UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 11
In dit nummer:
De open dag van De Transponder: een verslag met link naar de presentaties.
Nieuws van omroepen, satellieten en kabel/DAB+.
Een test van de DM900 met diverse images, welk is volgens een lezer het fijnst?
Drie 4/1-switches voor twee tuners, een vraag van een lezer en onze uitleg.
Softwarenieuws: Dreamset, OpenPLi stable release en USTVnow. Met deze laatste app kun
je een tijdje gratis naar zeven USA-zenders kijken.
Hoe maak je zelf een goede DAB+ antenne?
En natuurlijk veel kanalennieuws en leuke wetenswaardigheden.
Reacties zijn welkom via specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob.
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Open dag De Transponder op 28 oktober 2017
Ruim tachtig satelliethobbyisten kwamen zaterdag 28 oktober naar de zevende open dag
van Satellietclub De Transponder.
De aftrap werd gegeven door voorzitter Emiel Fielt. Hij ligt de agenda van de dag toe.

De eerste presentatie werd verzorgd door Jan Kuylaars (Rian bv uit Waalre). Hij is nauw
betrokken geweest bij het ontwikkelen en testen van alles rond de nieuwe provider Joyne.

Joyne is ontstaan uit onvrede uit de markt, stelt Jan Kuylaars. Anders en beter is daarom de
doelstelling. Er zijn twee transponders: een uit Luxemburg en een uit Parijs, wat tot verschil
kan leiden door weersomstandigheden. De footprint is bij goede apparatuur prima. Het
verschil tussen de ene of andere ontvanger is echter groot. Rapporten wezen uit: aan het
signaal mankeert niets. Maar in Nederland staan veel goedkope (slechte) receivers. Het
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bleef schipperen met de markt, vandaar de aanpassing naar SR 30.000 en FEC ¾. Een
minder kwalitatieve ontvanger pakt het signaal van Joyne dan wel. Zeker nu de bandbreedte
goed is ingeregeld.

Regenreserve: 9 oost is niet slechter dan 23,5 oost. In Nederland en in de Algarve.
De benodigde cammodule kent geen kaart maar een chip. Zo kan de codering worden
bediend (aan/uit zetten) met een flexibel abonnement. Voor vijf euro per maand (op basis
van een jaarabonnement) kunnen drie extra cam-modules bediend worden.
Ook voor hotels en ziekenhuizen is Joyne interessant door de apparatuur die 32 kanalen om
kan zetten naar DVB-C of –T.
Een uitleg over Tooway: de combinatie van satelliet-tv met internet en telefoon (VoiP) via
dezelfde schotel. Ook fijn voor recreatieparken (in combinatie met wifi). En de invloed van
radar (bij een luchthaven) en 4G-masten.
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Na de presentatie binnen volgde buiten een demonstratie van een Tooway-systeem met
Joyne. Na de pauze volgde binnen nog een vragensessie. Beter: nog meer uitleg.

Het volgende item op de agenda was een presentatie over het maken en bewerken van
Kanalenlijst Hans. Door ziekte was maker Hans afwezig. De presentatie werd overgenomen
door Sjaco Blauwendraad. Hij had maar weinig tijd beschikbaar om zich voor te bereiden
waardoor de presentatie verkort en maar gedeeltelijk werd gegeven.
De (powerpoint)presentatie is op de site te downloaden. In deze presentatie wordt ingegaan
op Kanalenlijst Hans, een combinatie van boeketten voor satelliet, kabel, Digitenne en vele
streams. Op het item streams ging Dolf Grünbauder nader op in.
‘Professor Dolf’ legt in een technisch college uit hoe ‘dode streams’ met behulp van door
hem en zijn maatje Peter ontdekt kunnen worden. Een lesje programmeren voor
gevorderden… De basis is Kanalenlijst Hans. In de lijst van 16 oktober stonden meer dan
5.000 streams. De heren hebben een combinatie van software ontwikkeld. Deze worstelt
zich als het ware in drie fases door de boeketten met streams en haalt bij iedere fase
potentiële fouten er uit.
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Na vele uren worden dan de niet meer werkende streams verwerkt in een Excell-bestand. Dit
moet dan nog handmatig gecontroleerd worden. Men werkt nog door aan perfectioneren
want het aantal onterechte uitvallers is te groot.

Na alle presentaties werden in ‘de knutselhoek’ nog een aantal praktische zaken voor
sathobbyisten gedemonstreerd. Ook werd er getest of the Joyne module werkte in enigma2
ontvangers, Een Vu+ Solo 4K en een Mutant HD51 4K beide voorzien van OpenPLI 6
werkten beide probleemloos met de Joyne CI module. Zie hier voor de video, ga naar 1 uur
30 minuten. Al met al voor de aanwezigen een zeer leerzame dag.
Op de site van De Transponder zijn drie videopresentaties (opening door Emiel, presentatie
Jan over Joyne en Dolf over script) toegevoegd. Ook zijn vier powerpoint-presentaties
beschikbaar (Tooway: internet via satelliet, Kanalenlijsten bewerken, Joyne en de opening).

