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In dit nummer: 

Open dag van satellietclub De Transponder: weer een mooi programma op 28 oktober! Wie 
weet tot ziens in Apeldoorn. 
Nieuwe special: de skew van een lnb. 
Hardware: DMM900 HD, GigaBlue UHD 4K. Xsarius Galaxy 4K en Titus II. 
Software: Dreamset, gstreamer, OpenPLi, teamBlue en Unlocator. 
En veel kanalennieuws en leuke wetenswaardigheden. 
Reacties zijn welkom via specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob. 

Inhoud  
Open dag De Transponder op 28 oktober 2017......................................................................2 

(Kanalen)nieuws en wijzigingen .............................................................................................2 

Algemeen omroepnieuws....................................................................................................3 

Astra 19 oost.......................................................................................................................3 

Astra 23 oost.......................................................................................................................5 

Astra 28 oost.......................................................................................................................5 

Hotbird 13 oost ...................................................................................................................5 

Eutelsat 9B, 9 oost ..............................................................................................................7 

Kabel, DAB+ en streams .....................................................................................................7 

Reacties van lezers ................................................................................................................8 

Special: de skew van een lnb .................................................................................................8 

Wetenswaardigheden .............................................................................................................8 

Hardwarenieuws ...................................................................................................................13 

DM900 UHD .....................................................................................................................13 

GigaBlue UHD UE 4K .......................................................................................................14 

Titus II ...............................................................................................................................16 

Xsarius, Galaxy 4K UHD ...................................................................................................16 

Softwarenieuws ....................................................................................................................17 

Dreamset 2.4.11 uit...........................................................................................................17 

gstreamer 1.12, 1.13 en 1.14 ............................................................................................19 

OpenPLi ............................................................................................................................19 

teamBlue 6.1.....................................................................................................................20 

Unlocator ..........................................................................................................................21 

De Transponder ...................................................................................................................23 

Uitsmijters ............................................................................................................................23 

TVEllef ..............................................................................................................................23 

TV Fox ..............................................................................................................................24 

 
 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
mailto:specials@detransponder.nl


        UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 10                    
 

19 oktober 2017    specials@detransponder.nl      www.detransponder.nl    pag 2/25 

 

  

Open dag De Transponder op 28 oktober 2017 

Op 28 oktober organiseert de Transponder haar 7e Open Dag. Op deze dag kunnen dan ook 
niet-leden deze satellietclub bezoeken. In plaats van de normale activiteiten zijn er allerlei 
presentaties en demonstraties. 
Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35, 7328 AX Apeldoorn. 

De agenda is als volgt: 
11.00 zaal open. U bent vanaf dit moment van harte welkom in ons clubgebouw; 
11.30 Opening open dag door de bestuursleden (alle presentaties in aangrenzende zaal); 
11.45 Onze voorzitter geeft korte uitleg over de Open Dag; 
12.00 Presentatie Jan Kuylaars van Rian BV over Joyne, de nieuwe provider en internet via 
satelliet; 
13.00 Pauze (algemene clubruimte); 
13.30 Vragensessie over Joyne en internet via satelliet door Jan Kuylaars; 
14.00 Hanslijst achter de schermen door Hans Rooijackers en Dolf Grünbauer; 
14.30 Knutselhoek: workshop geluid, 4K, plugins, NAS (algemene clubruimte); 
16.30 Afsluiting van de dag. 
  
Natuurlijk is tijdens de gehele dag mogelijk om te genieten van een hapje of drankje die 
worden verzorgd door onze vrijwilligers. 
 
Vanwege de beperkte zaalruimte moet men zich van te voren aanmelden bij: 

secretaris@detransponder.nl (leden gaan voor). Bij een positieve reactie kan je komen. 

Er zijn verder geen kosten verbonden aan de open dag (gratis entree en parkeren). Je 

betaalt wel voor de lunch (graag melden als je vegetarisch wilt). 

 

 

(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 

 Groot Nieuws Radio (een commerciële relie-zender) heeft in augustus haar mast voor 

de middengolf laten testen. Deze blijkt nog te voldoen. Daarom blijft GNR tot einde 2018 
via 1008 Mhz te horen. GNR is nu al via DAB+ en internet te beluisteren en als stream in 
Kanalenlijst Hans (Religie). Bron: BM; 

  
 De WDR begint met een eigen documentairekanaal op YouTube. Bron: Infosat; 

 Antenne Bayern gaat binnenkort twee nieuwe radiozenders presenteren: Radio Lina 
speciaal voor vrouwen en Radio Ludwig speciaal voor mannen. Bron: Infodigital. 
Antenne Bayern heeft al veel subzenders. Een overzicht vind je hier en kun je in 
Kanalenlijst Hans vanaf oktober beluisteren; 

  
 Stingray begint een derde 4K-zender, deze keer wordt het een muziekkanaal. De naam: 

Stingray Now 4K. Bron: o.a. InfoDigital. Nog niet direct voor de NL-markt; 

       
 Hitradio FHH begint vier nieuwe webradio-zenders. FFH Acoustic Hits, FFH Workout, 

FFH Deutsch pur en FFH Summer-Feeling. Bron: InfoDigital. De meeste FHH streams 
staan ook in Kanalenlijst Hans (radio, boeket Stream Duitsland); 

 
 VTM Kids is sinds 2 oktober de nieuwe (verzamel)naam voor VTMKZoom en VTMKadet. 

