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Het is weer maart. We hebben nog wat sneeuw op onze schotels gehad maar het ergste 
leed moet nu wel geleden zijn. Op onze oproep eens WD-40 te testen is geen reactie 
gekomen. Mogelijk was het te koud. Voorjaarsklusje? 
 
In dit nummer onder andere: 

 IPTV vaak gewoon legaal; 

 Youfone TV gestart; 

 Freenet TV gaat ook via Astra 19,2 oost; 

 Ziggo stopt nu echt gefaseerd met analoge tv; 

 Nieuwe CCcam voor receiver met ARM processor; 

 Koppel eens twee rotor-motors… 
 

En natuurlijk veel kanalennieuws en leuke wetenswaardigheden. 
 
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 algemeen 

nieuws over kabel, DAB+, DVB-T(2) en streams.  

Algemeen omroepnieuws 

 Liefhebbers van Radio Mi Amigo opgelet. Van zaterdag 31 maart 07.00 uur tot zondag 1 
april 18.00 uur is de speciale website The Mi Amigo Revival Weekend in de lucht met 

tal van opnames van dit voormalige zendschip. Zie voor meer informatie bij Radiovisie; 

 
 

 Zoveel om te delen. Dat is de nieuwe slogan geworden van VTM na ‘je beleeft het hier’. 

Reden: “Zo willen we ons aanpassen aan de nieuwe manier van tv-kijken en de 
tijdsgeest van vandaag.” Bron: VTM; 

 
 

 De Duitse omroep ZDF houdt het voor mogelijk vanaf 2022 haar programma’s ook in 
UHD via kabel en satelliet aan te bieden. Bron: InfoSat; 

 
 

 JimJam is 1 maart gestopt in Nederland. Dus niet meer te zien via Canal Digitaal en via 

diverse kabelproviders; 
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 Via welke provider blijven de zenders van de Franse TF1-group (TF1, TMC, TFX, TMC 

Series & Films & LCI) te zien? De TF1-group had geen geld genoeg meer voor de 
continuering van de verspreiding via Canal+ en verloor zo veel kijkers. De Franse media-
regulator CSA greep toen in. TF1 is nu weer via Canal+ te zien (Astra 19 oost). De TF1-
group zoekt nu naarstig naar alternatieve inkomsten. Zie o.a. BBtvnews en TotaalTV; 

 

 
 

 De Scientology-kerk is in the USA op 12 maart een eigen tv-kanaal begonnen. Onder 

andere met een app te zien. Bron: Scientology. 

 
 

 

Astra 19,2 oost 

 Op 1 april stoppen de sd-uitzendingen van de diverse tv-zenders uit Beieren. Deze 

zenders zijn sinds 1 oktober allemaal al in hd te ontvangen. Bron: InfoSat. In het vorige 

nummer hebben we al bericht dat ook ARD en ZDF medio 2020 stoppen met de sd-

variant van hun zenders op Astra 19,2 oost; 
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 Travel XP UHD wordt gebracht door Sky Germany en HD+. Deze zender heeft sinds 28 

februari ook Duits als taal. Bron: Infosat. 

Astra 23,5 oost 

 Canal Digitaal stopte met JimJam en Outdoor Channel HD. Toegevoegd werd 

DocuBox. Een documentairezender over natuur. In HD. Nou ja hd… de beeldkwaliteit is 

eerder sd (seer droevig…). Zie ook TotaalTV; 

 FOX Sports 2 HD int. ging naar een andere frequentie; 

 Cartoon Network voor Tsjechië, code; 

 Op 11934 V verschenen MTV NL, Nick/Spike, Comedy Central, code. Reden: de 

versterkte samenwerking tussen Viacom Benelux en de M7 Group. Gevolg daarvan is 

dat Nickelodeon en Spike als zelfstandige 24/7-zender voor abonnees van Canal Digitaal 

beschikbaar komen (BroadcastMagazine); 

 

 Ook verschoof Canal Digitaal enkele MTV-zenders (MTV Music, VH-1 en VH-1 Classic) 

naar 11973 V op Astra 19 oost, officieel actief 27 maart (TotaalTV).  

