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Voorafje
Zeker al vanaf 2004 schreven Gerard en Hans bijdragen voor het blad van de FDSE. Deze
bijdragen gingen naar de leden van de FDSE en de leden van De Transponder. Vanaf 2011
is besloten tot één blad: de UP/DOWNLINK. Ondertussen mogen we zeggen dat dit blad
een grote schare lezers kent. We zijn daar blij mee. Een blad voor maar vooral ook door
satelliethobbyisten. Laat dit ook in 2017 jullie tips, meningen, nieuws, enzovoort weten!
2017… de 3D-tv’s en curved-tv’s hebben hun langste tijd gehad, de OLED-tv’s zijn in
opkomst. En voor ons: meer HEVC 2.65 ontvangers geschikt voor 4K-ontvangst.
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.
Algemeen omroepnieuws
 Het is voor RTL kennelijk commercieel niet meer aantrekkelijk teletekst (RTL TEXT) aan
te houden. Daarom wordt deze dienst per 1 april gestopt. De pagina’s voor ondertiteling
(888 en 889) blijven wel actief. De NOS houdt haar teletekst wel aan. Miljoenen mensen
raadplegen deze dienst wekelijks. Bron o.a.: NOS, De Volkskrant en natuurlijk RTL zelf;



HBO voor Nederland stopte op 1 januari. Ziggo neemt een deel van de films en series
over. Zie Ziggo.nl/XL;



50PLUS, een politieke partij met een eigen radiozender: 50PLUSradio. Vanaf 1 januari
was deze zender te beluisteren. Volgens een bericht in de media met muziek gericht op
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ouderen. Elk uur is er actueel nieuws en op het halve uur informatie over 50PLUS. Deze
radioactiviteit is in een aparte stichting ondergebracht. Zie het persbericht van 50PLUS,
overgenomen door De Telegraaf, Nieuws.nl, AD en vele anderen. De internetstream zit
ook in Kanalenlijst Hans van 3 januari (in drie formaten: aac, mp3 en oog);



De VRT begint binnenkort met VRT NU. Een website waar alle programma’s van de VRT
kunnen worden herbekeken. Zie ook het bericht in het VRT Journaal. Het is ons niet
bekend of deze dienst straks buiten België te raadplegen is. VPN zou hier een oplossing
kunnen bieden. Er is in OpenATV een optie en ook in OpenPLi is het mogelijk VPN te
installeren. Let wel: de ontvanger is met VPN geen veilige verbinding doordat de firewallfunctie ontbreekt. Mocht een van onze lezers er iets over willen schrijven: meld het ons;
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Astra 19 oost
 TecTimeTV (Dr Dish) is failliet en daarom 6 januari gestopt met uitzendingen via de
satelliet. Broadbandtvnews bevestigde het faillissement. Er zou mogelijk nog wel een
doorstart komen als er financiers gevonden worden. Hoewel de uitzendingen via Astra 19
oost gestaakt zijn gaat de stream via de website vooralsnog door;




MGM stopte (zowel in sd als hd), Sky Germany;
TRT World HD begon, niet alleen op Astra 19 oost maar op meer satposities zoals de
Hotbird. Engels gesproken, fta;



CCTV News (China) heet thans CTGN. Engelstalig, fta. Ook op 28 en 13 oost. Op 13
oost komen ook hd-versies. Hiertoe is een contract gesloten met Eutelsat (zie hier);
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CCTV 9 Doc (China) heet thans CGTN Doc. Engelstalig, fta. Ook op 28 en 13 oost;



Het Franse pakket op Astra 19 oost kende wijzigingen in transponders en (gecodeerde)
zenders.