(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
 Drie NPO-themakanalen krijgen in 2018 een nieuwe naam en nieuwe programmering.
NPO Cultura wordt NPO 2 Extra, jongerenkanaal NPO 101 wordt NPO 3 Extra en NPO
Best wordt in de avonduren (na NPO Zapp Extra) voortaan NPO 1 Extra. Bron: TotaalTV;
 De Italiaanse publieke omroep RAI komt begin 2018 met een 24/7 Engelstalige tvzender. Deze zal behalve nieuws, sport en documentaires verslag doen van het leven in
Italië. Bron: BBTVnews;
 AFN (American Forces Network) gaat over op hd. Half november begint men aan het
deel aan de Grote oceaan om eind dit jaar overal ter wereld op hd over te zijn. Europa is
12 december aan de beurt. Bron: AFN op FB. Schema via de folder hier te zien;
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Nederland heeft drie ‘poorten’ airport Schiphol, seaport Rotterdam en brainport
Eindhoven. Voor deze laatste regio is voor expats recent een Engelstalige radiozender
gestart: Radio 4 Brainport. Doelgroep: expats. Zowel te beluisteren op AM 747 (kleine
mast in Aalst-Waalre, net onder Eindhoven), via internet en via DAB+. In juni kreeg men
een licentie. Het innovatieve: er is geen radiostudio, alle presentaties vinden plaats vanuit
the cloud. In de programma’s is ruimte voor nieuws, cultuur en innovatie. Hoofdtaal is
Engels maar er zijn ook Nederlandstalige programma’s. Bron: Radio 4 Brainport en
Omroep Brabant. De stream (in .pls-formaat) is via VLC of de site te beluisteren;



Zusje van Radio 4 Brainport is Euregio Radio. Deze zender is wel Nederlandstalig. Men
richt zich met het nieuws op Zuidoost Brabant en Noord Limburg. Via de site te
beluisteren;
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Radio Caroline, ooit beroemd als zeezender, is gestart met testuitzendingen via de
middengolf: 648 AM. Een zwakke zender, 1 Kw, maar door de positie aan de Engelse
oostkust ook te ontvangen in westelijk Vlaanderen en zuid Nederland, aldus Radiovisie.
De zee is immers vochtig hetgeen een groter bereik met minder vermogen mogelijk
maakt. Caroline maakt gebruikt van een oude zendmast van de BBC, dus zijn de BBC en
Caroline thans ‘goede vrienden’, concludeert Radiovisie;. De terugkeer van Radio
Caroline werd al verwacht, getuige dit bericht van Ofcom (UK) van juni 2017. Meer
nieuws uiteraard ook op de site van Radio Caroline. Hier staat ook meer te lezen over de
historie van 648 AM, een frequentie die al tijdens WO II door de BBC werd gebruikt. De
laatste BBC-zender was die van de Word Service. Zie ook hier. Testuitzending gehoord?
Stuur dan een bevestiging (Reception Report);



Op 1 januari gaat in België ValuesTV van start. Een mediaportaal met niet alleen een tvzender (eind 2017 op te starten, via de kabel) maar ook een radiozender (via DAB+) en
een streaming portaal (o.a. tv en radio zijn daar ook online beschikbaar) en een online
magazine. Bron: Valuestv en Radiovisie.

Astra 19,2 oost
 Teleshopzender QVC Deutschland komt rond de jaarwisseling op Astra 19 oost met een
UHD-versie. Bron: InfoDigital;
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TV Vlaanderen is Elevensports 1 (via Astra 19,2 oost) en 2 (via Astra 23,5 oost) gaan
doorgeven. Elevensports 3 zal nog volgen;



Mont Blanc Live TV zendt thans in hd uit, fta te ontvangen (zie hier);



Cordoba TV, Spanje, fta;



Romance TV vertrok.

Astra 23,5 oost
 Elevensports 2, TV Vlaanderen, sport, code;
 FOX Sports EDL 3 sd weg, de hd-versie blijft;
 Film 1 Family in plaats van Film 1 Comedy & Kids, CD, code.
Astra 28,2 oost
 iON TV, Aziatisch, fta;
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Colors HD, India, code;
Heart TV Xmas, muziek, fta;
Faith UK, reli, fta;
GNTV, reli, fta;
Quest Red (en +1) nu (tijdelijk?) fta.

