
  UP/DOWNLINK, jaargang 2013, nummer 6   

 

19 juni 2013   specials@detransponder.nl     www.detransponder.nl pagina 1 / 28 
 

Voorafje 

Het vorige nummer gaf aanleiding tot veel reacties en tot aanvullingen. Zo noemen we als 
aanvulling op de TS Media-plugin drie nieuwe: MediaPortal, MediaInfo en IPTV List. 
 
Het is fijn te ervaren dat er ook inzendingen komen, zoals over de ANGA. 
  
Behalve het gewone nieuws is er deze keer ook een receivertest. Egbert was zo vriendelijk 
de Maxdigitaal XP1000HD een een kritische test te onderwerpen. 
 
Het begint te zomeren, wij gaan echter gewoon door en hopen met voldoende bijdragen in 
juli weer uit te komen. Mail je reactie dus naar specials@detransponder.nl! 
 
De redactie. 
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen 

In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde 

zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Algemeen: 

 Larry King. De reeds bejaarde (79!) voormalige CNN-presentator/interviewer heeft 

een nieuwe werkgever: de Russische nieuwszender RT. Het programma gaat 

‘Politics with Larry King’ heten en zal zowel in Washington als LA worden 

opgenomen. RT is hier te ontvangen in sd en hd via 13, 19 en 28 oost. Bron; 

 

 Meer nieuws over de nieuwe BMC (Box Media Center) is te vinden op YouTube met 

diverse demovideo’s over de ontvanger zelf, plugins en PIP; 

 SES marketing NL is gesloten. Dat meldt Emerce op 11 juni. Basis voor Emerce is 

het bericht op BroadbandTVNews. SES had twee kantoren in Nederland: Hilversum 

voor de marketing en een kantoor in Den Haag. Dat laatste blijft wel open. In 

Hilversum hebben directeur Bill Wijdeveld en marketeer Remco Klein door de sluiting 

geen werk meer bij SES. Sinds 1991 werkte Wijdeveld voor de promotie van 

satellietontvangst via Astra. Hij zorgde er onder andere voor dat de regionale 

omroepen via de satelliet gingen uitzenden; 

 

 Live Nederland 1, 2 en 3 via internet. Dat kan sinds 11 juni via de vernieuwde 

website van de NPO (Nederlandse Publieke Omroep). Radio en tv live en uitzending 

gemist, alles is mogelijk, aldus een enthousiast NOS-bericht. Het bekijken gaat via 

NPO/live. Daar staat de uitzending met Nederland 1. Klik in de programmabalk daar 

onder naar een andere zender. De stream loopt wel een aantal seconden achter op 

het beeld via kabel of satelliet. De NOS bracht 11 juni ook een vernieuwde app voor 

de smartphone uit; 

http://rt.com/news/larry-king-joins-rt-873/
http://www.youtube.com/user/E2BMC
http://www.emerce.nl/nieuws/satellietbedrijf-ses-sluit-nederlands-marketingkantoor
http://www.broadbandtvnews.com/2013/06/10/ses-closes-hilversum-astra-office/
http://www.npo.nl/uitzending-gemist
http://www.npo.nl/uitzending-gemist
http://nos.nl/op3/artikel/516749-nederland-3-nu-ook-online-live-te-bekijken.html
http://www.npo.nl/live
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 Niet alleen de hoofdzenders 1, 2 en 3 zijn zo te bekijken maar ook alle themakanalen; 

 

 En via de vernieuwde site is ook een overzicht te vinden naar de regionale omroepen 

met daarbij links naar hun uitzendingen; 

 

http://www.npo.nl/specials/regionale-omroepen
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 Queen Elisabeth II heeft vrijdag 7 juni het gerenoveerde Broadcasting House van de 

BBC heropend. Het monumentale pand is sinds 1932 bij de BBC in gebruik, later 

veelvuldig uitgebreid en sinds 2003 aan renovatie onderhevig. Even wat cijfertjes: op 

93.000m2 werken 6.000 mensen in kantoren en 50 studio’s. Er is 3.000 km kabel in 

het pand verwerkt. Foto: de koningin bezoekt BBC News, de uitzending wordt er even 

voor onderbroken. Bron: Radio.nl; 

 

 SES-6 is de 53e satelliet van het Luxemburgse SES die succesvol gelanceerd is. De 

satelliet komt op 40,5 graden west te hangen en richt zich onder andere op Europa; 

 

