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Het wordt weer goed buitenweer… dus buiten tijd voor de satelliet-schotel ook voor de barbecue-
schotel en de koude schotel. Maar maak ook even tijd vrij om het mei-nummer van de 
UP/DOWNLINK rustig door te lezen. 
 
In dit nummer onder andere: 

 4K: Ronald Garros en WK-voetbal; 

 DAB+ apparatuur voor FM autoradio; 

 De VRT besluit te stoppen met DVB-T, commentaar; 

 Fallback-functie uitgelegd; 

 OpenPLi stable release 6.2 is uit; 

 Nieuwe versie E-Channelizer 18.0.0.511. 
 
En natuurlijk zeer 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 

 De Nederlandse muziekzender Xite is 8 mei in the USA begonnen met drie varianten 

(Adformatie). Het is daarmee het eerste Nederlandse bedrijf dat een tv-zender in de 
Verenigde Staten begint; 

 
 

 SBS6 is de ochtendshow van Edwin Evers van Radio538 live gaan uitzenden tussen 

06.00 en 10.00 uur. Men denkt dat dit meer kijkers trekt dan herhalingen van Hart van 
Nederland (Panorama). Per 2019 wordt de 538-ochtendshow gepresenteerd door Frank 
Dane (Radio538); 

 

 
 

 Het omroep MAX tv-programma Meldpunt! heeft een digitale aanvulling gekregen. 

Iedere dinsdag en donderdag is er een editie via internet (webeditie) waarin 
consumentenzaken aan de orde komen. Titel (en site): Meldpuntonline (Spreekbuis en 
Omroep MAX/Maxvandaag); 
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 Ook ProSiebenSat.1 gaat programma’s in 4K uitzenden. Eind zomer zijn de eerste 
programma’s te zien via Astra 19,2 oost op UHD1 (van HD+), aldus InfoDigital. Ook 
gebruikt de zender HbbTV voor de 4K-uitzendingen; 

 
 

 Het WK-voetbal (14 juni t/m 15 juli in Rusland) zal door de NPO op een apart kanaal in 
4K aan providers worden aangeboden. De NPO werkt samen met de EBU en de 

Vlaamse VRT. Welke providers het NPO-kanaal in 4K aan hun klanten aanbieden is 
thans nog niet bekend (Spreekbuis, Tweakers en TotaalTV). Volgens TotaalTV zal Ziggo 
het WK zeker niet in 4K brengen maar KPN wel, echter niet landelijk. Joyne niet 
(TotaalTV). Op 23 mei werd bekend dat Canal Digitaal de 4K-versie wel gaat doorgeven 
(BBtvnews en TotaalTV). Volgens het bericht is een geschikte CI+ module (met kaart) 
nodig. De uitzending vindt plaats via een tijdelijke (extra) transponder op Astra 23,5 oost 
(vanaf 12 juni, 11914 H). Het doorgeven is voor providers niet gratis; 

 
 

 
 

 Van zondag 27 mei t/m zondag 10 juni is het tennistoernooi Roland Garros (French 
Open) voor satellietkijkers vaak wel in 4K/UHD te zien. Eurosport brengt dit toernooi in 
4K voor vele Europese providers, waaronder het Duitse HD+. Deze laatste brengt het 
evenement op Astra 19,2 oost op kanaal UHD1. En: vele uren zijn ongecodeerd 
(maandag t/m zaterdag van 09.00-20.00 uur en zondag tussen 08.00 en 14.00 uur). Heb 
je een HD+ kaart dan kun je ook buiten deze uren de uitzendingen in 4K zien. In Frankrijk 
brengt Canal+ het evenement in 4K, in Spanje Orange en in de UK door Sky Q en Virgin 
TV. Bron: BBtvnews en InfoDigital. 
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Astra 19,2 oost 

 RTL UHD is van start gegaan op 26 april. Gecodeerd via HD+ Deutschland. Men zal 

voornamelijk Grand Prix-wedstrijden brengen; 

 

 Transponder 11739 V: MTV- en VH-1 zenders vertrokken naar elders. MTV NL zit op 

Astra 23,5 oost. MTV Music24 kun je vinden op Astra 19,2 oost (11973 V) samen met 

VH-1 en VH-1 Classics; 

 Be Mad, Spanje, code; 

 CSAT, Franse provider, heeft zeer veel zenders op een andere transponder gezet, code; 

 Extramadura Sat, Spanje, fta; 

