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Voorafje
Na 19 nummers zal UP/DOWN- 
LINK niet meer via Sat4All te 
downloaden zijn. Lees hierna bij 
redactioneel de reden. 
We gaan desondanks gewoon 
door, zie de inhoudsopgave 
hiernaast: weer een diversiteit 
aan 

Reacties blijven welkom!
Gerard en Hans. 

Inhoudsopgave
pag.  1: redactioneel: ban door Sat4All;
pag.  2: 'Fora';
pag.  3: Kanalennieuws vanaf 22 maart;
pag. 11 Canal Digitaal nieuws;
pag. 12: 3D HD in de maak + Noors schotelpark;
pag. 13: ET/Xtrend-nieuws;
pag. 14: ET-Livestream-plugin;
pag. 17: Life football-plugin;
pag. 18: Lopik hersteld + DM7020HD kernel + Webmedia 6.0 + 
Foreca 2.7 uit;
pag. 19: DM8000 gevoeliger + Ferguson Arriva 120 mini;
pag. 20: AZBox Me, nadere ervaringen;
pag. 21: AZBox hd-versies: nieuwe kernel + BackupSuite 9.2 + 
External divice support list;
pag. 22: Googel TV naar NL + DM800HD: pas op voor namaak.

Redactioneel: ban door Sat4All 
UP/DOWNLINK 2012 nummer 4 zal niet verschijnen op het Sat4All-forum. De reden is een 
ban door hoofdmoderator Michel. Hierna een toelichting.

In eerdere nummers hebben wij informatief verwezen naar bepaalde sites waar Michel 
reclame in zag. Zo hebben we wel eens voor de goedkoopste prijs van een product gelinkt 
naar webshops. Niet met de bedoeling onszelf of de eigenaar van die webshop te verrijken 
maar om de lezer te laten zien dat het product ongeveer kost. Berisping van Michel. We 
zijn toen voorzichtiger geworden... maar waar ligt de grens?

Het noemen van merken van LNB's, schotels, receivers en andere apparatuur, is dat 
commercieel? In feite (vaak) wel. Maar het mag kennelijk. We gingen echter volgens 
Michel uit de bocht door het in nummer 3 noemen van een nieuw satforum: Opensat4all. 
Wij zagen dat als het verstrekken van informatie aan de lezer. Michel zag het als 
ongeoorloofde reclame voor zijn 'collega/concurrent'-forum. Een boze e-mail volgde 
waarin redacteur Hans ook verboden werd nog enige discussie aan te gaan. Over en uit. 

Op Sat4All werd nummer 3 en de bijbehorende special over LNB-afstanden door de 
moderator verwijderd. Jammer. Gelukkig is Sat4All niet zaligmakend. Op andere forums 
zul je ons blad gewoon nog tegenkomen. Net als 'kanalenlijst Hans'. Wij werken vanuit de 
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gedachte als echte vrijwilligers met als doel iedereen zo objectief mogelijk informeren over 
onze satelliethobby. Daar gaan we mee door. 

Onze bijdragen worden in ieder geval geplaatst op de site van De Transponder. Leden van 
deze satellietvereniging krijgen via e-mail altijd een reminder. We denken aan een 
mogelijkheid dat je je kan aanmelden voor automatische melding via een e-mailbericht dat 
er een nieuwe uitgave is. Deze database moet wel absoluut safe zijn. Ervaringen hoe dit 
(op een veilige) manier op te zetten zijn altijd welkom. 
Ook op de site van OpenPLi staan de UP/DOWNLINKs, specials en kanalenlijsten. Verder 
zien we tot genoegen dat menig hobbyist onze bijdragen hier en daar nog plaatst. 

Over de ban tot slot nog het volgende. Deze blijkt zich niet te beperken tot UP/DOWNLINK 
maar tot alles waar 'De Transponder' in zit. Zo kan een aankondiging van een open dag 
ook niet meer geplaatst worden. De voorzitter van De Transponder, Rinus Lindoorn, heeft 
verbolgen gereageerd. Om versnippering over diverse fora te voorkomen stelt hij de leden 
nu voor over te gaan naar Opensat4all. Hij voegt daar onmiddellijk aan toe dat het 
natuurlijk ieders keuze is.

