UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 8
In dit nummer onder meer:
Joyne: 1 augustus gestart. Maar men blijft sleutelen.
Canal Digitaal: extra FOX Eredivisie-zenders, verhoging abonnement, wel app 2.0.
OpenPLi versie 6.0: dit kost even tijd maar het komt goed.
Hardware: een F-connector-switch, soms makkelijker dan DiSEqC?
Ondanks ‘hoog zomer’… is er toch veel kort nieuws in de rubriek ‘wetenswaardigheden’ en
dus een goed gevulde UP/DOWNLINK voor jullie!
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.
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Algemeen omroepnieuws
 Omroep Brabant en L1 gaan fuseren. Dat wil zeggen: niet redactioneel maar op het
gebied van ondersteunende afdelingen (administratie, p&o, reclame, techniek). De fusie
moet 1 januari 2018 een feit zijn. Bron: Radio.NL;
 Het ministerie van EZ heeft een pilot goedgekeurd om drie lokale omroepen uit de
Achterhoek op DAB+ te laten uitzenden. Het gaat om Optimaal FM, Gelre FM en Leuk
FM. Ze delen sinds augustus een kanaal. DAB+ geeft ook een besparing in zendmasten.
De zeven Achterhoekse lokale omroepen hebben thans 24 zendmasten. Bij DAB+
zouden drie genoeg zijn. Bron: BM en De Gelderlander;



LHBTI-zender OUT TV komt in september met een ‘interactief tv-platform’ waarop
abonnees alle series en films kunnen bekijken. Interactief wil zeggen dat gebruikers met
elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen delen. Bron: OUT TV;



SLAM! Is 31 juli gestart met een nieuwe themazender: SLAM! MixMarathon met 24/7 de
beste mix. Stream-url: https://streaming.slam.nl/web13_mp3. Bron: Mediamagazine;



XITE gaat het muziekaanbod meer personaliseren (zie vorige nummer en voor de uitleg
van het systeem hier). Op de site van het Nederlands Medianieuws staat een interview
met XITE-ceo Derk Nijssen. XITE-PMT (Personalised Music Television) is thans bij Ziggo
te gebruiken, later ook bij andere aanbieders;
Deep FM heet thans Deep Radio. Het betreft immers een online station dat nooit via de
FM heeft uitgezonden.
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Astra 19 oost
 eoTV (European Originals Television) heeft een eigen 24/7 kanaal gekregen (10921 H).
Eerder moest de aanbieder een frequentie met Ric TV delen. eoTV brengt Europese
series en films en zendt fta uit. Leuk dus voor kijkers die de Duitse taal goed machtig zijn.
Bron o.a.: BBtbNews en InfosatDE;



Vanaf 1 oktober zullen alle zestien tv-zenders uit Beieren op Astra 19 in HD te zien zijn.
Hiervoor worden twee transponders gebruikt. De sd-versies blijven tot eind maart 2018 in
de lucht. Het bedrijf MX1 won de inschrijving. Bron: BBTVnews;
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Vanaf 2018 zal de sd-versie van MTV Germany vrij te ontvangen zijn als onderdeel van
Free-TV. De hd-versie ‘bleibt verschlüsselt’. Sinds maart is er al een livestream.
Weliswaar met geoblocking maar VPN in browser Opera kan er mee omgaan…;




Euronews German sd, fta;
Telesur HD uit Venezuela, fta;




Eurosport 1 HD Austria, code;
Eurosport 2 HD Extra, door HD+, code. HD+ brengt ook voor abonnees de Eurosport
Player, zie hier bij SES;
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Kabel Eins Classic verdween.

Astra 23 oost
 FOX 1 Eredivisie Promo en FOX Sports Eredivisie Live 3 HD verschenen bij Canal
Digitaal (12070 H, code). Op termijn wellicht meer EDL. Op de CD site nog geen
vermelding. Zeker: verhoging van de abonnementsprijs. Naar verwachting € 3,- per
maand, met uitzondering van het basispakket. Zie ook hier bij TotaalTV.
Astra 28 oost
 Dave en Home zijn nu fta (sd-versie, 12129 V);
 Quest, Quest Red en Quest Red +1 zijn nu ook fta te ontvangen (11426 V);
 Hum Masala, Pakistan, kook-tv, fta;




Geo Kahani, Pakistan, fta;
Een aantal zenders voor de Indische doelgroep zijn voortaan gecodeerd.