 Dat het niet zo goed gaat met de economie in Griekenland is nog zacht gezegd. Op 

11 juni werd de dag door de Griekse staatsomroep ERT nog vol gemaakt en toen 

werd het beeld zwart. De EBU (European Broadcasting Union) heeft haar beklag 

gedaan bij de Griekse premier Samaras. De EBU zet haar protest kracht bij door de 

2.500 (!) journalisten en medewerkers te helpen met een tijdelijke studio; 

 

 

http://radio.nl/778634/engelse-koningin-opent-verbouwd-onderkomen-bbc-in-londen
http://www.ses.com/15325090/2013-06-04-ses-6-succesfully-launched
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/ebu-wil-herstel-griekse-ert/94572/
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/ebu-wil-herstel-griekse-ert/94572/
http://www.guardian.co.uk/media/2013/jun/12/ert-shutdown-european-broadcasting-union-makeshift-studio-greece
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 Op 18 juni bepaalde de Griekse rechter dat de ERT in ieder geval tijdelijk weer mag 

uitzenden. De uitzendingen mogen onmiddellijk worden hervat, maar dit gebeurt niet; 

 In augustus start het Amerikaanse FOX met een Nederlandse variant. Er zullen zowel 

films, series als sport (o.a. samenvattingen eredivisie) te zien zijn. Er zijn reeds 

Nederlandse presentatoren aangetrokken. Bron onder andere NOS. Of Canal Digitaal 

de nieuwe zender gaat doorgeven is ons niet bekend. Wel is zeker dat UPC en Ziggo 

de zender gaan doorgeven. De rechten voor Foxtv.nl waren al vastgelegd; 

 

 TV met een kaartje. Zo noemt Telenet haar nieuwste product. Het betreft een 

cammodule (met kaart) die in een tv gestoken kan worden. Zo kan de digitale 

receiver (digicorder genoemd) aan de kant. Er zijn wel enkele beperkingen: opnemen 

of films bestellen gaat niet. Bron: Telenet; 

 

http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/griekse-omroep-ert-mag-weer-uitzenden/#When:07:05:01Z
http://nos.nl/artikel/517461-fox-begint-nieuwe-tvzender.html
http://www.emerce.nl/nieuws/domeinnaam-foxtvnl-al-veiliggesteld?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=domeinnaam-foxtvnl-al-veiliggesteld
http://blog.telenet.be/2013/06/tv-met-een-kaartje/
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 Een 44% van de televisies in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en the 

USA die beschikken over een internetverbinding (SMART-tv) is ook daadwerkelijk 

aangesloten op internet. De 50% wordt gehaald in de groep 18-34-jarigen. Bron: 

Astra; 

 Ballonnen met internet is een nieuw project van Google. Een eerste test is gedaan 

in Nieuw-Zeeland. De balloon van 15 meter doorsnee voert op zonne-energie door de 

lucht, voorzien van apparatuur en antennes. Als de proef slaagt dan zouden over de 

hele wereld, met name gebieden waar nog geen internet is, de balonnen opgelaten 

worden. Bron: VTM; 

 

 Alfacam. Eerder gaven we het faillissement aan. Op 18 juni werd bekend dat de 

inboedel voor € 25 miljoen is overgenomen door de Euro Media Group (EMG). Ook 

25 personeelsleden krijgen daar werk. Bron: Broadcastmagazine. 

 

Astra 19 oost: 

 (28/05) MGM HD (Sky Germany) begon met testuitzendingen. De officiële start was 7 

juni (code); 

 (28/05) NatGeo NL sd verliet Astra; 

 (10/06) Astra Ultra HD test begon. Het duurde maar tot 18 juni; 

 (14/06) i24News uit Israël liet testuitzendingen zien, fta. Arabisch. NB: op 13 oost in 

het Engels. Ook Frans wordt een taal. Men stelt onafhankelijk het nieuws te brengen; 

 

http://www.onastra.com/15398581/13-06-connected-tvs-are-unconnected
http://nieuws.vtm.be/buitenland/50353-ballonnen-zorgen-voor-internet
http://broadcastmagazine.nl/alfacam-overgenomen-door-euro-media-group/
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 Op 25 juni zal CanalDigitaal de zenders RTL4, 5, 7 en 8 in sd via mpeg-4 gaan 

uitzenden. De oude versie blijft nog tot 27 augustus actief. Anders pech voor 

vakantiegangers met een mpeg-2-ontvanger! 

