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Vooraf 
 
In het vorige nummer deden we een oproep om reacties. Gelukkig zijn die gekomen, net als 
vragen. Dermate interessant voor een grotere groep lezers zodat we ze geplaatst hebben.  
 
Fijn ook dat lezer Peter een item over de Amerikaanse legerzender AFN (in hd) heeft 
aangeleverd. AFN radio kan ook online beluisterd worden en wel via VPN. Meer over VPN 
in de rubriek Softwarenieuws met een bijdrage van Emiel.  
We zagen ook software waarmee zappen met een Mutant nog sneller gaat.  
Dit en meer in het aprilnummer. 
 
Reacties zijn 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 de belangrijkste gewijzigde 

zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en nieuws over 

kabel en streams.  
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Algemeen omroepnieuws 

 Fashion TV gaat fors uitbreiden met twaalf nieuwe (thema)kanalen. De zender is straks 
te zien in sd, hd, uhd, VR, OTT, IPTV en via een smartphone.. Bron: Broadbandtvnews; 

 
 De Stichting NLPO start binnenkort een test met DAB+ voor lokale omroepen in de regio 

Twente/Achterhoek. De eerste resultaten worden komende zomer al verwacht. Doel is te 
kijken hoe frequenties voor lokale omroepen via DAB+ beschikbaar kunnen komen. Bron: 
OLON. 

 

Astra 19 oost 

 Sat.1 Emotions stopte; 

 Motorvision en A&E kregen een andere frequentie, code; 

 A&E Sky Germany stopte; 

 PMC (Persian Music Channel) uit de Verenigde Arabische Emiraten, begon fta met een 

testbeeld op frequentie 12721 H (een nieuw geactiveerde transponder); 
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Astra 23 oost  

 Fishing & Hunting. Tijdelijk (zes maanden) als demo beschikbaar voor alle abonnees bij 

Canal Digitaal en TV Vlaanderen. Deze zender was al lang beschikbaar voor de 

Tsjechische markt (Skylink). Bron: Canal Digitaal; 

 

 Op 28 maart verdween ONS van de oude frequentie om verder te gaan op 11739 V, 

doorgifte door CD en TVV; 

 Ook op 28 maart wisselde EVENAAR van frequentie naar 12129 V, doorgifte TVV; 

 Qmusic België ging naar andere frequentie, TVV, code; 

 UP Network, CD + TVV + CZ, code; 

 213HD, Slowakije, sport, fta. 

 

Astra 28 oost 

 SEE TV, Pakistan, fta; 
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 Zee Cinema (e.a.) naar nieuwe frequentie, code; 

 New Vision TV, Azië, fta. 

 

 

Hotbird 13 oost 

 Das Erste (ARD) was 31 maart voor het laatst op de Hotbird te zien; 

 

 TVP Info HD, Polen, fta, nu op 10719 V, deze transponder van S naar S2 net als 

transponder 10892 H; 
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 Sender Neu Jerusalem 2, reli, fta; 

 Alice, kook-tv uit Italië, fta; 

 

 Euronews voor Griekenland, Hongarije, Italië en Rusland, fta. 
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Kabel en streams 

 Ziggo gaat sd-zenders uitfaseren. Om te beginnen de vier Ziggo Sport-sd-zenders, aldus 

TotaalTV. Deze kanalen worden al sinds februari in hd doorgegeven. Andere sd-zenders 

gaan van mpeg-2 naar mpeg-4 hetgeen ook ruimte op de kabel schept; 

 KPN heeft een pilot met de doorgifte van 4K/UHD-zenders. Tot nu toe zijn de ervaringen 

van de gebruikers niet echt positief, zo valt op de maken uit dit Tweakers-bericht; 

 Interesse in Duitse radio? Op de site Radioplayer.de staan meer dan 1100 radiozenders. 

Klik bijvoorbeeld in de (alfabetische) lijst een zender aan, vervolgens op ‘einschalten’ en 

via een popup krijg je geluid en extra informatie. Noot: het is ondoenlijk alle 1100 zenders 

in Kanalenlijst Hans op te nemen maar voor bijzondere wensen maken we een 

uitzondering, dus laat maar weten! 