 

 4K UHD Evenement, Frankrijk, fta; 
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Astra 23,5 oost 

 Nickelodeon en Spike zijn gescheiden. Ieder heeft nu een eigen kanaal bij Canal 

Digitaal en TV Vlaanderen. Spike zendt 24/7 uit, Nickelodeon tot 21.00 uur. Op 8 mei 

bracht Canal Digitaal hiervoor een nieuwe kanalenlijst uit; 

 

 Nickelodeon kende een valse start: niet direct voor abonnees beschikbaar; 

 

 SES gaat via Astra 23,5 oost tien zenders van Telekom Srbija brengen. Deze zijn 

gericht op de voormalig Joegoslavische landen: Servië, Bosnië, Kroatië, Slovenië, 

Macedonië en Montenegro (SES Astra). 

Astra 28,2 oost 

 UTV+1, Ulster, fta; 

 

 France 24 HD, Engelstalig, fta; 
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 Retro Movies nam de plaats in van Nollywood Channel, fta oude (z/w) films. 

 

Hotbird 13,0 oost 

 Meer zenders van SD naar HD. Vorige maand al Oman TV HD en nu kunnen we ook 

Marokkaanse zenders op 10873 V melden, zoals Al Maghribia HD en Al Aoula Inter HD 

(kanaal 1), Assadissa HD (kanaal 6), Tamazight HD (kanaal 8). Het derde kanaal 

(Arryadia Live HD) testte begin mei nog; 
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 Ook de Chinese zenders op 11585 V zijn in hd te ontvangen (CCTV, CGTN, CGTN 

Documentary en de zenders CGTN E (Engels) en F (Frans); 

 

 Can TV, Turkije, test, fta; 

 

 Rudaw HD, Koeridsche zenders, fta; 
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 Andisheh, Arabisch, fta; 

 Canal+ 4K UHD, Polen, code. 

 

Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T(2), AM en streams 

 KPN heeft 26 april plotseling veertien zenders van SD naar HD gebracht (TotaalTV). Er 

zullen in juli nog meer zenders volgen (TotaalTV); 

 Ziggo GO (app) geeft een update gekregen. In het voordeel van Ziggo. Het kijkgedrag 
kan nu gemonitord worden. Zogezegd om 'een televisie-aanbod van kwaliteit te leveren' 
Gegevens delen voor 'trend- en marktanalyse'. Het is een opt-in. Dat wil zeggen: Ziggo 
moet (officieel) de gebruiker om toestemming vragen. Een gegeven toestemming kan via 
'Kijkgegevens beheren' weer worden ingetrokken (Tweakers); 

 
 

 Vanaf 20 augustus kijken alle klanten van Delta digitaal. De analoge afschakeling is 1 
mei gestart door het stoppen van doorgifte van vijf zenders (ARD, ZDF, WDR, BBC 1 en 
TV 5 MONDE). Op die vijf kanalen komt informatie hoe over te stappen (Delta); 

 
 

 Op 1 juli verhoogt Ziggo de prijzen. Zo valt te lezen op het Ziggo-forum. Globaal 3,3%. 

Volgens Tweakers gaat het om gemiddeld € 1,65 maar vaak om € 2,- (bij een alles-in-
een-pakket) per maand. Ook de voorwaarden zijn gewijzigd. Via een Ziggo-site kan men 
per postcode de wijzigingen zien. Volgens TotaalTV is de prijsverhoging van Ziggo lager 
dan die van KPN; 

 
 Niet alleen Ziggo maar ook KPN en XS4All verhogen 1 juli de prijzen. Bij XS4All zou het 

volgens TotaalTV gaan om € 3,50 per maand. Daar staat tegenover dat de snelheid van 
het internet ook hoger zou worden. Zie ook KASSA!. XS4All viert overigens haar 25-jarig 
bestaan; 

 

 

 
 Spreekbuis stelt dat de prijsverhogingen wel eens zouden kunnen leiden tot ‘Cord 

Cutting’: het beëindigen van het abonnement op de kabel. Consumenten zouden, net als 
in de USA is gebeurd, overstappen op een aanbieder met ‘internet only’ waarbij men 
selectief gebruik gaat maken van Video On Demand (VOD)-aanbieders (zoals NPO Start, 
NLZiet maar ook Videoland en Netflix); 
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 Ziggo test bij een beperkt aantal abonnees een ontvanger met 4K (UHD), aldus TotaalTV 
en Tweakers; 