Kortom: als je gebruik blijft maken van Sat4All maak dan geen (indirecte) verwijzing naar 
De Transponder of een ander forum want je hebt zo een ban aan je broek... 

'Fora'
Van een lezer ontvingen wij een overzicht van Nederlandse satellietforums met daarbij een 
door hem bijgeschreven kenmerk (Rinus, bedankt). Van een andere lezer kregen we ook 
nog NL-forums en forums uit het buitenland met NL-hoek (Rob, bedankt). 
Hierna een overzicht. Mocht je nog meer interessante forums weten voor de 
satelliethobby: geef ze door.

Overzicht Nederlandse forums:
• http://www.satelliet-forum.nl/    Weinig recente berichten. Meeste in het Philips forum;

• http://www.sat4all.com/forums/   Grootste forum, maar erg kritisch over teksten in 
posts. Transponder verboden;

• http://www.satbox.nl/   Weinig recente berichten. Meeste in het Dreambox forum;

• http://www.freesat.nl/forum/ubbthreads.php/ubb/cfrm   Zeer actief forum, 
voornamelijk Dreambox;

• http://www.satellitefun.org/bbs/   Weinig recente posts;

• http://www.satforum.nl/   Weinig recente posts;

• http://www.sat4fun.nl/    Geen recente posts;

• http://www.satlords.nl/    Bijna geen posts;

• http://www.duckfiles.org/board/index.php   Behoorlijk actief en breed forum;

• http://www.satellitefun.org/   Niet heel actief, registreren verplicht;
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• http://www.opensat4all.com/   Behoorlijk actief, nu voornamelijk AZbox, maar willen 
graag breder worden;

• http://www.luxsat.eu/forum/index.php    Erg actief forum, voornamelijk Dreambox en 
VU+, registreren vereist om alle fora te zien;

• http://satelliet.startpagina.nl/prikbord/   Regelmatig satnieuwtjes;

• http://www.hutsefruts.nl/   met doorklik naar forum;

• http://www.fieltshop.nl/smf/index.php   met doorklik naar forum. Redelijk actief;

• Advance Dreambox Forum  , nieuws is nieuw, overige rubrieken soms oud. 

Buitenlandse forums met een Nederlandse hoek:

• http://www.luxsat.eu/forum/index.php  ;

• http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=113  ;

• http://www.cccamforum.info/forumdisplay.php?  
s=c0f4f94ce8266e378c15e7cdc8205a92&f=51;

• http://www.cccamforum.com/forums/forumdisplay.php?f=61  

Merkgebonden sites met een Nederlandse hoek:

• Xtrend: http://www.et-view-support.com/Forum/forumdisplay.php?71-
Nederlandstalig-Forum;

• Vu+: http://www.vuplus-support.org/wbb2/board.php?boardid=97

Tot slot nog een berichtje over Sat4All: dit forum werd geplaagd door de aanval van een 
soort Trojaans-virus. Webbrowsers gaven een waarschuwing. Op 11 april werd de code 
die de boosdoener was ontdekt en verwijderd. 
Bron: Sat4All. Voor het bericht over de verwijdering klik hier.

Kanalennieuws en wijzigingen vanaf 22 maart
In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van gewijzigde zenders. Een 
lezer vroeg ons dit niet meer chronologisch in tijd te doen maar ingedeeld per satelliet. We 
gaan het eens proberen want we luisteren graag naar verbeteringen van jullie! De indeling: 
na algemeen volgen de satellieten Astra 19, 23 en 28 en tot slot de Hotbird.