 

 

Astra 23 oost: 

 Het Bulgaarse BG Satellite is door de economische crisis failliet gegaan. Vanaf 1 juni 

worden er op diverse transponders van Astra 23 oost geen uitzendingen meer 

aangeboden. Klanten worden doorverwezen naar concurrent Vivacom die via 45 oost 

programma’s voor de Bulgaarse markt brengt. Vrij vertaald staat er op de webpagina 

nu de volgende tekst "Beste klanten, vanaf het eerste begin Satellite BG hebben we een 

nieuwe standaard voor het leveren van hoge kwaliteit televisie met unieke content voor 

eindgebruikers ingesteld. Helaas, de economische crisis vergt aanzienlijke evaluatie van de 

aangeboden diensten. Management heeft besloten om te stoppen met uitzenden van haar 

eindklanten per 1  juni 2013 om de belangen van de gebruikers en de kwaliteit van de 

satellietdiensten gebruikt in overeenstemming met een goede zakelijke praktijken te 

beschermen. Daarom, als een uitdrukking van de verantwoordelijkheid om onze klanten, 

bieden wij al onze klanten van Satellite BG de mogelijkheid om de diensten die worden 

aangeboden door Vivacom tv ontvangen. Om te profiteren van deze aanbieding, dient u 

contact op te nemen Vivacom door te bellen naar (087) 123 of bezoek de handelspost 

Vivacom. Abonnees met abonnement satellietdiensten voor de periode na 31 mei 2013 

moeten contact opnemen met het callcenter SATELLITE BG om de details van de betaling op 

te lossen. Satellite BG betuigt diepe dankbaarheid aan alle abonnees en verontschuldigt voor 

het ongemak." De schade beperkt zich niet tot Bulgarije. SkyLink uit Tsjechië verkocht 

combipaketten met BG Satellite. Dit Mixbox-package, met o.a. Fightbox, DocuBox, 

Erox en Fashionbox (allen in hd) is nu ook down; 

 

http://www.canaldigitaal.nl/wijziging2013/
http://www.satellite.bg/
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 (28/05) de Servische omroep RTS Sat zendt nu ook fta uit vanaf de positie 23 oost. 

Met een tv-zender en drie radiozenders; 

 

 

Astra 28 oost: 

 (04/06) True Drama zendt fta uit; 

 

 (06/06) INI TV (reli), fta; 

 (14/06) Lamhe uit India vervangt ZeeCafé, fta; 
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 (15/06) Sky Disney HD en Sky Select HD naar andere frequentie, code; 

 (15/06) Muslim World begon fta; 

 

Het belooft meer dan een reli-zender te worden… 

 

Hotbird 13 oost: 

 (29/05) Perspolis TV met testuitzendingen, fta; 
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 (30/05) VOTV zingt voor de Heer, fta, 

 

 (30/05) Negah e shoma, fta; 

 

 (01/06) Royal Somali TV, fta; 

 

 (01/06) i24News, zowel in het Arabisch als Engels, later ook Frans, test. Vanuit het 

hart van het Midden-Oosten wil men alle nieuws brengen (zie site); 

http://www.i24news.tv/
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 (02/06) Hadi TV1 (Libanon), fta; 

 (03/06) Classica Italia HD (Sky Italy), code, test; 

 (04/06) UnireSat by Teleippica (paardensport uit Italië), fta. Ook op 23 oost; 

 

 (06/06) K+ uit Kazachstan, terug, fta; 

 

 (14/06) ERT, Griekse staatsomroep, werd door de regering het zwijgen opgelegd. Het 

beeld ging op zwart. Later mocht ERT van de rechter de uitzendingen hervatten maar 

19 juni was er nog geen beeld; 
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 (18/06) CBC uit Azerbaidjan begon fta. 

Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2013-5 stond een vraag van Steven. We hadden toen nog geen 

antwoord. Hier nogmaals de vraag en het antwoord van Sprietje.  

De vraag van Steven uit Hofstade (B): “… Ik heb een PRIME-FOCUS antenne van 160 cm 

diameter staan in Antalya (Turkije). Breedtegraad: 36°50'23.62"N Lengtegraad: 

30°35'29.02"O. Voor het moment kan ik de ASTRA 19,2° hiermee goed ontvangen (voor TV 

Vlaanderen). Maar nu zou ik ook graag de ASTRA 23,5° ook willen ontvangen op dezelfde 

schotel, daar al heel wat zenders van TV Vlaanderen naar hier overgeschakeld zijn. Kan ik 

twee LNB’s op een prime focus antenne plaatsen? (daar het brandpunt van deze antenne 

toch in het midden licht.”  

Wij hebben deze vraag aan specialist Sprietje voorgelegd. Zijn antwoord kwam nét na het 

verzenden van nummer 5 binnen: “De Astra 19,2 is het zwakste. Daar heb je een 120cm-

schotel voor nodig. Hij heeft een 150cm dus de Astra 19,2 moet hij prima kunnen ontvangen. 