 
 

 In België versterkt Norkring haar DAB+ zendernetwerk. Op 11 mei werden er nieuwe 
steunzenders voor kanaal 11A in gebruik genomen (Brustum bij Hasselt en Millen in de 
nabijheid van Maastricht). De komende tijd volgen er meer, zoals in Oud-Turnhout en 
Overpelt (volgens Norkring op 18 mei actief geworden). Goed nieuws dus ook voor als je 
in zuid Nederland woont (Mediamagazine en Digitalradio Vlaanderen); 

 
 

 Op 1 september 2018 zou na fase 4 alles af moeten zijn (Digitalradio Vlaanderen); 

 
 

 Met Pasen, 1 april, is Dino Radio voor Belgisch Noord-Limburg gestart. Deze zender is 
alleen online te beluisteren en brengt ‘monsterhits uit de vorige eeuw’. Zit in Kanalenlijst 
Hans van 18 mei (België regionaal); 
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 JUKE is een (vrij nieuwe) muziek-streamingdienst. Bijzonder aan deze dienst is dat men 
playlisten kan beluisteren van BN’ers (Ilse de Lange, de 3JS, Armin van Buuren en dj’s 
als Evers en Coen & Sander). Bron: DigitalMovie; 

 
 

 DAB+ zal in NL in de toekomst leiden tot wijzigingen van kanaalindelingen, mede om de 
toegang voor 81 streekomroepen mogelijk te maken. Een taskforce heeft twee scenario’s 
uitgewerkt voor een efficiëntere indeling. Meer informatie bij de NLPO; 

 
 

 Op Studio040 draait een reclame van Trined. Hierin wordt gesteld dat OnsnetBrabant, in 
2012 in handen van KPN, ‘stopt’ en klanten automatisch overgaan op KPN. KPN gaat 
enkel tv via computerkabel (ethernet) aanbieden, dus coaxkabels in huis zijn niet meer te 
gebruiken. Trined stelt via de glasvezel toch ‘coax-tv’ aan te bieden. Zie ook een artikel in 
het ED over de switch van analoog naar digitaal en dit artikel over de vele klachten over 
KPN. Misschien is Trined wat laat… de meeste klanten zijn al over; 

     

 
 De VRT stopt op 1 december met het aanbieden van haar programma’s via DVB-T. 

Als reden geeft de Vlaamse omroep aan dat zeer weinig mensen gebruik maken van 
DVB-T (nauwelijks 1%), het online kijken via VRT NU beter aansluit op de behoeftes en 
de omschakeling naar DVB-T2 te duur is. Vervelend voor Antenne TV van TV- 
Vlaanderen. Deze biedt betaald zenders aan in T2 en stelt daarbij dat een aantal zenders 
gratis is te ontvangen… de VRT zenders via T. Of Antenne nu ook de VRT-zenders gaat 
brengen is nog niet bekend. De redactie van Radiovisie geeft commentaar onder de titel 
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‘VRT-persbericht: DVB-T vlag dekt de lading niet’. Ook in De Standaard wordt 
commentaar geleverd op het VRT-besluit; 

 

 
 

 
 

 In Drenthe en in een deel van Groningen is sinds 16 mei ‘De Vrije Radio’ via DAB+ te 

ontvangen. De ‘piraat’ maakt gebruik van kanaal 7c van MTVNL (De Rots Media). De 
vraag is voor hoe lang…; 

 
 Op 18 mei is er een nieuwe Kanalenlijst Hans uitgekomen. Daarin zeer veel nieuwe 

streams met broedende vogels. Wacht niet de lang, de vogel is zo gevlogen… Ook 
webcams uit Nederland en België van kustplaatsen (het strandseizoen is weer 
begonnen), Veel tv-zenders uit China en Indonesië maar ook vele andere landen zijn 
toegevoegd. Net als radiozenders uit Nederland en België. Zie het boeket ‘Nieuw sinds 
21 april 2018’ voor de belangrijkste nieuwe zenders en streams. 

 

Reacties en vragen van lezers 

Tech heeft een alternatief voor de remote channel converter app (demo 28 mei). Hij schrijft: 

“Ik zou even wachten met die remotestream convert demo/uitleg, dat is een stuk makkelijker 

geworden met de fallback funktie welke standaard in elke image zit, je kunt nu gewoon 

kiezen vanaf welke receiver je de kanalen wilt gaan bekijken. Er wordt nu namelijk 

gescanned naar (aktieve) enigma2 receivers in je netwerk.”  

