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Voorafje 
 
De sathobby houdt ons iedere maand goed bezig. Zo hebben drie redactieleden deze 
maand een draaibaar systeem perfect afgeregeld. Meer hierover in dit nummer. Is er 
interesse voor een special over het goed afregelen van een draaibare schotel? Laat het ons 
weten. Bij voldoende reacties gaan we aan de slag. 
 
Ook meer over de Mutant HD51. Een nieuwe bootloader ging goed maar… de Sundtek-
software (voor de DVB-C/T usb-stick) liep er op vast. Door ons contact met Sundtek werd 
het weer rap gefixt.  
 
Reacties op dit nummer zijn van harte welkom via specials@detransponder.nl  
De redactie (Emiel, 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.  
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Algemeen omroepnieuws 

 De wereldomroep (RNW Media) ontslaat 61 van haar 91 medewerkers in Hilversum. 

Men wil zich meer internationaal gaan richten op jongeren in landen waar de vrijheid 

onder druk staat. Dit door middel van locale redacties. De reorganisatie start deze maand 

al. Bron: BroadcastMagazine; 

 HBO stopt per 1 januari 2017. Althans: voor Nederland. Zakelijke redenen vormen de 

oorzaak. HBO Nederland is een joint venture tussen HBO en Liberty Global. Deze laatste 

is weer eigenaar van Ziggo. Sommige series en films gaat Ziggo daarom aanbieden, 

zoals Games of Thrones. De rechten van series als Game of Thrones gaan naar een 

nieuwe dienst die Ziggo wil gaan aanbieden.Over die nieuwe dienst geeft Ziggo nog geen 

verdere informatie. Op dit moment heeft HBO in Nederland drie betaalzenders, een on-

demand kanaal en een internetdienst. Die verdwijnen allemaal. Bij sommige 

abonnementen van Nederlandse aanbieders zit HBO in de prijs inbegrepen en die 

abonnementen zullen moeten wijzigen. Een HBO-abonnement kost € 15,- per maand en 

is daarmee duurder dan bijvoorbeeld Netflix, dat € 10,- per maand kost. Bron onder 

andere: Tweakers.net en provider Sparql; 

 

 

 MGM voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland stopt eind 2016. Bron: Broadbandtvnews; 

 RTV Drenthe moet stevig bezuinigen. Dat zullen de kijkers merken. Zeker de kijkers via 

de satelliet want de uitzendingen via de Astra 23 oost worden per 1 januari gestopt. Bron: 

RTV Drenthe en TotaalTV. De provincie is het niet eens met het besluit (RTV Drenthe en 

TotaalTV); 

 

 ZDFKultur en Einsplus zijn op 30 september gestopt. In plaats daarvan gaan ARD en 

ZDF via internet programma’s voor de jeugd (14-29 jaar) maken onder de naam FUNK; 

   

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.totaaltv.nl/nieuws/rtv-drenthe-stopt-door-bezuiniging-met-satellietverspreiding/
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https://www.funk.net/
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 De klassieke muziekzender Brava kent een speciale Nederlandse versie. Deze is via de 

NLse kabelproviders te zien. Canal Digitaal (e.a.) brengt de internationale versie: 

Stringray Brava. Brava is oorspronkelijk Nederlands maar werd in juli 2015, samen met 

DjazzTV, verkocht aan het Canadese bedrijf Stringray. Deze neemt nu meer over. De 

naam en layout zouden worden aangepast (Stringray Brava). Volgens MediaMagazine 

zou er wel een NLse versie blijven (Ziggo per 1 november); 

 

 Classic FM heeft naast de hoofdzender sinds enige tijd drie themazenders: Chill out, 

Opera en Soundtracks. De streamregels komen in de Kanalenlijst Hans die naar 

verwachting begin november uitkomt. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://mediamagazine.nl/nederlandse-versie-brava-geleidelijk-naar-stingray-brava/
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Astra 19 oost 

 Oe24.tv, Oostenrijk, fta; 

 

 NPO3, RTL4 en SBS6 sd verdwenen. Resteren nog even NPO1 en NPO2 sd; 

 ZDFKultur en Einsplus stopten; 

 Alquiler is de nieuwe naam voor de Spaanse filmzender Taquilla, code. 

