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In dit nummer onder meer:
ANGA: wat ons opviel aan nieuwe ontvangers, zoals de VU+ Zero 4K en Gigablue UE 4K.
Joyne: hoe deze te ontvangen? Zenderlijst-technisch en hardware technisch.
SBS Publieksservice: geen actie op vooruitlopende ondertiteling.
BREIN: succes tegen internetproviders die The Pirate Bay doorgeven.
Dit en veel meer in een vol juni-nummer van de UP/DOWNLINK.
Reacties zijn welkom via specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter 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.
Algemeen omroepnieuws
 Nieuwszender BNR komt met BNR Smart Radio. Geen nieuwe live zender maar een
playlist met BNR-audiocontenten afgestemd op geselecteerde doelgroepen. Voor
adverteerders is dit vaak interessanter dan lineaire radio. Bron: BM;



En weer stopt een omroep met teletekst. Ditmaal RTV Noord met naar Noord Tekst. Als
reden wordt aangegeven: bezuinigingen: “Beste gebruiker van Noord Tekst, door de
bezuinigingen die RTV Noord heeft moeten doorvoeren is Noord Tekst niet meer
beschikbaar. Dat spijt ons. We weten dat Noord Tekst een belangrijke informatiebron is
voor Groningers.
We ontvangen u met open armen op onze andere kanalen: radio, tv, de website, de app
en sociale media zoals Facebook.” Natuurlijk vinden wij (redactie) het jammer dan men
dan net zoals RTV N-H en AT5, HbbTV niet als alternatief aanbieden;



Onder de naam Eemland 1 zijn vier lokale omroepen (EVA Amersfoort-Leusden, Radio
Soest, RTV Baarn en Lokale Omroep Spakenburg (LOS)) gaan samenwerken. Ze
houden hun eigen identiteit en nieuwsvoorziening maar gaan meer uitwisselen. Bron:
RTV Baarn;

=



In Twente komt er geen koepel van lokale omroepen. In plaats daarvan komen er
wellicht vier kleinere clusters, met onder andere een omroep voor de Reggestreek;
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NPO Gemist blijft in een lage resolutie beschikbaar. Voor een hogere resolutie moet men
betalen via NPO Plus of NLZiet. Aldus staatssecretaris Dekker in een brief aan de
Tweede Kamer (download hier). Als reden geeft hij de Mediawet aan. Daarin staat dat
online uitzendingen zoveel mogelijk moeten zijn afgestemd op ‘het dominante
ontvangstapparaat’ van de gebruiker. Als deze door technische ontwikkelingen verbetert
dan zal de NPO zich daar op aanpassen, verwacht Dekker. Bron: Min. OCW en BM;



De M7 Group en Discovery Networks hebben een deal gesloten. De zenders van
Discovery (Discovery, Euronews en TLC) blijven daarom o.a. bij Canal Digitaal zichtbaar.
Bron: Broadbandtvnews.

Astra 19 oost
 Insight TV HD en Insight TV UHD komen voor op de zenderlijst die TV Vlaanderen 30
mei publiceerde (positie 60 en 61, pakket Basic Light). Op dezelfde dag bracht ook
CanalDigitaal haar nieuwe zenderlijst uit. Hier staat alleen Insight TV HD op (positie 26,
Basis HD).

Astra 23 oost
 Film Europe HD INT, o.a. CanalDigitaal, code
 Nick jr., Tsjechië, code;
 MNAU, katten- en hondenkanaal, zou ook door CD worden doorgegeven, test, code;
 BEAT en Country. Acht Tsjechische radiozenders, fta. Te vinden in ‘Kanalenlijst Hans’ in
het boeket Engeland, bijna achteraan;
 RTL Crime (Netherlands), CanalDigitaal, code. Crime & Investigation verdween;
 TLC voor Tsjechië, code.
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Astra 28 oost
 BBC Red button. Vijf stuks, fta;



Front Runner 2, fta;




Challenge Ireland, fta;
De Ierse publieke omroep RTE veranderde van frequentie, code.

Hotbird 13 oost
 Sportclub HD, Polen, code;
 The Kingdom Sat, reli, fta;
 RAI radio: Live, Kids en Techete, allen fta;
 RAI 4K begon fta met uitzendingen op 10 juni. Volgens TotaalTV is het een
samenwerking met Tivusat en Eutelsat en zal de zender bij speciale evenementen
worden ingezet. Soms fta en soms gecodeerd. Op 13 juni een programma in 4K vanuit
Venetië. Op 14 juni was de zender weer verdwenen;
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Tele Shoma, Iran, fta;
World Fashion Channel HD, fta;




Nat Geo farsi,
Now TV, nieuws USA, fta, test.