Bron: TVvisie. 

 
 

 

Astra 19 oost 

 Sky Germany heeft Sky Atlantic +1 HD vervangen door Sky 1+1 HD, code; 
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 Alle lokale tv-zenders uit Beieren (Bayern) zijn officieel sinds 1 oktober (feitelijk sinds 28 

september al) in hd te ontvangen via Astra 19 oost. Zie hier. Via twee nieuwe 

transponders* worden eerst tien zenders zichtbaar (zie afbeelding hierna). Op 24 oktober 

een elfde zender: Lokal TV Portal HD met HbbTV voor de rest. HbbTV wordt steeds 

belangrijker! *11552 H en 11714 H (beide 22000, 2/3, S2-8PSK); 

 

 

 Goldstar TV (Duitse Schlagerzender) wordt vanaf 31 oktober niet meer door Sky 

Germany doorgegeven. De zender zoekt nu naar alternatieven. Bron: InfoDigital; 

 De sd-versie van BBC World News is gestopt. Gelukkig is er fta de hd-versie op Astra 

19 oost; 

 De Oostenrijkse publieke omroep ORF gaat in oktober fta, dus zonder kaart, haar 

programma’s op Astra 19 oost uitzenden, in hd. Er is wel een apart soort ontvanger of 

CI+ module voor nodig. En een registratierecht (€ 18,- voor vijf jaar). Bron: InfoDigital; 

 

 MTV zenders Dance, Hits en Rocks zouden niet meer worden doorgegeven in de 

Benelux. Een besluit van Viacom Benelux. Zie TotaalTV. Op dit moment zijn de zenders 

echter nog gewoon te bekijken via CD en TVV, maar de vraag is dus voor hoe lang; 

 MB (Mont Blanc) Live, Frankrijk, fta; 
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https://www.infosat.de/digital-tv/sky-entfernt-goldstar-tv-sender-sucht-alternativen
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http://www.totaaltv.nl/nieuws/zenders-verdwenen-bij-belgische-telenet/
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 Baby TV, Novelas, Polar+, Frankrijk, code. 

 

Astra 23 oost  

 Senzi uit Slowakije, code; 

 Rebel2 ipv MNAU uit Tsjechië, code; 

 Ocko Star ipv Ocko Gold, muziek uit Tsjechië, fta. 

 

Astra 28 oost 

 True Christmas (+1) ipv True Movies (+1), fta; 

 Quest (+1) naar nieuwe frequentie, code; 

 Sky Animation ipv Sky Family, code. 

 

Hotbird 13 oost 

 Travelxp 4K (HDR) is 1 oktober gestart met reguliere uitzendingen. Helaas ging de 

codering ook aan. Volgens Infodigital gaat de zender binnenkort in meer talen uitzenden, 

waaronder het Nederlands. Travelxp 4K is er voor kabelaars en IPTV-netwerken (zie 

hier). Het is voor het eerst dat 4K HDR wordt doorgegeven (zie hier); 
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http://www.travelxp.tv/travelxp-4k-europe/
http://www.travelxp.tv/travelxp-4k-europe/
https://www.broadbandtvnews.com/2017/09/29/eutelsat-set-for-first-4k-hdr-service/
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 Diverse Poolse zenders TVN en MTV (code) gewijzigd. Nieuw: TVO fta; 

 Radio Padania, Ita, fta; 

 Radio Tell, Zwitserland, fta; 

 Mava TV, Arab, fta; 

 CNL, Rusland, fta; 

 Face1, Farsi, fta; 

 

 Tamazight HD, Marokko, fta; 

 

 Telefeshinka Caalamiga sd en hd, Somalië, fta. 
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Eutelsat 9B, 9 oost 

 Joyne heeft diverse wijzigingen doorgevoerd. Gestopt met erotiekzender Colmax en 

zender Nat Geo toegevoegd. 

 

Kabel, DAB+ en streams 

 Dr. Dish heeft nu ook een ‘radioprogramma’. Via de stream Satzentrale wordt nieuws 

gebracht. Het programmaoverzicht is via deze site te bekijken. De stream is opgenomen 

in de Kanalenlijst Hans van oktober (boeket stream radio Duitsland); 

 

 

 Op 24 april 2017 bepaalde het EU-hof dat het aanbieden van een receiver die vooraf 

geprogrammeerd is met (deels) illegale streams verboden is. De Stichting BREIN heeft 

sindsdien veel verkopers aangeschreven en aangepakt. Meer hierover in een artikel van 