Astra 23 oost
 Op 4 februari bestaat de Tsjechische provider Nova 23 jaar. Op deze datum krijgen
enkele zenders een nieuwe naam. Smichov gaat Nova 2 heten. Fanda wordt Nova Action
en Telka wordt Nova Gold. Bron: Broadbandtvnews;



Per 15 januari zou TV West zijn gestopt moeten zijn met doorgifte via de satelliet.
Aabonnees van CanalDigitaal kunnen deze zender soms nog ontvangen. Twee M7
‘interactieve hd-ontvangers’ zijn geschikt de zender via een internetstream door te geven.
Ook via de CanalDigitaal app blijft TV West beschikbaar. Zou zijn gestopt op 15 januari
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volgens CanalDigitaal en TotaalTV, maar op 22 januari waren er nog steeds uitzendingen
te zien. Op 23 januari bleef het echter zwart;





Ook eSportsTV HD is sinds 15 januari via de CanalDigitaal app beschikbaar;
Prima Plus Hd, Tsjechië, code;
Zeven Roemeense zenders, code.

Astra 28 oost
 Be3, Ierland, code;
 TVC News+1, Nigeria, fta;



A Plus Europe, Aziatisch, fta;
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Bloomberg UK HD, fta.

Hotbird 13 oost
 FTV UHD begon vlak voor de kerst. Travelxp 4K (reiskanaal) begon begin januari. Twee
nieuwe 4K-zenders die Eutelsat brengt op de Hotbird. Zie Broadbandtvnews waar te
lezen valt dat het gaat om “10bits of colour depth (one billion colours), at 50 frames per
second”. Reden temeer dat fabrikanten meer kastjes moeten brengen met HEVC, Aldus
een TMR-analist op Broadbandtvnews;



RAI heeft nu alle zenders in hd. De frequenties zijn wel hier en daar aangepast. De
codering van Tivùsat is een andere dan die van Sky Italy;
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Radio Freccia TV. In sd en later ook in hd, Italië, muziek, fta. Idem: RTL 102,5 TV HD;





Architectuurnieuws via Ceramicanda TG Archi, Italië, fta;
HGTV in sd en hd, Polen, code;
TRT World HD, Engelstalig, fta.

Kabel en streams
 Op 1 januari is in Antwerpen een nieuwe stadsradio gestart: Radio Antigoon. Op 6
januari vond in de studio de officiële opening plaats (zie item ATV). De locatie is
schitterend: vierde verdieping van café Den Bengel aan de Grote Markt. De stream is
opgenomen in Kanalenlijst Hans. Voor iedereen die van jaren ’80-muziek uit Vlaanderen
houdt. Speciaal voor sinjoren: dit zijn Antwerpenaren zelf en ouders geboren binnen ‘de
leien’ (de ring, Frankrijklei, Italiëlei, enz.);
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Op 1 maart voert Caiway flinke wijzigingen door. Zowel het zenderaanbod, zowel het
basisaanbod als de pakketten, en de bijbehorende prijzen. Klanten van Caiway kunnen
op de site per regio zien wat er wijzigt. Zie ook het bericht bij Telecompaper;
Aan Kanalenlijst Hans voor februari zijn veel streams toegevoegd, o.a. van AT5 en RTV
Noord-Holland, LON, ATV, CNN Philippines. En webcams uit Londen, Parijs, Rotterdam,
Sittard en andere plaatsen. Ook audio zoals 50PLUSradio en Franse themazenders;
De 4K-hd-ontvanger van KPN zal in 2017 meer in 4K kunnen doorgeven, on demand en
OTT (zoals Netflix). Bron: NederlandsMediaNieuws.

Weetjes
Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten:


Nog vier jaar Philips tv’s. Op de laatste dag van het jaar 2016 was dit nieuws, o.a. in
het ED en bij Tweakers.net;



Het Digitale TV Weblog is na acht jaar gestopt. Het archief blijft wel beschikbaar;



2 januari: 50 jaar STER op de Nederlandse publieke omroep. Zijn de reclame’s nog wel
effectief met die lange blokken? STER-directeur Volmer zoekt een nieuwe vorm:
persoonlijkere reclame of kortere blokken. Zie BroadcastMagazine en AD. Mogelijk eens
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kijken bij de VRT? Daar zijn korte berichtjes van amper vijf seconden, blijven ook hangen
en irriteren niet zo;