Hotbird 13,0 oost
 Kazakh TV, Kazakstan, fta;





MTV Polska, in plaats van Viva Polska, code;
AL SHARQIYA HD, Irak, fta;
Marcopolo, Italië, fta;
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Radio Javan HD, Arabisch, fta.

Eutelsat 9B, 9,0 oost
 Op de site van Arobantennebouw is een nieuwe footprint geplaatst over de ontvangst van
Joyne in Europa. De bron is niet bekend. Sprietje verwijst er op S4A naar. De footprint
lijkt erg op die op de site van Joyne staat (klik bij de rubriek ‘Ontvangst’ aan: “Waar en
hoe kan ik JOYNE ontvangen?”);
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Noot: tijdens de open dag van De Transponder kwam de vraag of een gewone Enigma2
ontvanger met de CI-module van Joyne goed werkt. Dit blijkt het geval, zie hier voor de
video, ga naar 1 uur 30 minuten. Emiel en Ronald testen daar met twee ontvangers.

Kabel, DAB+ en streams
 Ziggo heeft nieuwe software voor de Mediabox XL. Versie 3.4.2 moet verbeteringen
geven bij navigatie, on demand kijken en opnemen. Bron: TotaalTV;
 De Franse taal leren kan via een app op de Ziggo Mediabox. De app heet 7 Jours sur
La Planète. Deze is ontwikkeld samen met TV5Monde. Ziggo had al de app TV
Française met Franse publieke zenders en Arte-franstalig. Bron: TotaalTV. Zie ook de
promo (YouTube);



Op 1 november heeft Classic FM haar uitzendingen via DAB+ gestaakt. Reden: men
maakte gebruik van de capaciteit gehuurd door Talpa Radio. Deze gaat andere
radiozenders in een hogere geluidskwaliteit aanbieden een heeft daarvoor ruimte nodig.
Beter worden: Radio 10, Radio Veronica, 538 Top 40 en Sky Radio Xmas. Bron: Classic
FM en BM. NB: de vier zenders van Classic FM zijn ook beschikbaar via Kanalenlijst
Hans (radio, stream NL Nationaal en stream Klassiek). Classic FM werd eerder deze
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maand door TMG verkocht aan platenlabel en muziekuitgeverij Challenge Records.
Daarmee zou het voortbestaan zijn veiliggesteld. Bron: Villamedia;



De VID (Verkeersinformatiedienst) heeft op haar website de webcams voorzien van
nieuwe streams. Eerst moet men een (lange) reclame tolereren en daarna start de
webcam van de betreffende auto(snel)weg. Helaas zijn de stream-url’s wisselend en
daarom niet meer geschikt voor opname in Kanalenlijst Hans. Jammer want het betreft
eigenlijk toch een publiek betaalde dienst!;



Omroep Zeeland is via kabelaar Delta nu ook in hd te zien. Bron: Omroep Zeeland en
BM;



Lokale radio via DAB+. Het kan, maar voor een goede ontvangst zal, zeker in een
stedelijk gebied, gewerkt moeten worden met een hoog vermogen. Beter één sterke
22 november 2017 specials@detransponder.nl
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zender dan meerdere laag-vermogen-zenders. Dit is de conclusie uit een in augustus
uitvoerde pilot door Den Haag FM en Broadcast Partners. Gebied: Den Haag en Rijswijk.
Bron: Broadcast Partners en BM;. Voor de geïnteresseerden is het hele testrapport hier
te downloaden;



Ook elders in Nederland wordt DAB+ voor lokale omroepen getest. Sinds 11 oktober zijn
RTV Apeldoorn, Loostad Radio, Veluwe Centraal en Kerkradio Apeldoorn via DAB+ te
beluisteren (kanaal 10D). Bron: Broadcast Partners;. De SLOA (Almere) begon 10
november in DAB+. Samen met Rebecca Radio en Dutch Beats Radio. Het betreft een
tijdelijke vergunning;



Studio040, GLOW FM, Radio Son & Breugel, Omroep Best, Omroep Veldhoven,
VOS FM en het Engelstalige Radio 4 Brainport zijn sinds 17 november in DAB+ in de
regio Eindhoven te horen, zo bericht Studio040. De zendmast staat op de stadhuistoren
van Eindhoven. Zeker tot 1 januari 2018 test men. Een ontvangstrapport kan hier worden
doorgegeven.