21 juni 2017

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pag 5/25

UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 6
Kabel en streams
 Radio RAP EHV is de doorstart van Radio Angels Place Eindhoven, te beluisteren op
internet en als audiostream in de Kanalenlijst Hans van juni. Muziek in alle genres voor 0tot 100-jarigen;



Extra AM 1485 is gestart als middengolfzender in (west) Amsterdam en als stream. Een
initiatief van Harm ten Brink, in de jaren ’80 bekend als dj Ruud van Velzen bij Radio
Monique (vanaf het zendschip Ross Revenge). Extra AM 1485 probeert de sfeer van de
zeezenders terug te brengen. Nieuwsbericht van Mediapages hier. De stream via de site;



Vanaf 15 juni geeft Caiway ook BBC First door. Bron: BBC;



Als een van de redenen voor de prijsverhoging noemde Ziggo het verbeteren van het
netwerk. Volgens TotaalTV gaat Ziggo de komende tijd meer hd-zenders toevoegen en
de sd-variant uitfaseren. Abonnees kunnen soms last hebben als de frequentie wijzigt en
moeten soms programma’s die geprogrammeerd staan opnieuw programmeren. Meer
informatie bij Ziggo. Klanten krijgen van tevoren een e-mail (zie hieronder een voorbeeld)
met daarin de datum van de geplande werkzaamheden;
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In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 juni voerde Ziggo dus in een groot deel van
haar gebied zenderwijzigingen door. Het zou de ontvangst moeten verbeteren. Uit
reacties op diverse forums bleken er toch problemen. Zie bijvoorbeeld onder het bericht
van TotaalTV. Voor Hans was deze megamutatie van Ziggo reden tussentijds op 14 juni
een nieuwe ‘Kanalenlijst Hans’ uit te brengen;
KPN vindt haar eigen Ultra HD-ontvanger na vele software updates klaar voor de grote
markt. In juli zal dit een feit zijn, aldus TotaalTV. Gebracht worden twee 4K-zenders, een
Spaans demokanaal en Xite 4K. Ook zet KPN een Dolby-geluidsspoor achter NPO 1, 2
en 3. Ziggo deed dit overigens al lang.

Reacties van lezers
Lezer theparasol maakte na onze oproep om inhoudelijke reacties op nummer 5 een reactie
met daarin nog ontdekte taalfouten… oeps… Niet goed te praten maar twee op 28 pagina’s
is nog wel een voldoende voor ons Nederlands… ;-)
MiLo geeft een reactie op de ARM processor.
“Misverstandje: (ARM processor, nodig voor 4K).
De processor doet helemaal niks met 't TV beeld of de decodering daarvan. Dat er een ARM
in zit, is omdat Broadcom die nu toevallig in de nieuwere chipsets toepast. Voorheen was dat
meestal MIPS, die is goedkoper. Maar met 4K of H264/H265 of welke compressie dan ook
heeft dat niets te maken.
Wel interessant aan de zwaardere CPU is dat die best wel een software codec kan draaien.
Geen hoogdravende, maar zoiets als Youtube filmpjes kan hij best aan, zonder enige hulp
van een GPU. Technisch probleempje is wel dat hij de uitgepakte video niet "kwijt" kan, de
video buffer is niet toegankelijk. Waarschijnlijk moet er een stukje OpenGL ofzo bij om een
bruggetje te maken tussen CPU geheugen en video geheugen...
De moderne boxen hebben zoveel opslag en CPU (meer dan de bedrijfsdatabaseserver uit
mijn IT beginjaren) dat 't een optie is om er een desktop image op te bouwen met browser en
e-mail client enzo. Met een toetsenbord en muis aan de USB heb je dan een wat handiger
platform om kattenfilmpjes te kijken...”

Vragen van lezers
Lezer Bas stelde de volgende vraag: “Ik was onlangs in Italië en wilde daar op tablet
(CanalDigitaal-app) via internet naar de Nederlandse zenders kijken dat gaat dus niet, een
rechtenkwestie helaas. Nu is mijn vraag is dit op een of andere manier te omzeilen? Zo ja
zou daar misschien een special over te maken zijn?”
Antwoord: in nummer 4 (pagina 17 ev.) hebben we geschreven over VPN-verbindingen als
mogelijke oplossing voor dit probleem. Zowel aan de hand van een item van de
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Consumentenbond (met als tip: installeer Opera als browser, deze heeft een beperkte VPNfunctie ingebouwd) en door onze redacteur Emiel die een uitvoeriger betoog heeft gemaakt.
Lees dat nog eens. Mochten er lezers van dit juni-nummer zijn met meer oplossingen: geef
ze de redactie door. Wij sturen ze dan aan Bas en plaatsen ze in het juli-nummer.
Herman wilde weten of Kanalenlijst Hans ook in zijn televisie (merk: Reflexion, met S2-tuner)
te zetten is. Voor zover wij weten niet, deze tv zal eigen software hebben, niet gelijk aan
Linux cq Enigma 2 gebruikt bij satellietontvangers.