Door een nieuwe zender bij Lopik is de ontvangst van DAB+ in de Randstad verbeterd.
Dit jaar wordt gewerkt aan een nog betere ontvangst binnenshuis. Bron: RADAR!;



Voor het eind van 2017 is in heel Noorwegen geen radio meer te beluisteren via FM. Alle
zenders zijn dan over op DAB+, aldus een bericht bij de NOS en andere media;
De CES werd van 5 – 8 januari in Las Vegas gehouden. Voor de vijftigste keer. Het
begon in 1967 met enkele honderden exposanten in New York. Thans zijn er duizenden
die hun consumenten electronica snufjes presenteren te Las Vegas;
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Op de CES werd ook een nieuw officieel logo gehanteerd dat enkel gebruikt mag
worden voor tv’s geschikt voor 4K HDR Ultra HD. Bron: Broadbandtvnews;



Ziggo gaat over op een nieuwe norm, EuroDOCSIS 3.1, waarmee de internetsnelheid
fors omhoog kan (tot 1 Gbps), aldus TotaalTV. Met symmetrisch internet (zelfde uploaden downloadsnelheid) kan Ziggo de concurrentie aan met glasvezelproviders;
Voor iedere (nieuwe) openbaarmaking van muziek moeten rechten betaald worden aan
de SENA. Deze organisatie had de website Nederland.FM aangesproken op het betalen
van muziekrechten. Op deze site staan aan te klikken banners van radiostations met hun
stream. Voor deze stream hebben de radiostations zelf al een licentie gekregen. Daarom
is de rechtbank Den Haag van mening dat er geen sprake is van een nieuwe
openbaarmaking, dus verloor de SENA. Bron: Broadcastmagazine;







NOS-directeur De Jong is van mening dat meer moet worden betaald voor de doorgifte
van de NPO-zenders. Ziggo en KPN dragen thans 3% van hun omzet af aan de NPO. De
Jong vindt dit veel te weinig. Ook Google en Facebook zouden moeten betalen. Bron:
TotaalTV;
De Stichting BREIN, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, gaat in 2017
zich nog meer richten op aanbieders van IPTV. Deze bieden (met een eigen
abonnement) aan vele honderden Europese tv-zenders aan via MAG-receivers en via
Smart-tv. De aanpak van illegale uploaders is zelfs geautomatiseerd. Commerciële
aanbieders van links moeten hun bronnen controleren, dit volgt uit Europese
jurisprudentie. In 2017 gaat BREIN dergelijke aanbieders dagvaarden. BREIN: “Het doel
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van de handhaving is de verstoring van illegaal aanbod en het gebruik daarvan. BREIN
hanteert daarvoor een ‘full spectrum’ benadering van alle aanknopingspunten:
sites/diensten; uploaders; hosting providers; access providers; betaaldiensten;
adverteerders en agencies/networks; zoekmachines; eindgebruikers/consumenten.” In
2016 zijn 284 onderzoeken voltooid waarbij 26 grote uploaders zijn aangepakt. Bron:
BREIN, zie voor alle details het jaaroverzicht 2016 en vooruitblik 2017;



Nog een jaaroverzicht: Antennebureau. Er stonden eind 2016 in Nederland 43.313
antennes van allerlei soorten opgeteld;



Op 27 januari wordt een nieuwe Hispasat-satelliet gelanceerd vanaf Kourou. Uiteindelijk
komt deze niet op 30 maar op 36 west te hangen. Dekking voor Zuid Amerika, Europa en
de Canarische eilanden. Bron: Broadbandtvnews;



TPVision, maker van Philips tv’s, gaat aan de smart tv’s software toevoegen waarmee
adverteerders gericht reclame kunnen laten zien. Eerst in een klein kader en als de kijker
interesse heeft dan klikt deze het scherm op volledig. ‘In-stream commercials’ genoemd.
Bron: Emerce. Op 25 januari bracht de NOS dit ook als nieuws;
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Dit geintje van ‘persoonlijke reclame’ wordt niet alleen door tv-fabrikanten uitgehaald.
Ook RTL Nederland hanteert dit al bij haar app RTL XL. Bron: Broadbandtvnews;
Sky Germany heeft een meerjarig contract getekend met SES-dochter MX1 om zich te
verzekeren van back-up. Bron: SES;