Reacties van lezers
De publieke omroep van Oostenrijk, ORF. We schreven dat deze fta gaat maar dat wel een
cam module nodig is. Zeeteefje en Tech vulden dat aan. Tech: “ORF gaat inderdaad iets
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‘kaartloos’ aanbieden, het betreft, zoals hierboven al opgemerkt, een ci met embedded kaart,
net zoals Joyne en M7 al doen. Je hebt dus wel een CI slot in je ontvanger nodig, de
bestaande kaarten blijven gewoon werken.”
In het vorige nummer hadden we als uitsmijter (dus niet serieus bedoeld!) een item over een
superantenne van TV Fox. Lezer Peter stuurde deze link naar het forum van AVROTROSRADAR. De conclusie: het is een gewone DVB-T-antenne. De advertentie is nep, stink er
niet in. Ook internationaal is er verontwaardiging, zie deze link naar BrightReviews waar
consumenten, ook uit de USA, het product afkraken. Beter: de leverancier. Servicedesk
onbereikbaar en klachten worden niet afgehandeld. U bent dus nogmaals gewaarschuwd!

Reactie van lezer Ben: DM900, image-test
Op onze oproep eens een eigen ervaring in te sturen reageerde Ben. Hij heeft een
Dreambox DM900 en maakt veel gebruik van streams, met name die uit Indonesië. Maar
welk image kan dan het beste gebruikt worden? Voor de DM900 is geen OpenPLi
beschikbaar, dus moest hij op zoek naar alternatieven. Ben stuurde het volgende verslag.
“Mijn ervaringen met images voor de DM 900, 24-10-2017.
OpenATV 6.0
Softcam installeren: via een ipk bestandje in de map /tmp
iptv kanalen werken wel, maar niet zo snel
Bij een beetje snel zappen blijft de verlichting van de afstandsbediening branden, en kan
men niets meer doen met de afstandsbediening.
Oplossing: batterij er even uithalen en dan werkt het weer.
Conclusie: niet geschikt voor mij.
OpenHDF 6.2
Softcam installeren: via de blauwe knop, is al netjes voorbereid in het image.
Iptv kanalen werken goed en snel.
Een mooi en fris uitziende moderne image met de standaard skin.
Conclusie: ben er zeer over te spreken tot nu toe.
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Newnigma
Een stabiel image.
Softcam installeren: die optie is tijdens de installatie van het image mogelijk.
Iptv kanalen werken niet allemaal vanwege de inmiddels iets verouderde gstreamer versie.
Conclusie: als de gstreamer geupdate zou worden, dan is dit een aanrader wat stabiliteit
betreft.
Natuurlijk moet ik die OpenHDF langer draaiend hebben. Maar tot nu toe, samen met de
vertrouwde Newnigma aanraders.
Conclusie over de Dreambox 900 HD.
Een kleine maar fijne receiver. Zapt snel, een gevoelige, maar géén overgevoelige tuner. En
een fijn in de hand liggende afstandsbediening (met verlichting) een grote verbetering t.o.v.
voorgaand model.”
Ben stuurde ook nog een filmpje over de werking van de afstandsbediening van de DM900.
Als men een toets aanraakt gaat even het woord ‘Dreambox’ aan de onderzijde branden. Het
filmpje is via deze link te bekijken. NB: deze link werkt met beeld alleen via Internet Explorer.

Vragen van lezers: drie 4/1-DiSEqC-switches voor twee tuners
Lezer Ben heeft een DM900 met twee tuners. Hij wil een van de tuners gebruiken voor een
Unicable-lnb. Op de andere tuner-ingang wil hij acht lnb’s zetten die door middel van 4/1switches en een ‘voorswitch’ worden teruggebracht. Zie afbeelding.
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Zijn vraag: kan dit en hoe moet ik het instellen? Gerard geeft antwoord.
Zoals in deze afbeelding kan het wel maar dan heb je een dure UnCommitted switch nodig
en is moeilijker in te stellen. Deze UnCommitted switch kost circa € 39,- (exclusief
verzendkosten, zie bijvoorbeeld hier). Het betreft een Uncommitted professionele 2/1 switch
inclusief buitenbehuizing uitsluitend te gebruiken voor DiSEqC 1.1 situaties. De switch
plaatst men vóór twee optionele DiSEqC 1.0 switch om deze aan te sturen. De tuner dient
dan wél DiSEqC 1.1 te ondersteunen,
In mijn optiek is het handiger en voordeliger om 8/1 switch te kopen en wel de 8/1 DiSEqC
switch S8/1PCP-W2 (P.168-W) (DiSEqC 1.1). Zie bijvoorbeeld hier. Deze 8/1 DiSEqC-switch
moet je instellen op DiSEqC 1.1 met behulp van de dip-switches die aan de zijkant zitten. Zie
het instellingsschema. In dit schema zie je ook hoe die in OpenPLi aangesloten moet
worden. Heb je een andere image dan zal dat vermoedelijk wel hetzelfde zijn.
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NB: mocht je dit toegestuurd willen hebben dan e-mail naar specials@detransponder.nl.