Hotbird 13 oost
 GBN (Global Buddhist Network) heeft de plaats van het Thaise kanaal DMC ingenomen,
fta;




Saamen TV Iran, fta;
NetViet, Vietnam, fta;
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Shant Music HD en Shant Premium HD, Armenië, fta. Zie ook hier bij Eutelsat;










Freedom TV, Arabisch, fta;
Kurdsat sd en Gali Kurdistan, fta;
Medya Haber, Turkije, fta;
ES TV, Ethiopië, fta;
Telefeshinka Caalamiga sd en hd, Somalië, fta;
Sama Dubai HD, Dubai TV HD en Dubai Sports 3 HD, VAE, fta;
Arryadia Live HD (test), Marokko, fta. Net als diverse Marokkaanse radiozenders;
Canal+ Now, Polen, code.

Eutelsat 9B, 9 oost
 Op 1 augustus begon Joyne officieel. Op 11 augustus werden de SR en FEC van de
twee transponders aangepast. Lees meer over Joyne verder in dit nummer.
Kabel en streams
 Ziggo Go. Deze app kan via een browser bekeken worden. Echter tot voor kort maakte
Ziggo gebruik van de Silverlight software. Deze werd ondersteund door Internet Explorer
maar niet door menige andere browser. Sinds 26 juli is Ziggo overgestapt op html5 zodat
Ziggo Go ook met bijvoorbeeld Firefox en Chrome gebruikt kan worden (zie hier en bij
NU.nl). Maar weer niet voor Internet Explorer t/m 11 onder Windows 7;
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DELTA gaat tien miljoen euro investeren in het netwerk om via de kabel snelheden te
halen net zo hoog als via glasvezel. Ook test men momenteel met IPTV met de optie tot
pauzeren en terugspoelen (zie hier);



Op 14 augustus gaf DELTA aan: “DELTA investeert in netwerk en schakelt geheel over
op digitale tv. … Met de overstap naar volledig digitale tv en radio wordt in het voorjaar
van 2018 afscheid genomen van het analoge tv-signaal. … Meer dan 80% van de
DELTA-klanten kijkt inmiddels al digitaal tv met behulp van een smartcard.” De komende
tijd zal DELTA dit met de klanten communiceren. Bron: DELTA. Het persbericht van
DELTA rept alleen over digitale tv. We hebben echter vernomen dat ook de radio er aan
moet geloven en dat DELTA adviseert een buitenantenne te plaatsen.

Reacties van lezers
Geen… laat dus maar komen voor het volgende nummer! Hoewel: wel sterktewensen voor
de ziekenhuisopname van redactielid Hans. Gelukkig had hij in het ziekenhuis zijn laptop
mee zodat er aan het blad doorgewerkt kon worden…

Vragen van lezers
Rudy heeft thans een ontvanger met meer tuners en wil daarom meer lnb’s aansluiten. Dus
heeft hij meer coax nodig. Zijn vraag: “Ik merk dat er verschillende soorten kabels zijn, zelfs
sat coax kabels met 8 aders in. En daar schuilt nu mijn vraag. Wat raden jullie aan ? Wat zijn
de voor- en nadelen van een multi-aderige coax kabel ? De kabellengte tussen mijn schotel
en ontvanger is ongever 15 meter. Raden jullie mij aan om 2 of 3 aparte kabels te trekken ?
Of is vb een 4-aderige coax kabel kwalitatief even goed dan 4 aparte coax-kabels ?”
Deze vraag is zo lastig te beantwoorden. Daarom vroegen we hem om het merk (en de
specificaties) van de kabel die hij op het oog heeft. Voor een afstand van 15 meter maakt het
vaak niet uit. Maar er zijn goede en slechte kabels. Slecht: denk aan een goedkope kabel
met een verkoperde ijzeren kern.
Wilfried heeft een vraag hoe simpel te kunnen schakelen tussen twee schotels bij zijn
caravan. Wij geven een antwoord bij het onderdeel Hardwarenieuws.
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Wetenswaardigheden