Littlesat reageert op de tip van Theo in het vorige nummer: geen ‘beeldschakelingen’ meer 

door ‘multi’ te vervangen door ‘50Hz’. Littlesat stelt dat niet geen zin heeft multi te vervangen 
door 50Hz. Erger nog: bij streams kan dit volgens hem leiden tot een ‘hakkelend effect’.  
Reactie Theo: “zal best kloppen. Ik zelf geef toch de voorkeur aan een hikje boven die 

framewissel en dan zwart beeld, zeker als je snel de lijst wil doorlopen.” 
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Berend wil een goede oplossing voor zijn schoonouders. Deze willen Nederlandse tv en 
internet in hun vakantiehuis in Frankrijk. Tevens wil hij adressen van installateurs hebben.  
Antwoord. Er zijn door Canal Digitaal en Joyne vele variaties in abonnementen (paketten). Je 
zult zelf moeten kiezen. Kijk echter wel eens op de speciale pagina’s van Canal Digitaal en 
Joyne voor ontvangst in Frankrijk. Daar zijn ook installateurs te vinden mocht het je zelf niet 
lukken. Voor internet in Frankrijk: vraag het in de omgeving of Google. Via satelliet kunnen 
we niet goed in adviseren. Zelfs Nederlanders in Frankrijk niet. Mogelijk een van de lezers?  
Graag je reactie aan specials@detransponder.nl dan geven wij het Berend door. 

 
 

Egbert woont in Katwijk en heeft een Visiosat Big Bisat-schotel. Hij heeft in een van onze 

uitgaven ooit gelezen dat de schuinstand berekend kan worden, maar waar? Ons antwoord: 
zie http://pointage.visiosat.com/Default.aspx. Succes met de installatie! 

 

Wetenswaardigheden 

 De BBC heeft maar liefst 16.000 geluidsfragmenten met ‘soundeffects’ op een website 
gezet. Deze zijn vrij te downloaden voor persoonlijk gebruik of educatieve en 
onderzoeksdoelen. Er is een zoekfunctie (De Standaard). Zoekt men op ‘Netherlands’ 
dan wordt één opname gevonden van gevechtsvuur uit 1945…; 

 

 

 
 

 Tip voor bezitters van een draaibaar systeem die ver naar het oosten willen kijken. Op 
Eutelsat 70B op 70,5 oost is de moslim-zender MTA van transponder gewijzigd. De 
nieuwe transponder komt in West-Europa sterker door. Gegevens: S2, QPSK, 12682 V, 
16046, ½, onder de naam MTA HD; 
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 Op de oude frequentie van MTA was een verwijzing te zien; 

 
 

 De Eutelsat 7C (7 oost) en de Eutelsat 5 West B gaan dit jaar de Eutelsat-vloot 

versterken. De beams zullen hier met een schotel van gering omvang goed te pakken 
zijn. Op 5 west gaat het o.a. om Franse en Italiaanse zenders die fta uitzenden. 
Weliswaar in een multistream (S2X-tuner nodig, zie het januari-nummer). Zie TotaalTV; 

 Samsung presenteerde op de CES 2018 een scherm van 146 inch genaamd ‘The Wall’. 
De firma heeft nu aangekondigd dit jaar nog met een kleinere tv gebaseerd op micro-leds 
te komen (Homecinemagazine); 

 De Norderney, het voormalige schip van Radio Veronica, krijgt weer een nieuwe 

bestemming. Het schip ligt sinds 2013 in Amsterdam aan de NDSM-pier en wordt daar 
een ‘laagdrempelige nachtclub’ met een ‘vleesloos restaurant’ (wel vis). Overdag is het 
beperkt te gebruiken voor workshops of lezingen. De nieuwe naam: Noorderschip (zie 

o.a. AT5, Spreekbuis, Radiovisie en de Facebookpagina van Noorderschip); 

 
 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2018/01/updownlink_2018_1.pdf
https://www.totaaltv.nl/nieuws/nieuwe-satellieten-zorgen-voor-groter-aanbod-satellietkijker/
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 Een Eindhovense ondernemer is Utomik begonnen. Het is een soort Netflix waar 
abonnees geen films maar games kunnen downloaden en spelen (ED). Er staan al meer 
dan 750 games. Een abonnement kost $ 6,99 per maand. Eerste veertien dagen gratis; 

 
 

 Ernst & Young (EY) heeft een onderzoek gepubliceerd naar o.a. ons kijkgedrag. 