Wetenswaardigheden


In het vorige nummer schreven we over de software van Unlocator om met name
streams te zien die ‘last hebben’ van geoblocking. Een andere manier van foppen is het
gebruik van een VPN-verbinding via een VPN-provider. Een test uit oktober is hier te
lezen. De uitslag is een mix van testen op punten als snelheid, gebruiksvriendelijkheid,
prijs, betrouwbaarheid en privcay;



Het zendstation Lopikerkapel staat weer te koop. Het lukt KPN niet een koper te vinden.
Het Omroep Zender Museum moest al vertrekken. Een deel van de collectie is
opgeslagen in de Gerbrandytoren (zendmast IJsselstein) maar is daar niet te bezichtigen.
Bron: Mediamagazine;
NL Ziet biedt per 26 oktober ook live twaalf belangrijke tv-zenders aan: NPO, RTL en
SBS-groep. NL Ziet begon als ‘uitzending gemist’ en heeft haar abonnementsprijs met de
twaalf live zenders (nog) niet verhoogd (€ 7,99 per maand). Daarmee is het een
concurrent geworden voor andere tv-aanbieders. Kijken via internet op ieder device: tv,
pc, tablet of smartphone;





Op 26 oktober heeft het EU Hof van Justitie het eerdere besluit van de Europese
Commissie over de fusie UPC met Ziggo nietig verklaard. De Europese Commissie zou
niet genoeg hebben gekeken naar de concurrentie op de tv-markt. Hoewel nu het
goedkeuringsbesluit nietig is wil dit nog niet zeggen dat daarmee ook de fusie dat is. En
de EC kan nog in hoger beroep gaan. VodafoneZiggo gaat met de EC in gesprek. De
zaak was destijds aangespannen door KPN. Deze stelde zich nu ‘tevreden’. Bron o.a.
RADAR en Telecompaper;
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En weer acties van de Stichting Brein tegen IPTV-aanbieders. Zo moest Moviestreamer
(uit Leusden) de verkoop van illegale IPTV-pakketten en software staken (zie hier) en
werd de torrentwebsite ‘alles-gratis.biz’ uit de lucht gehaald (zie hier). Eerder liet BREIN
al twee andere sites sluiten (Movies2explore en Music4you);



Canal Digitaal gaat hybride, stelt HBBTVnews. De provider gaat haar aanbod ook
beschikbaar stellen aan klanten die alleen IPTV afnemen (“Now the company is offering
its channel bouquet also to IPTV-only customers. For this offer, the company will work
with several IPTV partners, the first one being M7’s Online.nl service.”). Zie voor het
aanbod van IPTV (via het KPN netwerk) via Online.nl deze link. Bron ook: Telecompaper;
Joyne adverteert via TV Oranje. Bron: S4A en te zien via YouTube;





Lifi (Light Fidelity) staat voor internet via licht(golven). Over enkele jaren kan dit al een
feit zijn. Meer over lifi op de site van het Agentschap Telecom. Lifi, de nieuwe wifi;



Eerder schreven we over de nieuwe DAB+ verdeling in België. Radio Maria viel uit de
boot, ze krijgt per 1 januari enkel een FM-frequentie. Maria trekt nu naar de rechter. Bron:
Radio Maria België en Radiovisie.eu;
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De NPO brengt vernieuwde apps voor Android- en Apple-TV naar verwachting in het
eerste kwartaal 2018 uit. De prioriteit lag op de nieuwe website. Deze ging in de zomer
live. Aan de apps wordt nog gesleuteld. Bron: Spreekbuis;



Onder de naam Antenne TV gaat TV Vlaanderen de Vlaamse commerciële zenders ook
via DVB-T2 aanbieden. De Vlaamse publieke zenders zijn al fta via DVB-T te ontvangen.
De abonnementsprijs zal lager liggen dan de pakketten voor de satelliet. De dienst start
naar verwachting eind december. Vanaf medio december zullen er losse CI+ modules te
koop zijn voor € 39,- of een complete ontvanger voor € 99,-. De T2-distributie vindt plaats
via de dertien zenders van Norking in Vlaanderen en Brussel. Met een kleine DVB-Tantenne zou het signaal te ontvangen zijn. Dit is ook interessant voor inwoners van zuid
Nederland. Bron: TV Vlaanderen en BBTVnews;
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Er komen twee nieuwe Türksat-satellieten: de 5A op 31 oost en de 5B op 42 oost. De
opdracht voor de bouw is 9 november gegeven door Türksat aan ‘Airbus Defence and
Space’. De satellieten zullen in 2021 naar verwachting operationeel zijn. Bron: Airbus en
Infodigital;



NL Connect meldt dat de aanpak van illegaal televisie-aanbod succesvol is. Zo’n 80%
van de illegale aanbieders is in anderhalf jaar tijd verdwenen. Er is een verschuiving nu
naar illegale IPTV-streams. Deze worden onder andere via apps aangeboden en zijn
moeilijker te bestrijden. Connect NL is een vereniging van kabelbedrijven en tvaanbieders;