Joyne in juli… gevolgen voor kijkers, te maken keuzes
Zoals eerder aangekondigd komt de nieuwe Nederlandse rtv-aanbieder Joyne in juli ‘op
antenne’. Niet via een SES/Astra-satelliet maar via de Eutelsat 9B op 9 graden oost. Een
krachtige satelliet met een footprint van noord-Skandinavië tot het noorden Afrika.
Wat we begrepen hebben is de codering te openen met een kaart gestoken in een normale
Enigma-2-ontvanger. Technisch is de drempel dus laag voor de meeste kijkers.

De vraag: wat zijn de technische opties voor ontvangst van het Joyne-aanbod en met welke
kanalenlijst?
De volgende ontvangstopties zien wij:







Een vaste opstelling met één lnb, zeg maar die nog wel eens gebruikt worden op een
camping. Deze eenvoudig uitrichten op 9 oost;
Een draaibare opstelling. Veelal in gebruik bij de geoefende hobbyist. Deze kan ook
eenvoudig naar 9 oost draaien;
Een opstelling met gecombineerde 19 en 23 oost lnb. Dit zal moeilijk worden. Deze lnb
zit vast aan de rail. Mogelijk tweede schotel op 9 oost als er een tweede tuner is?;
Een huidige opstelling met een rail met daarop vier lnb’s: 13, 19, 23 en 28 oost. Vaak is
het mogelijk een vijfde lnb bij te plaatsen voor 9 oost. We kennen onder andere goede
resultaten met een T55. Ook een 80 cm schotel zal voldoende zijn. Probleem is wel dat
de huidige vier lnb’s via een 4-in-1-switch het signaal naar binnen geven. Een grotere
switch is dan nodig. Alternatief: als men toch niet naar de Hotbird kijkt, deze lnb iets
verschuiven naar 9 oost. Dat kost niets…;
Sprietje geeft op S4A een aantal opties zonder gebruik te maken van een rail of
multifocusschotel. Combinaties: 9 + 13 oost, 9 + 19 oost, 9 + 13 + 19 oost (met een
Technisat Tritenne) en 9 + 13 + 19 + 23 oost met een Inverto lnb. Investeren is wel
nodig. Zie meer over het gebruik van een monoblock voor Joyne in de rubriek hardware.

21 juni 2017

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pag 8/25

UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 6
Hoe krijg je de Joyne-zenders in je receiver? Mogelijk dat images een Joyne-scan gaan
aanbieden. Je krijgt dan de volgorde zoals JOYNE die bepaalt. Of je kiest een kanalenlijst
(setting) van een hobbyist, zoals Kanalenlijst Hans.
Deze ‘Kanalenlijst Hans’ kent thans zes varianten. De komst van Joyne roept de volgende
vragen op:




Waar moeten de zenders van Joyne komen staan? In alle lijsten (exclusief kabel) in
het eerste boeket (‘Nederland + favo buitenland’) en zo ja, waar? Na CanalDigitaal of
helemaal achteraan? Of krijgt Joyne een eigen boeket?;
Er kan ook gekozen worden de huidige kanalenlijsten zo te laten en aan te vullen met
twee nieuwe lijsten: een zevende en zelfs achtste. De zevende zou kunnen worden
een lijst gericht op 9/13/19/23/28 oost. Hierin lijkt in het boeket Nederland de zenders
van Joyne het meest logisch. Of toch een apart boeket Joyne? Een achtste
kanalenlijst zou kunnen worden een lijst gericht op 9/19/23/28 oost voor de
gebruikers die de Hotbird-lnb voor 9 oost gaan gebruiken (zie hiervoor, verschuiven).
Ook hier zou het Joyne-pakket in het eerste boeket kunnen komen, maar denkbaar is
ook een apart boeket. Wel komt in beide (en in de rotatinglijst) verderop een boeket
met ‘9 oost’. Daarin alle overige vrij te ontvangen en gecodeerde zenders.

Kortom, er zijn zeer veel opties. Het is nog niet zover… er zijn nog geen (test)uitzendingen.
Maar kom gerust met jullie suggesties (specials@detransponder.nl)!
Op S4A oppert commentaar een reden voor de keuze van 9 oost: internet en telefonie
zouden met tv gecombineerd kunnen worden (via een Tooway-abonnement).
TotaalTV heeft van Joyne vernomen dat Conax wordt gebruikt als coderingstechniek. Zonder
kaart maar met geavanceerde CI+ module waarin ‘het abonnement is verwerkt’. Een CAMslot is derhalve nodig. Volgens Zeeteefje op S4A geeft heeft dit een groot nadeel: men kan
hiermee maar naar één zender kijken. Een opname maken van een zender die een andere
transponder gebruikt is niet mogelijk. Opnames komen gecodeerd op de harddisk.
Op de site van AROB Antennebouw is een bericht over Joyne met footprints geplaatst.
Volgens TotaalTV is met een schotel uitgericht op 9 oost ook de Eutelsat op 10 oost
gelijktijdig te ontvangen. Als nevenvangst kunnen dan feeds met nieuws opgepikt worden.
Ook bericht TotaalTV dat Joyne abonnees zelf de periode voor het abonnement laat kiezen
en dat Joyne niet verplicht is het ‘must-carry’-pakket (basispakket van minstens 30 zenders)
aan te bieden. Volgens Telecompaper gaat Joyne in ieder geval de zenders van de NPO,
RTL en SBS doorgeven en heeft men een overeenkomst met Discovery Networks Benelux
en FOX Sports gesloten.