‘internetjurist’ Arnoud Engelfriet (1 mei 2017, zie hier). In een vervolgartikel op 18 

september (zie hier) vraagt hij zich af: “Mag je legale streams in strijd met de 

gebruiksvoorwaarden nog wel streamen?” Hij gaat met name in op de voorwaarden die 

de NPO stelt voor kijken naar hun publieke streams. Engelfriet ziet een verschil tussen 

de illegale streams en de NPO-streams. Zijn conclusie: “Het is dus legaal om een 

dergelijke stream via embedding te vertonen in zo’n mediaspeler. ” En: “Pas wanneer de 

NPO maatregelen zou nemen waardoor de stream niet embedbaar is in andere spelers, 

en je die maatregelen zou gaan omzeilen, dan kom je tegen de grenzen van het 

Svensson-arrest aan.” Met andere woorden: de bal ligt bij de aanbieder, in dit geval de 

NPO, om de stream zo te coderen dat deze niet (lang) gebruikt kan worden in een niet 

zelf verkochte speler of eigen website. Bij het maken van Kanalenlijst Hans letten we 

daar ook op. De lijst is primair voor gebruikers in NL en B. Streams met een geografische 

IP-blokkade worden daarom in de gewone boeketten niet geplaatst. We experimenteren 

wel met geo-geblokeerde streams in een extra boeket (zie Kanalenlijst Hans van 15 

oktober, laatste boeket: Unlocator als test). Hierin staan onder andere Zweedse zenders, 

in Zweden gewoon te zien maar hier niet, tenzij…* Ook streams met een tijdslot of via 

YouTube (die de url snel wijzigt) worden niet geplaatst. Dat heeft geen zin. *Zie ook 

verderop in dit nummer, onder Software, de beschrijving van Unlocator-software; 

 Ziggo-nieuws: op 2 oktober werden AMC, Food Network, Fine Living en DanceTrippin 

voortaan in HD doorgegeven. Ook zijn de eerder beloofde verhogingen van de 

internetsnelheid doorgevoerd, maar soms is er sprake van vertraging (aldus TotaalTV); 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.satzentrale.de/szradio/sendeplan.shtml
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 Caiway gaat, in navolging van Telenet (B) een abonnement met enkel internet 

aanbieden. Bron: Internet&ADSL; 

 Sky Radio Christmas is nu ook via DAB+ te beluisteren. Ook zit er een stream van deze 

zender in Kanalenlijst van 15 oktober 2017 (zie boeket ’Stream Kerstmuziek’ bij radio). 

Hier de playlist; 

 Eerder schreven we dat de Belgische publieke omroep VRT van DAB ging 

overschakelen naar DAB+. Wel, 17 oktober om 14.00 uur was dit een heuglijk feit (bron: 

VRT). Meer informatie in het Belgische Nieuwsblad. 

   

  

Reacties van lezers 

Tech reageerde op RC in OpenPLi rc 6.0. De C staat staat niet voor control maar voor 

candidate. Waarvan akte en sorry voor de verschrijving.  

Volgens Erik Slager halen we termen rond UHD en 4K weer eens door elkaar. Excuses. Erik 

doelt waarschijnlijk op de test van de Edision OS mini+. Deze zou de verwachting wekken 

dat via S2 ook UHD/4K zichtbaar zou zijn. Niet dus, enkel de T2-techniek in deze ontvanger 

kent H.265/HEVC. Dit wilden we ook overbrengen als conclusie. Overigens… volgens de 

Consumentenbond mag je 4K en UHD voor hetzelfde gebruiken, dat scheelt weer in 

verschrijvingen…  

Special: de skew van een lnb 

Bij het afregelen van een schotel weet iedereen wel dat de positie van de lnb erg belangrijk 

is. Een lnb dient gedraaid te worden voor een optimaal resultaat. Maar waar is dit nu 

afhankelijk van? In een special gemaakt door Edward H (alias Sprietje en Komtwelgoed) 

wordt hier diep op ingegaan. De special is te downloaden van de site van De Transponder 

(klik hier). 

Wetenswaardigheden 

 Eerder hebben we bericht over apps die niet meer werken op ‘oudere’ (2011 en eerder) 
op de markt gebrachte smart-tv’s. Het BNNVARA programma Kassa had dit zaterdag 14 

oktober als item in de uitzending (zie hier). Conclusie: er valt als consument weinig aan 
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https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2017/10/11/alle-vrt-radiozenders-op-dab--vanaf-17-oktober/
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te doen. De tip van de jurist: spreek met de winkelier af dat een bepaalde app blijft 
werken, anders het toestel terug…; 

 
 

 De Duitse nieuwszender N24 gaat per 18 januari van naam veranderen. Het wordt Welt; 

 
 

 De Rechtbank Den Haag heeft 22 september in een kort geding bepaald dat Ziggo en 
XS4All de toegang tot de domeinnamen, subdomeinnamen en ip-adressen van The 
Pirate Bay weer ongedaan moeten maken voor klanten. Klik hier voor de integrale 
uitspraak. Doen ze dit niet dan staat er een straf op: een dwangsom van 10.000 euro, die 
verhoogd wordt met 2000 euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Bron: 
Tweakers. Uiteindelijk zal de Hoge Raad een eindoordeel moeten uitspreken. Tot die tijd 
dus geen Pirate Bay voor abonnees van Ziggo en XS4All; 