In 88% van de Nederlandse huishoudens is kijken naar digitale tv op een of andere
manier mogelijk. Van de tv’s is 42% aangesloten op internet en nog eens 15% via een
dongle of mediacenter. Bron: BBTVnews die het weer hebben van Kantar TNS (sinds
september 2016 de nieuwe naam voor TNS-NIPO);
Met al die internetaansluitingen wordt de functie van HbbTV steeds belangrijker. Zo gaat
het Duitse ProSiebenSat.1 straks via HbbTV ook 4K aanbieden. Een kijker kan bij
bepaalde programma’s met indrukken van de rode toets deze dan in UHD zien. Een
mooie optie die wat ons betreft door meer zenders mag worden opgevolgd. Nu nog
HbbTV in de receiver maar vooral het image krijgen!. Zie BBTVnews en ProSiebenSat1;

De Stichting BREIN heeft op haar site een overzicht geplaatst van succesvolle
activiteiten in de eerste helft van 2017 (zie hier). Zo zijn na 268 onderzoeken 231 illegale
sites/diensten verwijderd, 154 verkopers van illegale receivers gestopt, 14 grote
uploaders aangepakt en 7 Facebookgroepen verwijderd;
Een Zwollenaar (26) kon 10.000 euro aan BREIN betalen. De man had via zijn site
goedkope abonnementen aangeboden op aanbieders van films en series. De
gebruikersnamen en wachtwoorden had hij gehackt van slecht beveiligde websites.
BREIN adviseert slachtoffers daarom regelmatig een nieuw wachtwoord te kiezen;



Op elf lichtjaren van de aarde staat de dwergplaneet Ross 128. Deze zou signalen
geven. Maar nu staat vast dat deze van satellieten komen, aldus Tweakers.net. Geen
‘weird signal’ dus maar door de mens veroorzaakt (zie hier);



Op 22 juli stuurde TecTime TV een e-mail. Een nieuwe start op 28 juli met Dr. Dish TV.
Niet via de satelliet maar via YouTube, Amazon Fire TV en de eigen website. In de
toekomst ook via een app en zelfs HbbTV. Het advies is je bij YouTube te ‘abonneren’
zodat je automatisch informatie over een update krijgt;
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Voor voormalige UPC-abonnees moet Ziggo aan FOX Sports het oudere contract met
hogere vergoeding naleven. Dit stelde het Hof Amsterdam 25 juli (zie hier bij BM en
Emerce);



Muziekzender XITE heeft thans ook een app op de ontvangers van Ziggo. Hiermee kan
de gebruiker muziek voorgeschoteld krijgen naar persoonlijke wens. Volgens XITE is de
Personalised Music Television service een primeur (Tweakers.net);
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Iedereen kent wel de Belastingtelefoon. Dit servicenummer en vele andere van de
rijksoverheid worden straks beheerd door Vodafone/Ziggo (Nederlands Medianieuws);
Teletekst 888, de ondertiteling, is voor veel mensen een uitkomst. Niet alleen voor slecht
maar ook voor goed horenden. Maar er zijn in Nederland ook 350.000 mensen met een
visuele beperking die de letters niet goed kunnen lezen. Voor hen is audiodescriptie een
uitkomst. Bijvoorbeeld met behulp van een extra audiospoor bij een tv-zender. Hiertoe is
door de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt een campagne gestart. Bron: NLs
Medianieuws. Campagne en mogelijkheid tot tekenen petitie hier. Teken je mee?;



Ex-abonnees van Canal Digitaal kregen via e-mail een aanbod het Recreatie Basis HDpakket te nemen met tien euro korting. Men betaalt dan een jaar lang € 5,95 per maand,
in het met één maand verlengde recreatieseizoen (= t/m 21 oktober). Ook werd men
attent gemaakt op de wijzigingen in het aanbod: meer zenders, een app en gratis films;