ANGA 2017
Van 30 mei tot 1 juni werd in Keulen de elektronicabeurs ANGA gehouden. Zie hier wat
diverse bezoekers daar als nieuwtjes hebben ervaren.
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Gigablue UHD UE 4K
Op de site van OpenATV vonden we foto’s gemaakt op de ANGA van de nieuwe Gigablue
UHD UE 4K ontvanger.

VU+ met Zero 4K en Uno 4K SE
Ook VU+ kwam op de ANGA met 4K-ontvangers, zowel de kleine (nieuwe, staat nog niet op
de site van VU+) Zero 4K als de grotere Uno 4K SE. De Uno 4K en Ultimo 4K zijn al uit en
te koop. Brochures van de Zero 4K en de Uno 4K SE zijn hier te downloaden.

Enkele technische gegevens/verschillen die ons opvielen:


Uno 4K kent toevoeging SE, second edition? Je zou het zeggen, de vormgeving wijkt
iets af van de eerst uitgekomene (schermpje er bij), het is een opvolger. Op het forum
van OpenPLi wordt opgemerkt dat SE bij VU+ staat voor ‘Stylishly Exceptional’. Maar
groot willen doen…;
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Tuner: Uno 4K: S2 met tussen haakjes een X. Een S2X tuner wordt bij de Zero 4K als
standaard genoemd (of een T2/C-tuner). S2X is een nieuwe uitzendtechniek, te
vinden op sommige satellieten. Maar… de 4K heeft indien gewenst een FBC-tuner
(ook voor DVB-C);
Video-encoding. De Zero 4K geeft ook V9 aan (Uno niet);
De Zero 4K heeft één 2.0 usb-poort. De Uno 4K heeft twee 3.0 usb-poorten. Geen
2.0-poort dus terwijl die wel eens nodig kan zijn. Zo werkt de Sundtek DVB-C/T-usb
enkel via 2.0 usb.

Prijs en leverdatum? Geuze heeft voor de Uno 4K SE geïnformeerd en kreeg als
antwoord: eind van het jaar (“Das Gerät wird aller Voraussicht Ende des Jahres
erscheinen.”). Geduld dus.

M7 Group, nieuw logo
Tijdens de ANGA heeft de M7 Group een nieuw logo aangekondigd, aldus Telecompaper.
Het logo moet staan voor alle Europese activiteiten. De zes M7-bedrijven houden in hun land
wel hun eigen naam maar nemen dit logo over.
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Spycat UHD 4K
Een nieuwe receiver van Spycat werd gezien, UHD 4K… nog in plastic. 4K Combo.

Joyne
Ook Joyne was aanwezig op de ANGA. Op S4A verscheen een foto van een doosje met
een Conax CAM.

Wetenswaardigheden




Hacken kan op diverse manieren. Thans waarschuwen beveiligingsonderzoekers dat het
mogelijk is om de controle over apparaten met mediaspelersoftware als Kodi, VLC,
Popcorn Time en Stremio volledig overgenomen kan worden. Hackers doen dit met
behulp van ondertitels die kwaadaardige code bevatten. Bron: Tweakers.net;
Demissionair staatssecretaris Sander Dekker (OC&W) heeft 24 mei de Tweede Kamer
geschreven dat hij nog steeds van plan is de Mediawet aan te passen op het punt van
het standaard aanbod. Het ‘brede basispakket’ van 25 radio- en 30-tv-zenders. De
brancheorganisatie van commerciële omroepen, VCO, is hier op tegen. Als redenen
noemt Dekker dat steeds minder lineair gekeken wordt en meer on-demand en over-thetop. Hij ziet weinig negatieve effecten, aanbieders zullen toch breed blijven aanbieden.
Wel wil Dekker kijken er sommige zenders verplicht zijn (‘must carry’). Diverse fracties
hadden hem daarom gevraagd. Zoals 50PLUS dat ‘NPO Politiek’ altijd opgenomen wil
zien in het aanbod. Wordt vervolgd… maar of dit in een nieuw kabinet ook Dekker nog
is… Bron: de brief aan de Tweede Kamer, VCO, Villamedia en Broadcastmagazine;