 
 

 Reclame aangepast op jouw koopgedrag. In België begint SBS Belgium er mee via 
Telenet, aldus HetLaatsteNieuws; 

 
 

 Ook in NL speelt dit. Als je op de site van Transavia gezocht hebt kan het gebeuren dat 
je een gerichte reclame gaat horen op digitale radio. Bron: NederlandsMediaNieuws; 
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http://nederlandsmedianieuws.nl/radio/radio-nieuws/OMS-NMPi-en-Transavia-werken-samen-met-programmatic-audio-op-digitale-radio/
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 De reclame-inkomsten voor het ‘gewone’ tv-kijken zijn voor het eerst gedaald. Deze trend 
zal zich doorzetten. Adverteerders richten zich op media van de doelgroep, dit zijn meer 
online diensten. Er staat volgens onderzoeker PwC zo’n € 1 miljard op het spel. Bron: 
PwC met de ‘Global entertainment & media outlook 2017-2021’,  Emerce, Villamedia en 
anderen; 

 In 2006 was de Poolse provider NC+ de eerste met een hd-ontvanger. In november 2017 

de eerste met een 4K-ontvanger. De ontvanger is geschikt voor VOD, waarmee veel 
films opgevraagd kunnen worden. Bron: BBTVnews; 

 De Apple TV 4K-ontvanger kan warm worden. Daarom is deze uitgerust met een actieve 
koeling: een ventilator. Bron: Tweakers.net; 

 De M7 Group heeft ook een Duitse en Oostenrijkse tak. Deze voorziet aanbieders van tv 
(kabelaars) van zenders. Vaak via Eutelsat 9 oost. Of klanten via IPTV. Het zenderpakket 
is recent uitgebreid met Discovery Channel HD en Animal Planet HD. Bron: M7 
Deutschland; 

 
 

 Op YouTube staat een video waarin de HDTV Magazine de nieuwe Samsung QLED 
Q8C test en vergelijkt met de Sony XE94 (4K Ultra HD); 

 
 

 In de UP/DOWNLINK van augustus 2016 schreven we over IPK Creator 5.0. Toen net 
uit. De maker daarvan is Persian Prince. Hij heeft 30 september aangegeven geen tijd 

meer te vinden om de software bij te houden. Vrijwilligers gezocht (zie hier); 
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https://www.m7deutschland.de/2017/09/27/m7-erweitert-premiumhd-auf-14-sender/
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 De vrije fries meldt 30 september: “lancering van de intelsat 37E  geslaagd. deze satelliet 

is bestemd voor 18 west om de intelsat 901 te vervangen.” (bron: S4A); 

 De Consumentenbond gaat in zes vragen en zes antwoorden in op de vraag of het thans 

nuttig is een 4K-tv te kopen (zie hier); 

 Ziggo volgt de uitspraak van de Rechtbank Den Haag (22 september 2017) en blokkeert 

de toegang tot torrentsites als The Pirate Bay. Ziggo-abonnnees krijgen een ‘Yarrr-

mededeling’ en kunnen klikken voor de complete uitspraak. Bron: Tweakers en de Ziggo-

community; 

 

 Ook XS4All is gaan blokkeren. KPN vooralsnog niet. Bron: MediaMagazine.nl; 

 Van alle radioluisteraars stemt 13% af op een DAB+ zender. Ruim 2 miljoen personen. 

Er zijn ongeveer 719.000 DAB+ ontvangers in Nederland. Bron: DigitalRadio. Van 2 tot 

en met 6 oktober was het de ‘Week van de digitale radio’; 

 

 Luisteren via de ‘gewone FM’ wordt nog het meest gedaan: 52%. Bron: Stichting NLO; 
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 Netflix gaat wereldwijd haar abonnementsgeld per 4 november verhogen. In Nederland 

komt er op het standaardabonnement 1 euro bij en op het premium abonnement 2 euro. 

De nieuwe prijzen staan op de site van Netflix. Abonnees krijgen een e-mail hierover en 

mogen dan een maand nadenken of ze willen opzeggen, aldus Tweakers; 

 

 Met de extra inkomsten gaat Netflix ook investeren. Volgens de NOS gaat het bedrijf $ 8 

miljard aan eigen producties maken, bijna de jaaromzet 2016 ($ 8,3 miljard). Met omzet 

en lening(en) worden er onder andere 30 animee-series en 80 films geproduceerd. 