 

Astra 28,2 oost 

 op 22 februari moest Freesat de doorgifte van Channel 4HD staken. De sd-variant blijft 

wel te bekijken. Ook All4 moest stoppen maar blijft als VOD. Bron: Freesat; 

 

 More4 HD en TG4 HD verdwenen; 

 Zee TV, India, code; 

 Iran International HD, fta; 
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 Colors en Rishtey Cine, nieuwe frequentie, code. 

Hotbird 13,0 oost 

 Jin TV, test, fta; 

 

 Lalish, fta; 

 Radio Orbital, Italië, fta; 

 Amici Animali HD, Italië, fta; 

 

 Cine Sony, Italië, Tivusat, code; 

 WE1 TV, test, fta. 
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Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T(2), AM en streams 

 De resultaten van de DAB+ pilot voor lokale omroepen heeft uitgewezen dat dekking op 
streekomroepniveau met laag vermogen goed mogelijk is. Uiteraard is maatwerk nodig: 
stedelijk en landelijk gebied verschillen, zodat een andere configuratie nodig is. Het 
evaluatierapport is hier te downloaden. Bron: OLON; 

 
 

 SLAM! heeft een nieuwe stream toegevoegd: SLAM!40. In feite het programma SLAM!40 

dat zaterdags van 16.00 tot 19.00 uur te beluisteren is, thans 24/7.Bron: NL 
Medianieuws; 

 Ziggo biedt de Extra Mediabox XL wegens teveel technische problemen niet meer aan. 
Deze ontvanger kon door klanten gekocht worden voor een extra tv-toestel. Hoe en 
wanneer de problemen verholpen zijn kon niet worden verteld. Bron: Tweakers en 
TotaalTV;  

 
 

 Volker Wessels Telecom heeft de opdracht gekregen voor de ombouw en toekomstig 

beheer van de meer dan 50 DVB-T2-zendmasten in Nederland. Men begint in het 
voorjaar al om uiterlijk, stapsgewijs, april 2019 klaar te zijn. Bron: TotaalTV; 

 Ziggo gaat starten met het gefaseerd uitschakelen van analoge tv. We hebben hier 

eerder over bericht. Op 8 maart bracht Villamedia nog eens een bevestiging n.a.v. een 
bericht van VodafoneZiggo zelf. De start is april 2018. Wanneer de eigen regio aan de 
beurt is kan hier worden gezien (indien al bekend). Volgens Telecompaper is Cappelle 
aan den IJssel het eerste aan de beurt. De radiozenders blijven voorlopig wel analoog 
beschikbaar (TotaalTV). Het aantal hd-zenders (fta thans zes) zal vooralsnog niet worden 
uitgebreid (TotaalTV); 
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 Ziggo klanten kunnen met een stappenplan (postcode, merk tv, type) zien hoe de 
zenders via DVB-C geïnstalleerd moeten worden. Lukt dit niet dan biedt Ziggo gratis een 
digitale ontvanger aan. Onder voorwaarden…; 

 
 

 Ziggo bracht ook als nieuws per 3 april te stoppen met RTL Gemist/Vooruitkijken. De 

reden ligt bij RTL. Deze dienst stopt dan ook bij andere aanbieders; 

 
 In de aanloop naar alles digitaal bij Ziggo zijn Euronews, NDR, WDR en TV5 voortaan fta 

(TotaalTV); 

 België, beter: Vlaanderen, krijgt binnenkort een derde DAB+ kanaal voor de landelijke 
dekking. Men heeft thans 12A voor de VRT-radiozenders en 11A voor de commerciëlen. 
Het derde kanaal (5A/5D) biedt ruimte voor twaalf radiozenders. In september 2019 moet 
het derde kanaal actief zijn. Bronnen: Radiovisie en persbericht minister Gatz; 