In de UP/DOWNLINK van september hebben we de site van Canal Digitaal genoemd
waar een vergelijking staat tussen deze aanbieder en Joyne. Nu zijn er meer verschillen.
Rob van der Does noemt in het OpenPLi-forum onder andere: “Joyne vereist het gebruik
van een CAM; gedecodeerd opnemen is daarmee niet mogelijk.” Zie voor meer
verschillen en de discussie dit en volgende items op het forum. Zo schrijft Tech dat er
een update voor de CI-cam komt “zodat er meer dan één kanaal op dezelfde TP kan
worden opgenomen.”;
Zo’n 500 Nederlanders blijken illegaal gebruik te hebben gemaakt van Ziggo internet en
tv, aldus o.a. De Telegraaf. Voor eenmalig € 150,- kochten zij een gekloond modem. Drie
Rotterdammers zijn opgepakt, een van hen werkte bij Ziggo. Ze worden verdacht van
computervredebreuk en oplichting. Een 500 nog niet gebruikte modems, € 10.000,- en
diverse auto’s zijn in beslag genomen. De Nederlandse politie kreeg een tip van de
Canadese politie. De ‘illegale modems’ zijn inmiddels ‘uit de lucht’ gehaald, schrijft
RADAR;
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‘Houdoe en Welkom’. Onder dit motto worden ex-klanten van OnsBrabantNet door KPN
welkom geheten in het digitale tijdperk. KPN als nieuwe eigenaar biedt geen analoge
diensten meer aan. Abonnees moeten daarom soms fors investeren in nieuwe
apparatuur. Denk aan een nieuwe tuner. De oude analoge kan niet meer gebruikt
worden. KPN gaat dit stapsgewijs (plaats voor plaats) doorvoeren. Bron: ED. Volgens
TotaalTV heeft Ziggo nog geen plannen het analoge aanbod uit te schakelen;



CAIW en Delta worden mogelijk gefuseerd. De ACM moet nog toestemming geven. Het
gefuseerde bedrijf is dan in handen van een Zweedse investeringsmaatschappij. Bron:
Tweakersnet en Delta;



Houdt ‘seniorenzender’ Radio Minerva (Antwerpen) haar FM-frequentie of is men deze 1
januari kwijt? Vier zenders strijden om één frequentie. ATV bericht hierover (zie hier).
Radio Minerva is ook te beluisteren via de online stream, via de site van Minerva en
opgenomen in Kanalenlijst Hans (audio, België regionaal). Aanrader. Minerva is een van
de 80 Vlaamse zenders die in onzekerheid verkeren (zie hier);



De inkomsten van de STER dalen. Veel adverteerders kiezen voor online op sites
adverteren (Facebook, Google). De NPO wil daarom meer geld van het Rijk (zie hier);
ProSiebenSat1 heeft haar contract met SES verlengd. Op Astra 19,2 oost blijven de sdzenders fta te ontvangen. De hd-zenders gecodeerd via HD+. Het gaat om ProSieben,
Sat.1, kabel eins, Sixx, Sat.1 GOLD, ProSieben MAXX, Kabel eins Doku en de regionale
programma’s van Sat.1;





De DM920 zal begin december leverbaar zijn, bericht TotaalTV;
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De stichting BREIN heeft alle haar bekende aanbieders van abonnementen voor toegang
tot geripte IPTV kanalen gewaarschuwd dat zij moeten controleren of de links die zij naar
die kanalen (en eventueel andere content) leveren wel naar legaal aanbod gaan (zie
hier). Inmiddels zijn al 170 illegale aanbieders van illegale mediaspelers en/of IPTVabonnementen gestopt.

Hardwarenieuws
Xsarius Sniper (ook wel: Octagon XS88)
Jarco Kriek heeft op een test op de site van Satellite Magazine geplaatst van de Xsarius
Sniper. De test staat ook op de site van TotaalTV. Hierna enkele bijzonderheden.
De Sniper is een zeer kleine ontvanger (“past in de palm van je hand”) voor een kleine prijs
(€ 79,-) maar met bijzondere prestaties. Zo kan deze ontvanger Franse en Italiaanse zenders
op de Eutelsat 5 west ontvangen, zonder kaart. Dit omdat de ontvanger multistream kan
verwerken.
Andere bijzonderheden: ondersteuning fastscan, mogelijkheid KODI te installeren, koppelen
aan een thuisnetwerk (mediaspeler) of internet, een zeer gevoelige blindscan. Deze pakt ook
gevoelige SCPC-signalen. Geen CI-slot, dus niet geschikt voor Joyne.