Algemeen
• op 3 april verscheen Kanalenlijst Hans weer. Hoofdreden was het stoppen van 

Consumenten 24 en Geschiedenis 24. In die plaats kwamen Journaal 24 en 
Zappelin/Zapp24. Zie voor de volledige opsomming o.a. de site van De 
Transponder;
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• eveneens op 3 april kwam de BBC met geweldig nieuws: voor de Olympische 
Spelen in Londen worden maar liefst 24 hd-kanalen FTA in gebruik genomen. Meer 
dan 2.500 uur spelen via tv gratis op 28 oost te bekijken! Eerder had men al een 
3D-kanaal aangekondigd (met 's avonds hoogtepunten). Alle overige nieuws rond 
BBC en OS is hier te vinden of op Twitter;

• de BBC is niet de enige omroep die de OS in 3D brengt. Ook Eurosport en Sky UK 
3D zullen beelden brengen. Sky is alleen in the UK te zien voor abonnees maar 
Eurosport zou wel eens (FTA?) in heel Europa te zien kunnen zijn. Bron: 3DTV 
Magazine;

• nog meer sportnieuws: de 63 wedstrijden van het FIFA WK-voetbal in 2018 zullen in 
Duitsland via de publieke omroepen ARD en ZDF te zien zijn, dus FTA en in hd. 
Tegen die tijd ook 3D;

• nog meer nieuws uit Duitsland: vanaf 30 april 15.00 uur zijn er geen analoge 
uitzendingen meer. Alles digitaal dus. De beschikbare ruimte wordt o.a. voor extra 

hd-zenders ingezet. Alle informatie is beschikbaar op een gezamenlijke site: 
klardigital.de;

• Sky News (UK) begint een arabische variant: Sky News Arabic. Vanaf 6 mei zou de 
zender zich op kijkers in met name het Midden Oosten en noord Afrika richten. Voor 
de uitzendingen is een nieuwe studio gebouwd in Abu Dabi. Voor 6 mei zijn de 
nieuwsberichten al via internet te volgen.
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• Het Iraanse Press TV is na 28 oost ook op 19 oost geweerd door de satproviders. 
Op de Hotbird is de niet zo onafhankelijke propagandazender nog wel te 
ontvangen. Bron: TotaalTV. Eerste foto: melding op Astra 19, tweede foto: 

uitzending op de Hotbird. In het boeket Nieuws zijn beide zenders nog opgenomen;

16 april 2012               specials@detransponder.nl            www.detransponder.nl                        pagina 5 / 23

http://www.detransponder.nl/
mailto:specials@detransponder.nl
http://www.totaaltv.nl/nieuws/8628/Astra_verwijdert_Iraanse_Press_TV_van_19,2_oost.html


UP/DOWNLINK, jaargang 2012, nummer 4  

• het nieuwe derde tv-kanaal van de VRT zal per 1 mei ook via de satelliet te 
ontvangen zijn. Niet alleen TV Vlaanderen maar ook Canal Digitaal geven de 
zender door. Het derde net is in feite een ontkoppeling van Canvas en Ketnet. 
Beide gaan 24 uur per dag uitzenden. Ketnet in MPEG4. Bron: TotaalTV, TV 
Vlaanderen. Zie ook Radiovisie. Het derde net zal in HD uitzenden. Dit is bevestigd 
door de VRT (zie hier de vraag van een kijker en het antwoord);

• Nieuw bij TV Vlaanderen zijn vier Waalse tv-zenders: La Une HD, La Deux, 
RTLiTVI en Club RTL

• de satelliet SES 4 vervangt op 20 mei de NSS 7 op 22 west. De NSS 7 gaat in de 
week daarna (21-28 mei) de NSS 5 vervangen op 20 west;

• laatst verschenen Kanalenlijst Hans is van 3 april 2012. In de eerstvolgende 
behalve zendermutaties ook een nieuw boeket: Teleshopping. Achteraan in de lijst 
staan alle koop-tv-zenders naar taal gerangschikt.

Astra 19 oost:
• (29 mrt) Sky Sport Austria kreeg een nieuwe frequentie (gecodeerd);
• (29 mrt) testuitzendingen van RTL Nitro. De officiële start was 1 april (vooralsnog 

FTA). De zender zou zich voornamelijk op mannen richten;

• (31 mrt) de laatste dag voor Alpenglühen TVX... 
• (2 apr) TV Vlaanderen begon met een informatiekanaal, FTA;
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• (5 apr) de Franse provider CSAT wisselde op 12.014 V de SR van 27500 naar 
29700 (gecodeerd);

• (10 apr) een testbeeld van de Duitse zender ÄgyptenTV. Deze zender gaat pas op 
1 september echt van start. Op de site telt men af;

• (13 apr) een testbeeld van Tele 5 Austria verscheen (FTA). De echte uitzendingen 
beginnen op 1 mei;

• binnenkort op Astra 19: Fashion TV. Deze zender zal FTA te ontvangen zijn. Aldus 
een persbericht van Astra. 