 

 

Reacties van lezers 

In nummer 3 hebben we een verwijzing gemaakt naar een test van de Edision. Abusievelijk 

getypt als Edison… goed opgemerkt door Jean Behra! 

WTE gaat in op de nieuwste Mutant HD11. Er zou sprake zijn van spraakverwarring in het 

maartnummer als geschreven wordt over het zichtbaar maken van 4K. Hij schrijft “Volgens 

mij is dit verkeerd verwoord en wordt bedoeld 1080p met HEVC/H.265. Dus het is niet 

mogelijk om 4K (2160p) zenders zichtbaar kan maken.” WTE schrijft ons direct nog het 

volgende: ‘De HD11 kan zeker geen 4K zenders decoderen. De OSMega van wat ik hoor 

van gebruikers kan hetzelfde als de HD11 dus alleen HEVC/H.265 en geen 4K. 

4K (= 2160p resolutie) en HEVC/H.265 (videocodec wat gebruikt wordt voor 4K maar ook 

andere resoluties zoals 1080p). 

Zover mij bekend kan de OSMega box niet encoderen/transcoderen van 2160p naar 1080p. 

Dit zou ook mega veel kracht kosten en ik verwacht dat hier gaat om een misverstand -:).” 

Ook WanWizard onderschrijft dit. 

Toevoeging WTE: 4K is een formaat, namelijk 3840x2160p, en wordt voornamelijk 

aangeboden in codec VP9 en HEVC/H.265. De videocompressie H.265 (HEVC) welk de 

opvolger is van H.264 kan het beeld beter comprimeren zodat de bitrate bijna wordt 

gehalveerd. 

Je kan ook de hedendaagse videocontent comprimeren met HEVC/H.265 maar veel 

hardware ondersteunt dit niet. 

De nieuwe boxen ondersteunen bijna allemaal H.265/HEVC maar vaak is dit tot 1080p. 

Hiermee kan je dus niet 2160p (4K) uitzendingen mee kijken. 
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Puur theoretisch als Canal Digitaal vandaag omschakelt naar H.265 dan betekent dit dat de 

bandbreedte bijna wordt gehalveerd en dat je hierdoor dus maar de helft van de nu gebuikte 

transponders nodig hebt. De kwaliteit van de uitzending zal gelijk blijven. 

  

Zeer waarschijnlijk zal het nieuwe DVB-T2 systeem (net zoals in Duitsland) niet in 4K worden 

aangeboden maar in 1080p of zelfs 720p. (Vergelijkbaar met wat nu Canal Digitaal 

aanbiedt). Een probleem van DVB-T2 is dat er weinig ruimte/bandbreedte is en met de 

nieuwe techniek H.265 kan je dus veel meer zenders kwijt. 

Normaal gesproken hebben alle 4K boxen H.265 ondersteuning met een beeldresolutie t/m 

2160p. Daarnaast het je 4K met HDR wat het beelddiepte van 8bit naar 10bit gaat. Zo blijven 

er vernieuwingen komen ... 

Ook voegt WTE nog toe: “ 

- Mutant heeft een nieuwe CI-plushelper (redactie: zie ook pagina 17) welk werkt op alle 

images met kernel 4.10.0. Het werkt met de standaard OpenPLi CI interface en er zijn dus 
geen extra aanpassingen nodig. (zie S4A); 
- Van Linux kernel 4.8.0 was CEC in staging en vanaf 4.10.0 zit het standaard in de Linux 
kernel. (HDMI-CEC. Hierdoor kan CEC flink verbeterd worden als OpenPLi het wil integreren 
in OpenPLi. Ik weet niet of OpenPLi dit gaat doen. 

 - van de Mutant HD2400 en HD51 is nu ook een Kodi versie zoals bij de osmega en VU+ 
ontvangers. OpenATV is dit aan het testen.”  

Dank voor deze waardevolle aanvullingen! 

We hebben Electro-sat nog een toelichting gevraagd. Zij bevestigen de mogelijkheid 4K 

zichtbaar te krijgen: “Beste Hans, Met de Mutant HD51 4K kunt u inderdaad de 4K zenders 

bekijken. H265 HEVC ondersteuning is een videocodering die nodig is om het mogelijk te 

maken om 4K te ontvangen.” 