Er zou mogelijk een concurrent komen voor Canal Digitaal: Joyne. Op 1 april (!) zou men
starten, aldus Totaal TV. Op S4A is een draadje geopend met veel giswerk. Zodra er
meer officieel bekend is zullen wij verder hierover berichten;



Het Fieltshop Forum is in een nieuw jasje gestoken. Even opnieuw inloggen en je kunt er
weer gebruik van maken.

Reacties en vragen van lezers
Nummer 12 van 2016 stond een uitgebreide bijdrage van Erik Slagter over FBC. Hierin
merkte Erik op dat alle transponders die Canal Digitaal op 23 oost gebruikt bekeken kunnen
worden daar ze in hetzelfde kwadrant zitten. “Helaas” zegt Rob van der Does; de
transponders zijn verdeeld over twee kwadranten (horizontaal en verticaal). Het is
doorgekomen bij Erik…
MiLo gaat in op de uitsmijter. Deze ging over de herkomst van booting, met een verwijzing
naar de baron van Münchhausen. We hadden daar geschreven: “Booting is de procedure
waarbij eerst de systeemcomponenten worden getest door het BIOS (of UEFI) en vervolgens
de bootloader wordt geladen en opgestart. En zo stapsgewijs je satreceiver tot leven komt.”
Volgens MiLo: “Niet in het geval van de (meeste) satreceivers. Alleen PC-achtigen gebruiken
tot nu toe BIOS en UEFI. Hoewel UEFI ook zijn weg aan het vinden is naar het ARM
platform. De sat receivers lijken meer op gangbare embedded MIPS en ARM systemen, die
26 jan 2017

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pag 13/23

UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 1
booten doorgaans als volgt:” en dan volgt een opsomming voor de liefhebbers. Dank voor de
leerzame aanvulling.
Wil je ook reageren? E-mail naar specials@detransponder.nl.

Hardwarenieuws
Quattro-schotel project van Trust + schotel eens keren
Meekijken: het plaatsen van bijvoorbeeld vier lnb’s op een arm gericht naar één schotel heeft
wat nadelen. Het signaal is minder optimaal dan bij een lnb die perfect naar één schotel kijkt.
Dus ging Trust een nadenken en kwam tot een oplossing. Vier schotels aan elkaar
verbinden, één arm en daarop een quattro lnb. Aangepast: vier lnb’s gemonteerd die ieder
naar een schotel kijken.
Wie meer wil zien van het project Clover zal op S4A verder moeten lezen. Maar we wilden dit
bijzonder experiment toch hier even noemen met de complimenten aan deze hobbyist!