Kniprr (tv kijken via internet) heeft thans een eigen evenementenzender (bron:
Telecompaper en Kniprr);
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Telecompaper meldt dat uit een onderzoek is gebleken dat 1/3 van de Nederlandse
huishoudens mogelijk zou willen overstappen van hun huidige tv-aanbieder naar NLziet,
de videostream-samenwerking van NPO, RTL en SBS. NLziet heeft nu ook live en
replay-tv en zou goedkoper zijn dan menige aanbieder. Of de 1/3 representatief is voor
Nederland… het is een Consumer Insights-panel van Telecompaper;
Eurosport zendt vanaf augustus items uit over de Olympische spelen (PyeongChang in
2018 en Tokio in 2020). Specials van een half uur. Eurosport is eigendom van Discovery
Communications. Dochter Discovery Networks Benelux heeft een deal met de NOS om
samen de spelen uit te zenden. Bron: MediaMagazine;
Op 31 juli werd bekend dat de M7 Group een nieuwe overeenkomst heeft gesloten met
FOX Sports. De betaling wordt anders: niet meer de kijker naar bijvoorbeeld FOX
Eredivisie betaalt maar alle abonnees van Canal Digitaal. Dit zal gevolgen hebben voor
de abonnementsprijs, aldus TotaalTV en Telecompaper. Op 2 augustus meldde TotaalTV
dat het gaat om drie euro opslag (per maand), een ‘Eredivisie belasting’;



Facebook gaat een nieuwe dienst brengen: Watch. Hierop kunnen net als op YouTube
video’s geplaatst worden. Watch is al in gebruik in the USA. Bron: BM en NU.nl;



Vanaf 2019 zijn er geen Disney-producties meer te zien via Netflix. Disney gaat met een
eigen streamingdienst verder. Bron: BNR;



Heb je een Samsung tv met daarop als smart-tv-dienst TV Plus van Samsung? Deze
wordt voor gebruikers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de UK uitgebreid met
UHD- en HDR aanbod (o.a. films). Samsung werkt voor de inhoud samen met Rakutren
TV (voorheen Wuaki TV). Bron: BBTVnews. Jammer dat NL er niet bij zit… de tv zal niet
met VPN te misleiden zijn…;
Geoblocking veroorzaakt dat BVN in Nederland te zien is en de overige NPO-tv-zenders
buiten Nederland te zien zijn. Terwijl ook buiten Nederland bijgedragen wordt aan de
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staatskas die de publieke omroep mede financiert (expats, vakantiegangers). Daarom
vindt Jan Paternotte (D66) dat de geoblocking er af moet. Samen met D66-collega Antje
Diertens zijn Kamervragen gesteld. Het kabinet heeft al toegezegd de livestream voor
Bonaire beschikbaar te stellen. Bron: D66. De EU is bezig met wetgeving tegen
geoblocking binnen Europa. Het nieuws haalde ook De Telegraaf;



In NL zijn 260 lokale omroepen. Veel van hen zijn in financiële nood, worden in de lucht
gehouden door enkel vrijwilligers (niets mis mee) maar komen qua nieuwsvoorziening
niet ver. Een kritische professionele journalistiek zou gevormd kunnen worden als lokale
omroepen middels een streekomroep gaan samenwerken. Kost wel wat meer. De
directeur van Studio040, Michiel Bosgra, pleit hiervoor in een artikel in VillaMedia;



Op 14 augustus vernieuwde Sat4All zich. Leden die probeerden in te loggen kregen op
het moment van de migratie deze mededeling;
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Apple TV wordt nieuw leven ingeblazen. Apple gaat in een jaar tijd een miljard dollar
investeren in de aankoop van series, aldus BM op basis van The Wall Street Journal die
het weer van ingewijden hebben;
Lezers in het zuiden zullen vanaf september een betere ontvangst hebben van DAB+
zenders uit België. Norking gaat het signaal van commerciële radio verbeteren. Lezers in
het oosten krijgen een betere ontvangst van Duitse radiozenders. De WDR gaat het
signaal verbeteren, aldus TotaalTV;
Veel woningcorporaties (en andere verhuurders) proberen de schotel van de huurder
weg te krijgen. Het AD meldt een gevolg: huurders gaan noodgedwongen een IPTVreceiver aanschaffen. Om te kunnen kijken is vaak een illegaal abonnement nodig, aldus
de Rotterdamse handelaar Sarin Arabaci;