Vragen van lezers 

Via ons e-mail-account komen regelmatig vragen binnen die we trachten zo goed als 

mogelijk te beantwoorden. Zoals deze vraag van Paul. Hij heeft onze special ‘lnb afstanden 

berekenen bij een offshet-schotel’ gelezen en komt met een vraag uit de praktijk: hoe toe te 

passen met een multiblock op een locatie in Portugal.  

“hi, 

Read your wonderful PDF with detailed instructios how to calculate distances for triax multi-

block holder. Seriously helped me. 

So i calculated distances for Batalha, Portugal but struggling to understand how to place 

them on multi-block. You talk about distances between LNB's. But what starting point i 

should take? Is it from centre of multiblock? but then how would i figure out how far Astra 1 is 

from centre? Thank you, Paul” 

Rob geeft antwoord.  

mailto:specials@detransponder.nl
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“Beste Paul, 

Hoe je de Lnb's precies moet verdelen kunnen wij niet zeggen.  Wij weten niet voor welke 

satellieten je LNB's hebt. 

Wel is het zo dat een Triax een offsetdish is en niet een Multifocusdish. Om voldoende 

versterking te hebben bij een Triax dish (offsetschotel) is de max beam capability +/- 7,5 

degrees orbital (15 degrees arc.). 

Op de tabel zie hoe de versterking afneemt. Links en rechts van het centrum. Dus verdeel de 

LNB's zo optimaal mogelijk. Wanneer je maar 3 LNB’s gebruikt, A1, A2 en A3, dan kan je A1 

en A3 opschuiven. Het signaal van A2 wordt dan veel sterker. 

 
 

Succes. Rob.” 

Naschrift: A2 (Astra 28 oost) is niet overal in Portugal te ontvangen. Op de site van SES is 
de vloot te vinden met daarbij de footprint van de diverse satellieten. Als je dus een bepaalde 
zender wil ontvangen van A2 in zuid Europa check dan via welke satelliet op 28 oost deze 
gebracht wordt en zoek de footprint daarbij.  
Voor de A3 (Astra 23 oost) zie je dat in Portugal een schotel van 1,10 meter al snel nodig is, 
zeker als je daar een railtje aan hangt met meer lnb’s! De A3 dan primair gebruiken (= 
dichtste tegen de arm van de schotel). 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Dan kwam er nog een vraag binnen van Kees. Hij is na zijn pensionering naar Bosnië 

verhuisd en wil daar via de satelliet tv-kijken. Hij schrijft/vraagt: 
“Geachte heren. 
Ik ben met pensioen en naar Bosnië en Herzegovina verhuisd, maar om niet alle contact met 
mijn geboorte land te verliezen heb ik besloten om een satelliet ontvangstsysteem aan te 
schaffen. 
Daarvoor had ik een duo LNB van Canal Digitaal meegenomen, en dacht ik koop daar wel 
een schotel. Maar helaas begonnen toen de problemen! Deze LNB van Canal Digitaal bleek 
naderhand niet geschikt voor de schotel die ik gekocht heb ik wilde namelijk verzekerd zijn 
van een goede ontvangst  en had een grotere gekocht mis poes dus. 
Ik ben toen maar gaan zoeken naar een oplossing en kwam uit bij de berekening van jullie 
voor een offsetschotel uit. Ik heb deze bestudeerd en voor mijn situatie uitgewerkt tenminste 
dat denk ik, zou U deze voor mij eens willen controleren of ik goed zit en er een advies aan 
toe willen voegen welke LNB ik het beste kan gebruiken. 
Merk schotel is onbekend wel gaf men aan dat hij een Triax rug heeft. 
Afmeting: 950x900 mm. Armlengte: 630  mm. 
 