De ontvanger is geschikt voor HEVC (H.265) maar kan geen UHD weergeven. Van OpenPLi
of OpenATV is (nog) geen image beschikbaar.

Softwarenieuws
Dreamset 2.4.12
Op 22 oktober verscheen een nieuwe versie van Dreamset: 2.4.12. Hier te downloaden.
Wijzigingen zijn o.a. het beter inlezen van m3u-files en het automatisch verwijderen van lege
ruimtes (boeketten of achter een marker waar niets staat).
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Drie soorten systeem instel menu’s in OpenPli 6.0 stable release
Recent heeft OpenPLi versie 6.0 ‘Stable release’ uitgebracht. In deze versie is iets nieuws
geïntroduceerd. Je kan het menu instellen op de vaardigheden van de gebruiker
(‘Toegangsniveau instellen’) waardoor er meer of minder menu-instel-opties te zien zijn.
Er zijn drie niveaus: ‘Normaal’, ‘Geavanceerd’ en ‘Expert’.

Dit instellen gaat via: Menu – Instellingen – Systeem – Diverse instellingen. Vergeet niet op
de groene knop (Bevestigen) te drukken om de aanpassing op te slaan.

EPG instellen bij OpenPLi
In augustus 2016 schreven we in de UP/DOWNLINK over het instellen van de EPG bij
OpenPLi. Inmiddels is OpenPLi veranderd. De ‘Stable release’-versie 6.0 heeft een andere
indeling van het menu. Reden om de tekst over het instellen van de EPG hierna actueel nog
eens te brengen.
Grafische Multi EPG bij OpenPLi instellen als voorkeur
Standaard (default) geeft OpenPLi de Multi EPG weer als je op INFO/EPG-knop drukt.
Sommige mensen geven echter de voorkeur aan de Grafische Multi EPG weergave. Wil je
deze toch hebben dan kan je die bereiken door de INFO/EPG toets langer ingedrukt te
houden en dan uit het lijstje wat je dan te zien krijgt, de Grafische Multi EPG te selecteren.
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Dit is wat omslachtig als je steeds gebruik wil maken van de Grafische Multi EPG. Wil je de
Grafische Multi EPG direct oproepen als je kort op de INFO/EPG toets drukt dan kan je dit
instellen via een aanpassing via de ‘Hotkey’-functie. Zie ook: https://wiki.openpli.org/Hotkey.
Meer uitgebreid omschreven ga je als volgt te werk:







controleer vooraf of je OpenPli 6.0 in de ‘Geavanceerd’ of ‘Expert’-mode hebt staan
om de ‘hotkey’ mode zichtbaar te krijgen. Hoe je dit doet hebben we hierboven
beschreven (zie ‘Drie soorten systeem instel menu’s in OpenPli 6.0 stable’;
dan ga naar ‘Menu-instellingen-systeem-expertinstellingen-hotkey’ (eventueel op de
groene knop drukken: ‘Activeer extra toetsen’ om de uitgebreide lijst zichtbaar te
maken);
dan zoek je in de rij ‘Info (EPG)’;
dan in het EPG dropdownmenu kiezen voor ‘Grafische Multi EPG’. Je ziet dan in het
linker scherm staan ‘Grafische Multi EPG’.

En tot slot de groene knop ‘Opslaan’.
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Mocht je in het linker scherm meerdere teksten/functies zien dan kun je die eventueel
verwijderen door in het rechterscherm de opties(s) te selecteren die je NIET hebben wil en
op de OK knop drukken waarmee je die optie verwijdert. Je moet dus alleen de optie
‘Grafische Multi EPG’ overhouden.

OpenPLi stable release
De definitieve versie van 6.0, de stable release, is een feit. Upgraden van voorloper rc naar
de stable release-versie gaat niet, men zal moeten flashen.
Ook voor het downloaden van nieuwe kanalenlijsten heeft men de nieuwe stable release
nodig. De eerdere versie wordt niet meer ondersteund. Beter: de feed is weg (zie hier).
Op het forum viel te lezen dat ondanks de term ‘stable’ in stable release er nog genoeg
gesleuteld werd aan ‘builds’. Tot in de nachtelijke uren: “We zijn het hele weekend met twee
man aan het vechten geweest met de release build en de buildserver, ik lag pas om 6 uur jou
tijd op bed.

”

Ook viel te lezen dat er kennelijk al gedacht (gewerkt?) wordt aan versie 6.1: “In 6.1 komt er
geen progress box maar een console output voor alle boxen”. Waarvan akte. Ook zal in
versie 6.1 een multiboot-functie voor onder andere de Mutant HD51 actief worden. Het
bestand staat er nu al maar dit is enkel voor testdoeleinden.
Een waarschuwing voor bezitters van de Xtrend ETxxxx-receivers uit de 8-, 9- en 10K-reeks.
Bij de stable release werkt de overscan wizard niet goed (= het testscherm met de pijlen naar
de hoeken, als het ware om het beeld 100% vullend te krijgen). Ook zijn er problemen met
de GUI (Grafic User Interface: de weergave van menu/plaatjes enzovoort) en het volume.
Men kan dan beter de stable release versie 4.0 flashen. Check even de site van OpenPLi
alvorens te flashen.