 
 Op AM te beluisteren in Driebergen en omgeving: Fidelio Radio AM 891. Thans vooral 

non-stop muziek en in het weekeind presentaties door de hobbyisten. Zie ook Radiovisie; 

 
 Gebruik je Ziggo GO in het buiteland? Een VPN-verbinding was dan nodig. Ziggo had 

VPN geblokkeerd, aldus TotaalTV. Maar later werd de blokkade weer opgeheven 
(TotaalTV); 

 
 KPN is 20 maart gestopt met geoblocking (TotaalTV). 
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Reacties van vragen van lezers 

IPTV, illegaal? Niet altijd! Youfone TV gestart 

Het (door Marcel ingezonden) item ‘Streamen of IPTV’ kreeg commentaar van Littlesat en 

Tech op het OpenPLi-forum. IPTV is in hun ogen illegaal en UP/DOWNLINK had daar dus 

niet over mogen schrijven.  

Ons commentaar: niet alle IPTV is illegaal. Marcel heeft enkel IPTV beschreven. Er staan 

geen linken naar legale of illegale aanbieders. Vergelijk het fenomeen cardsharing. 

Regelmatig brengen we hier nieuws over (oprol-acties) maar we maken hier ook geen 

reclame voor. 

In hetzelfde nummer hebben we ook geschreven over een nieuwe Duitse aanbieder van 

IPTV, Magine TV. Deze biedt ook een gratis testperiode aan. Door het vervallen van 

geoblocking zullen meer IPTV-aanbieders voor kijkers in Nederland in aanmerking komen. 

Zo heft Ziggo voor 1 mei geoblocking op (zie onder andere Telecompaper). 

 

Marcel gaf nog een aanvulling met daarbij enkele url’s van legale IPTV-aanbieders, ook voor 

gebruikers uit Nederland. Hij schreef: “IPTV verkeer is een doodnormale stream wat ook 

legaal voorkomt. De techniek IPTV is legaal, en wordt al langer gebruikt in hotels en 

ziekenhuizen. HIPTV bijvoorbeeld levert een legale IPTV service, bij de laatste audit was 

alles in orde. Vraag aan HIPTV: is IPTV legaal? Antwoord: Ja, de techniek IPTV is legaal, en 

wordt al langer gebruikt in hotels en ziekenhuizen.  HIPTV levert een legale IPTV service. De 

verhalen in de media over boetes en rechtszaken hebben betrekking op de beunhazen die 

weigeren om bij te dragen aan eerlijk streamen. Als er netjes afgedragen wordt is het 

volkomen legaal.” 

 

Als legale IPTV-aanbieders noemt Marcel nog: ATN Network (voor kijkers die de arabische 

taal machtig zijn), HIPTV (tegen betaling, zie hiervoor) en SIP TV (ondersteunende software 

voor bepaalde smart-tv’s, heeft zelf geen tv-zenders). 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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En hier kunnen we nog een nieuwe Nederlandse aanbieder aan toevoegen. Recent is 

Youfone TV gestart. De distributie van Youfone internet en telefonie gaat via het KPN 

netwerk. Voor tv is Youfone zelfstandig en maakt het o.a. gebruik van KPN en Kabeltex voor 

het aanvoersignaal van de zenders. Je hoeft geen internetabonnement bij Youfone te 

hebben, iedere provider is goed. Volledig Over The Top (OTT) dus. TotaalTV heeft Youfone 

TV getest. Youfone TV heeft een basispakket dat aan te vullen is met een (beperkte, door 

Youfone bepaalde) eigen keuze (Mix5 of Mix10) of men kiest voor alle* zenders in het 

Totaalpakket voor € 11,50 per maand. Zeer concurrerend met andere aanbieders dus. Zie 

hier voor het zenderoverzicht.  

*Alle: voor zenders van FOX Sports en Ziggo Sport Totaal moet iets extra betaald worden. 

FOX Sport Eredivisie is gratis. Er is ook video on demand (VOD). 