 
 
Na deze berekeningen had ik een monoblok LNB in gedachte voor Astra 1 en Hotbird met 
een afstand tussen de Feedhorns van 65 mm, ik heb deze nodig voor Astra 1 en Astra 3  
omdat het volgens de berekening gaat om 66.8 mm, dus er zit een verschil in van 1.8 mm 
wat volgens mijn mening wel te doen is om deze aan te schaffen. 
Zo ja, welk merk en type  kan ik dan het beste nemen ik heb er een nodig met 4 
aansluitingen. 
Bij voorbaat bedankt voor Uw hulp. Met vriendelijke groet, Kees Baggermans”. 
 
Ook hier hebben we redactielid Rob bereid gevonden een antwoord te maken, wellicht voor 
meerdere lezers van ons blad interessant. 
 
Rob: “Beste Kees, 
Zoals je de berekening hebt gemaakt kom je een heel eind in de richting. De methode die je 
gebruikt komt overeen zoals in de Special is beschreven. Echter nu we weer een aantal 
jaren verder zijn, met de kennis van nu berekenen we het op een iets andere manier. Ook de 
Tangens formule doen we anders. Maar de auteur wil nu nog niet alles openleggen. Hij heeft 

mailto:specials@detransponder.nl
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beloofd daar later mee te komen. Willen we het exact berekenen dan hebben we de 
volgende maat nodig. Dan kan ik het voorleggen aan de auteur van de Special. 
 
Je schrijft dat je een onbekende schotel hebt met de ‘rug’ (wat is de rug, bevestigings-
beugel?) van een Triax maat spiegel 950x900. De spiegel van een Triax 88 is 950x850 dus 
daar zit verschil. Om e.e.a. goed te kunnen berekenen hebben we de exacte breedte van de 
spiegel nodig dus zonder randen en de maat x van de volgende afbeelding. 

 
 

Maar nogmaals zoals je het nu gedaan hebt kom je een heel eind in de richting. Je moet toch 

fine tunen. 

Maar nu terug naar het monoblok.  Die 65 mm dat zou het volgens de berekeningen moeten 

zijn.  Ook moet je rekening houden als je een A1-Hotbird LNB gaat gebruiken voor A3-A1 , 

dat  A1 op de plaats van Hotbird gaat zitten. Denk dus aan de juiste DiSEqC instellingen.  

We hebben het aan de auteur van de Special (‘Afstanden LNB berekenen bij een 

offsetschotel’) voorgelegd. Die schrijft het volgende: Er van uitgaande dat het om een Triax 

88 gaat, moet er een 4,3 graden duo-lnb op geplaatst worden met de kop van de Astra 23,5 

in de klem. De afstand die in berekend heb is 54mm. Een 4,3 graden duo-lnb heeft een 

afstand van 55mm en past dus prima. Deze moet 3 graden schuin gezet worden, de 

vrijhangende kop voor de Astra 19,2e 3mm lager. De elevatie van de schotel moet inderdaad 

op 38 graden ingesteld worden om de Astra 23,5 te vinden. 

Een prima duo-lnb voor een 80cm schotel is deze Inverto: 

http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=101&cat=36 

Nu komt het erop aan wat voor schotel heb jij precies. Je geeft aan dat de armlengte 630 

mm komt dit overeen met de maat X op de afbeelding? Als die x maat groter is dan zou je uit 

mailto:specials@detransponder.nl
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kunnen komen op de  http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=97 Afstand 

feedhorns 65mm. 

Wat is wijs…” 
 
Kees geeft dan door dat de schotel echt een Triax 88 is. Aanvullend antwoord: “Een beetje 

jammer dat je aanvankelijk verkeerde maten van de spiegel van je schotel 950 x 900 

weergeeft.  Dat maakt het voor ons niet makkelijker. 

Nu we weten dat het om een Triax 88 gaat kan ik het volgende zeggen. De maat 630mm is 
de maat die we gebruikten in de situatie zoals in de special is beschreven. Met de inzichten 
van wat jaren terug. 
De 670 mm is de maat die de auteur van de special nu gebruikt met zijn 
rekenmethode. Zoals ik eerder geschreven heb heb ik jouw situatie aan hem voor 
gelegd.  Daar is uitgekomen met de rekenmethode van nu dat het 54 mm moet zijn, dat komt 
dan neer op de Inverto monoblok 4,3, gr 80 CM schotel met een afstand 55 mm van de 
feethorn. De link staat hiervoor. 
 