21 juni 2017

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pag 12/25

UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 6



De ACM heeft 30 mei bepaald dat Groot Nieuws Radio (GNR) op 1 september moet
stoppen met uitzendingen vanaf de middengolf, zendmast Zeewolde. GNiR was hier in
2015 door zendmastbeheerder Novec al op geattendeerd (schriftelijke opzegging) maar
stelt dat de alternatieven (DAB+, internet, interactieve tv en kabel) te beperkt zijn. GNR
roept op tot gebed (“We vragen je om gebed dat Groot Nieuws Radio goed te ontvangen
blijft en dat luisteraars via de radio bemoedigd mogen worden door het evangelie”). De
ACM zegt dat de partijen “redelijkerwijs niet kunnen verlangen” dat Novec de mast in
stand houdt. Op de plaats van de zendmast komt mogelijk een windmolenpark. Bronnen:
ACM en GNR;



Eutelsat heeft haar capaciteit op 172 graden oost uitgebreid met de Eutelsat 172B. Deze
satelliet is 1 juni gelanceerd en wordt volgens een promo voornamelijk ingezet om
verbindingen te leggen met vliegtuigen en schepen. Ook zijn er Ku- en C-bandtansponders aan boord. Beamen van (oost) Azië, Australië tot (west) noord-Amerika.
Bron: Eutelsat;
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Op 10 graden oost hangt meer dan de Eutelsat 10A. Ook communicatiesatellieten.
Binnenkort komt de EchoStar XXI daar bij (10,25 oost) te hangen. Bron:
Broadbandtvnews;
Het Duitse HD+ platform vraagt voor de commerciële hd-zenders een meerprijs. De sdvarianten blijven tot 2022 vrij te ontvangen. We schreven dit al eerder. Thans blijkt dat
maar een op de vijf Duitsers ook bereid is iets extra’s voor de commerciëlen te betalen.
Bron: Chip;

Zeker tot 2020 zullen de zenders van ZDF via de Astra-satelliet te ontvangen zijn, in
ieder geval in sd, aldus een bericht op DWDL. Ondanks dat de publieke omroepen uit de
Rundfunkabgabe (Rundfunkbeitrag, omroepbijdrage) daar geen middelen van de KEF
(Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) meer voor
krijgen. De commerciëlen (RTL en ProSiebenSat1) blijven de sd-variant fta via Astra
aanbieden. Ze zien dat nog veel huishoudens geen apparatuur geschikt voor hd heeft.
De samenwerking tussen ZDF en Astra Deutschland is goed. ZDF levert eigen
producties in UHD aan voor het demokanaal UHD1;
De M7 Group gaat voor uplinken ook de S2X-techniek gebruiken. Bron: TotaalTV;
SBS6 is gestart met het gebruik van HbbTV als middel om directe reclame te maken.
Tijdens een spelprogramma kregen de kijkers op 1 juni voor het eerst layers in beeld via
HbbTV met een ‘online activatie’ gericht op het zoutje Chio Heartbreakers. Deze reclame
werd geactiveerd op het moment dat er chips in het programma getoond werden. Een
eerste stap naar ‘addressable tv’. Bron: Nederlands Medianieuws. RTL verkocht deze
vorm van reclame maken al vanaf januari voor haar app van RTL XL, aldus Adformatie.
Meer over addressable tv met de vraag ‘wie is de baas’ (tv-producent of verspreider) hier;



Van de duizenden radiopiraten die in Nederland actief waren zijn er nog ongeveer 150
over (voornamelijk in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen). Deze geven niet op
en voeren een harde strijd tegen het Agentschap Telecom. Met hard wordt bedoeld: zelfs
met geweld. Elektra wordt soms illegaal afgetapt. Dienstverlening van politie enzovoort
(112) kan in gevaar komen. Bron: NOS, BM;



Het is mogelijk dat het Duitse HD+ in de toekomst concurrentie krijgt van Media
Broadcast. Deze laatste is van plan op Astra 19 oost met Freenet TV een DTH-service
(direct to home) te beginnen. Zo bereikt men ook huishoudens die aangewezen zijn op
satellietontvangst (in Duitsland 46%). Freenet TV is nu in Duitsland als DTT (digital
terrestrial television: T of T2) beschikbaar. Bron: Broadbandtvnews;



Wat is de maatschappelijke waarde van de NPO in Nederland? De NPO heeft hier een
site over gemaakt waarin thema’s uit 2016 zijn samengevat;
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Een Oostenrijkse consumentenorganisatie gaat mogelijk procederen tegen de M7 Group.
Reden is de grote stroom klachten van abonnees bij HD Austria, aldus BBtvnews;
In mei hebben voor het eerst meer dan een miljoen kijkers afgestemd op TV 538
(onderdeel van Talpa). De kijkcijfers komen van SKO Light. Bron: Talpa Radio;