Volgend jaar op het platform. De eigen producties zijn dan ongeveer de helft van het 

Netflix-aanbod. Dit maakt ze minder (licentie!) afhankelijk van externe producers; 

 

 Steeds meer Duitse tv-zenders gaan fta. De eigenaren ontdekken dat er dan een groter 

publiek is, commercieel aantrekkelijk. Bron: InfoDigital; 

 

 ProSiebenSat.1 en Discovery hebben gezamenlijk een pakket zenders die via een app 

worden aangeboden. Tot nu betaalde de Duitse consument € 2,99 maar nu: gratis. Zo 

kan het ook...!. Bron: InfoDigital; 

 

 De Eutelsat 172B heeft haar geostationaire positie bereikt, aldus Eutelsat. In een 

recordtijd voor deze volledig elektrisch aangedreven satelliet. In november moet de op 

Azië en de Pacific gerichte satelliet operationeel worden; 
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 De M7 group heeft 11 oktober een software-update doorgevoerd voor de M7 MZ-101 en 

MP-201. Ook de Canal Digitaal TV App 2.0 is vernieuwd. Bron: Canal Digitaal; 

 Wereldwijd groeit het aantal toestellen geschikt voor DAB+ enorm. Naar schatting zijn in 

de eerste helft 2017 een 60 miljoen receivers verkocht tegen 48 miljoen een jaar 

daarvoor. Cijfers zijn hier te vinden. In Nederland zijn tot nu toe ongeveer 720.000 

ontvangers geschikt (inclusief autoradio’s). 

 

Hardwarenieuws 

DM900 UHD 

Krijg je waar voor je (vele) geld als je een Dreambox 900UHD aanschaft? Dit vraagt 

TotaalTV zich af. Een dure ontvanger, voor een hobbyist weinig mogelijkheden maar wat 

betreft de beeldkwaliteit stelt Totaal TV: “extreem goed”. De test is hier na te lezen.  

De DM 900 UHD komt in drie uitvoeringen: S2 twin, C/T/T2-twin en een ‘combotuner’ 

(tweemaal DVB-S2/S2X en eenmaal DVB-C/T/T2). Opvallend is dat de S2-tuner vervangen 

kan worden (middels een insteekslot) door een S2X-tuner zodat nog meer zenders zichtbaar 

worden, zoals Franse en Italiaanse zenders op 5 west.  

 

Binnenkort komt er een FBC-tuner voor de DM 900UHD op de markt zodat de mogelijkheden 

nog groter worden (acht transponders tegelijk). 
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OpenPLi brengt geen image voor de DM 900UHD want de fabrikant heeft een gesloten 

systeem. Er is wel een OpenATV-image. Volgens TotaalTV beperkter dan OpenATV voor 

andere Enigma2-ontvangers. Het ondersteunt wel  HbbTV, een pluspunt. Ook blind scan 

behoort tot de mogelijkheid, al kan dit nog verbeterd worden stellen de testers. 

Meer informatie kan gevonden worden op de officiële site van Dreambox. 

GigaBlue UHD UE 4K 

Met trots stond op de Duitse site van GigaBlue dat de nieuwe UHD UE 4K-receiver vanaf 29 

oktober beschikbaar zal zijn. 

 

Enkele dagen later werd het bericht aangepast naar 6 november. Afwachten of deze datum 

weer wordt verlengd… 

 

De ontvanger wordt standaard geleverd met twee DVB-S2-tuners. Er kan een derde tuner 

worden ingestoken. Dit kan een S2/S2X of C2 of T/T2/HEVC265-tuner zijn.  
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Met IPTV kijken, inclusief SAT naar IP, is ook geen probleem. Vier keer PiP (Picture in 

picture). Drie usb-poorten (waarvan één 3.0) en hdmi versie 2.0. Kortom: een veelzijdige 

ontvanger. 

 

De ontvanger heeft de mogelijkheid een CI-module aan de voorzijde in te steken. Ook zijn er 

twee kaartslots. Het display kan ook een klokje tonen. 

 

De achterzijde met optie insteektuner: 

 

De prijs is even afwachten. Zo werd op het Fieltshopforum eerst € 250,- genoemd maar we 

zagen op Duitse websites ook voor € 329,- en € 299,- en € 249,- (plus verzendkosten). Een 

momentopname: deze prijs kan, net als de levertijd, nog kan veranderen (“Der 

Verkaufspreis und der Liefertermin sind noch nicht endgültig fest”). 

Images. OpenATV heeft er al ruimte voor vrijgemaakt. OpenPLi schijnt ook bezig te zijn met 

ontwikkelen. Maar er zit nog wat werk in, schrijft Tech op 7 september. Wordt vervolgd! 
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Titus II 

Tijdens de IBC 2017 (Amsterdam) is voor eindgebruikers een radio-ontvanger gepresenteerd 

die zowel analoge als digitale zenders in AM en FM kan weergeven: de Titus II. Digitaal: 

DRM (Digital Radio Mondiale) en DAB/DB+ alsmede dataverkeer.  

Met Wifi-functie. Met 5 Watt stereo. Te bedienen via een tabletscherm op basis van Android.  

 

Meer informatie bij Infodigital en Titusradio. Download hier de verkoopbrochure. 

NB: volgens dit filmpje op YouTube bestond deze Titus II ook al in 2016 (IBC)… Hier een 

filmpje van de presentatie op de DBS 2017. 