De oude rekenmethode zoals je zelf al berekend hebt dan kom je uit op 65 mm die en valkuil 
A1-Hotbird staat ook in het vorige antwoord. 

Als je nu helemaal voor zeker wilt gaan, dan kan je het volgende doen. Stel je Triax 88 
schotel met een singel LNB optimaal af op A3 met een elevatie van 38gr. 
Haal de single LNB uit de houder.  Maak in de houder een referentiepunt voor het 
middelpunt en voor zijde van de LNB.  
Stel nu je satontvanger af op een kanaal van A1. Houd nu de losse LNB rechts (gezien vanaf 
de satelliet richting schotel) van het referentie punt dat je hebt gemaakt.  Kijk wanneer je het 
beste signaal hebt. 55 of 65 mm vanaf de hartlijn door de LNB houder.  Dan moet duidelijk 
worden voor welk monoblok je moet gaan. Laat maar eens horen wat eruit gekomen is. 
Succes ermee gr. Rob. ” 
 
Wil je ook reageren? E-mail naar specials@detransponder.nl. 

Wetenswaardigheden 

 

 QLED of OLED? Deze vraag wordt tijdens de CES 2017 (januari in Vegas) door 
professionals gesproken. OLED is toch beter… Samsung moet het afleggen tegen 
OLED-marktleider LG (zie YouTube en hier nog een bij YouTube); 
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 Er komt nog een CES dit jaar in Azië, 7-9 juni. We zijn benieuwd wat daar aan nieuwe 
producten uit komen; 

 In Duitsland is men begonnen met de uitrol van het T2-netwerk. Op 29 maart gingen de 
eerste zenders aan. Exploitant is Media Broadcast. Deze vraagt voor de meeste niet-
publieke zenders een abonnement van € 5,75 per maand. Jammer voor de 
grenskijkers… Deze kunnen wel enkele commerciële zenders fta kijken: Bibel TV, QVC 
en HSE24. God en teleshop. Of ze daar blij van zullen worden… Bron: 
Broadbandtvnews. Maar buiten de commerciëlen zitten er ook 20 fta publieke omroepen. 
Bron: Broadbandtvnews; 

 
 

 Volgens Broadbandtvnews is 51,2% van de Duitse kijkers via DVB-T over naar DVB-T2. 
Een 23,4% koos voor een andere manier van ontvangen. Een van de commerciële T2-
aanbieders, Freenet TV, verwacht eind 2018 een miljoen abonnees te hebben. 

 Maandag 21 maart… officieel lente. Maandag 28 maart ook bij OpenPLi maar met het 
plaatje van vorig jaar… het team heeft het kennelijk druk achter de schermen met versie 
5.0... Enkele dagen later volgde wel een schitterend nieuw lentebeeld; 

 
 
 

 Vanaf 14 april zijn in het 192 & Demis Roussos Museum te Nijkerk modellen te zien 

van schepen van de zeezenders. Bron: Broadcastmagazine; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 30 maart. Voor de meeste media nieuws: een recyclebare raket. De Falcon 9 van 
SpaceX is vanaf Florida voor de tweede keer gelanceerd, besparing in ruimtevluchtvaart. 
Zie o.a. NOS. Deze raket had een satelliet aan boord: de SES-10. Bron: SES en 
Broadbandtvnews; 

 

 
 Op 4 graden west hangen twee satellieten: Amos 2 en Amos 3. De Amos 2 is op 31 

maart met pensioen gegaan. Bron: Broadbandtvnews. Bij KingOfSat was al te zien dat 
deze oude satelliet niet meer zo vast op haar positie stond. De zenders worden 
overgenomen door Amos 3 en Amos 7. De Amos 7 werd daartoe verplaatst; 

 

 
 Vanaf 4 april mag de M7 Group de UHD-zender Insight TV gaan doorgeven. Bron: 

Broadbandtvnews. Te zien via Astra 19 oost, 11229 V, code; 