Het aantal tv-aansluitingen in NL blijft dalen. Thans zijn er 7,2 miljoen. Hiervan kijkt
ongeveer 5% via de satelliet. Reden van opzeggen van het abonnement is dat meer
mensen enkel via internet kijken. Bron: Telecompaper via TROS-Radar en BCM;
De Stichting Brein en diverse landen, hebben voor het Europese Hof van Justitie weer
een resultaat behaald. Het EU Hof sprak 14 juni zich uit over websites waar beschermde
rechten (copyright) staan. Deze vallen onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ en
dus onder het auteursrecht. Zie voor de uitspraak in het NL hier. Mogelijk geeft dit Brein
recht om Ziggo en XS4ALL sites als The Pirate Bay te laten blokkeren, aldus
Broadbandtvnews. De hoofdzaak ging immers tussen Brein en Ziggo + XS4ALL. De
lokale rechter (Hoge Raad der Nederlanden) moet met de uitspraak van het EU Hof nu in
het oorspronkelijke hoofdgeschil uitspraak doen. Zie ook TotaalTV. De redactie stelt dat
dit grote gevolgen kan hebben. Ook links op zoeksites naar mogelijk illegaal materiaal
zouden er onder kunnen vallen. Idem Telecompaper, deze redactie verwacht dat de
Hoge Raad pas medio 2018 de zaak gaat oppakken. Ook: Emerce en natuurlijk de
Stichting BREIN zelf. Deze zal zo snel mogelijk met internet aanbieders contact gaan
opnemen;



Meer ‘BREIN-nieuws”: aan een echtpaar dat voorgeïnstalleerde IPTV-boxen op
Marktplaats aanbood is een dwangsom opgelegd van € 2.000,- per box. Ze kozen voor
een schikking met BREIN en betaalden € 10.000,-. Volgens BREIN zijn er al 190
verkopers gestopt. Met een deel lopen nog schikkingsonderhandelingen. Bron: BREIN;



Er is een petitie gestart om alle regionale omroepen bij KPN in het pakket te houden.
Zoals eerder geschreven wil KPN op 1 juli alleen de regionale omroep van de eigen en
aangrenzende provincie doorgeven. Ondertekenen kan hier;
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Het ‘Bundesministerium für Wirtschaft und Energie’ heeft de ‘Telekommunikationsgesetz’
in alle stilte aangepast. In de toekomst mag in Duitsland geen radio meer verkocht
worden die niet is voorzien van de mogelijkheid tot digitale ontvangst (DAB+ of internet).
Bron in het NL hier en Duits hier;



Canal Digitaal gaat volgens Telecompaper drie nieuwe diensten brengen. Een aanbod
van honderden films, zowel via Film Europe HD als on demand. Verder een chatdienst,
genaamd WhatsOnTV-chatservice, via Facebook Messenger. Iedereen (ook niet
abonnees) kunnen vragen stellen welk tv-programma het best bij hun past. Als derde
komt er ook een TV Gemist voor abonnees. Om ‘verbinding’ te leggen met de on demand
films en TV Gemist is de interactieve ontvanger van de M7 Group nodig.

Hardwarenieuws
Joyne voor de recreant, wat kunnen we met Monoblocken en DUO LNB’s?
Op Sat4all zijn we het volgende over het gebruik van een Monoblock en DUO LNB voor de
ontvangst van JOYNE op 9 oost van de hand van Sprietje tegen gekomen (volg deze link,
zie met name items 17, 39, 45, 47, 49 en 54).
Hierna een samenvatting hoe Monoblocken en DUO LNB’s te gebruiken.
Monoblock voor 13 en 16 graden oost (80 cm. schotel)
Deze kun je ook gebruiken als een 4gr block voor een 60 cm schotel. Reken maar mee:
3graden x 80:60 = 4 graden. Je kunt dan Eutelsat 9 en de Eutelsat 13 (Hotbird) samen
ontvangen.
Het moet dan een Monoblock zijn waarbij de antennes niet gedraaid gemonteerd zijn zoals
dat is voor DUO-LNB’s voor de ontvangst van Astra 19,2 en 23,5 oost.
En zo'n Monoblock bestaat er, speciaal bijvoorbeeld voor de ontvangst van 13 oost samen
met de 16 oost. Het is de GT-MO3. Zie de afbeelding waarbij de antennes recht gemonteerd
zijn. Och, en op de 13 oost zitten ook heel veel fta-zenders. Het kan dus zeker interessant
zijn.
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Bedenk dat er een verschil zit tussen een Monoblock en een DUO-lNB. Bij een Monoblock
zitten de antennes recht in het Monoblock. Zie de foto geplaatst in bericht 17. Bij een DUOLNB staan de antennes gedraaid in het block, zie de bijlage van de CanalDigitaal DUO-LNB.
Dit heeft te maken met het feit dat de signalen van de Astra 1-2-3 oost 7,5 graad gedraaid
wordt uitgezonden.
De afstand van de koppen kan dan wel hetzelfde zijn maar de antennes staan anders. Dit
betekent dat je geen optimale ontvangst zult hebben. Bij een transponderspecificatie met
QPSK valt dat allemaal nog wel mee, maar bij een transponderspecificatie met 8PSK luistert
de stand van de antenne allemaal veel nauwkeuriger. Tja en met de hd-uitzendingen van
tegenwoordig wordt er bijna alleen nog maar 8PSK gebruikt.