Astra 23 oost:
• (30 mrt) op de frequentie 12.129 V verschenen enkel de zendernamen van 

Vlaamse zenders (VTM etc.) en Man-X. Vooralsnog zonder beeld. Wie weet 
verlaten de zenders ooit Astra 19 om alleen op Astra 23 in mpeg-4 door te gaan...;
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• de Tsjechische zender Regionaliteleviza.cz begon FTA met uitzendingen;

• (1 apr) de frequentie 11.992 V werd leeg opgeleverd door CS Link en Sky Link;
• (1 apr) ook Vitaliteit is gestopt. Kijkers wordt gevraagd over te stappen naar 

Vitaya;

• (3 apr) einde van themakanalen Consumenten 24 en Geschiedenis 24. Deze 
werden vervangen door Journaal 24 en Zappelin/Zapp24;

• (3 apr) Eurosport HD en History Channel HD Nordic verdwenen;
• (15 apr) JIM  aangekondigd in mpeg4 op Astra 23 te starten... (geen beeld 16/4):
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Astra 28 oost (en Eutelsat):
• (8 apr) Men&Movies (en +1) kregen een nieuwe frequentie (FTA);
• (29 mrt) normaal gaan zenders van S naar S2, maar Channel4 HD maakte de 

omgekeerde stap op 11127 V (FTA). Naar het schijnt komt op deze frequentie 
straks ook Channel4Seven;

• (1 apr) voor wie de lifestylezender Body in Balance gemist heeft... deze positie is nu 
ingenomen door LivexxxBabes (erotiek), FTA;

• (1 apr) diverse regionale ITV-zenders verdwenen of kregen een nieuwe plek;
• (3 apr) Sky Two gericht op Ierland kreeg een andere frequentie;
• (7 apr) op 11.680 V kwamen Movies4Men (1, 1+1, 2 en 2+1) 'extra'. Mogelijk 

voorloper als nieuwe frequentie. Deze filmzenders zijn FTA;

Hotbird, 13 oost
• (20 mrt) Sky Italy gaf diverse frequenties een nieuwe FEC;
• (20 mrt) de Italiaanse zender Nostradamus verscheen FTA, helaas met 

belabberde beeldkwaliteit;

• (29 mrt) testuitzendingen van Persian 5, FTA;

• (31 mrt) RomaUno begon FTA;
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• (1 apr) de Russische zender Belarus TV begon FTA (mindere beeldkwaliteit);

• (1 apr) een nieuwe Italiaanse nieuwszender: TgCom24 begon FTA op 11919V;

• (1 apr) de culturele zender Art Slide maakte plaats voor de Arabische zender Baqi 
TV;

• (2 apr) weer een nieuwe Rus: Nash TV, FTA;

• (4 apr) testbeeld van de Franse tv-zender Barker Bis Télévisions. Wat het moet 
worden blijkt nog niet uit het beeld;
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• (4 en 5 apr) zowel op Astra 19 als de Hotbird diverse wisselingen van Franse 
zenders in het Orange pakket (gecodeerd);

• (13 apr) de Poolse zender CSB TV heeft een extra (nieuwe?) frequentie (FTA).

Canal Digitaal
Nieuws van Canal Digitaal (en TVV):

• er is nieuwe software voor de 'eigen' hd-receiver M7 SAT801. Als het goed is 
hebben gebruikers er niets van gemerkt. De update zou moeten plaats vinden als 
de ontvanger in de standby-stand staat. Check of er 108c in staat. Bron: TVV;

• het recreatieseizoen is op 21 maart weer gestart. Dit loopt t/m 21 september;

• binnenkort komt Canal Digitaal met een update voor de Mediaguard cammodule. 
Bron: TotaalTV. Reden is mogelijk het overschakelen van QPSK naar 8PSK. 
Ondanks een goed afgeregelde schotel kregen sommige abonnee's nog geen 
beeld. Op de meldingen-pagina stond hier een bericht over;
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3D HD in de maak
Dolby (vooral bekend van audio) en Philips gaan samen werken aan een nieuwe 3D HD-
norm. 