 De daling van abonnees op een tv-provider zet door. Meer mensen kijken on demand. Zo 
blijkt uit een onderzoek van Telecompaper (zie hier). Het marktaandeel van Ziggo 2016 is 
ten opzichte van 2015 gedaald, dat van KPN is gestegen. Zie ook Mediacourant; 
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 In Bulgarije en Spanje heeft Europol op twaalf plaatsen een inval gedaan. Daarmee is 
een groot I PTV-netwerk opgerold, aldus TotaalTV. Zie ook het persbericht van Europol; 

 

 
 Netflix nadert de 100 miljoen abonnees, aldus o.a. de NOS en Nu.nl. De grote stijging 

sinds de start is wat afgevlakt. Men haalde een recordwinst (€ 167 miljoen); 
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AFN in HD 

De Amerikaanse legerzender AFN zendt uit op 9 graden oost. Van Peter ontvingen we de 
volgende bijdrage over deze zenders. AFN bestaat al 75 jaar. Binnenkort 100% in HD. 
 

 
 

Peter: “Amerikaanse TV kijken in Europa. Het kan maar makkelijk is het niet. AFN zendt op 

de satelliet positie 9.0 Oost en is gecodeerd in PowerVu. 

AFN is dit jaar 75 jaar geworden. 26 mei 1942 is het Amerikaanse leger begonnen met Radio 
uitzendingen onder de naam AFRS (Armed Forces Radio Service). In 1954 zijn de eerste 
televisieuitzendingen begonnen en is de naam veranderd naar ARTFS (Armed Forces Radio 
and Television Service). De lokale TV-uitzendingen zijn later mondiaal geworden waarna de 
definitieve naam AFN (Armed Forces Network) ontstaan is.  
In het verleden was AFN als TV-zender in de regio Soesterberg te ontvangen.  
 
Een aantal jaar geleden is AFN Sport 1 in HD gaan uitzenden. Eindelijk gaat AFN nu 
helemaal over op HD. De planning is dat op 25 augustus a.s. het TV signaal in Europa 
omgezet wordt naar HD.  

 
 
AFN is tegenwoordig met acht tv-zenders en tien radiozenders op Eutelsat 9 Oost te 

ontvangen. 

TV: Prime Atlantic / Prime Pacific / News / Sports HD / Sports 2 / Spectrum / Pulse / Movie. 

Radio: Naast de 10 radiozenders, welke op de satelliet uitzenden, zijn ook diverse lokale 

radiozenders te beluister via internet. Alle radiozenders zijn via internet te beluisteren 

via: http://www.afneurope.net/AFN-360/.” 
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Aanvulling redactie: de online radiozenders zijn in Duitsland te beluisteren. In Nederland heb 

je dus een VPN-verbinding nodig. Zie hierna onder Softwarenieuws hoe VPN simpel is te 

installeren met de browser Opera of op een andere manier. Met Opera wordt aangegeven 

als locatie Nederland te geven. Dat geeft voor AFN radio geen verbinding. Wel als de locatie 

op Duitsland wordt gezet. Even mee spelen dus. 

 

Hardwarenieuws 

Ook Sony in OLED verkrijgbaar 

Na o.a. LG en Philips gaat ook Sony een OLED-tv op de markt brengen. In mei moet er een 
55 inch toestel komen. Dit gaat zo’n € 4.000,- kosten. Het toestel is o.a. voorzien van 
Android, HDR en natuurlijk 4K. De prijs is hoog vergeleken met OLED-toestellen van LG (we 
zagen een 55 inch al vanaf 1.600 euro) en de nieuwe OLED-tv van Philips (deze wordt door 
Foka voor € 2.699 euro aangeboden, veel andere aanbieders hanteren thans een prijs van € 

3.199,-). Bron o.a. TotaalTV en Tweakers.net. Er zijn ook grotere maten: 65 en 77 inch. 
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De site Homecinemamagazine geeft een eerste indruk van de Sony OLED-tv. De schermen 
zelf komen van… LG. Sony heeft ze omgevormd met een ‘minimalistisch design’: je ziet 
alleen het scherm, het geluid (met subwoofer) komt vanuit de achterzijde. Beter: het scherm 

trilt en brengt geluid voort.  