Met mooi weer zul je geen probleem hebben als de antennes niet helemaal goed staan maar
als het regent, zal het beeld sneller dan normaal weg vallen, zeker omdat het vaak om een
60cm schotel gaat.
Een verschil tussen 4 graden en 4,2 graden afstand maakt niets uit.
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Bijgesloten miniatuur
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Als je een schotel van 80 cm. gebruikt, kun je deze lnb nemen.
De vraag is alleen wat je met de 23,5 moet doen als je geen abonnement op CanalDigitaal
hebt? Misschien voor iemand die graag kijkt naar de Duitse fta-zenders Parlamentsfernsehen en Bundesrat.
De lnb met vier feedhorns is in België te koop voor €99,- op enkele adressen.
Alex 1970 schrijft: “Wat een monsterlijk ding ha ha, en krijg je dan de skew nog wel goed?”
Nee, 23.5E heb je dan niet echt wat aan (TV Drenthe!), vandaar dat ik zat te denken aan
omzetten van de DUO LNB, maar ja, die skew hè?
Sprietje zegt hierover het volgende: “Ik weet niet of de skew van het Monoblock in te stellen
is. Ik heb alleen deze foto en het lijkt er op dat de skew niet in te stellen is.” Sjaak (K)
schrijft: “Toch wel, ik zie een parker tussen de 2 lnb kappen zitten, je kunt waarschijnlijk de
hele handel iets kantelen”.
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Het zal toch afwachten zijn hoe de recreant dit gaat invullen.
Rob.
Vimastec VS 1000 en VS 1500
De Vimastec VS 1500 is een 4K-ontvanger. Vergelijkbaar met de Mutant HD51. Beter: het is
eigenlijk dezelfde ontvanger. Alleen met het logo van Vimastec.

Er is een image onder andere OpenPLi en OpenATV beschikbaar. De site van de fabrikant
heeft een directe link naar beide images.
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Net als bij de HD51 kunnen er twee tuners worden geplaatst. De fabrikant vermeldt dat zelfs
een DVB-S2X-tuner mogelijk is. Echter geen FBC-tuner. Video max 2160p (echt 4K dus).

Aan de achterzijde zien we twee usb-poorten, een 2.0 en een 3.0. Dit is fijn, niet alle
hardware werkt al op 3.0 (denk aan een Sundtek DVB-C/T-usb tuner).

De VS 1500 is de grotere broer van de VS 1000. Een ontvangertje geschikt voor H.265/
HEVC. Maar volgens de site ‘up to 1080p’ dus geen 4K-weergave. De VS 1000 heeft nog
wel een scartaansluiting, iets dat je bij moderne receivers niet meer veel ziet.

Een scart kan nog makkelijk zijn als je een oude beeldbuis-tv in je caravan hebt. Er zit één
DVBS2-tuner in.
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Rest nog een vraag: waar te koop en voor hoeveel? Wij vonden het niet.
Xtrend, defect securityboard?
Heb je een Xtrend-ontvanger (et5000, et6x00, et9x00) met een defect securityboard (SB)?
Ga dan naar het OpenPLi-forum. Forum Moderator Frenske bemiddelt hierin. Hij geeft dan
via PM een contactadres om zelf met Xtrend cq NextTV de zaak af te handelen. Dit betreft
enkel de uitval van het SB op een van hiervoor genoemde hardware. Voor iedere andere
reparatie zal de reguliere reparateur een oplossing moeten bedenken.
Het is helaas een probleem wat in sommige gevallen al direct na aanschaf ontstond. Destijds
is de exacte reden nooit gepubliceerd.
Het probleem uit zich als volgt: Op een willekeurig moment, vaak na een koude herstart, dus
indien de box spanningsloos geweest is, worden de drivers niet meer geladen als gevolg van
een defect in het securityboard. Dit probleem is eenvoudig te controleren middels een
telnetsessie (putty) Door middel van het commando 'lsusb' worden de USB devices getoond.
Een daarvan is het securityboard wat zich uit in de weergave van 'deadbeef' in de output van
dat commando. Indien er geen 'deadbeef' tussen staat, dan is het securityboard onzichtbaar
en blijft het bij de weergave van het splashscreen van Xtrend.
Door de uitval van de beveiliging is een eerder verder goed functionerende box onbruikbaar.
Dat mag natuurlijk niet en is erkend door de overnamepartner van Xtrend, NexTV. Er wordt
ook nog geprobeerd om de driver developers te bewegen om de securitycheck in de drivers
uit te schakelen. Dat zou de mooiste oplossing zijn.
Het SB is vanuit het perspectief van de fabrikant een prima toevoeging geweest aangezien
er immers geen enkele Xtrend clone op de markt is gekomen. Echter hadden zij, of de
technici achter deze beveiliging er wel voor moeten zorgen dat na een X aantal jaar er
drivers gepubliceerd hadden moeten worden die het SB negeerden/omzeilden, zoals aan
hen verzocht is.
Met dank aan Frenske voor bovenstaande tekst (uitleg).