DMM (Dreambox) komt met de DMM920 in september op de markt voor ongeveer €
350,- (in Duitsland). Voor de tuner kan gekozen worden, onder andere een FBC-tuner
(voor satelliet, kabel of DVB-T). Bron: forum OpenATV;



HbbTV en OpenPLi. Niet altijd een gelukkige combinatie. Maar zo valt te lezen, er wordt
gewerkt aan een oplossing;
Reclame kan zo irritant zijn dat kijkers geld over hebben voor een ‘adblocker’. Dit is
natuurlijk tegen het zere been van (commerciële) zenders. De rechter in Duitsland heeft
recent bepaald dat de software Adblock Plus legaal is (zie hier);








KPN is begonnen met de voorbereidingen voor de switch DVB-T naar DVB-T2/HEVC
(H.265), aldus BBtvnews;
Op 21 augustus heeft de Vlaamse mediagigant Medialaan een verbeterde versie van
Stievie gelanceerd. Met een abonnement op Stievie kan online tv gekeken worden op
bijvoorbeeld een smartphone of laptop. In de verbeterde versie, Premium, kan dit
doorgestuurd worden naar een tv. Ook opnemen is mogelijk. Er is ook een gratis Stievie
Free, Bron: Medialaan;

31 augustus is het 43 jaar geleden dat de zeezenders Radio Veronica en Radio
Noordzee (Internationaal) stopten met uitzendingen voor de kust van Scheveningen. De
middengolfzender ExtraAM 1485 (Amsterdam-Slotervaart) en meewerkende zenders
zenden de laatste uren nog eens uit. Bron: BM of Radio Bontekoe. Extra AM 1485 heeft
een stream op haar site en zit ook als stream in Kanalenlijst Hans en is dus voor lezers
van dit blad die niet in Amsterdam-West wonen te beluisteren;
23 augustus 2017 specials@detransponder.nl
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Een weetje voor gebruikers van een Wavefrontier-schotel (T55 of T90). We hebben ooit
een special gemaakt over het afstellen van schotels meer meerdere lnb’s (zie hier). Op
de pagina’s 140, 182 en 197 is aandacht gegeven aan de Wavefrontier-schotels. Zo is
opgemerkt dat de lnb’s die op het uiteinde van de rail eigenlijk wat hoger moeten staan.
Zeker als de rail verlengd is. Dit werd deze maand op S4A door deskundige Sprietje nog
eens bevestigd (zie hier). Maar hoe zet je ze hoger? Een speciale lnb-houder is het
ideaalst (zie #23). Waarom heeft Wavefrontier dit bij de fabricage niet meteen gedaan?
Sprietje weet het niet (#24). Het heeft er mee te maken waar op aarde je zit. Kennelijk
heeft de fabrikant voor een gemiddelde gekozen. Wil je een groot bereik, splits het dan
op over twee Wavefrontier-schotels, aldus Sprietje en anderen.

Joyne, van dag tot dag…
21 juli. ’s Morgens was op de Eutelsat 9B, transponder 11747 H, nog enkel nog het
testbeeld van Joyne te zien. Rond 10.30 uur verdween het testbeeld en werden veertien
zendernamen zichtbaar. Sommige gaven al beeld, waar mogelijk in HD (tegen 5 Mb volgens
de Bitrade viewer). Audio was altijd mpeg, helaas geen AC. Men is aan het bouwen.
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Later die dag werd ook de EPG actief. Ook op de tweede transponder (12073 V) kwam er
leven in de vorm van TV Oranje, Schlager TV, Nashville TV en NL Provinciaal 1 en 2.
22 juli. Het eerste testbeeld werd vervangen door een mededeling over het inregelen.