Ook op S4A een bijdrage waarin iemand laat zien hoe je een schotel haast plat op je balkon
kunt leggen. Zoveel mogelijk uit het zicht om geen klachten te krijgen. Sprietje geeft de
technische berekening van de stand. Uiteindelijk lukte het vragensteller op vier satposities
(rail op Triax 78) beeld te krijgen. Leuk! Lees in dat item ook de bevindingen van Mohtfan.
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Upscalen naar UHD? Mogelijk in 2018…
Op het forum van OpenPLi vroeg Bram zich af of het de investering in een VU+ 4K-receiver
waard is als je een UHD-tv hebt in combinatie met thans een ET10000. Hij vindt het beeld zo
al goed, is het waarneembaar beter?
WTE geeft het volgende antwoord (inclusief advies): “De volgende generatie boxen (medio
2018) hebben pas upscalers naar UHD tevens kan het ook niet VP9-HDR. Desalniettemin
geeft de nieuwe chipset standaard een beter beeld. (Nieuwere technieken). Met het beeld
kwaliteit ga je er iets op vooruit. UHD, HDR, HEVC content is er momenteel nog bijna niks en
wat gaat dvb-s2x doen. Ik zou nog even wachten als je 600 euro moet uitgeven...” Zie ook de
reactie van Erik Slagter daarna: “De "eerste" en "tweede" "generatie" UHD ontvangers
(solo4k, uno4k/hd51) kunnen "al" heel verdienstelijk upscalen naar UHD. Niks op aan te
merken. Alleen... het doet precies het wat beloofd, ervoor zorgen dat een niet-UHD
beeldvullend getoond wordt op je UHD TV. Een upscaler kan geen wonderen verrichten, er
kan geen "UHD" informatie bij worden "verzonnen". SD wordt nooit HD en HD wordt nooit
UHD. Als dat zo zou zijn, dan zou je geen UHD of zelfs HD zenders nodig hebben. Oftewel,
upscalers zijn totaal niet relevant, je heb het nodig om tv te kunnen kijken, maar het beeld
wordt er NIET "beter" van. Er zijn wel redenen waarom je wellicht voor een solo4k, een hd51,
een Uno4k of een Ultimo4k zou kiezen, zonder het UHD-verhaal te betrekken (bijvoorbeeld
de snelle ARM processor)”.
Bram concludeert dat het hem de investering in een VU+ 4K dan thans niet waard is.
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Mutant HD51 op de testbank bij TotaalTV
Bijna de volle vijf sterren kreeg de Mutant HD51 van Totaal TV. De test is hier te lezen of in
het eerste blad van 2017.
De Mutant HD51 zou de volle vijf sterren gekregen hebben als er een FBC-tuner in zou
zitten. Maar de vergelijking met de VU+ Uno 4K gaat natuurlijk niet helemaal op. De Mutant
HD51 kost thans rond de 200 euro terwijl de Uno 4K (met één FBC-tuner) voor zo’n 555 euro
gekocht moet worden.

NB: Totaal TV merkt nog het volgende op: “Naast het bekijken van lineaire tv kunnen we ook
online naar content kijken, zoals terugkijkdiensten en internetstreams van tv-zenders en
webcams van over de hele wereld.” Dat klopt, maar niet met de fabrieksinstelling. Er zal een
kanalenlijst in moeten zitten met internetstreams (inclusief webcams). Gebruikt de tester van
Totaal TV toevallig Kanalenlijst Hans..? ;-)
VU+ Ultimo 4K, eerste ervaringen
Wie wel de uitgave deed was een lid van De Transponder (Ronald). Hij kwam trots op de
laatste clubdag van 2016 (24 december) met zijn receiver. Op deze ontvanger als image
OpenVTi. Er was nog geen OpenPLi-image op dat moment beschikbaar. Kennelijk komt
OpenATV er zeker mee (staat al in de wacht) maar wel al een Black Hole-image (zie hier
voor de download).

De uitgave: € 559,- inclusief één duo-FBC-tuner voor DVB-S2. Duo: deze tuner heeft twee
ingangen waarmee in feite twee tuners onafhankelijk van elkaar kunnen worden
aangesloten. Dus bijvoorbeeld op ingang 1 afstemmen op Astra 19 oost en op ingang 2
afstemmen op Astra 23 oost. Zie voor de werking van FBC het uitvoerige item van Erik
Slagter in het decembernummer van de UP/DOWNLINK.
Een review is o.a. op het VUplusforum te vinden, maar ongetwijfeld ook elders.
Wij openden 24 december de doos in Apeldoorn op de satclubdag.
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De achterzijde: één tuner (DVB-S2) ingebouwd, ruimte voor een tweede en voor een DVBC/T2-tuner. Ook apart: hdmi-ingang. En heel fijn: aan/uit-schakelaar. En twee usb 3.0
poorten. Aan de voorzijde zit nog een usb 2.0 poort.
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Binnenkant: links een 2,5 inch harddisk (grotere is mogelijk). Een inbouw harddisk, in
tegenstelling tot de kleinere Uno 4K (insteek hdd). Koelribben, geen extra koelventilator.
Rechtsvoor de ruimte (achter een klepje) voor twee CAM-modules en twee interne
kaartlezers (Xcrypt).