Gekeken is in welke mate men digitaliseert. De uitslag: er wordt nog steeds meer naar 
traditionele tv gekeken dan naar streamingdiensten. Er is zelfs bij een groot deel van de 
bevolking sprake van ‘digitale vermoeidheid’. Maar dit kan veranderen: er is sprake van 
vergrijzing. Jongeren kijken meer via streaming dan ouderen, eens zullen er ouderen 
afvallen… (Consultancy en EY). Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden; 

 
 Een Maastrichtse provider, Leaper Beheer, moet volgens de rechtbank Limburg stoppen 

met het aanbieden van IPTV-abonnementen met (illegale) links naar tv-programma’s met 
films en sport (o.a. FOX) waar normaal voor moet worden betaald. Het zou gaan om zo’n 
4.000 live tv-kanalen. Leaper verkocht de prepaid tv-pakketten en werd door de Stichting 
BREIN voor de rechter gedaagd. Als Leaper niet stopt staat er een boete van maximaal € 
1.250.000,- op (De Limburger) en Emerce). De uitspraak van de Rechtbank Limburg, 9 
mei 2018, is via rechtspraak.nl integraal te lezen. Zie ook het persbericht van BREIN; 
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 Duitsland (ZDF), Frankrijk (France Télévisions) en Italië (RAI) hebben de ‘Alliantie’ 

opgericht. Samen met partners uit andere landen (VRT, RTBF, RTVE en RTS) kunnen 
dan gezamenlijk dure producties worden geproduceerd. Op die manier wil men een 
tegenwicht vormen tegen Netflix. Als voorbeeld wordt genoemd een achtdelige serie over 
Leonardo van Vinci. Per uur productie kost dit 2,5 à 3,5 miljoen euro. Bron: Mijnserie; 

 
 

 De sloop van het (nu voormalige) zenderpark Zeewolde is voltooid. Het werd onder 
andere gebruikt voor de kortegolfuitzendingen van de wereldomroep. Defensie gaat het 
terrein nu gebruiken voor langeafstands-verbindingen. Eind 2019 moet het park voor de 
nieuwe bestemming gereed zijn (Radiovisie en Mediamagazine met video); 

 

 
 

 In De Telegraaf stond 11 mei een artikel over de nieuwe Samsung QLED-tv. Het verschil 
tussen QLED en OLED wordt uitgelegd. Als je de titel naleeft gaat wel je stroomrekening 
omhoog…; 

 
 22-02-2022. Op die dag zet Slovenië de FM uit en is radio-luisteren alleen mogelijk via 

DAB+ of internet. In Noorwegen zijn al bijna alle FM-uitzenders uitgeschakeld, 
Zwitserland plant dit gelijkmatig tussen 2020 en 2024. Denemarken denkt in 2021 
afscheid te nemen van de FM (Radio.NL). In Nederland is het nog niet allemaal duidelijk, 
zie het artikel hiervoor onder DAB over de taskforce of bij Radio.NL; 
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 Volgens HetLaatsteNieuws zal je volgende tv zeker een 4K-tv zijn. Reden: de prijs van 
een 4K-tv is nu gelijk aan die van een ‘klassieke’ hd-tv. Men stelt vier toestellen als 
voorbeeld; 

 
 

 Nederlandse onderzoekers werken samen met Chinese wetenschappers onder de naam 
NCLE (Netherlands Chinese Low-Frequency Explorer). Een Nederlandse radio-antenne 
wordt met een Chinese satelliet gelanceerd om een vaste plek te krijgen aan de 
achterkant van de maan. Daar heeft de antenne geen last van ionische sferen die de 
aarde kent en kan zo signalen uit het ‘oer-heelal’ oppikken. Lees er meer over op de site 
van Engineersonline. Op Tweede Pinksterdag kwam het bericht dat de satelliet succesvol 
was gelanceerd (o.a. bij VTM en in het NOS-journaal); 

 

 
 

 YouTube komt met een eigen streamingdienst: YouTube Music. Men gaat daarmee de 
concurrentie aan met o.a. Spotify. Het is niet duidelijk of YouTube Music de vervanger is 
van Google Play Music. Tot slot: YouTube Red wordt YouTube Premium. Voor 12 dollar 

biedt Premium hetzelfde als de oude variant Red: geen advertenties, offline afspelen en 
toegang tot exclusieve video’s en series van YouTube. Voor dat bedrag krijg je ook 
toegang tot de YouTube Music. De vernieuwde muziekdienst verschijnt op 22 mei in de 
VS, Australië, Nieuw Zeeland en Mexico. Andere landen volgen later. (RTLZ en 
Spreekbuis); 