 

Softwarenieuws 

CI plushelper voor Mutant-receivers 

In het forum van Sat4All vonden we een bestandje genaamd ‘CI plushelper’. Er staat te 

lezen: “Ciplus-helper voor mut@nt boxen (werkt met alle images met een Linux kernel 4.10 

of hoger.) Na het installeren van de plugin niet vergeten om de box een keer te herstarten!” 

Wat is een CI plushelper? Een CIplus module is eigenlijk hetzelfde als een CI module maar 

het heeft een extra security laag.  

De extra security laag wordt door de CI plushelper afgehandeld en hierna kan enigma2 

communiceren met de ci-plusmodule op dezelfde manier als een normaal ci-module. 

Dus de CI-plushelper helpt om de extra security laag vrij te schakelen.  

Proberen op eigen risico. We zagen op het OpenATV-forum wel meldingen niet-

functionerende exemplaren (hier en hier en hier). Maar met die op S4A voor Mutant is een 

ander verhaal. Getest door een van de redactieleden en enkele anderen met een Mutant 

HD51, geen probleem ervaren. Het lijkt bij sommigen echt te werken! Proberen dus, het kan 

geen kwaad. 

Live NL-tv kijken in het buitenland via VPN 

Het is niet altijd mogelijk tv online te kijken in Nederland of in het buitenland. Het ip-adres 

kan geblokkeerd zijn. Een methode om deze blokkade te omzeilen is met VPN. In dit item 

een bijdrage van Emiel over VPN, voorafgegaan door een artikel van de Consumentenbond. 

De Consumentenbond heeft op haar site een artikel geplaatst over het kijken naar 

Nederlandse tv in het buitenland. Behalve de optie BVN wordt openlijk verteld dat met VPN 
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overal gekeken kan worden (regionale blokkades omzeilen). Men adviseert de browser 

Opera, deze heeft VPN al ingebouwd. In stappen wordt de lezer uitgelegd hoe te handelen. 

Dit is met de afbeeldingen er bij eenvoudig te doen. Opera werkt beperkt met VPN. Wil men 

meer VPN dan even zoeken, vaak naar een betaalde versie. 

 

 

BVN via niet-VPN: 

 

BVN via VPN: wel beeld. 

 

Bijdrage van Emiel.  

“Ik ben voor mijn werk vaak langere periodes van huis, dus in het verleden vaak afhankelijk 
van de aangeboden zenders in de verschillende hotels in verschillende talen. 
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Ook ben ik verslaafd aan Formule 1  vooral nu Max Verstappen toch wel prominent 
aanwezig is. Ik baalde dan ook enorm dat ik hierdoor uitzendingen moest missen, ik ben 
daarom op zoek gegaan naar een oplossing. 
 
Omdat ik thuis al langer tv via de Gigablue-app kon bekijken, was ik benieuwd of dit ook 
goed buitenshuis mogelijk was. 
Ik had dit kunnen doen via port-forwarding naar mijn webinterface, of zelfs via de app. 
Omdat ik naast het kijken van de tv-zenders ook wel graag toegang tot mijn netwerkschijf wil, 
heb ik ervoor gekozen om een VPN verbinding op te zetten. 
 
Hieronder de apparaten die ik hiervoor gebruik. 

- Gigablue Quad+ (2xDVB S2 en 2x DVB C); 
- Gigablue-app op mijn Android telefoon; 
- Fritzbox 7490; 

- Glasvezel verbinding Xs4all 100/100. 
 
Stap-1: 
Als 1e moet je ervoor zorgen dat de ontvanger een vast IP-adres heeft, in Enigma2 ga 
hiervoor naar: Menu/Instellingen/Systeem/Netwerk/Netwerk instellingen/Adapter instellingen. 
In dit configuratiemenu zet je ‘Automatisch IP verkrijgen (DHCP)’ op nee 
Behoud het al toegekende IP adres of kies zelf een IP adres. 
Tip!! Kies een IP buiten de standaard DHCP range, hiermee voorkom je conflicten met 
toegekende  IP adressen door je router. 
Is het  IP adres als hierboven beschreven ingesteld, is je ontvanger via dit interne IP ook 
altijd te bereiken. 
 