Voor de Astra 23,5 heb je daar een 100cm-schotel nodig. Dus die kun je ontvangen door er 

een lnb naast te hangen. 

Omdat de schotel een f/D verhouding heeft van 0,5, is het gebruik van een normale lnb voor 

een offsetschotel goed te gebruiken. Een Inverto Black Ultra is mooi maar als die daar niet 

verkrijgbaar is, is een andere lnb ook te gebruiken. 

De lnb moet op een afstand van 85mm staan van de lnb in de primefocusschotel, hart op 

hart gemeten. 

Hij zal dus een constructie moeten maken zodat hij die lnb er naast kan hangen. Sommige 

mensen zijn daar erg creatief in, zie bijlage. De lnb moet dus links van de bestaande lnb 

geplaatst worden ongeveer 8 graden lager (is 8,5mm) dan de centrale lnb.” 

Sprietje sloot er nog de volgende afbeeldingen als bijlage bij: 
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Wij hopen dat Steven hier iets aan heeft. 

Rob vd D reageerde op de PrismCube. Hij stelt: “De PrismCube is niet van VU+, maar van 

Marussys (het moederbedrijf waarvan VU+ een dochter is).” Verder: “in je stukje over de 

PrismCube je gaf een tweetal links naar hobby sites. De beste link is denk ik naar die van de 

fabrikant: http://www.prismcube.com/. Op de komende Anga wordt de prismcube 

gepresenteerd.”  

 

Ook reageert hij op de TS Media plugin: “Betreffende TS-Media: naar mijn idee had je ook 

MediaPortal even moeten noemen: een (minimaal) gelijkwaardige plugin, waar de sources 

http://www.prismcube.com/
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wel keurig worden bijgeleverd. Zowel TS-Media als MediaPortal zijn beschikbaar via de 

feeds van ViX.” Noot: niet alleen geschikt voor het ViX-image. Als je de plugin van 

MediaPortal zoekt is deze eenvoudig te installeren. Verderop in dit nummer een korte 

impressie. 

Meer informatie over de MediaPortal plugin versie 4.3.1 is te lezen via deze link. 

Ook gaf Rob nog aan vernomen te hebben dat de productie van de VU+Duo2 op 24 juni 

begint. De eerste receivers zouden dan wel eens in juli al te koop kunnen zijn. 

Vooraankondiging special over triple lnb 

Derk mailde ons ook. Hij had een hele mooie technische beschrijving gemaakt voor een 

triple lnb. Dat wil zeggen: een zelfgemaakte opstelling met lnb’s gericht op Astra 19, 23 en 

28 oost. De tekst wordt op dit moment door hem en redactielid Rob verder geperfectioneerd. 

Het is de bedoeling dat deze dan als special geplaatst wordt (‘eeuwigheidswaarde’). Houd 

dus de site in de gaten (onderdeel specials). 

Impressie ANGA 

Van 4 t/m 6 juni werd in Keulen de ANGA gehouden. Europa’s grootste beurs voor 

breedband, kabel en satelliet. Er stonden dit jaar 450 standhouders uit 36 landen. Deze 

trokken ruim 17.000 bezoekers. Ook woonden 1.700 mensen een congres bij. Bron: ANGA. 

Eén van die 17.000 was een lezer van UP/DOWNLINK. Hij mailde ons de volgende 

impressie, waarvoor dank. 

“Xtrend heeft op de Anga beurs een prototype tentoongesteld welke een nieuwe telg is uit de 

Xtrend fabriek. Het getoonde prototype heeft drie tuners aan boord. De eerste twee tuners 

zijn DVB-S2 tuners. De derde tuner is een DVB-T/C tuner. 

 

(front display) 

http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&postID=428197#post428197
http://www.detransponder.nl/downloads/specials/
http://www.angacom.de/index.php?id=news-details&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=185&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5&cHash=d719cf8dc8ff3b38e903e1e4d3c16f81
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HD Picture-in-Picture wordt door deze ontvanger prima weergeven: 

 

De foto’s komen van het Xtrend-forum. 

Verder nog iets over de ‘e2bmc’. XBMC draait met versie 12.0 en is hier en daar gepatched 
om snelheidswinst te halen. Pre-caching van de menu’s maakt het starten even wat trager, 
maar is nadien prima te gebruiken. De informatie op het scherm wordt continue 
bijgehouden.” 

 

 

http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?11702-ANGA-COM-2013-mit-XTREND
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Tot zover de bijdrage van onze lezer.  