Met deze nieuwe norm heb je naast perfect geluid geen bril nodig voor 3D-beelden. Het 
Dolby 3D beeldcertificaat krijgt ook een eigen logo.

Bron: 3DTVMagazine.

Overigens blijken de verkopen van 3D-tv's nog zwaar tegen te vallen. Diverse fabrikanten, 
waaronder Samsung, hebben dit erkend.

Noors schotelpark
In nummer 3 schreven we over de aanpak van cardsharing in Noorwegen. Naar aanleiding 
daarvan kregen we een Noorse tip over een groot schotelpark. Uit een artikel in de Noorse 
krant Aftenposten wordt e.e.a. met behulp van de Google vertaling duidelijk gemaakt. Klik 
hier voor de integrale Google-vertaling Noors naar Nederlands.

Nittedal Teleport: Telenor Satelliet Broadcasting heeft hier sinds 1986 zo'n 50 schotels 
staan voor voornamelijk tv. Deze schotels 'zien' ongeveer een derde van de aarde. Alle 
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signalen voor radio, tv, telefonie en data worden verwerkt voor de Noorse huishoudens. 
De grootste schotel heeft een diameter van 18 meter! De meeste signalen gaan naar de 
Telenor-satellieten: de Thor's. De laatste is Thor 6 (vertaling). In 2013 wordt Thor 7 actief.

Jaarlijks worden tussen de 5.000 en 6.000 verzoeken om tv-verbindingen via de satelliet te 
leggen verwerkt. Op 22 juli waren dat er 800: de dag van de aanslag in Oslo en het 
neerschieten van mensen in Utoya. De opbrengst van die dag heeft de organisatie aan het 
Rode Kruis geschonken.

Het terrein is goed beveiligd. Extra beveiliging was er tijdens de Olympische Winterspelen 
in Lillehammer en op 22 juli 2011.

ET/Xtrend-nieuws
De ontwikkelingen rond de ET/Xtrend-receivers gaan snel. We noemen er enkele.

Op 24 maart is een nieuwe kernel uitgebracht: versie 3.2.2. De nieuwe kernel komt 
automatisch met een software-update mee. “Je hoeft dus niks aparts te doen” (zo mailt 
ons de importeur). Op 8 april volgde 3.3 met als resultaat dat de Xtrend compatible is met 
oude en nieuwe hardware plugins zoals wifi sticks, dvb-usb etc.
Changelog van de versie 3.2.2:
-DVB-T 5V
-make sci devices single-open
-improved tuner scan
-WMV support
-WMA support
-WAV support (pcm wrapped in PES, to keep sync with video)
-alsa mixer switch to enable/disable decoder audio
-internally control vfd symbols
-allow individual vfd symbol override from userspace
-frontend status: report correct FEC
-startup in 720p mode. 

Changelog van de versie 3.3: dvb-api 5.5 en linux kernel 3.3.

Vooral de support thans van wmv, wma en wav valt op. De reden? Op Eerste Paasdag 
verscheen een nieuwe plugin voor mediastreaming (zie hier). 
De plugin is voor alle Xtrend-modellen (5000-, 6000- en 9000-reeks) en ondersteunt o.a. 
wmv-files (Windows Media Video). Iets wat bij de Dreambox en VU+ niet het geval is. 
AZBox stelt wmv-files te ondersteunen maar de plugin ET-livestream (zie hierna) werkt 
niet. Ook files aangeboden via YouTube worden weergegeven. De ET kon al asf-files en is 
daarmee zeer compleet.

Importeur: “Via de plugin kan je livestream radio en tv lijsten downloaden en plaatsen in je 
normale kanalen lijst.”
 
Veel landelijke, regionale en zelfs lokale omroepen en themakanalen kunnen zo via IP op 
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tv zichtbaar worden (zie o.a. hier). Dit maakt de receiver naast de DVB-S en DVB-T tuners 
nog allrounder. De plugin kan worden gedownload via OpenPLi of handmatig worden 
geïnstalleerd. Zie hierna een apart item over deze ET-livestream.