Via TotaalTV bevestigt Joyne-CTO Rolf Edens dit ook. De bandbreedte van hd-zenders gaat
nog omhoog. Mogelijk komt er nog een derde transponder bij. Genoeg voor 54 tv- en 10
radiozenders (TotaalTV).
In het Lite-abonnement komen 30 tv-zenders en de tien radiozenders. Dan volgt een basisabonnement en een basis-plus-abonnement.
Op 24 juli bracht Mediamagazine een overzicht per abonnementsoort.
27 juli. Weer voegde Joyne enkele zenders toe. Maar vaak in sd en apart beeldformaat
(zwarte balken boven en onder). Volgens Mediamagazine volgen de andere zenders 28 juli
en zal er gecodeerd gaan worden. De start is nog steeds op 1 augustus voorzien.
30 juli. Geen codering maar alles bleef zwart. TotaalTV meldt dat Joyne de christelijke
commerciële zender Family 7 in de ochtend gaat brengen. Deze zender komt daarmee voor
het eerst via de satelliet beschikbaar. Tot dan alleen via kabel en internet. Tot op heden niet
gerealiseerd bij Joyne.

1 augustus. D-Day voor Joyne. Enkele zenders gecodeerd. De speciaal benodigde Conax
Contego CI+ module (met virtuele smartcard) is bij (enkele?) dealers te koop voor 99 euro.
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2 augustus. Joyne stuurt een nieuwsbrief met daarin de mededeling dat abonnementen
(Travel Lite en Basis) alleen af te sluiten zijn bij een Joyne-dealer (te vinden via een
zoekfunctie op de Joyne-site). Verder een overzicht van de abonnementen met hun tijdsduur
en prijs en registratiekosten. Een extra abonnement is ook af te sluiten maar alleen als het
hoofdabonnement een basispakket is op jaarbasis. Er zijn maximaal drie extra
abonnementen af te sluiten. De extra kosten zijn vijf euro per maand per extra abonnement.
Voor ieder abonnement is een Joyne-cam nodig.

Op de site van Joyne staat meer informatie. Ook is de Joyne-zenderlijst te downloaden met
de zenders behorende bij het pakket Travel Lite en Basis. In september komt er een Basis
Plus-pakket met extra zenders. Radiozenders zijn bij alle pakketten gelijk.

Joyne heeft ook een consumentenfolder uitgegeven. En alles is ook na te lezen op de
nieuwe website van Joyne.
11 augustus. De symbolrate (SR) en FEC van de twee transponders worden aangepast.
Van SR 27500 en FEC 5/6 naar SR 30000 met FEC 3/4. Dat betekent dat alle abonnees hun
apparatuur opnieuw moeten instellen. Het bericht hierover werd 10 augustus gebracht door
TotaalTV. Een nieuwsbrief van Joyne aan abonnees en geïnteresseerden bleef uit.
Van 5/6 naar 3/4 betekent een hogere foutcorrectie, betere ontvangt. De verhoging van de
SR naar 30000 moet een betere beeldkwaliteit opleveren. Dit werd ook bevestigd door
Sprietje die aan de Costa Calida (Spanje) een ‘natte zeem test’ uitvoerde. Volgens
‘commentaar’ tevens een verklaring waarom sommige ontvangers eerst geen signaal gaven
en nu wel (demping van 2 dB in de ontvanger). Bewezen met foto’s.
Een uitleg van Sprietje over het afregelen van een schotel met een natte zeem zie hier.
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Hardwarenieuws
Handschakelaar voor F-connectoren of toch een DiSEqC-switch?
Van lezer Wilfried kregen we de volgende vraag. “Ik wil kunnen schakelen tussen twee
schotels, dus tussen twee lnb's, een op de caravan en een naast de caravan. Dacht
daarvoor een eenvoudige antenne-schakelaar te gebruiken, maar kan deze niet vinden voor
de F-connector. Heb je een advies voor mij waar ik zo'n schakelaar kan vinden? Daarnaast
begrijp ik niet hoe een DiSEqC schakelaar werkt. Hoe schakelt deze dan in mijn situatie met
een eenvoudige ontvanger?”
In feite twee vragen: een eenvoudige switch en een DiSEqC-switch. Eerst de eenvoudige.
Er is een simpele switch op de markt waarmee handmatig geschakeld kan worden (zie foto).
Er zijn drie F-connectoraansluitingen: op twee buitenste poorten komen de LNB’s en op de
derde middelste poort de coax naar je receiver (satellietontvanger of tv-tuner).
Maar u kunt de schakelaar in meer situaties gebruiken: op de buitenste poorten kan niet
alleen een LNB (of een externe switch) maar ook een andere bron, zoals een
kabelaansluiting. Daar de schakelaar in twee richtingen te gebruiken is kunt u ook op de
middelste aansluiting de coax van een schotel aansluiten.
Een voorbeeld. Slaapkamer en woonkamer. Monteer de schakelaar in de slaapkamer. Sluit
de coax van de schotel aan op de middelste aansluiting, vervolgens aansluiting A de coax
die doorgaat naar de satellietontvanger in de woonkamer en aansluiting B de coax voor de
ontvanger op de slaapkamer. Even een hint: als de satellietontvanger op de slaapkamer niet
aan staat, zet de schakelaar in stand A. Dan heb u altijd beeld in de woonkamer zonder
verrassing van extra traplopen.
We vonden op internet (zonder reclame te maken!) bij de firma ‘Kabels en meer’ een
voorbeeld, zie hier.