We hebben nog niet kunnen ontdekken waar deze radio in Nederland te koop is en kunnen 

daarom geen prijsindicatie geven. Ben je lezer van dit blad en heb je een ontvanger? Meld 

het ons. We zijn benieuwd naar je bevindingen. 

Xsarius, Galaxy 4K UHD 

Vijf sterren, een schot in de roos, is de conclusie van de test die TotaalTV deed met de 

Galaxy 4K UKD van Xsarius. Zie hier voor de complete tekst van de test. 
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Reden voor deze hoge waardering is de aanwezigheid van twee interne S2-tuners met de 

FBC-techniek. Het is een gemis dat er geen S2X en Multistream mogelijk is met deze tuners.  

In de papieren versie van TotaalTV is bij de tekst sprake van een ‘tunerslot voor een derde 

tuner: een insteekmodel’. De derde tuner kan een C-tuner zijn, eventueel dual. Deze optie 

van een derde tunerslot komt niet voor in de digitale tekst. Daar staat: “Wel moet men nog 

even aan de bak om DVB-S2X en Multistream met een nieuwe externe tuner beschikbaar te 

maken.” Externe insteektuner..? Op de bestelpagina van Astra-sat kan men kiezen voor een 

derde tuner. We nemen dus maar aan: intern. Maar… enkel C, geen T/T2? 

 

Op een andere site (Sedion) vonden we dat deze derde tuner ook een T2/C Hybrid kon zijn. 

Verwarrend. 

 

TotaalTV heeft maar enkele minpuntjes, zoals maar één CI-slot (te weinig) en de 

‘uitpakparty’: een aparte manier van inpakken van receiver en accessoires. Wij merken nog 

op dat aan de achterzijde een USB 3.0 aansluiting is. Geen 2.0. De Sundtek DVB-C/T usb 

tuner werkt enkel op 2.0. Er is wel een 2.0-usb-aansluiting maar deze zit aan de voorkant. 

Een USB-verlengkabeltje dan maar gebruiken. 

 

OpenPLi en OpenATV hebben een image voor deze receiver. De receiver ondersteunt ook 

HbbTV. De vraag is of het image dit ook ondersteunt.  

Prijs: rond de 300 euro (zonder extra derde tuner). 

Softwarenieuws 

Dreamset 2.4.11 uit 

In het vorige nummer schreven we al dat 2.4.11 van Dreamset op komst was. De reden: 

door het vernieuwen van de site van KingOfSat had 2.4.9 een update nodig voor het 

downloaden van bestanden van KingOfSat. Dat werd 2.4.10 op 19 september. Hierin zat een 

bug. Deze is met 2.4.11 op 21 september al verholpen. Download hier.  
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Nog een leuke optie in Dreamset. Als je klikt op File, New, Internet Settings, krijg je een 

overzicht van satellietposities. Die kun je aanvinken. Na verloop van tijd kan de volgorde wel 

eens afwijken (niet meer uiterst oost naar uiterst west). Dit valt op twee manieren op te 

lossen.  

Eerste manier: even klikken op het kleine blokje aan de rechterzijde tussen de grote up en 

down. Je krijgt dan een pop up met de vraag ‘Reset order and checks?”. Bij ‘Ja’ staat alles 

weer goed. Echter… een groot nadeel, al je vinkjes zijn weg! 

 

Wordt: 

 

Manier twee: ga op de satelliet staan die eigenlijk omhoog of omlaag moet. Klik aan de 

rechter zijde op de grote pijl omhoog of omlaag. Per klik gaat de satelliet een positie verder.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Het bestand waar je satellietposities staan heet KingOfSat.xml. Dit staat in de map van je 

Dreamset. Met DCC zo te vinden op je pc en te bewerken (edit). Zo kun je satellietposities 

toevoegen door een bestaande te kopiëren en bewerken (naam veranderen, positie 

oost/west veranderen en url van KingOfSat aanpassen. 

Voorbeeld zie afbeelding. In geel de variabelen die aangepast moeten worden. 

 

NB: bij een positie west staat er een min-teken. Dus 3,0 west ziet er achter ‘position’ uit als -

30. Via DCC in de map KingOfSat (deel): 

 

Tot slot heeft maker John (Vioannes) nog wat leuks aangepast. Als je een lijst met meerdere 

satellietposities ‘verkleind’ door satellietposities weg te halen (tab Bewerken, rode kruis = 

verwijder satelliet) dan verdwijnen ook de boeketten die daardoor leeg raken. Ook markers in 

andere boeketten waar niets meer achter staat verdwijnen automatisch. Dat scheelt tijd! 

 

John schreef ons: “This was not a bug fix but a new feature I added, I thought that will be 

nice by deleting one or more satellites to auto remove lists and markers that are not need it. 

Removing empty lists having only markers should be working well, Removing markers within 

lists it may remove wanted markers, that depends on how markers are placed inside lists. 