E2BMC-project 

Via deze link zijn enkele eerste bevindingen te zien van het project dat leidt tot de E2BMC 

aan de hand van een ‘testbox’. Met een link naar de leverancier. Daarbij lijkt het alsof er 

medewerking van OpenPLi is. Eerder is er echt sprake van ‘gebaseerd op’ (tekst staat ook: 

‘Based on: XMBC / OpenPLi’). De software is voorlopig ‘closed source’. We zullen moeten 

afwachten.  

In de ‘demovideo’ laat men onder andere zien wat de receiver aan boord heeft en dat het 

een snelle zapper is (al zapt men enkel door fta-kanalen). Op S4A vond iemand het traag. 

Oordeel zelf… 

 

DAB+ gestart 

Vrijdagavond 31 mei begonnen officieus de eerste radiouitzendingen via DAB+ in Nederland. 

Officieel zijn sinds zaterdag 1 juni door heel Nederland via kanaal 11C een groot aantal 

(commerciële) radiozenders te ontvangen via deze digitale techniek. 

Broadcast Partners begon met BNR Nieuwsradio, 538, Sky Radio, Q-music, 100ProcentNL, 

Slam FM  en Radio 10 Gold. Later worden deze nog aangevuld. 

Bron: Tweaker.net en Radio.nl.  

       

De publieke omroep (NPO) zal dit jaar door heel Nederland via DAB+ te ontvangen zijn 

(bron). 

 

http://www.opena.tv/forum/showthread.php?1206-E2BMC-erste-Infos-von-eine-TEST-Box
http://www.e2bmc.com/
http://www.sat4all.com/forums/topic/332570-e2-bmc-boxmediacenter/page-4#entry2164342
http://www.broadcastpartners.nl/website/
http://tweakers.net/nieuws/89408/commerciele-radiostations-starten-digitale-uitzending-via-dab+.html
http://radio.nl/778327/landelijke-commerciele-radiostations-nu-ook-via-dab
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/dab-nog-in-2013-landelijk-dekkend/#When:10:21:45Z
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Mediawet wordt aangepast, CvdM waakt over basispakket  

De programmaraden voor kabelproviders worden afgeschaft. In plaats daarvan moet het 

Commissariaat voor de Media er op toezien dat in een digitaal basispakket minimaal 30 

zenders zitten (waaronder de publieke). Thans zijn er dat vijftien. De reden van de wijziging 

is dat steeds meer mensen digitaal tv kijken. 

Dat is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer op dinsdag 4 juni. Staatssecretaris 

Sander Dekker verdedigde daar zijn wijzigingsvoorstel. 

Bron: Villamedia. En De Telegraaf. 

MediaPortal en MediaInfo 

In UP/DOWNLINK 2013-5 hebben we de TsMedia-plugin beschreven (12 juni: versie 2.5). 

We kregen hierop een tip dat er nog zo’n leuke plugin is: MediaPortal. TS heeft Tunesië als 

thuisbasis, MediaPortal kommt aus Deutschland. Het ipk-bestand voor Enigma-2 versie 4.3.0 

vind je onder andere via deze link. Daar staat ook veel extra informatie, in het Duits. Hierna 

een proefondervindelijke eigen test. Of download opvolger 4.3.1 via deze link (betreft rev. 

01). 

Na het downloaden van het ipk-bestand zet je dit op een usb-stick. Deze gaat je receiver in. 

Je krijgt dan de volgende melding: Installeer extensies. 

 

Na een ‘OK’ zie je de ipk-bestandsnaam:   

Na weer een ‘OK’ wordt er een groen vinkje voor gezet. Druk de groene toets in voor de 

installatie en wacht op de gereedmelding.  

Vervolgens: exit en herstart de receiver. 

Daarna de blauwe toets indrukken. Men vindt dan in het rijtje de optie Mediaportal: 

 

http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/cvdm-moet-waken-over-zenderaanbod/#When:07:06:17Z
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21621856/___Gevarieerd_tv-pakket___.html
http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&postID=557813#post557813
http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&postID=428197#post428197
https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins/raw/master/morgue/enigma2-plugin-extensions-mediaportal_4.3.1_all.ipk


  UP/DOWNLINK, jaargang 2013, nummer 6   

 

19 juni 2013   specials@detransponder.nl     www.detransponder.nl pagina 18 / 28 
 

Men krijgt dan het opstartscherm. Mogelijk met de mededeling dat er een update 

beschikbaar is. Kies dan voor ‘ja’ en wacht en herstart. Uiteindelijk (soms groen-crash-

scherm, niets van aantrekken) moet dit ongeveer het startscherm worden: 

 

Leuk is dat men rechtsboven het tv-beeld van de zender waar men op stond nog ziet. 