Door het indrukken van knop A of B vindt de switch tussen de ingangen plaats.
Dan vraag twee over de DiSEqC-switch. Omdat vragensteller Wilfried twee LNB’s in gebruik
(twee schotels met ieder een LNB) heeft gebruikt hij bij een standaard switch (4 in 1) in dat
geval maar twee ingangen. Een 2/1-switch is dan passender (mag wellicht duurder dan de
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standaard 4/1-switch). Let wel op: hoe ver staan de twee schotels van elkaar, hoe gaan de
kabels naar de caravan? Van iedere LNB moet immers een coaxkabel naar de switch.
De standaard 4/1 DiSEqC-switch kost doorgaans ongeveer tussen de € 7,- en de € 15,-.
Overal te koop (satellietwinkel of internet). Zie bijvoorbeeld hier, een 4/1-switch van SAB.

De 2/1-switch varieert van € 10 tot Є 25,-. Zie bijvoorbeeld hier van Maximum. Of hier van
bijvoorbeeld Spaun.

De satellietontvanger moet je dan via het menu instellen op DiSEqC 1.0 of 1.1. Voor twee of
vier LNB’s gebruik je de DiSEqC-switch instelling 1.0. De 1.1 gaat tot maximaal 16 LNB’s
(uncommitted).
Ingang 1 (of A) moet je dan instellen op de satelliet waar schotel 1 op uitgericht is en ingang
2 (of B) moet je dan instellen waarop schotel 2 is uitgericht. Enzovoort.
We kunnen het nog ingewikkelder maken door te schrijven over de Unicable/Jess-switch in
combinatie met een speciale LNB daarvoor met FBC-tuners in je ontvanger. Daar hebben we
al eens eerder aandacht aan geschonken, zie nummer 2016/12).
Kijk ook eens op de OpenPLi-Wikipagina over Unicable en Jess.
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OLED of QLED?
Zou een groot publiek het verschil zien tussen een OLED-tv en een QLED-tv (verbeterde
versie van LED)? Philips nodigde op 8 augustus in Engeland tijdens de BAFTA leden uit van
AVForums om twee sets te vergelijken.
Hoe het testen in zijn werk ging kan hier bekeken worden. De resultaten vind je hier. De
winnaar is… OLED!

De schermen van Philips (TPV) OLED-tv’s komen van LG. In een andere test (juni 2017) is
een Samsung QLED-tv vergeleken met een LG OLED-tv. Ook hier won OLED. Net als bij de
vergelijking van de Sony XBR A1E en de LG OLED G7P. En zo zijn er nog meer testen op
YouTube te vinden tussen verschillende merken QLED en OLED. Niet dat QLED slecht is,
het kijken went als je niet beter weet.