 

Astra 23 oost 

 eSports HD werd volgens BroadcastMagazine en CanalDigitaal op 27 september 

gelanceerd. Ook TV Vlaanderen en andere M7 Group-providers, zoals het Slowaakse 

Skylink, gaan deze sportzender doorgeven. Zie ook Broadbandtvnews; 

 

 30 september was de laatste dag van Acht. De dag erna startte ‘mannenzender’ CAZ; 

 ZES, TV Vlaanderen, code. 

 

Astra 28 oost 

 BLAZE, UK algemeen, fta; 

 Arirang TV HD, Zuid-Korea, fta; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.broadcastmagazine.nl/esportstv-te-zien-bij-canaldigitaal/#more-47060
http://www.canaldigitaal.nl/nieuws/esportstv-nu-als-eerste-te-zien-bij-canaldigitaal/
http://www.broadbandtvnews.com/2016/09/27/m7-group-broadcast-esportstv/
http://www.caz.be/
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 Chartshow Hits, fta; 

 

 True Christmas en +1, fta; 

 

 Channel 44, Pakistan, fta; 
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http://www.detransponder.nl/


        UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 10                    
 

18 okt 2016     specials@detransponder.nl        www.detransponder.nl          pag 6/21 

 

 

  

 BON TV, China, fta; 

 

 

Hotbird 13 oost 

 Merci TV, Arab.?, testuitzendingen, fta; 

 

 HSE24 HD, Italië, shop, fta; 

 Gali Kurdistan, fta; 

 8TV, Polen, fta; 

 TEF Channel, Italië, fta; 

 Freedom TV, fta; 

 News Channel, Arab, test, fta; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 10775 H, nieuwe frequentie met o.a. Opera 1, 2 en 3 HD en EBC1 HD, fta; 

 

 ANB, Syrië, fta; 
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 M.TV Persian, test, fta; 

 

 Clubbing TV, 4K, fta; 

 

 RAI 4K, code. 

Weetjes 

Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten: 

 Chromecast 2016. Een nieuwe versie van Google’s Chromecast die dit jaar zal 

verschijnen. Nieuw is het ondersteunen van 4K-streaming (in de versies Ultra of Plus). 

Enkel voordelen? Lees hier bij Androidworld meer. De nieuwe Chromecast zal in de 

herfst op de markt verschijnen. Verwachte prijs? In the USA al te koop voor 69 dollar; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://androidworld.nl/gadget/chromecast-wordt-2016-steeds-beter-maar/?
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 De BulgariaSat-1 heeft de testen goed doorstaan en is klaar voor een lancering vanaf 

een platform op Cape Canaveral (Florida, USA). De eerste satelliet voor BulgariaSat zal 

gedragen worden door een SpaceX Falcon 9 raket. Bron: BulgariaSat. De lancering staat 

gepland voor eind 2016; 

 

 

 De BulgariaSat-1 heeft twee beams. Een voor Europa en een voor de Balkan. De 

satelliet is ontworpen voor een levensduur van 15 tot 18 jaar. De positie zou volgens de 

site van BulgariaSat 2 graden oost worden. BulgariaSat is de grootste tv-aanbieder in 

Bulgarije; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.bulgariasat.com/news_5.html
http://www.bulgariasat.com/news_4.html
http://www.bulgariasat.com/coverage.html
http://www.bulgariasat.com/satellite.html
http://www.bulgariasat.com/about.html
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 De Brexit kan gevolgen hebben voor het media-aanbod. Veel omroepen hebben zich in 

the UK gevestigd om van daaruit andere Europese landen te bedienen. Denk 

bijvoorbeeld aan Warner Bros. Mogelijk dat een Brexit hen dwingt zich elders te vestigen, 

aldus Broadbandtvnews; 

 De Tsjechische (publieke) omroep CT (Ceske Televise) weet nog niet of ze gebruik 

blijven maken van een Astra satelliet. Wel gaat men midden november van DVB-S over 

naar DVB-S2. Bron: Broadbandtvnews; 

 Sky Germany gaat in oktober starten met UHD. Er is een aparte ontvanger voor nodig. 

Bestaande abonnees op de filmkanalen hoeven de eerste twaalf maanden niets extra’s 

te betalen. Bron: Broadbandtvnews; 

 

 Mogelijk begint Amazon binnen afzienbare tijd met een streamingdienst in Nederland. 