   

Zie ook het bericht dat in Spanje de IPTV-aanbieders, legale nemen we aan, een omzetgroei 

kenden van 23%. Veel meer dan providers die hun abonnementen via satelliet of kabel 

aanbieden. 

 

Officiële site VU+ 

Rob wees ons er op dat we verwezen hadden naar een verkeerde site van VU+ in het item 

over de VU+ Turbo. Op de officiële site staat de externe tuner bij ‘Accessory’ (zie hier, dus 

tussen alle accessoires). 

Wetenswaardigheden 

 In het vorige nummer schreven we over de Duitse provider Freenet TV. Deze brengt 
zowel fta als gecodeerd vele zenders via DVB-T2. Langzaam wordt dit uitgerold über 
ganz Deutschland. Op 22 februari werd bekend dat Freenet ook een pakket via de 
satelliet gaat aanbieden. Op 29 maart moet dit een feit zijn. Vanaf € 5,75 per maand is 
een abonnement mogelijk. De decodering kan met dezelfde CI+ module gebeuren die 
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ook voor T2 wordt gebruikt. Voor de satellietverspreiding zal Freenet gebruik maken van 
een Technisat-ontvanger, de DIGIT S4 (Technibox S4?). Op deze manier kan Freenet 
heel Duitsland bereiken, dus ook de gebieden waar T2-ontvangst niet mogelijk is. Nadere 
informatie over het zenderaanbod enzovoort volgt vlak voor de start. Bron: InfoSat en 
BBtvnews. Na HD+ en recent Diveo is Freenet dan de derde aanbieder via satelliet. 

 
 

 
 

 De Raad voor Cultuur zou graag een heffing van 2 à 5% zien op abonnementen van 

kabelaars, aanbieders als Netflix en bioscoopkaartjes. Het volledige advies is hier te 
downloaden. Bron: Villamedia; 

  
 

 De HbbTV Association heeft de nieuwe norm voor hdmi 2.0.2 gepubliceerd. Deze norm is 
er voor onder andere HDR. Na testen zal 2.0.2 in producten worden toegepast die in het 
voorjaar 2019 op de markt komen. Bron: HbbTV Association; 

  

 
 

 Radiovisie heeft een artikel geplaatst over een mogelijk schotelverbod. Wonnen 

bezitters het in het verleden vaak op basis van het recht van ontvangst (artikel 10 
EVRM), thans zijn rechters meer op de hand van een VvE of verhuurder. Maar volgens 
professor Adriaansens moet ieder geval apart worden beoordeeld. Hij heeft een concept 
standaardbrief en een verweerschrift gepubliceerd, te vinden onder aan het artikel van 
Radiovisie; 

 
 

 Op termijn zullen de tv-zenders van provider Türksat op 42 oost allemaal in hd (mpeg-4) 

zijn. De sd-zenders zullen worden vervangen. Bron: BBtvnews; 
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 De firma Bombeeck-digital bericht op 26 februari de banden met het Deense bedrijf 
TRIAX weer vernieuwd te hebben. Dealers kunnen bij Bombeeck dus weer schotels en 
kabels van TRIAX bestellen. Bron: Bombeeck-persbericht; 

 
 Er is een bod van 22 miljard pond gedaan op Sky door Comcast. Bron: Villamedia die het 

weer heeft uit The Guardian; 

 
 De bestuurlijke fusie tussen Omroep Brabant en L1 gaat definitief niet door, meldt 

Omroep Brabant; 

 De Vlaamse consumentenorganisatie TestAankoop heeft Antenne TV van TV 

Vlaanderen getest. Zie hier. De conclusie: de standaard antenne levert onvoldoende 

signaal. “We plaatsten de antenne telkens in overeenstemming met de “polarisatie” 

(verticaal in Vlaams-Brabant, horizontaal in Limburg, dus moest de antenne ook 

respectievelijk verticaal en horizontaal staan). Maar er waren te veel storingen en een 

slechte beeldkwaliteit, zelfs als we de antenne buiten plaatsten.”; 

 