In nummer 3 gaven we kennis van de Uitzending Gemist-plugin. Deze python-versie zal 
altijd minder mogelijkheden hebben dan HbbTV. Maar verbeteringen worden doorgevoerd. 
Deze maand (april) zal ook RTL Gemist worden toegevoegd. De RTL-streams zijn van iets 
betere kwaliteit dan die van de NPO.
Verder ET-nieuws:

• de ET9500 is al beschikbaar;

• de webbrowser voor de Xtrend 6x00 en 9x00 is verbeterd en heeft nu een makkelijk 
pulldown menu om de keuzes te kiezen;

• Weblinks is flink uitgebreid met veel nieuwe apps en games en uitzending gemist 
voor RTV Flevoland en Utrecht. Vanaf 30 maart werkte ook RTL XL Gemist;

• 1080p/30 is voor MKV. Alle broadcom boxen ondersteunen dit. Voor full HD heb je 
1080p50/60 nodig en dit werkte tot nu toe op geen enkele broadcom ontvanger.

Bron: importeur en Xtrend Supportforum.

ET-livestream
Hierboven maakten we melding van de ET-livestream. Een nieuwe plugin ontwikkeld 
eigenlijk voor de Xtrend/ET-receivers maar sommige andere Linux-receivers kunnen er 
deels mee overweg. 
Sommige. Zo werkt de plugin helaas niet bij de DM800 maar wel bij de opvolger 
DM800SE en andere HD-versies. De VU+Duo: wel. AZBox HD-reeks en AZBox Me: niet. 
Deels: de plugin laat livestreams in diverse bestandsformaten zien. De formaten van 
Windows (wmv etc.) kunnen doorgaans niet afgespeeld worden als je geen ET-box hebt. 
ET-receivers kunnen overweg met wma/wmv/asf. Volgens de importeur is het de enige 
Enigma-2-receivr die dit kan. 
Hierna een uitleg over de installatie en het gebruik van deze plugin.
Installatie
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De volgende stappen: Menu, Applicaties, Downloaden (groene toets), Extensions, zoek 
naar de ET-livestream en klik op OK:

Na het downloaden exit  tot je weer beeld hebt. Klik dan op de blauwe toets. Je ziet daar 
de ET-livestream toegevoegd:

Klik weer op OK en een keuzemenu verschijnt:

Kies hier welke categorie je wil importeren. In de eerste categorieën verschijnt een 
submenu. Maak de keuze, er verschijnt een groen vinkje voor:

Hier als voorbeeld alleen Radio TV en Regionale omroep geselecteerd. In Nederland24 
zitten enkel files geschikt voor de Xtrend/ET-receivers. Op de pagina staat ook de laatste 
update en wat deze betreft. Kies vervolgens Downloaden (groene toets). Al vrij snel 
verschijnt de gereed-mededeling:
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Vervolgens exit en herhaal de handelingen voor andere rubrieken. Tip: radiozenders 
werken praktisch allemaal! Selecteer die via de andere rubrieken (Nederlandse radio etc.). 
Gebruiker
Roep de kanalenlijst op (settings) en kijk helemaal onderaan de 'normale boeketten'. Je 
ziet daar de boeketten met de geselecteerde livestreams toegevoegd. Hier voor tv:

Selecteer een van de boeketten en daarin een zender. De indeling bij regionaal is per 
provincie en vervolgens alfabetisch:

Even geduld en mogelijk krijg je beeld. De kwaliteit is afhankelijk van de aangeboden 
stream. Zo gaf Eindhovens lokale omroep Studio040 een goede kwaliteit, haast niet van 
het (analoge) aanbod (UPC) te onderscheiden (eerder beter).

De radiozenders vind je onder de normale radioboeketten (radiotoets indrukken).