Daarom kan men zich abonneren voor films. Momenteel is deze dienst, Prime Video 

genaamd, al actief in the UK, Duitsland en Oostenrijk. In die landen is Prime Video 

onderdeel van een breder aanbod zoals e-books en muziek. Het nieuws werd bekend 

gemaakt in College Tour waar Reed Hastings (directeur van Netflix) de gast was. Bron: 

NU.nl; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.broadbandtvnews.com/2016/09/28/brexit-lead-loss-offshore-channels/
http://www.broadbandtvnews.com/2016/09/27/czech-tv-undecided-astra/
http://www.broadbandtvnews.com/2016/09/27/137374/
http://www.nu.nl/internet/4328976/amazon-brengt-filmstreamingdienst-binnenkort-nederland.html?
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 Hoe test de Consumentenbond tv’s? Hier een YouTube-video van KoopKracht; 

 

 Dat Turksat zenders van haar satellieten had verwijderd die banden zouden hebben met 

de Gül-beweging was bekend. Maar nu heeft Eutelsat, gevestigd in Frankrijk, ook een 

Turkse zender van de Hotbird verwijderd. Het gaat om de zender Med Nuce, een 

kinderzender. De Turkse staat had diverse autoriteiten benaderd om PKK-zenders te 

stoppen. Zelfs dus kinderzenders: ’Kinderen beschermen voor deze mentaliteit is een 

taak van de staat’. Bron: DutchTurks.nl; 

 

 Internetzender Ecoland.tv gaat sinds 10 oktober door onder de naam Voltatv. De voertaal 

is Engels; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dYy5xEkN538&CID=EML_NB_L_20161002
http://dutchturks.nl/na-turkije-gooit-ook-franse-eutelsat-pkk-zender-uit-lijst/
http://www.ecoland.tv/home
http://www.voltatv.com/
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 Een overzicht van DAB+ radio in Nederland is hier te vinden. Je kunt daar ook 

doorklikken op de zenders zodat ze via je pc/etc te horen zijn; 

 

 De lineaire uitzendingen van Eurosport 1 zijn in Duitsland fta te streamen vanaf de 

website. Bron: Broadbandtvnews; 

 Aan de André van Duinboulevard (Mediapark Hilversum) staan studios van NEP The 

Netherlands. Om alle binnenkomende signalen, o.a. voor Ziggo Sport en Eurosport goed 

te kunnen ontvangen is er een nieuw schotelpark tussen Studio 1 en Studio 2 geplaatst. 

Tussen is het plaatsen van balken die 15 meter moeten overspannen. Bron: NEP The 

Netherlands. Ziggo Sport gaat straks ook vanuit Hilversum uitzendingen verzorgen, aldus 

TotaalTV; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.digitalradio.nl/radiostations
http://www.broadbandtvnews.com/2016/10/12/eurosport-1-launches-free-live-stream-germany/
http://nl.nepworldwide.nl/persbericht/groot-aantal-satellietschotels-gaat-dak-nep-the-netherlands-verrijken/
http://nl.nepworldwide.nl/persbericht/groot-aantal-satellietschotels-gaat-dak-nep-the-netherlands-verrijken/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/verhuizing-ziggo-sport-en-komst-meer-hdkanaken-op-koers/
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 Eutelsat heeft op de IBC onder andere aandacht gegeven aan haar app waarmee de 

programmagegevens via EPG van fta-zenders bekeken kunnen worden. Er is een 

promovideo voor gemaakt (zie hier); 

 

 Ook was er aandacht voor 4K2 HDR, de nieuwe standaard voor omroepen, ontwikkeld 

o.a. door de BBC en NHK. Je hoeft geen nieuwe 4K-tv te kopen. Zie hier; 

 

 Meer hoogtepunten van de IBC volgens Eutelsat, zie hier; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.youtube.com/watch?v=XvjppNQpl9Y&list=TLGCqMglzBc5BR8xMzEwMjAxNg
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 Film1 is nu ook beschikbaar via Playstation®4. Bron: Film1; 

 

 Momenteel zijn er 54 UHD/4K-feeds wereldwijd. Hiervan richten zich 22 op Europa. 

Volgens een voorspelling zijn er in 2025 785 UHD-kanalen te verwachten (bron: 

Broadbandtvnews); 

 SES (Astra) uit Luxemburg heeft de Franse provider CanalPlus voor de Nederlandse 

rechter gedaagd. Het gaat niet goed met CanalPlus, de schulden lopen op zoals een 

schuld van € 7,5 miljoen aan SES voor gebruik van een aantal Astra-satellieten. Bron: De 

Telegraaf. 