Stap-2: 
Configureer nu de Stream-app. Ik gebruik de Gigablue-app maar het kan natuurlijk ook 
bijvoorbeeld de Vu+ app zijn. Ik heb wel gemerkt dat de ontvanger en de app beide moeten 
kunnen transcoderen om bij mindere internet snelheid ook beeld te hebben. 
 
Stap-3: 
Het toevoegen van een VPN gebruiker in je router en je Android telefoon, ik heb zoals 
aangegeven een Fritzbox, hoe een gebruiker toe te voegen is duidelijk beschreven op de site 
van Xs4all. Zie ook Toevoegen Android VPN gebruiker Fritzbox. 
 
Xs4all heeft natuurlijk ook de handleidingen om VPN te gebruiken op een Windows-pc of een 
Apple-telefoon beschikbaar, via deze link kom je op de juiste pagina terecht. 
 
De meeste routers hebben de functie VPN beschikbaar, informatie hierover vind je bij je 
provider. 
In het algemeen hebben meeste hotels tegenwoordig een goede stabiele internet verbinding, 
een VPN verbinding maken is dan meestal ook geen probleem, een 4G verbinding is zeker 
ook voldoende, al moet je daar wel de kosten in de gaten houden. 
 
Met deze oplossing kijk ik probleemloos via mijn eigen ontvanger naar  tv  
Omdat ik meerdere tuners in mijn ontvanger heb, is dit ook geen probleem met de 
thuisblijvers.” 
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De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 22 april, 

aanvang 11.00 uur, einde rond 16.00 uur. Zie voor de overige 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.  

Op de site van De Transponder is het mogelijk een e-mail-adres achter te laten. Als er een 

nieuw bericht wordt geplaatst (UP/DOWNLINK of Kanalenlijst Hans) dan krijg je een melding 

(e-mailnotificatie). Helaas bleek dat er in maart sprake was van een storing: er volgde geen 

melding naar de 584 volgers. We hopen dat dit probleem snel is opgelost. 

Daarom het advies: kijk regelmatig eind van de maand of er een nieuwe UP/DOWNLINK is. 

Deze verschijnt doorgaans enkele dagen voor de satclubdag in Apeldoorn. De Kanalenlijst 

Hans verschijnt doorgaans begin van de maand. Dit kan in de zomer wellicht anders zijn, 

mede door een langdurige ziekenhuisopname van Hans. 

Uitsmijters… 

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart ging de zomertijd in (02.00 uur). Voor 

abonnee’s van Digitenne een dag eerder. Foutje KPN… 

 

IPTV… illegaal of niet? In de uitzending van VARA’s KASSA! werd er Paaszaterdag 

aandacht aan besteed. De Consumentenbond had honderden klachten gekregen over 

bestelde maar niet geleverde kastjes (vaak MAG254 en MAG265) door de firma’s 

Nonstopplayer.com en Connexplay.com. Beide onderdeel van MultiMediaExpert bv. Eerder 

ook het geval bij de firma DitIsTV (zie herhaling hier). 
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De Consumentenbond stelde bij monde van Joyce Donat dat thans bij het EU-Hof een zaak 

loopt of de verkoop van dergelijke mediaspelers illegaal is. Ze vertelde wel dat eigenlijk 

iedereen weet dat streamen met IPTV niet mag. 

 

Wil men het toch eens proberen? Schaf dan niet meteen een duur kastje aan. Met je eigen 

satreceiver in combinatie met bijvoorbeeld DBE, Dreamset of Putty zijn m3u-bestanden te 

importeren. Zie de UP/DOWNLINK 2016, nummer 4, pagina 16. De bestanden zijn makkelijk 

op internet te vinden. Van Loui kregen we deze site als tip (dank). Kijk wel uit (virus, spam). 

Alternatieve sites bespraken we in ons blad 2016 nummer 8. Het betreft een pagina op het 

forum van OpenATV. Een de site IPTVm3u.com. Daar zijn makkelijk m3u-files compleet te 

downloaden en zo in een kanalenlijst te plaatsen. Recente files (datum) via deze pagina. 

 

 

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK! 
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