit een channel editor op, je system 

aanpassen, of je plugins installeren/verwijderen (als er updates zijn geeft ie dat ook zelf aan) 

eigenlijk te veel om op te noemen.” 

Het programma is ook via het Fieltshopforum te downloaden. Ruim 45 Mb groot. Even 

uitpakken en op het toepassingsbestand klikken. 

 

Daarna opent het programma zich op je pc. Vul linksboven het ip-nummer van je receiver in 

en klik rechtsboven op connect.  
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OpenRSI 4.5 is uit, speciale BackUpSuite hiervoor gemaakt 

OpenRSI 4.5 is begin januari uitgebracht. Onder andere hier te downloaden. Reacties op 

diverse forums zoals het Fieltshop-forum en OpenSat4All. 

 

En… er is speciaal voor gebruikers van OpenRSI 4.5 op een Gigablue-receiver een aparte 

versie gemaakt van BackUpSuite, zie hier. 
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De Transponder 

De eerstvolgende clubdag is zaterdag 23 januari van 11.00 tot 16.00 uur. 

Zie hier voor een totaaloverzicht 2016. 

Uitsmijters… 

December 2015 was warm… maar de afgelopen dagen kregen we wat vorst. Mogelijk krijgen 

we nog een strenge winter met heldere nachten zodat het goed door kan vriezen. Maar of je 

dan buiten moet gaan liggen… 

 

Al weer een jaar geleden maakte Maarten van Rossum een documentaire voor RTV Utrecht 

over de geschiedenis van documentatiemiddelen… radio, tv, zendmasten, zoals de bijna 400 

meter hoge Gerbrandytoren (IJsselstein/Lopik). In 1937 werden daar de eerste zendmasten 

voor Hilversum 1 en 2 gebouwd (ieder een eigen mast). Met bijbehorend gebouw (1939). 

Historische beelden van o.a. de machinekamer. Te zien op YouTube. Duur: 21 minuten. 
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Onder de titel ‘Op hoog niveau’ is via YouTube een film te zien over de bouw van de 

Gerbrandytoren, de zendmast in IJsselstein, gereed gekomen in augustus 1960. Zo zie je de 

plaatsing van de betonnen mastvoet en het eerste mastdeel en het hijsen van de andere 

mastdelen. Het gereedmaken van de tui-draden tussen de koeien in de wei en het monteren 

van de draden (penverbinding). Antenne-bordessen (300-340 meter hoog) worden 

opgebouwd. En tot slot de tv-antenne’s.  

Veel handwerk in die jaren. Neem gerust een kop koffie of zo er bij, de documentaire duurt 

drie kwartier. 

 

Nog een video: de bouw van de kerstboom in de Gerbrandytoren te IJsselstein. Hoogtepunt 

van deze gemeente. En zo zijn er nog wel meer video’s over deze hoogste toren van NL. 
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