Nadeeltje
De livestream-boeketten bevatten de url's van de radio/tv-zenders. Dit is een ander soort 
regel dan de informatie bij de gewone radio/tv-zenders. Gevolg is dat de livestream-
boeketten leeg raken als men de kanalenlijst met een edittor (bijvoorbeeld DreamSet) wil 
bewerken. Men moet dan even de installatie deels overdoen (vanaf blauwe toets).  
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Life football-plugin
Nog een nieuwe plugin (met de nodige updates) is de LifeFootballI-plugin (voor Enigma 2, 
thans versie 3.5. Zie OpenPLi-forum. 
De installatie gaat zoals gebruikelijk: Menu, Applicaties, Extensions, Life football (3.5) 
zoeken en OK klikken:

Nadat de installatie voltooid is weer met exit terug naar het tv-beeld. Deze plugin is dan op 
te roepen op twee manieren: blauwe toets (eenvoudigst) of Menu/Applicaties. Het 
volgende scherm verschijnt:

Het gebruik wijst zichzelf, gewoon even mee oefenen.
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Lopik hersteld
11 April: de zendmast Lopik (officieel de Gerbrandytoren te IJsselstein) is weer als 
vanouds in gebruik. Diverse Nederlandse media berichtten hier over (zoals NOS). Maar 
zelfs in België was het nieuws. 3FM kan immers weer in grote delen van Vlaanderen 
worden ontvangen (aldus Radiovisie).
De schade ontstond 15 juli 2011 doordat er water in de zenderkabels was gekomen. 
Hierdoor vlogen deze in brand. 

Op dezelfde dag kwam de top van de zender Hoogersmilde na een brand neer. Deze zal 
in oktober officieel weer in gebruik worden genomen (met extra lengte). Zie hier voor het 
herstelschema.

DM7020HD: nieuwe Enigma-2 release
Bezitters van een DM7020HD opgelet: er is een nieuwe Enigma-2-release voor deze 
receiver beschikbaar: versie 3.2.2. 
Zie het OpenPLi-forum voor meer details (changelog).
Vreemd genoeg staat echter bij het uitgeven van deze UP/DOWNLINK op de site van 
DMM (Dream MultiMedia) nog versie 3.2.1a.
 

Webmedia 6.0
In het vorige nummer schreven we over Webmedia 5.0 (nummer 3, pagina 18). 
Ondertussen heeft deze plugin een update gehad. Thans heet de laatste versie 6.0. 
In het OpenPLi-forum staat meer over deze update. Hier de changelog: “New - ORF 
Tvthek. Updated - ZDF, ARD, Adult, Pro 7, Sat 1, Youtube, Youporn.”
Wat deze laatste betreft: mogelijk wordt deze niet vrijgegeven omdat het kinderslot van de 
ontvanger geactiveerd is. Even disable'en (doorgaans: Menu -> System -> Parental 
Control -> No) en ontvanger herstarten.

Foreca 2.7
Van weersvoorspel-plugin Foreca is thans versie 2.7 uit. De laatste toevoeging betreft een 
aantal Italiaanse lokaties. Als je de Foreca-plugin eerder geïnstalleerd hebt dan zal bij een 
software-update van OpenPLi (vanaf v2.1) deze automatisch meekomen.
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DM8000 gevoeliger gemaakt
Heb je een DM8000 en problemen met de ontvangst van sommige zenders op Astra 28 
oost? Dat kan liggen aan je software in combinatie met deze satelliet. Bekend is dat men 
gerichter op The UK straalt:

De tuner in de DM8000 is niet gevoelig genoeg als door weersomstandigheden etcetera 
het signaal onder 8dB komt. Op 22 maart 2012 blijkt dit probleem te zijn opgelost. Zie hier.

Ferguson: Arriva 120 mini  
Ferguson heeft een nieuwe receiver uit. Het betreft de Arriva 120 mini. Volgens de 
specificaties een zeer complete hd-ontvanger. Zie voor meer informatie Sat4All-forum. Of 
de site van Ferguson. Detailinformatie vind je hier.
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Echt een mini: 

Verder kennen we deze receiver niet. Linux? Onbekend. Een aparte receiver voor in de 
sleurhut of vrachtwagen. We weten dus ook niet of kanalenlijsten van Hans of Henk er zo 
in kunnen. 

Een andere mini-ontvanger is de Amiko SDH-8900. Een receiver waar twee soorten 
software in kunnen (o.a. Enigma-2). Origineel werkt deze Amiko met Spark software. Onze 
redactie gaat samen met een lid van de Transponder deze receiver bekijken. In het 
volgende nummer komen we er op terug.