23 augustus 2017

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pag 19/23

UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 8
Ook Sony heeft een OLED-tv uitgebracht, de KD 55A1. De Consumentenbond heeft deze
getest. Consumentenbond: “Dit is de eerste volwassen OLED-tv van Sony ooit. Daarbij is de
tv uitgerust met een bijzonder geluidssysteem, waarbij het hele scherm fungeert als speaker.
Bekijk de video voor onze bevindingen.”
Oyster ombouwset
Daar zit je dan op je boot of in je camper met je dure Oyster-schotel. Wegvallend beeld door
de switch van de Nederlandse zenders van Astra 19 naar Astra 23. We zagen op
Marktplaats (firma ADJelectronics) voor zo’n 400 euro een ombouwset om de schotel van 65
naar 85 cm te vergroten. Uiteraard zullen er meer firma’s zijn, Google even. Arob (449 euro),
WWSAT (485 euro inclusief montage op afspraak), Ziezotec (wel hetzelfde voor die prijs?),
enzovoorts.

Softwarenieuws
Canal Digitaal app versie 2.0
Canal Digitaal heeft haar app met een fors aantal zenders uitgebreid, aldus TotaalTV. Zo
zijn ook regionale omroepen die niet via de satelliet te ontvangen zijn via de app te bekijken.
En heel bijzonder: ook drie regionale Vlaamse tv-zenders: ATV (Antwerpen), TV Oost (OostVlaanderen) en TVL (Limburg). De Canal Digitaal app 2.0 is er voor iOS en Android. Te
downloaden via de site van Canal Digitaal.
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GigaBlue, einde OpenMips, mogelijk GigaOS
Het image OpenMips is gestopt met het ontwikkelen van software voor GigaBlue-receivers.
Bron: GigaBlueforum (inlog nodig).
Er zijn natuurlijk nog voldoende andere images beschikbaar zoals voor GigaBlue-receivers:
OpenATV, OpenHDF, OpenVix ga zo maar door.
Laatste nieuws: GigaBlue gaat uitgeleverd worden met een eigen software met die mogelijk
GigaOS gaat heten.
En tenslotte… er zijn geruchten dat GigaBlue contact heeft gezocht met het team van
OpenPLi. Zie hier in het OpenPLi-forum. De energie van het team gaat momenteel echter
meer zitten in het ontwikkelen van een definitieve versie 6.
OpenPLi versie 6.0
Nog even geduld, zo viel 11 augustus te lezen op het forum van OpenPLi. Het uitbrengen
van een stabiele versie 6.0 kost tijd. Deels doordat hardware nodig is (was besteld) en omdat
er tijd van mensen in moet worden gestoken. Tijd die wegens vakantie er even niet was.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 26 augustus,
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.
Volg De Transponder. Wil je op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld
over het uitkomen van 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.
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Uitsmijters
Joyne beweert dat je maar een kleine schotel nodig hebt voor goede ontvangst in Europa.
Deze stelling lokte Sprietje op S4A uit een YouTube-video te plaatsen hoe je zelf zo’n
schoteltje maakt…

In juli en augustus promoot BVN hun wereldwijde app op de TV, althans op de NPOzenders. In deze reclamespot is een omaatje te zien in Nowhere Island in Canada. Als je
echter de coördinaten die ze daarbij geven (N48 39 31.071 E93 13 3.803) intikt in
bijvoorbeeld Google maps, dan kom je echter uit in midden Mongolië..!
In plaats van de E (=east, oost dus), hadden ze natuurlijk W (=west) moeten gebruiken, want
N48 39 31.071 W93 13 3.803 geeft je wel het gewenste Nowhere Island.

Wir leben Fernsehen!. De titel van de allereerste uitzending in kleur in Duitsland, bij het
ZDF. De datum: 25 augustus 1967. Programma’s als Traumschiff, Tatort, Lindenstrasse en
Bergdoktor. Wat vliegt de tijd…
Op 17 augustus werd en 24 augustus wordt er bij het ZDF teruggekeken.
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Niet alleen het ZDF blikt terug, ook BR Fernsehen en ARD-alpha, zie hier voor een overzicht
van de uitzendingen.

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK!
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