 

  

Reacties en vragen van lezers 

In het vorig nummer hebben we een overzicht geplaatst van images met bijbehorende locatie 

van de softcams CCcam en Oscam. OpenPLi ontbrak daar. We vonden dat opmerkelijk. 

theparasol heeft een verklaring: “Zo opmerkelijk vind ik dat niet. Een van de stamgasten van 

dat forum waarnaar gelinked wordt kwam hier paar jaar terug flink herrie schoppen waardoor 

geloof ik zelfs besloten is de gebruiker permanent te bannen. Dat heb ik nog niet eerder 

meegemaakt dus ik kan me voorstellen dat er wat oud zeer is en openpli op dat forum uit de 

gratie is.” 

Van Koen (uit Halen te België) kregen we een vraag over een Triax 88 cm schotel. Hij had 

een merkloze 110 cm vervangen door deze Triax en vroeg wat de maximale sterkte op Astra 

23 oost is. Hij haalde 72% sterkte en 95% kwaliteit. Ons antwoord: in België is een goede 

ontvangst mogelijk van Astra 23 oost. Niet alle transponders zijn even sterk. De signaalmeter 

in een satellietontvanger is geen meetinstrument en kunnen daarom per satellietontvanger 

verschillende waarden geven.  Maar het is wel een redelijke indicatie.  Daarom is het niet 

mogelijk een eenduidige sterkte te geven. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.film1.nl/blog/25930-Film1-nu-ook-beschikbaar-op-PlayStation%C2%AE4.html
http://www.broadbandtvnews.com/2016/10/17/785-uhd-channels-expected-2025/
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/26832933/__CanalPlus_voor_Amsterdamse_rechter__.html
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/26832933/__CanalPlus_voor_Amsterdamse_rechter__.html
http://forum.fieltshop.nl/index.php?topic=13138.msg57215;topicseen#msg57215
http://forums.openpli.org/topic/43894-updownlink-2016-nummer-9-21-september/#entry591166
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Je vraag over signaalsterkte en signaalkwaliteit. Signaalsterkte is een verzameling aan 
signalen (beeld signaal, ruis, thermische ruis enz) wat de ontvanger 
binnenhaalt. Signaalkwaliteit is het zuivere signaal voor het beeld zelf en daar  moet je de 
schotel maximaal op uitrichten. Dan is die 95% bij je huidige Triax  goed. 

Je hebt met je Triax wel een prima schotel gekocht.  De Triax parabool heeft een zeer goede 
persing. Je geeft de sterkte in procenten aan. Mocht je OpenPLi als image gebruiken: Menu, 
Instellen, Systeem, Gebruikersinterface. Onderaan kun je de weergave in dB zetten. Recent 
hebben we in zuid Nederland een Triax schotel afgeregeld met vier lnb’s op een rail. Voor 
Astra 23 oost gaf een oude Dreambox DMM800HD daar gemiddeld 14 dB aan. Ruim 
voldoende. Succes met finetunen. 

  
Dank voor jullie reacties. Wil je ook reageren? E-mail naar specials@detransponder.nl. 

Hardwarenieuws 

DM525 

Dreambox heeft 25 september op haar site de nieuwe DM525 gepresenteerd. Net iets meer 

dan de DM520 namelijk een CI-slot. Op veler verzoek, zo valt te lezen. Maar dat is niet alles: 

H.265 codec is aan boord. De receiver is supersnel (Broadcom chip set (BCM 73625) en kan 

overweg met IPTV (OE2.2-Plugin IPTV). 

 

De DM525 is er voor satelliet, kabel en terrestial. Deze compacte ontvanger krijgt van DMM 

een adviesprijs van € 149,-.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
mailto:specials@detransponder.nl
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Draaibare schotel: goede combinatie schotel, motor en lnb loont! 

Het loont om bij de keuze voor een draaibare schotel ietsje meer te investeren in kwaliteit. 

Uiteraard een goede schotel, passend bij de DiSEqC-rotor/motor en een goede lnb. Voor 

Nederland blijkt bijvoorbeeld een Triax-schotel 110 voldoende. We hebben deze schotel als 

uitgangspunt genomen en daarop een nieuwe motor geplaatst. 

We vonden in onze zoektocht onder andere de volgende DiSEqC motoren: 
 Stab 120HH DiSEqC. 