 RADAR (AVROTROS) heeft VOD-diensten getest. Netflix kreeg een 9, een acht was er 

voor Videoland en Ziggo Movies, een zeven Amazon Prime Video en NLZiet. Bron: BM; 

 De Stichting NLPO (voor lokale omroepen) heeft een nieuwe website; 

 

 De zenders op de Turksat (42 oost) gaan op termijn allemaal uitzenden in hd, aldus 

TotaalTV; 

 Volgens Advocaat-Generaal Van Peursem bij de Hoge Raad was de blokkering van The 

Pirate Bay volkomen terecht (Stichting BREIN). De zaak zou echter wel nog eens goed 

moeten worden overgedaan (Emerce en Telegraaf); 

 Eutelsat heeft haar eerste ELO-satelliet besteld. ELO staat voor Eutelsat LEO for 

Objects. LEO staat weer voor Low Earth Orbit. Deze satelliet (en later meer) kom in een 

lage baan om de aarde, 500 à 600 km hoogte, en is dan geschikt om allerlei ‘dingen’ te 

laten communiceren via internet (ITO = Internet of Things). In goed Nederlands: internet 

der dingen (zie Wikipedia). Bron: Eutelsat; 
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 T-Mobile stopt 1 juni met de OTT-dienst KNIPPR (TotaalTV); 

 In België wil mediaminister Gatz de commerciële omroepen helpen. Veel kijkers (ruim 

een kwart) kijken uitgesteld en zappen reclame door. Zenders en providers zouden 

moeten werken aan een methode die doorzappen voorkomt. Desnoods vaardigt Gatz 

daarvoor een decreet uit (Het Laatste Nieuws). 

 

Hardwarenieuws 

Moteck TwinRotor 

Wat als één rotor te zwak is voor je systeem? Wel… dan koppel je er twee aan elkaar. Meer 

stabiliteit. Genoeg om grotere schotels (van 1,5 meter of meer) te laten draaien. In april zou 

er een Laminas 180 cm schotel komen. 

We vonden deze oplossing in een beschrijving met foto’s van Trust op het DXtv-forum (zie 

hier). Beide motoren moeten natuurlijk wel synchroon afgeregeld worden. Hoe? Trust 

beschrijft dit als volgt: “So I cutted inside the main rotor (upper one) the M+ and M- wires 

between the maincircuit- and motorboard . A cable from those wires goes to a external box 

with a relais interface. The M+ and M- from the mainboard goes by diodes to separate East / 

West relais. The contacts of these relais will be powered by a adapter.” 
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Deze foto toont de mechanische opbouw. Advies: bescherm de onderste rotor tegen 

regeninval. 

NB: Trust plaatste hetzelfde item op S4A met als naam voor deze combinatie de 

‘Twotecktwin diseqc 170 rotor’.  

 

We hebben Trust benaderd voor de laatste stand van zaken. Hij geeft aan dat alles nog in 

een testfase (“De Laminas schotel AS1800 komt pas in april mijn kant op , dan pas weet ik of 

het echt goed werkt.”) is en stuurde ons de volgende actuele foto (16 maart 2018). 
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Softwarenieuws 

CCcam 2.3.2 voor receivers met ARM processor 

Er schijnt een nieuwe CCcam in ontwikkeling te zijn die ook werkt op receivers met een ARM 

processor. Thans werken deze receivers enkel met Oscam. Zie bijvoorbeeld hier. 

Het is nog te vroeg om te concluderen dat deze nieuwe CCcam in alle receivers zal werken. 

We volgen het. Wie de ontwikkeling voor zijn rekening heeft is volgens Frenske een groot 

geheim: “Dies wird wohl, wie damals auch schon, das größte Geheimnis seit Jahren 

bleiben.”.  

Uit een opmerking gelezen op het OpenPLi-forum lijkt het er op dat deze nieuwe CCcam wel 

eens door OpenPLi binnenkort toch wordt aangeboden (zie hier). De CCcam 2.3.2-software 

duikt inmiddels ook elders op, bijvoorbeeld in het forum van Luxsat (zie hier). 