 
 

 Antwerpen wordt steeds meer dé hoofdstad van Vlaanderen. Ook de VTM gaat zich daar 
vestigen. Het nieuwe gebouw (oplevering eind 2019) komt aan het nieuwe Mediaplein 
waar ook andere media zitten (persbericht Medialaan); 
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 Bij rampen is een goede satellietverbinding zeer waardevol. Op 17 mei hebben diverse 
satelliet-providers, waaronder Eutelsat, een overeenkomst getekend met de United 
Nations World Food Programma (WFP). De ondertekenaars beloven bij een crisis 
satelliet-capaciteit en technische expertise ter beschikking te stellen aan hulporganisaties 
voor het ‘Emergency Communications Cluster’ (Eutelsat); 

 
 

 Radio Maria komt structureel € 8.000,- per maand tekort. Men zoekt daarom 800 
donateurs die maandelijks een tientje over hebben voor deze reli-zender (TotaalTV) Op 
25 en 26 mei is er een marathonuitzending; 

 
 

 Oude zeezender-tijden herleven in augustus via Offshorefm. Zie ook Mediapages;. 

 
 
 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://news.eutelsat.com/pressreleases/satellite-industry-to-enter-operational-phase-of-crisis-connectivity-charter-for-support-of-global-disaster-relief-2510795
http://www.radiomaria.nl/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/weer-bedelactie-om-godsdienstelijke-radiozender-in-de-lucht-te-houden/
https://miamigo40.be/nl/offshore-fm/
http://www.mediapages.nl/nieuws-actueel/3381-offshore-fm-laat-zeezenders-herleven


        UP/DOWNLINK, jaargang 2018, nummer 5                    
 

23 mei 2018    specials@detransponder.nl      www.detransponder.nl         pag 18/26 

 

  

Hardwarenieuws 

Radio Maria: TechnaXX DAB+ tuner voor in de auto 

Onze redactie speurt vele bladen en websites af naar nieuws. Zo vonden we in het mei-

nummer van het blad Porta Fidei van de Belgische Radio Maria een DAB+ tuner van 

TechnaXX voor in de auto. Als je autoradio nog niet geschikt is voor DAB+ dan is met dit 

device toch naar DAB+ te luisteren. Het kastje wordt aangesloten op de 12V-aanstekerplug. 

Een antenne plak je op de voorruit. Het DAB+ signaal gaat of via een aux-ingang of via een 

FM-frequentie naar de gewone autoradio. Zo komt onder andere Maria tot u… 

 

 

Merk: TechnaXX. Maar er zijn meer van dit soort ontvangers. We vonden onder andere de 

ontvanger van Denver DAB11 (rond 60 euro) en de Caliber PMT701 (76 euro). Deze heeft 

een voetstuk met zuignap voor op het dashboard of ruit. Of de PMT801 (100 euro). Zoek 

(lees: Google) en gij zult vinden. Wellicht leuk als je met vakantie gaat naar het buitenland. 

Softwarenieuws 

E-Channelizer 18.0.0.511 (beta) is uit 

Seteditor E-Channalizer heeft 11 mei een nieuwe (beta) versie uitgebracht, 18.0.0.511.  

Deze is via de hoofdpagina te downloaden. 

  

Wat er nieuw is kun je lezen via de release notes. 
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Fallback-functie als opvolger Remote Stream Converter 

Hierna beschrijven we een stukje over OpenPLi stable release 6.2. Nieuw daarin is de 

fallback-functie. In dit item meer over deze functie. 

Indien je een twede ontvanger in huis hebt kun je de zenders van de eerste ontvanger 
bekijken via de tweede ontvanger. Hiervoor maken we tot de komst OpenPLi 6.2 gebruik van 
de plugin: Remote Stream Converter. In OpenPLi zat vanaf versie 6.0 al een alternatief voor 
deze plugin. Via ‘Diverse instellingen’ kon je een Fallback remote receiver URL invoeren. 