Vervolgens met de toetsen kiezen uit Mediatheken, Grauzone of Fun/Sport en OK voor de 

uiteindelijke selectie. 

Rechts ziet men de button ‘Menu’. Via de menutoets van de afstandsbediening gaat dan een 

nieuw scherm open waar men een pincode vraagt. Hier werkt de default PIN: 0000. Daarna 

in het algemene menu te wijzigen na eigen voorkeur (zie afbeelding hierna onder Pincode). 

Vervolgens zijn vele opties in te stellen. 
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Onder Filter kan men bepaalde categoriën uitsluiten. Onder XXX-Pincodeabfrage kan men er 

voor kiezen dat erotische aanbieders geblokkeerd worden ter bescherming van te jeugdige 

oogjes. Dat betekent dat deze plugin in tegenstelling tot TSmedia wel (meer) erotiek 

vertoont. 

 

Scroll vervolgens naar beneden. Je ziet dan dat per categorie bepaalde aanbieders wel of 

niet actief getoond kunnen worden (ja of nee). De meeste staan op ‘ja’ echter in de 

erotiekhoek staat alles standaard op ‘nee’.  

 

Maak je keuze, klik weer op ‘OK’ en je komt terug in het hoofdmenu. Daar zou je keuze in 

verwerkt moeten zijn. Vervolgens kiezen en kijken! 

 

Het werken met deze plugin wijst zichzelf. Niet iedere aanbieder heeft dezelfde opzet maar 

in grote lijnen komt het met elkaar overeen.  

 

Als er bijvoorbeeld meerdere pagina’s zijn dan kan een volgende pagina gekozen worden 

met de ‘Channel +’-toets. Een pagina terug met de ‘Channel –‘-toets.  
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Na het kiezen van een film (etcetera) krijgt men soms de optie uit meerdere aanbieders: 

 Kiezen maar… 

TSmedia (T = Tunesië) richt zich op een andere markt (meer Arabisch). MediaPortal meer op 

de Duitse markt.  

Een downloadfunctie (zoals bij TSmedia) hebben we niet gevonden. Maar om een bestand 

toch te downloaden kan additioneel aan de MediaPortal een andere plugin geïnstalleerd 

worden: MediaInfo. Onder andere hier te vinden (versie 0.6, r04). Of zoek op deze pagina 

(de bestanden staan alfabetisch, dus zoeken naar extensions-mediainfo). 

Bij de beschrijving staat: “Sobald der Stream wiedergegeben wird einfach mit INFO 

(dreambox) / EPG (vu+) das MediaInfo Plugin aufrufen.” Of wel: zodra de stream 

weergegeven wordt de INFO-toets indrukken als je een Dreambox hebt of de EPG-toets als 

je een VU+ hebt.  

Deze downloadplugin lijkt te werken op vele images (zeker Vix) maar niet bij OpenPLi. Als je 

receiver draait onder OpenPLi gebruik dan deze omweg: zodra de stream loopt kies je de 

MediaInfo-plugin via Menu/Applicaties. Kies dan met de groene toets ‘Add download’ en het 

downloaden naar je harddisk* begint. Gereed = Done. 

https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins/raw/master/enigma2-plugin-extensions-mediainfo_0.6_r04_all.ipk
https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins
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*standaard staat de harddisk ingesteld. Zie onder de blauwe toets ‘Einstellung’: 

 

Natuurlijk te wijzigen naar eigen voorkeur. Bij het afspelen kan men weer versnellen op de 

gebruikelijke manier (toetsen rechts of links van OK of met de cijfers 3-6-9 voor vooruit of 1-

4-7 voor achteruit). 

 

WebMedia versie 10 

Nog meer streams nodig? Er is een nieuwe versie van WebMedia 10. Versie 9 hebben we 

als eens besproken in UP/DOWNLINK. Versie 9 is via OpenPLi-applicaties te downloaden.  

Voor versie 10 zul je op internet moeten zoeken… of hier klikken. Zet het bestand op een 

usb-stick, steek deze in de receiver en volg de aanwijzingen (net als hiervoor met de andere 

ipk-plugins). Na installatie even de receiver herstarten en vervolgens vind je WebMedia 

onder de blauwe toets. 