Next version will have an option in order to enable/disable these automations.” Waarvoor 

dank! 

gstreamer 1.12, 1.13 en 1.14 

In het vorige nummer hebben we geschreven over de software van gstreamer. Nodig onder 

andere om streams te openen. In OpenPLi versie rc 6.0 zit 1.12. In sommige andere images 

zit 1.13. OpenPLi vindt echter 1.13 niet stabiel genoeg en wacht liever op 1.14. Deze zou 

volgens de laatste stand deze maand, oktober 2017, wel eens uit kunnen komen (zie hier). 

Indien een stream niet werkt dient bij 1.12 de ontvanger vaak gereboot te worden. Bij 1.13 is 

dat niet nodig. Dit voordeel weegt volgens het OpenPLi-team niet op tegen de bugs in 1.13. 

OpenPLi 

Na lang wachten bleek op 14 oktober bij menige receiver een ‘stable release’ van versie 6.0 

beschikbaar te zijn. In de late uurtjes van vrijdag de dertiende geupload door het OpenPLi-

team. Er zitten nog fouten in, flashen op eigen risico. Wacht op de aankondiging, schrijft 

men. 
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De stable release is dus definitief een feit. Wel werden er nog wat kinderziektes beschreven. 

Als je geen held bent in flashen dan is ons advies: wacht nog even. Of check het forum om 

zeker te zijn. Nog een tip: flashen gaat met een usb, maar er mag geen andere usb (in 

gebruik bijvoorbeeld als harddisk) in zitten. Tip 2: een usb met een kleinere opslagcapaciteit 

flasht doorgaans beter/sneller. 

Tot 14 oktober was er nog geen definitieve versie 6.0 van OpenPLi. Maar de versie release 

candidate 6.0. Deze rc-versie bleek nog niet altijd even stabiel in eerste generatie VU+ 

receivers (zie hier: de Uno, Duo, Solo en Ultimo). Wat als je nu toch met een fout rc-image 

geflasht hebt en je ontvanger doet niets meer? De reparatie moet volgens OpenPLi 

gebeuren met JTAG (zie hier). Wat JTAG is staat in de Wikipedia van OpenPLi beschreven 

(zie hier). Inmiddels is er ook voor deze receivers een stable release versie 6.0. 

Versie rc 6.0 blijkt voor de Xtrend ET8000 en ET10000 problemen te geven met de bsp-

layers. De fabrikant is hier de oorzaak van. Reden voor het OpenPLi-team voorlopig geen rc 

6.0 voor deze receivers te bouwen. Gebruikers van de ET8K en ET10K kunnen het beste de 

versie 4.0 final (stable release) installeren. Extra probleem is dat Xtrend in andere handen is 

overgegaan, met de nieuwe eigenaar zal gecommuniceerd moeten worden om het probleem 

op te kunnen lossen (zie hier). Hoe? Geen idee (valt hier te lezen). 

Voor versie 4.0 is er sinds 8 oktober een ‘stable release’. Dat wil zeggen: men ontwikkelt 

versie 4.0 niet verder, einde ‘beta-tijdperk’. Wel zullen nog (tijdelijk) settings (kanalenlijsten), 

picons en transponderdata (satellite.xml) via de software update beschikbaar blijven. Zie ook 

hier. En hier. 

 

teamBlue 6.1 

Het team wat in het verleden het OpenMIPS image maakte voor de Gigablue-ontvanger 
heeft nu een eigen image gemaakt, deze image heet 'teamBlue'. Zie hier. 

 
 
Het grote verschil zit in het feit dat er geen directe link meer is met de producent van 
Gigablue of zelfs de importeur Impexsat.  
De image is gebaseerd op Openpli, dit is te merken tijdens de eerste configuratie van de 
software. Alleen mist hier ook standaard de mogelijkheid tot het installeren van een softcam, 
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het gaat hier dan ook weer om een Duits product. De softcam feed kun je wel eenvoudig 
toevoegen door de installatie van een .ipk. 

 
 
Er komt geen apart forum voor discussie over teamBlue. Men verwijst naar het Giga Blue 
Forum. 
 

Unlocator 

De term geoblocking is de laatste tijd weer in het nieuws geweest. Het weren van IP-

adressen uit een ander land. Zo is BVN TV niet in Nederland te zien en zijn de NPO-zenders 

enkel in Nederland te zien. Hierover zijn al kamervragen gesteld. Ook in Europees verband 

is discussie over het gebruik van geoblocking binnen de EU. Mogelijk gaat dat er af. 

 

Om geoblocking te ‘ontwijken’ kun je gebruik maken van een VPN-dienst. Voor de betere 

betaal je een vergoeding. Maar… deze werkt dan als je een website bezoekt op je pc. Het 

IP-adres wordt dan via een VPN-aanbieder als het ware omgeleid via een ander land. Je 

surft dus met een ander IP-adres dan dat wat je van je internerprovider kreeg.  

VPN werkt niet als je satellietontvanger terecht komt op een stream met geoblocking. Voor 

dat laatste is ook software ontwikkeld. Wij vonden het programma Unlocator, hier meer 

informatie. Onder FAQ staat een toelichting over de werking.  