De software updates van de stable release is niet dagelijks. WanWizard deelde ons het
volgende schema mee: “De stable update builds draaien eens per week, 4-release in de
nacht van zaterdag op zondag, 6.x-release in de nacht van zondag op maandag. Tenzij er
ernstige redenen zijn om er tussendoor een te starten.”
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USTVnow
Interesse in Amerikaanse zenders? De satellieten gericht op the USA kunnen we in Europa
niet pakken dus zullen we het moeten doen met streaming. Dat kan bijvoorbeeld via de site
USTVnow. Deze biedt een aantal Amerikaanse zenders gratis aan. Eerst een proefperiode,
later betalen. Lees er meer over op de Wiki-pagina’s van OpenPLi (zie hier).
Het is mogelijk een free-account te maken en dit via een pc/laptop/enzovoort in te vullen. Je
kunt dan 45 dagen zeven zenders ((ABC, CBS, NBC, Fox, CW, My9 en PBS) via je device
(pc enzovoort) kijken. Na een upgrade veel meer zenders. Dan moet je echter wel betalen.

Er is echter ook een alternatief om te kijken via je satellietreceiver. Hiervoor dien je twee
bestanden te installeren:



de app ‘Serviceapp’. Te vinden bij Applicaties onder ‘Serviceapplicaties’. Let wel: dit
installeren gaat bij OpenPLi alleen met de laatste versie (stable release);
de app ‘USTVnow 1.1’. Te vinden op het forum van OpenPLi (zie hier).

Als het gelukt is de Serviceapp te installeren dan vind je deze onder Menu, Instellingen,
Systeem bij Serviceapp. Open deze. Verander in de eerste regel ‘origineel’ in de optie
‘serviceapp’. Zet in de tweede regel bij Player: exteplayer3. Opslaan. Noot: Serviceapp lijkt
ook het openen van andere streams te verbeteren: installeren dus!

Je bent dan klaar voor stap 2: het ipk-bestand USTVnow installeren. De te zetten stappen
voor installatie van het ipk-bestand: downloaden, op een (lege) usb-stick zetten, usb-stick in
je ontvanger, pop-up scherm afwachten, installeer het ipk-bestand, herstart je receiver.
Onder Applicaties zie je dan de nieuwe plugin van USTVnow.
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Als je hier op klikt komt er een nieuw scherm.

Je ziet dat hier je e-mailadres en een wachtwoord moeten worden ingevuld. Je krijgt je
password van USTVnow toegezonden als je je op hun site registreert. Gratis (voor 45
dagen).

Registreren kan via Facebook, Goolge+ of een e-mailaccount. Wij kozen voor dat laatste en
kregen enkele seconden later een bevestiging gemaild.
Vul bij de app je e-mailaccount en gekozen wachtwoord in. Sla die op (groene toets).
Vervolgens op OK klikken en er worden ‘services’ ingelezen. Zeven tv-zenders. Aan je
kanalenlijst komt onderaan een nieuw boeket van USTVnow met de zeven zenders.

Klik op een zender en de stream zou, als alles goed is geïnstalleerd, moeten starten.
Let op: na 11.00 uur (CET, onze tijd) wijzigen de stream-url’s. Je zult dan even de app
opnieuw moeten oproepen en op OK klikken. Dan worden de actuele stream-url’s gemaakt.
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De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 25 november,
aanvang 11.00 uur, einde 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35,
7328 AX Apeldoorn. Zie voor de volgende dagen 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
Er is een site die informatie geeft aan Nederlanders die in Frankrijk wonen: Nederlanders.fr.
We zagen op deze site een verwijzing naar de UP/DOWNLINK. (zie hier). Alleen die van juli?
Martin 71, je mag gerust alle nummers linken… Als je in de zoekfunctie van deze site het
woord ‘satelliet’ of ‘schotel’ intypt volgt er meer nieuws en vragen over satellietontvangst in
Frankrijk.
Volgende maand is het december. De tijd van cadeautjes en opmaken van verlofdagen.
Wellicht kun je jezelf een cadeau doen door in de extra vrije tijd eens een DAB-antenne in
elkaar te zetten. Je hebt er enkel wat coaxkabel en een aansluitplug voor nodig.
Op de site van DAB-tuners staat een aardige handleiding, zie hier. Succes!
Op de site worden ook veel DAB+-radio’s getest, zie hier.
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Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK!

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