Zo gaat dat op een sathobbyclub… schroevendraaier bij de hand en VU op de testbank!
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De aanwezige leden vonden het een mooie ontvanger maar… er was gemopper te horen
over de hoge prijs. Voor de prijs van één Ultimo 4K heb je twee Mutant HD51-ontvangers.
Echter… de Ultimo heeft een FBC-tuner en de Mutant niet. Om een FBC-tuner volledig tot
recht te laten komen zal nog een extra investering buiten gedaan moeten worden
(multiswitch, lnb, zie het vorige nummer).

Dreamboxsupport is nu https://satellietsupport.nl (ingezonden)
Het forum Dreamboxsupport is eind 2016 gestopt. Er waren database problemen en de
admin "Freesat" vond het, na ruim 12 jaar, tijd voor iets anders. De rest van de crew begreep
dat maar wilde wel door... en daarom heeft "vogelaar" https://SatellietSupport.nl opgericht.
Verandering van naam vonden we nodig omdat er meer is dan alleen DreamBox. De
‘oude’ staf, Brute-Force, DJ-Dakman en Piet hebben net zoals voorheen nu ook een admin /
moderator rol.
Door de database problemen zijn we wel helemaal vanaf nul begonnen, dat betekent helaas
dat alle oude posten en de oude ledenlijst (ruim 15000 leden) weg zijn. Het aantal actieve
leden was minder maar het is toch jammer dat dat verloren is gegaan en zeker de vele
informatieve posten en instructies met foto materiaal. Dat betekent wel weer dat we
voorlopig lekker bezig kunnen zijn met de opbouw van het nieuwe forum. Dus even opnieuw
registreren maar dan kom je wel op een gezellig forum terecht.
De sfeer is gemoedelijk en we staan open voor inbreng van iedereen. Kom vlug kijken en
doe mee!
Team https://SatellietSupport.nl
Brute-Force, DJ-Dakman, Piet en Vogelaar.

Softwarenieuws
Kanalenlijst Hans, wat zijn jouw wensen?
Dat is de titel van een item op het OpenPLi-forum, geplaatst op 5 januari door de maker van
deze kanalenlijsten, op verzoek van de voorzitter van het OpenPLi-team.
Een kanalenlijst is dynamisch: zenders komen en zenders gaan. Maar… wat is de fijnste
volgorde voor de meeste gebruikers? Daar kon men op reageren en het OpenPLi-team
verlootte zelfs een receiver! De winnaar: Rupert. Gefeliciteerd.
Per februari 2017 zal Kanalenlijst Hans veranderen. De belangrijkste mutatie zit in het eerste
boeket. Dit zal geen ‘favorieten-boeket’ met de meest bekeken zenders worden maar een
boeket ‘Nederland + favoriete buitenlandse zenders’. In dit boeket komen de Vlaamse
zenders door Canal Digitaal aangeboden hoger. Ook komen de fta-hoofdzenders uit
Duitsland en Engeland in dit boeket. Zo hopen we dat een niet-hobbyist makkelijker bij
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andere tv-zenders komt. Volgens de voorzitter van OpenPLi is hem namelijk gebleken dat de
weg naar de blauwe toets, die overzicht geeft van alle boeketten, voor niet-hobbyisten al
vaak te hoog gegrepen is.
Dynamisch betekent ook: geef je wensen door. Het wil niet zeggen dat deze ook
verwezenlijkt worden.
Een greep uit de reacties:











Beginnen met een algemeen boeket met favoriete zenders. Nee, boeket Nederland
blijft het eerste boeket maar daarin na de huidige zenders de meest favoriete
buitenlandse zenders. Favoriet is natuurlijk subjectief, laat maar horen wat er nog bij
moet;
Eén en Canvas in dit boeket hoger en RTL Lounge lager. Wordt gerealiseerd;
Cultuur en Documentaire samen. Denken we nog over. Animal Planet is toch iets
anders dan Brava of Mezzo;
Het boeket ‘Man/vrouw’ kan weg. Gerealiseerd;
Aparte boeketten al naar gelang iemand een bepaald abonnement heeft bij Canal
Digitaal of TV Vlaanderen. Dat worden er teveel dus doen we niet. Het is zelf goed
mogelijk de standaardlijst van CD of TVV te downloaden;
Maak een soort aanvinkbaar overzicht op de site van De Transponder. Men kan dan
de gewenste boeketten aanvinken en zo een eigen lijst samenstellen. Interessante
gedachte maar technisch… Geschikt voor de echte hobbyist maar minder voor je
familielid of kennis die niet eens weet hoe een editor werkt. Als iemand dit zou willen
bouwen: laat het ons weten;
Alles zo laten… stellen meer dan tien personen. Nee, de lijst wordt iets aangepast.

Mutant HD51, multiboot software komt er aan
Op 19 januari was een eerste proeve te zien van een multibootswitcher voor de Mutant
HD51 die ook daadwerkelijk zou functioneren. Zie hier bij het forum van OpenPLi. Als het wil
testen: hier staan de stappen die gezet moeten worden. Eerst de plugin en daarna met de
plugin de multiboot image installeren.

Ook komt er t.z.t. een aparte Backupsuite voor (zie hier).
OpenATV 6.0 beta
Veel gebruikers van OpenATV 5.3 zullen het niet weten… achter de schermen werd met
versie 5.4 getest voor een nieuw image van OpenATV. De wijzigingen zijn zo groot dat het
versie 6.0 mag heten. Zie hier de pagina waar de wijzigingen vermeld staan.
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Voor alle receivers waar een image 5.3 beschikbaar voor is, is ook een versie 6.0 te
downloaden (via deze downloadpagina). Een belangrijke uitzondering is de VU+ UHD/4Kontvanger daar deze fabrikant geen support aan het team van OpenATV geeft.

Het is nog een beta-versie. Daarom kunnen er nog wat foutjes inzitten. OpenATV heeft een
pagina geopend waar deze te melden cq lezen zijn. Ook op het Fieltshop-forum is een item
voor het nieuwe OpenATV-image gemaakt waar men in het Nederlands kan communiceren.

OpenMips 5.4
Er is een update uit van het image OpenMips: versie 5.4 (zie hier en voor de download hier).
Te gebruiken in GigaBlue receivers. Op het forum van Fieltshop werden de eerste
ervaringen gedeeld. Zo zou het lastig zijn een softcam te installeren. Maar er zijn twee
oplossingen: een moeilijke en een makkelijke (het tooltje van Sjekkie). Volg de rest van het
item op het Fieltshop-forum indien je van plan bent dit image te installeren.
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OpenPLi
Wie eind december een software update wilde doen bij OpenPLi kreeg een vervelende
mededeling. Geen flash met een image van 27 december of later. Een veel ouder image en
updaten mocht wel. Op 2 januari zijn de problemen weer opgelost. Toch blijft het
aanbeveling regelmatig een backup te maken en de site van OpenPLi te checken.

Melding 2 januari: alles weer in orde.

Het blijft software gemaakt door goedwillende sathobbyisten. Deze doen het zo goed dat er
mensen zijn die gaan kopiëren. De enige echte site is OpenPLi.org maar er is ook een
OpenPLi.net en OpenPLi.com geconstateerd. Op de site pli-images.net staat zelfs software
voor de nieuwe Dreambox DMM900. Met het officiële logo van OpenPLi. Dit terwijl het team
van Dreambox geen ondersteuning krijgt en dus geen images voor nieuwe Dreamboxen kan
maken. In feite: misbruik (zie hier een item op het officiële OpenPLi-forum daarover).
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De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 28 januari. Zie
voor de dagen in 2017 hier.
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.

Uitsmijters…
In 2017: 40 jaar Eutelsat...

En de iPhone bestaat tien jaar…
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