Unlocator is een Smart DNS Proxy. Smart DNS Proxies werken heel anders dan VPN. Het 

grootste verschil is dat het dataverkeer bijna niet verandert. Alleen het geo-versleutelde 

dataverkeer word door de Unlocator DNS omgeleid. Hier is wat meer info over Smart DNS 

Proxies: 

- gemakkelijke installatie; je hoeft alleen de DNS-adressen op je toestel in te stellen of je 

router als het voor alle toestellen moet gelden; 
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- deze configuratie werkt op PC/Mac, Fire TV, Kindle, iPhone, iPod, iPad, Wii, Xbox, 

PlayStation, WDTV, ROKU, Smart TVs, Apple TV, Blue-ray-spelers en nog veel meer. 

Over de installatie op OpenPLi. Je kunt op de site van Unlocator bij diverse ‘operating 

systems’ (OS X, Windows) of routers of andere apparatuur klikken op nadere uitleg. Daarin 

wordt een DNS-adres genoemd. Dit adres moet worden ingevoerd in je satreceiver. Dat 

gebeurt bij de netwerkinstellingen. In OpenPLi rc 6.0 te vinden via Menu, Instellingen, 

Systeem, Expert instellingen, Netwerk, Nameserver-instellingen.  

 

Klik hierop en vul bij Nameserver 1 de cijfers van de primaire en bij Nameverser 2 die van de 

secundaire nameserver in. Klik op OK. Eventueel ‘Netwerk herstarten’.  

Unlocator is een van de toonaangevende aanbieders van Smart DNS Proxies, ze bieden een 

7-daags proefperiode aan om hun product te testen, die de blokkering van bijna 214 kanalen 

opheft. Daarna wordt een vergoeding gevraagd. Op jaarbasis omgerekend iets meer dan 40 

euro.  

Daarnaast bieden ze zeer goede gidsen voor configuratie als Video of gids met Screenshots. 

Deze DNS-dienst leidt dus alles wat uit je router wordt aangeroepen om met behoud van je 

eigen IP-adres. Dus niet alleen vanuit je pc/laptop maar ook hetgeen je satellietontvanger 

vraagt wordt via je router wordt omgeleid. Veel streams worden dan toch zichtbaar. 

 

Unlocator valt onder Deens recht en is veilig te gebruiken, zo valt op de site te lezen. 

   

In Kanalenlijst Hans (vanaf oktober) gaan we experimenteren met streams die enkel met 

Unlocator open gaan. Hiervoor wordt een apart stream-boeket gemaakt dat achteraan staat. 

Hierin staan tv-aanbieders van in dat land publieke omroepen. De reguliere uitzendingen 

worden met Unlocator zichtbaar. Programma’s waar extra (film/sport)rechten op zitten 

kunnen wel eens zwart blijven. Als eerste komen in dat boeket een deel van de publieke 

omroepen van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Spanje. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Op de site van Unlocator zijn onder de tab ‘Channels & Devices’ streams te vinden waarbij 

geoblocking wordt gebruikt en die met Unlocator voor jou zichtbaar worden. Er kan onder 

andere geselecteerd worden op landen. 

     

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 28 oktober, 

aanvang deze keer 11.30 uur, einde rond 16.30 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, 

Kooikersplaats 35, 7328 AX Apeldoorn. 

Op 28 oktober organiseert de Transponder haar 7e landelijke Open Dag. Op deze dag 

kunnen dan ook niet-leden onze club bezoeken.  

In plaats van de normale activiteiten, hebben we dan allerlei presentaties en demonstraties. 

Zie de agenda op pagina 2.  

Niet-leden mogen zich vast aanmelden via secretaris@detransponder.nl. 

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. 

Uitsmijters 

TVEllef 

Wat laat je zien als je verbinding van je livestream als omroep even weg is? De Limburgse 

commerciële zender TVEllef (regio Roermond) blijft niet op zwart maar in kleur… 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
mailto:secretaris@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
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Zonder storing is de uitzending via deze website te bekijken, of in Kanalenlijst Hans (stream 

NL regionaal, Limburg). 

TV Fox 

Gespot: een advertentie voor een soort ontvanger met antenne die vele hd-zenders uit de 

lucht haalt. Deze hd-zenders zouden op een aparte frequentie door kabelproviders worden 

uitgezonden… zonder dat iemand dit weet. Volgens TV Fox kun je met dit (goedkope) kastje 

zo praktisch gratis tv in hd kijken. Iemand ervaring mee? Volgens ons is het een broodje aap 

(broodje app…) verhaal... Het is niets anders dan een DVB-T antenne. In Amerika zenden 

de zenders idd FTA digitaal via de ether uit. Vele Amerikanen hebben kabel of satelliet waar 

ze zich blauw aan betalen.  Niet doen dus! Het is een vorm van misleidende reclame vinden 

we. 
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Zie hier en zie hier. Wij geloven er niet in… jij wel? Laat het ons eens weten… 

 

 

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK! 

 

 

(Inhoudelijke) reacties op dit nummer zijn van harte welkom op specials@detransponder.nl  
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