 

 

CCcam to Oscam Converter 

Lezer Petri maakte ons attent op een programma waarmee men makkelijk een CCcam-

bestand (CCcam.cfg) kan omzetten naar Oscam. Met DCC is het gemaakte bestand dan zo 

te plaatsen in je ontvanger. 
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Een demovideo is te vinden op YouTube. De software zelf kan hier gedownload worden. 

(OpenUitzending)Gemist werkt weer 

Op 20 februari brachten we in nummer 2 het nieuws dat via HbbTV de functie ‘Gemist’ niet 

meer werkte. Kennelijk was dat een tijdelijke storing want een dag later werkte het wel weer. 

 

Ook de app OpenUitzendingGemist werkte weer bij de onderdelen NPO Popular en NPO 

Gemist. Geen resultaten bij NPO Uitgelicht en de overige aanbieders (was al bekend). 

          

 

Wat NIET werkt is een over all-functie van ondertiteling (zie hier). Ondanks dat de 

instellingen dit suggereren moet telkens opnieuw per zender de ondertiteling geactiveerd 

worden. Volgens WanWizard is het een kwestie van tijdgebrek. Of uitgebreider uitgelegd: 

“Het probleem is en blijft dat dit soort informatie in de lamedb is opgeslagen, en die is, zoals 

de naam al zegt, lame. Om dit soort problemen op te lossen moeten er twee dingen 

gebeuren: 

- een fatsoenlijk database design en dito systeem voor opslag 

- een API voor benadering van die data, en een totaal verbod op tools die daar buiten 

enigma om in zitten te grutten. 

En daar is tot op heden niemand mee bezig.” 

Daarna volgde nog een hele discussie. Laten we hopen dat iemand het oppikt. 
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ServiceApp 

In diverse nummers van de UP/DOWNLINK, onder andere in het februarinummer, hebben 

we gewezen op het gebruik van de applicatie ServiceApp. Hiermee zouden streams beter, 

sneller, open gaan.  

Naar nu blijkt maakt ServiceApp ook de streams die werken met exteplayer3 zichtbaar. 

Zonder ServiceApp ziet men in de kanalenlijst ‘<n/a>’ staan. Mét ServiceApp gewoon de 

naam van de stream. Zie bijvoorbeeld de VID-verkeerscamera’s in het boeket Stream NL 

Webcams. 

Als je met je sateditor (bijvoorbeeld Dreamset) de kanalenlijst opent dan staan de streams 

er. Maar als je ze stuurt naar een ontvanger zonder ServiceApp krijg je <n/a>.  

 

Aan jou de keuze… met of zonder ServiceApp. In de stand origineel of in de stand 

exteplayer3, voor de VID-verkeerscamera’s maakt het niet uit. 

 

ServiceApp is bij OpenPLi te vinden via Applicaties, downloaden plugins, systemplugins. Na 

installatie instellen via Menu, Instellingen, Systeem, ServiceApp.  

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 24 maart, 

aanvang 11.00 uur*, einde 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35, 

7328 AX Apeldoorn. Zie voor alle dagen hier. 

*NB: om 10.00 uur is er een algemene ledenvergadering!  

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 

Hoe luisteren we radio en hoe lezen we de krant? In de loop van de tijd is dit gedrag sterk 

veranderd. Uit een recent onderzoek van VINEX (zie hier) blijkt 28% de radio te beluisteren 

via de tv en is de mobiele telefoon voor 50-minners het middel om een krant te lezen. Van de 

bevolking kan thans 76% op internet. Het aantal kijkers via de schotel blijft fors dalen (van 

5,4% in 2015 naar 3,3% vorig jaar). Bron: Emerce. 

 

 

Tip van een lezer: tegenwoordig moet alles groter, bigger dus. De ene overname door de 

andere volgt. Er is door de Simpsons een nieuw (werk)woord gemaakt: embiggen. Officieel 

nu een nieuw woord. 
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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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