Bij versie 9 zal men in een aantal pagina’s logo’s van de te ontvangen aanbieders. In versie 

10 moet men eerst de software downloaden die hoort bij je image: OpenPLi 2.1 of 3.0  

https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins/raw/master/enigma2-plugin-extensions-webmedia_10.0_r01_oe2.0_all.ipk
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WebMedia 10 blijft transparant: op de achtergrond blijft iets van het tv-beeld zichtbaar. In de 

rechterhoek staan de namen van de aanbieders via via ‘Install Plugins’ te kiezen zijn. Van 

Youtube tot Adult en alles daartussen. 

Bij aanvang is WebMedia 10 ‘leeg’. Klik op de groene toets. Men krijgt dan de volgende 

keuze: 

 

Kies de software-versie (regel 2 of regel 4) en download de bestanden die daar op staan. 

Het lijkt ons allemaal, wat omslachtig. Maar mogelijk zit alles in de eerste (webmedia-update-

20130528_0e2.0_all.ipk).  
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Exit en kies vervolgens Plugins (regel 1 of 3). Klik op OK en weer door naar de volgende. Zo 

krijg je een lijst met een eigen voorkeur.  

Exit, kies een geïnstalleerde plugin en de rest wijst zichzelf.  

IPTV List Updater plugin 

En mocht je nu nog niet genoeg hebben… via deze link is een ipk-bestand te downloaden 

met door ene ‘Nobody28’ verzamelde streams. Zet het gedownloade bestand op een usb-

stick en steek deze in de receiver. Na installatie zie je bij Menu/Applicaties de IPTV List 

Updater staan.  

 

Klik hier op en je krijgt het startscherm te zien: 

 

Onder de blauwe toets (Changelog) zijn de laatste wijzigingen te lezen. 

Nog een op OK en je krijgt een lijstje van streams die geïnstalleerd kunnen worden. 

http://openpli.org/forums/topic/29214-sportmax-12-andor-iptv-list-updater/#entry356360
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Klik op een stream. De installatie volgt heel snel. Daarna op OK klikken om de volgende te 

selecteren en Exit om te eindigen. Of als je ze toch allemaal wil: kies voor de gele toets: 

‘Install all’.  

 

De streams komen achteraan in je kanalenlijst. Dus achter de streams die reeds in 

Kanalenlijst Hans staan. Een groot aantal van Nobody28 staat al in Kanalenlijst Hans. Zoek 

de verschillen…  

 

Onder de blauwe toets is een link gemaakt naar de startpagina (eigenlijk geen nut: de 

streams staan immers in de kanalenlijst). 
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Daar er ook streams in staan naar zeker gecodeerde tv-zenders worden de streams van 

IPTV List Updater niet meegenomen in de standaard Kanalenlijst Hans. Ook OpenPLi neemt 

deze plugin daarom niet op in de downloads. 

 

Bij het lezen van dit nummer zou er al weer een update kunnen zijn, zoek zelf! 

iDreamX voor Mac-ers 

Via deze link is meer informatie over iDreamX versie 2.5.0.0 te downloaden. Het bestand zelf 

via deze link. Hiermee kunnen gebruikers van Apple-computers (Mac OSX) communiceren 

met hun Dreambox (of wellicht iedere andere Linux-receiver). Het enige wat additioneel nog 

nodig is: een VLC-player.  

 

iDreamX maakt een DNS-code (ip-achtig adres) aan. Men plakt dat in de VLC-player en zo 

komt een verbinding tot stand. Het beeld wordt verstuurd als H.264-stream. Deze 

compressie maakt dat ook met een mindere internetverbinding toch nog een goed resultaat 

behaald wordt.  

Het streamen gaat zowel naar iPad, iPhone en iPod als naar systemen die draaien op 

Android en Symbian. Op die manier kan niet alleen intern (in eigen huis) maar ook extern de 

satontvanger aangestuurd en bekeken worden. Bijvoorbeeld als je een bekende naar een 

film wil laten (mee)kijken of als je zelf op vakantie bent. Al moet dan wel je Mac-pc aan staan 

met een actieve webinterface. 

Zoals geschreven: iDreamX maakt een DNS-adres aan. Dat kan voor een pc een veilig 

adres zijn (https) of een gewoon (http). Alleen bij mobiele apparatuur (iPhone/iPad/iPod) kan 

het alleen een gewoon adres zijn. Dit plak je in de url-balk van een browser (IE, Firefox, 

Chrome, enz.) en enter. Username en wachtwoord invoeren en VLC moet nu de rest doen. 

Een handleiding (in het Engels en Duits) is te vinden via deze link (zip-bestand). We wachten 

nog op een Nederlandse handleiding met alle stappen en afbeeldingen. Met dank aan 

Ronald T. voor deze tip. 