Deze heeft metalen tandwielen en volgens de specs kan deze een schotel aan tot en met 
120cm en heeft een bereik van + en - 70 graden. Zie hier; 

 Moteck sg 2100a. 
Deze heeft kunststof tandwielen (wat iets minder goed is, slijtage). Volgens de specs kan 
deze een schotel aan tot en met 120cm. Zie bij de specs fabrikant ‘Technical 
Information’; 

 PowerTech DG380. 
Deze heeft metalen tandwielen en volgens de specs kan deze een schotel aan tot en met 
120cm en heeft een bereik van + en - 80 graden. Zie hier;  

 Amiko DM3800. 
Deze heeft metalen tandwielen en volgens de specs kan deze een schotel aan tot 140cm 

en heeft een bereik van + en - 80 graden. dak. Zie hier. 

NB: de links zijn zuiver ter voorbeeld erbij gezet om de nadere specificaties te lezen, het is 

geen advies van de redactie juist daar te kopen. 

Doorgaans zijn alle motoren geschikt voor DiSEqC 1.2 en USALS (Universal Satellites 

Automatic Location System). Bij DiSEqC 1.2 moeten alle posities (handmatig) 

geprogrammeerd worden terwijl bij USALS de satelliet automatisch herkend wordt na het 

invoeren van de juiste lengtegraad en breedtegraad van de opstelling. 

USALS is dan een heel stuk eenvoudiger te configureren (mits de schotel juist is afgesteld 

natuurlijk). 

Gelet op: metalen tandwielen, een groot bereik en reserve in schotelomvang hebben we voor 

onze opstelling gekozen voor de Amiko DM3800.  

We hebben deze motor nauwkeurig afgeregeld. Indien er behoefte is aan een special over 

het afregelen van een draaibaar systeem laat het ons weten, dan gaan we wellicht schrijven. 

De schotel staat in Eindhoven, liggend op 5,4 graden oost (bepaal bijvoorbeeld via deze site 

waar je schotel staat). De dichtstbijzijnde satelliet is dan 4,8 oost (SES 5 en Astra 4A). Dat 

wordt dan het uitgangspunt (nulpunt) voor afregelen. 

Uiteraard is zicht belangrijk, hoe verder naar oost of west kunnen obstakels als bomen of 

gebouwen het zicht op de satelliet blokkeren. Jammer dan… 

Dan de lnb. In het begin zat er een standaard (universele) ALPS lnb op de arm. Deze is 

vervangen door een Inverto BLACK Ultra lnb, in dit geval een twin (zie bijvoorbeeld hier). 

Eens kijken of deze de vermelding ‘High-Gain’ waar maakt. 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.moteck.com/ProductDetail.aspx?CategoryType=A&CategoryId=13&ProductId=293
https://www.cardwriter.nl/nl/pd947893175.htm?categoryId=36
https://astrasat.nl/motoren-positioners/amiko-dm3800-diseqc-rotor.html
mailto:specials@detransponder.nl
http://www.dishpointer.com/
http://nl.kingofsat.net/pos-4.8E.php
https://astrasat.nl/lnb-s-sat/inverto-ultra-twin-lnb.html
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Satelliet + zendernaam ALPS lnb Inverto Black Ultra 

70,5 oost, MagnaTV 4,0 dB 4,1 dB 

42,0 oost, CNN Türk 15,9 dB 16,5 dB 

33,0 oost, Comedy Central  11,8 dB 12,5 dB 

23,5 oost, 192TV 16,0 dB 16,1 dB 

04,8 oost, 2+2 14,4 dB 15,7 dB 

07,3 west, 1st Forex TV 6,8 dB 7,8 dB 

30 west, 24 Horas 16,0 dB 16,7 dB 

45 west, RASD TV 9,2 dB 10,0 dB 

 

Kanttekening bij 70,5 oost… deze lijkt deels belemmerd door een boom thans vol blad.  

Bij de zwakkere signalen blijkt de Inverto Black Ultra het signaal flink op te halen. Wat al 

hoog was bleef vrij constant hoog. Het lijken kleine verschillen in dB maar vergis je niet. Een 

winst van 0,4 dB geeft 10% extra opbrengst, bij 1 dB is dit 25%, bij 1,5 dB gaat het naar 

40%, bij 2 dB meer heb je 60%, bij 2,5 dB 75% en bij 3 dB meer 100%. Een schotel die dus 

3 dB meer opbrengst heeft kent een verdubbeling van de opbrengst! 

Het is maar een mini-test, reageer gerust als je tips hebt voor andere lezers. 