Softwarenieuws
eSettings+ verscheen, DBE en E-Channelizer nieuwe versie
Er zijn veel manieren om een kanalenlijst (in het Engels: settings) te downloaden, bewerken
en uploaden tussen pc en ontvanger. Denk aan Dreamset, dreamboxEDIT en E-Channelizer.
Van dreamboxEDIT is versie 7.2.0.0 op 17 juni verschenen. Van E-Channelizer is 15 juni
versie 4.0.0 uitgebracht.
Recent ontdekten we editor eSettings+. Met een site in twee talen: Engels en Italiaans.
eSettings+ draait onder Windows en communiceert met receivers werkende onder Enigma2,
Neutrino HD, Spark, A3 Spark2, ALi3612.
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Alle vier genoemde editors kunnen kanalenlijsten bewerken. Echt grote verschillen tussen
eSettings+ en DS, DBE, E-C hebben we niet kunnen ontdekken. Een klein verschil: met
Dreamset kun je settings van KingOfSat en SatBeams binnenhalen, met eSettings+ de
settings van KingOfSat en SatChart… belangrijk? Wellicht voor een bepaalde gebruiker.
Ervaringen of opmerkingen kan met onder andere kwijt op het forum van OpenATV.
Google Chrome-bestandje voor M3u8
Het is mogelijk via je browser streams te bekijken, mits de codec ondersteund wordt. Voor
Google Chrome is er thans een bestandje te downloaden waarmee M3u8-bestanden op de
pc kunnen worden afgespeeld (zie hier, openen in Chrome, pop-up, rechtsboven aanwijzing
installeren volgen).
Zo gaan hiermee onder andere de streams van de Tweede Kamer, recent opgewaardeerd
naar 1280 x 720p, open.

OpenATV 6.1 komt
Op de site van OpenATV is een versie 6.1a verschenen. Het betreft een publieke betaversie. Voor de echte hobbyisten. Hier te downloaden.
De gewone kijkers kunnen versie 6.0 normaal blijven gebruiken. Men geeft zelf aan dat er
niet veel nieuws is. We zien wel een bijgewerkte gstreamer (1.13.0.1).

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 24 juni, aanvang
11.00 uur, einde rond 16.00 uur. In juli is er wegens vakantie geen clubdag. Zie voor de
overige dagen in 2017 hier.
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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.
Volg De Transponder. Wil je op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld
een nieuwe UP/DOWNLINK of Kanalenlijst Hans? Ga dan naar onze contactpagina en vul
aan de rechterzijde een e-mailaccount in. Genoeg? Meld je daar dan ook weer af.

Uitsmijters…
SBS Publieksservice en ondertiteling. De ondertitelingspagina TT888 wordt door vele
mensen gebruikt. Niet alleen door doven of slechthorenden maar ook als je even een
huisgenoot niet wil storen of de taal niet goed verstaat. Live-ondertitelen kan natuurlijk
afwijken maar achteraf ondertitelen zou goed moeten lopen. Bij SBS-zenders (zoals SBS6,
Net5) is dit via CanalDigitaal niet het geval. Men ziet de tekst die uitgesproken wordt een
seconde of tien voor het plaatje. Heel irritant, zender als het plaatje ‘vast’ wordt ondertiteld
(een ondertiteling die bijvoorbeeld Engels in Nederlands voor iedere kijker toont). Bij
bijvoorbeeld de NPO gaat het wel goed.
Redactielid Hans heeft contact opgenomen met de ‘SBS Publieksservice’. Men legt de bal bij
de vragensteller met de vraag “bij welke programma’s dit voorkomt”.

Als dan aangegeven wordt dat het bij alle programma’s het geval is wordt de bal wéér terug
gelegd: neem maar met CanalDigitaal contact op.
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Wij vinden dit meer een taak van de publieksservice zelf. Temeer daar meer kijkers via de
schotel met verschillende apparatuur ons hebben aangegeven dit fenomeen te zien. We
hebben nog gevraagd aan SBS Publieksservice of er iets mee gedaan wordt maar geen
reactie meer. Zelf klagen? Dat kan hier.

Op het forum van OpenPLi is er een item over gemaakt. Volgens Wanwizard worden TT888
en beeld apart aangeleverd “aan de partij die de encoding doet. Dat is soms de zender zelf,
soms (maar meestal niet) M7, en soms een derde partij.” schrijft hij. Littlesat legt de oorzaak
bij de M7 Group die voor de publieke omroep wel dure hardware heeft aangeschaft. En dus
kennelijk voor SBS niet. Dan zou SBS bij de M7 Group moeten reclameren!
Verder: hoe verstop ik een schotel in een veld? Door camouflage. Op de tweedehandssite van België werd deze Wavefrontier aangeboden (inmiddels verkocht, link weg).

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK… en geniet van de zomer (21 juni gestart)!
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