MAXDIGITAAL XP1000HD getest door Egbert 

Hierna een test van de Maxdigitaal XP1000HD. Ingezonden door Egbert (dank!). 

Al lange tijd zijn er naast de Dreambox ook andere uitstekende Enigma2 ontvangers te koop. 
Je ziet steeds meer Enigma2 ontvangers op de markt komen die in prijs veel lager liggen 

http://www.dream-multimedia-tv.de/board/index.php?page=Thread&threadID=13864
http://tooloosoft.com/tooloosoft/home.html
http://www.dream-multimedia-tv.de/board/index.php?page=Thread&postID=104096#post104096
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dan de merken die wel allemaal kennen,Dreambox,VU,enz enz. Fieltshop gaf mij deze 
ontvanger om deze voor hem en het forum te testen. Het is een volwaardige E2 ontvanger. 
Al veel image's voor te krijgen. Het is een eenvoudige ontvanger wat de kast betreft. Er zit 
aan de voorkant alles op je je nodig hebt. 

 

Wat ik wel mis is een display. Maar alles wat je nodig hebt zit erop. Een grote IE-oog zodat je 
vanuit elke hoek makkelijk kan zappen. De afstandsbediening ligt lekker in de hand en is 
goed te gebruiken. 

Achter de klep rechts zitten de twee kaartlezers en een CI-slot. 

 

 
Als je de kap eraf haalt zie je dat er geen ruimte is voor een hardeschijf. De aansluitingen 
zitten er ook niet in.  
Als je kijkt naar de specificaties dan denk je “dat kan niet voor dat geld” maar toch is het zo: 

 500Mhz MIPS Processor 3300 class   
 Linux Operating System (linux 3.x) 
 2 x Smartcard Readers 
 1 x Common Interface 
 MPEG2 / H.264 Hardware Decoderen 
 DVB-S2 Tuner 
 128MB NAND Flash 
 512MB DDR3 Memory 
 10/100MB Ethernet Interface 
 1 x USB 2.0 
 HDMI v1.4 
 1 x SCART 
 SPDIF Optisch digital audio 
 Universeel afstandsbediening 
 Kanaal schakelen via voorpaneel 
 Stand-by via voorpaneel 
 Led weergave voor stand-by en opname. 
 12V Extern Adapter 
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De achterkant van links naar rechts. De LNB-ingang zonder doorlusmogelijkheid, SCART, 
HDMI, SPDIF, LAN 10/100 mbit, USB 2.0, stroomaansluiting en de aan/uit schakelaar. 

Je kan er wel weer een Usb-HDD aan hangen voor je opnames of timeshift. 

De XP1000 bestaat uit een Broadcom BCM7358 processor met een kloksnelheid van 
500Mhz. Het werkgeheugen bestaat uit 512MB DDR3 en er is 128MB NAND flash 
beschikbaar voor opslag van de software.  

De bootloader bevindt zich in 4MB SPI flash. De processor ondersteunt het 1080p 
beeldformaat. Waardoor deze een mooi plaatje weergeeft op je TV. 

Als je de ontvanger aanschaft is  OpenPLi al geïnstalleerd. Dit is dan wel in een uitgeklede 
versie waarin de kaarten van CD en TVV direct werken met Cccam 2.3.0. Via de aplicatie's 
kan je dan niet de plugins erop zetten die je zou willen. Dus dan maar de OpenPLi 3.0 zelf 
installeren. Dit doe je met de usb stick. 

Als je een image wil installeren op de XP1000 doe je dat als volgt: 

 
1. Download de image, bijvoorbeeld OpenPLi; 
2.Uitpakken op de pc. Je krijgt dan een mapje xp1000; 
3.Zet de map xp1000 op een FAT32 geformatteerde usb stick; 
4.Ontvanger uit zetten; 
5.USB stick erin en ontvanger aan zetten; 
6.REC-rood en Standby-lampjes gaan aan druk dan op CH+ achter de klep rechts; 

7.Stanby kleurt rood en dan wordt de image geflashd; 
8.Na de flash reboot de ontvanger vanzelf. 
Nu weer alles instellen. 

Er zijn voor de XP1000 al vele E2 image's te krijgen: OpenPLi, Open VIX, Open AAF, Open 
HDF en Open PB (powerboard). Al deze images zijn gebaseerd op de originele PLi-image. 

Door de ondersteuning PLI is het dus een mooie ontvanger. 
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HDF image met grafische EPG 

 

PLI fullHD skin 

Conclusie: een mooie snelle goedkope ontvanger. 

Met vriendelijke groet, 
Egbert Smit. 
 