AZBox Me, nadere ervaringen
In het vorige nummer van UP/DOWNLINK hebben we geschreven over het nieuwste 
image voor de AZBox Me: OpenRSI. We zijn daar nog steeds tevreden over. Maar... 100% 
perfect is het nog niet. We blijven het volgen!
Heel globaal even getest met de laatste software (op maandag 16 april). Sommige 
problemen zijn verbeterd maar sommige zijn er nog:

• Shoutcast heeft nog steeds van die rare effecten zoals beschreven in nummer 3; 
• Dit 'Shoutcast-effect' is er ook als men de plugin ET-Livestream installeert en dan 

de radiostreams gebruikt. Ze lijken het de eerste keer te doen, maar daarna heb je 
de beschreven effecten weer; 

• ZDF-player doet het nu wel reproduceerbaar goed; 
• Webplayer V6.0 doet het nu ook. Ook blijkt hierin de YouTubePlayer het 

reproduceerbaar goed te doen; 
• Van de knoppen (layout/functie) is nog steeds geen info gegeven en is niet (lekker) 

intuïtief.  
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AZBox hd-versies: nieuwe kernel
Voor de AZBox hd-versies (AZBox Elite HD, AZBox Premium HD, AZBox Premium HD+, 
AZBox Ultra HD) is een nieuwe kernel uitgebracht.

Voor de liefhebbers:
• Change log: This kernel has hotplug support added, and will this brings better 

support for usb/hdd detection and tuner firmware loading without a work around.
• Link naar meer informatie  .

BackupSuite 9.2
De 1 op 1 backup-plugin BackupSuite heeft weer een verbetering ondergaan. Onder 
nummer 9.2 is vanaf 17 april deze versie te downloaden (zie OpenPLi).

Changelog. Veranderd in versie 9.2 ten opzichte van 9.1:
- Bij het maken van de back-up wordt van het back-up medium de totale ruimte en de vrij 
ruimte gerapporteerd, nu ook voor USB e.d.
- Bij het maken van een back-up op HDD wordt, indien een geldige back-upstick is 
geplaatst de back-up daar ook naar toe gekopieerd met vermelding van de totale omvang 
en de vrije ruimte op die USB-stick.
- Wat code aanpassing m.b.t. de detectie van de ET modellen en de restore instructies
- Verder wat kleine code aanpassingen

De belangrijkste wijziging is dat de oude bootloaders van de ET's niet meer ondersteund 
worden, deze zijn naar het idee van de maker Pedro Newbie niet meer in gebruik.
Mocht deze toch gedetecteerd worden dan wordt dit gemeld en geadviseerd een oude 
versie van de BackupSuite te gebruiken (= van voor versie 9.2). 

External divice support list
In het OpenPli-forum is een pagina gemaakt waar iedereen kan melden welke device wel 
of niet werkt. Zie hier. En hier voor de introductie (met bedoeling).
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GoogleTV naar NL
In augustus komt Google TV ook beschikbaar in Nederland. Onder een andere naam in 
twee Sony producten. Later dit jaar zouden ook andere fabrikanten Google TV gaan 
ondersteunen.
Google TV is een combinatie van internet en televisie. 
Bron: BroadcastMagazine.

DM800HD: pas op voor namaak
Populaire receivers worden vaak getroffen door namaak. Zo schijnt er al een kopie te zijn 
van de AZbox Me (heeft geen hologram-sticker op de doos) en zijn er neppers van de 
DM800HD. Hierna enkele foto's van de DM800HD met links het origineel en rechts de 
namaak.
Connector. In het origineel zit onder de hd-aansluiting geen connector, bij de kopie wel:
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Modem. Het modem van het origineel (links ingepakt) en rechts (open):

Remote led. Aan de voorkant:

Bij de originele DM kan je wel een rondje zien waar de led voor de afstandsbediening in 
het frontje zit, maar de daadwerkelijke led kun je niet of bijna niet zien. Bij de kloon is de 
led voor de afstandsbediening in het frontje heel goed te zien. Hier zit gewoon doorzichtig 
plastic voor. Op het origineel heeft het plastic een kleurtje, waardoor de led zelf niet te zien
is.
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