 

Deze optie is nu aanzienlijk uitgebreid met de komst van OpenPLi 6.2, en heeft een eigen 
plekje gekregen bij de opties van ‘Zenders zoeken’. Er is nu een menu item: ‘Instellen van de 
Fallback ontvanger’ bij gekomen. Deze optie is te vinden via: Menu, Instellingen, Zenders 
zoeken. 
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Hoe werkt het. We gaan van de volgende voorbeeldsituatie uit. De hoofdontvanger waarop je 
de Fallback optie gaat zetten is een ontvanger met alleen DVB-S2 tuners. De tweede 
ontvanger waar we verbinding mee gaan maken heeft DVB-C tuners. In het voorbeeld is dat 
ontvanger met het IP adres: 10.0.0.102. 
 
De 1e optie: een keuze om de fallback externe ontvanger aan te zetten. Dit is dus het 
aanzetten van de functie om samen te werken met een andere ontvanger.  
De 2e optie: importeer diverse data van een externe ontvanger. Hiermee kun je door deze 
optie aan te zetten kiezen of je een zenderlijst, zenderlijst met EPG, of alleen een EPG wil 
inladen. 

 
 

Zodra je de 2e optie aanzet, kun je nog diverse functies aan/uitzetten. 
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De 3e optie: Invoer ‘fallback externe ontvanger’ is een regel die zowel handmatig, alsmede 
automatisch kan zoeken naar andere Enigma2-ontvangers in het netwerk. 
Door de pijl naar rechts of links te drukken, zie je ontvangers die in het netwerk gevonden 
zijn: 

 
 
Maar je kunt ook zelf een IP-adres (en TCP poort welke standaard 8001 is) ingeven.  

 

Druk op Groen (opslaan) om de instellingen op te slaan. 
Waar eerst de zenders niet geselecteerd konden worden: 

 
 
Kun je met deze functie, nu ineens wel de zenders kiezen. 
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OpenPLi stable release 6.2 is uit met fallback-functie 

Er is sinds 12 mei een stable release versie van OpenPLi 6.2 (zie aankondiging WanWizard). 

Nieuw is het beschikbaar zijn van CCcam 2.32. Maar er wordt gemeld dat deze nog niet 

perfect werkt. Zo worden kaarten van Canal Digitaal niet gelezen in alle receivers (zie hier). 

De oplossing ligt dan voor de hand: OScam gebruiken. 

In versie 6.2 zit nog een nieuwe functie: ‘Fallback ontvanger’. Te vinden bij ‘Zenders zoeken’ 

in het menu. Hiermee is met mogelijk dat een tweede ontvanger (dochter) of derde enzovoort 

wordt ingesteld die de kanalenlijst van moeder haalt. Eigenlijk veel makkelijker dan voorheen 

met de app remote channel converter. Een handleiding vind je hiervoor in deze 

UP/DOWNLINK.  

Zie ook het OpenPLi-forum. Toelichting WanWizard: “Er zitten wat verbeteringen in, je hoeft 
bijvoorbeeld geen IP's meer in te vullen, het ziet automatisch de andere boxen in je netwerk. 
En je hebt nu ook de optie om zenderlijsten en EPG automatisch over te halen. 
Als je de fallback voor opnames wilt gebruiken, dan moet je timer conflict detectie 
uitschakelen, de timer heeft namelijk geen idee welke zenders wel er en niet door de fallback 

worden aangeboden, en of die zenders beschikbaar zijn als er een timer start.” 

Voor aan- en opmerkingen over de stable release van versie 6.2 is op het forum een item 

geopend. 

Het installeren van release 6.2 kan op de normale manier (downloaden van de site van 
OpenPLi) maar kan ook als je al 6.1 hebt en wil upgraden naar 6.2 Dit gaat via Menu, 
Instellingen, Image flashen. Na even wachten volgt dan een tekst ‘6.2 release’ met een 

plusje. Verder klikken geeft een aantal laatst verschenen versies aan. 

 

Het advies is wel voor je gaat upgraden eerst een back up te maken! 