Softwarenieuws 

Dreamset 2.4.9 

Op 30 september is versie 2.4.9. van Dreamset uitgekomen (zie hier voor de download). 

Mutaties: 

 

De balk zit er frisser uit met uitklapmogelijkheid van geïnstalleerde receivers. Met meer 

opties. Zoals bijvoorbeeld een signaalmeter.  

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.dreamset-editor.com/index.php
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HetWeer 

De opvolger van Buienradar, de app HetWeer, kreeg op 25 september versie 3.1, zie hier. 

Deze app wordt ook door OpenPLi aangeboden (Applicaties/Extensions). 

Caught heeft in deze versie meer landen toegevoegd aan de database van plaatsnamen. 
Het gaat naast NL en België om: FR, DE, LUX, AUT (Oostenrijk), ES (Spanje) en Andorra. 

Op 1 oktober verscheen een nog uitgebreidere versie 3.2 met onder andere een weerbericht 
voor B, NL en EU. De radar is aangevuld met kleurencodes voor o.a. onweer en hagel. 
Inmiddels is men al bij versie 3.5r2. Gelet op de discussie op het forum zeker niet het einde. 

De app is met OpenPLi (4.0) te downloaden onder extensies als ‘Het weer’. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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Mutant HD51, nieuwe bootloader 

Op 25 september is er een nieuwe bootloader voor de HD51 gepresenteerd. Zie hier op het 

OpenPLi-forum (met optie te reageren).  

In het vorige nummer van de UP/DOWNLINK schreven we al over een nieuwe bootloader 

voor de HD51. Deze was alleen geschikt voor versie v31. De nieuwste is volgens WTE voor 

alle versies geschikt (ook de v29). 

Ook is er een optie om een andere boxmode (switch tussen images) in te stellen. Vooralsnog 

kan dit als OpenATV geïnstalleerd is (zie hier) maar binnenkort ook als OpenPLi als image 

op de HD51 staat (zie hier). Met PIP-optie (picture in picture). 

Sundtek DVB-C/T usb 

Op 5 oktober gaf op het OpenPLi-forum HFX aan een probleem te hebben met de Sundtek 

DVB usb-tuner. De enige oplossing leek opnieuw te flashen naar enkele dagen eerder.  

Waar zat de oorzaak? Na een e-mailtje naar Markus Reichberger van Sundtek nam die de 

besturing van de pc en Mutant HD51 van hro over. Een uurtje research and development 

was nodig om de oorzaak op te sporen en te fixen. 

De oorzaak ligt in nieuwe datatransfer software voor usb’s. Deze is volop getest op pc’s en 

werkt daar perfect. Echter… een test op een receiver met de nieuwste Linux kernel was nog 

niet gedaan. Nu dus wel. Zie hier. 

Suntek heeft de verbeterde software dezelfde avond op haar server gezet. Als je het 

probleem hebt: even opnieuw de app Sundtek Control Center installeren en het zou goed 

moeten zijn. Vielen Dank Markus! 

 

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 22 oktober. Zie 

voor de overige dagen in 2016 hier. 

Toelichting: De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn). 

Iedere sathobbyist is eens welkom te komen kijken. We helpen mensen met hun receiver en 

wisselen nieuwtjes uit. Je hoeft geen lid te zijn voor een eerste bezoek. Welkom zelfs! 

Uitsmijters… 

Vrijdag 30 september was de laatste dag van de Vlaamse zender Acht. De dag erna werd 

het (mannenzender) CAZ. Het logo van Acht werd op de laatste dag aangepast… 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://forums.openpli.org/topic/43945-hd51-bootloader-v107/
http://forums.openpli.org/topic/43945-hd51-bootloader-v107/#entry592282
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http://forums.openpli.org/topic/44167-mutnt-hd51-na-software-update-werkt-de-suntec-dvb-c-tuner-niet-meer/page-2#entry598258
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En bij deze foto denk je toch… tijd voor een GSO! (met dank aan Ronald voor inzenden) 
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De Thaise koning Bhumibol overleed 13 oktober op 88 jarige leeftijd na 70 jaar koning te zijn 

geweest. Om de rouw nog beter uit te drukken gingen Thaise tv-zenders hetzelfde 

programma met terugblikken uitzenden en heel bijzonder: alles in zwart-wit. In Europa is op 

de Hotbird te ontvangen Thai Global Network. 

 

Tot het volgende nummer! 
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