OpenPLi en Xtrend/ET-ontvangers 

Het team van OpenPLi krijgt onvoldoende (zeg maar: geen) informatie van NexTV, de 
‘eigenaar’/distributeur voor Xtrend (ETxxxx ontvangers). Daarom staat op de hoofdpagina 

van OpenPLi ook een ‘notice’. 
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Op het forum is een nadere uitleg geven. Een goede samenvatting van de stand van zaken 
geeft WanWizard in dit bericht: 

“Dat betekent dat we: 

- zolang we images kunnen blijven bouwen zonder die support, dat zullen blijven doen. 
Net zoals voor de DM8000 

- gelimiteerd zijn in de ondersteuning die we nog kunnen bieden, en gebruikers dus 
begrip moeten hebben voor het feit dat we zonder de fabrikant niet meer (alles) 
kunnen fixen 

- stoppen met het bouwen van de image als ook dat ons niet meer lukt. Net zoals 

bijvoorbeeld voor de DM800SE of de Wetek” 

Tot slot: de combinatie ET9500 (en wellicht ook andere ET’s) met het nieuwe image 
OpenPLi 6.2 schijnt niet helemaal vlekkeloos te werken (zie hier). Er wordt aan gewerkt (zie 
alle reacties daarna). 

OpenPLi vernieuwt vergelijkingssite ontvangers 

Op de wikipagina van OpenPLi is in mei de ‘Settopbox Comparison’-pagina vernieuwd. Op 
deze pagina vind je van vele ontvangers de kenmerken van de tuner(s), ondersteuning 
media, of een harddisk mogelijk is, processor-gegevens en natuurlijk of er een geschikt 
image van OpenPLi beschikbaar is.  

 

Ook is er een pagina met ontvangers waar OpenPLi een image voor heeft (Supported 
receivers) en een pagina met een overzicht van het stroomverbruik (Power comparison) van 

vele bekende ontvangers (in gebruik, in standby, in diepe slaap, enzovoort). 
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De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 26 mei, 

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

7328 AX Apeldoorn. Zie voor alle 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. 

Thema 26 mei: Oscam installeren 

Zoals in het vorige nummer beschreven is satellietclub De Transponder van plan iedere 

clubdag een demonstratie over iets te geven. Zaterdag 26 mei is het thema het installeren 

van Oscam. Zowel op OpenPLi als op een ander image (zoals OpenATV). De show begint 

rond 13.00 uur (door Emiel). 

Uitsmijters 

Testbeeld  

Een testbeeld was vroeger heel normaal als de uitzending nog niet begonnen was maar 

tegenwoordig met 24/7 programma’s meer een uitzondering. Redactielid Peter kwam dit 

mooie testbeeld tegen van de Chinese (staats)omroep CCTV7. 

 

Relisten  

Soms komt het voor dat je een nummer op de radio hoort en je wil graag de titel weten. Voor 

veel Nederlandse en Vlaamsche zenders is daar een site voor: Relisten (relisten.nl en 

relisten.be).  
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Voor Nederland gaat het om deze zenders: SLAM!, Q-music, Sky Radio, Juize, Arrow 

Classic Rock, Simone FM, Radio Decibel, Radio538, Radio Veronica, FunX, Radio 1, Radio 

2, 3FM, 100% NL, Radio 10, Arrow Caz, RadioNL, Sublime FM, WILD FM Hitradio. 

Voor Vlaanderen gaat het om deze zenders: Radio 1, Studio Brussel, JOE fm, Top Radio, 

ClubFM, VBRO, Radio 2, Nostalgie, Ketnet Hits, Hit FM, Q-music, MNM, Antwerpen FM, 

Klara, FamilyRadio. 

Door op het afbeeldinkje te klikken start vaak een audiobestandje van het nummer. 

   

De korte afspeellijst kan zowel iets verlengd worden als verder verlengd in de tijd. 

100 jaar radio in Nederland, 2018 of 2019..? 

Eerlijk is eerlijk: België ging Nederland voor met de eerste radiouitzending. Daar was het op 

28 maart 1914 een feit. In Nederland was de eerste radiouitzending (met een muziekje) 

vanuit Den Haag op 6 november 1919 door Hans Idzerda. Vijf jaar later...  dan België. Pas in 

1925 begonnen de uitzendingen vanuit Hilversum via de Hilversumsche Draadloze Omroep. 

Volgend jaar is er dus 100 jaar radio in Nederland. Reden voor het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid een digitale tentoonstelling te maken. Deze is te zien via het Google 

internetplatform Arts en Culture. Zie ook Radiovisie. 
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Volgens een artikel bij Spreekbuis is het al dit jaar dat Hilversum zich 100-jaar mediumstad 

mag noemen. Reden: de NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) trok op 27 januari 1918 

in een oude tapijtfabriek. Op 26 en 27 mei wordt dit in Hilversum gevierd. 

 

 

 

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK! 

 

 

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