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Voorafje 

30 april 2013: de k(r)oning in HD (mogen we verwachten), maar nog zeker niet in 4K…  
 
Gelukkig is de lente wel begonnen, onder andere bij OpenPLi met een fris opstartscherm. 
Klein nieuws allemaal, zie de inhoudsopgave hieronder voor het grotere nieuws.  
 
Tot slot een ingezonden bijdrage over een bijzondere receiver: de Iqon IOS100HD.  
 
De redactie. 
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http://www.totaaltv.nl/nieuws/12521/Inhuldiging_koning_Willem-Alexander_in_HD.html
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen vanaf 21 maart 2013 

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

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

Algemeen: 

 De VRT nam maandag 25 maart een nieuwe studio in gebruik voor o.a. het nieuws. 

De nieuwste technologie en nieuwe decors moeten de uitstraling weer helemaal bij 

de tijd (2013) maken. De vorige aanpassing was in 2008. Bron; 

 

 HbbTV versie 1.5 is de keuze van het HbbTV Forum Nederland. Versie 1.5 is al in 

april 2012 uitgebracht. Men werkt al aan versie 2.0 maar deze zal pas over anderhalf 

jaar uitkomen. In het forum werken omroepen, leveranciers en distributeurs samen. 

Bron: Tweakers.net. De NPO brengt al HbbTV. Nu RTL en SBS nog. Deze zouden 

kunnen volgen (zie afbeelding, bron); 

 

 LG brengt een 84-inch Ultra-hd-tv op de Nederlandse markt. De 84LM9600 is nu te 

koop voor nog geen € 20.000,-. Dus… rennen naar de winkel! ;-) 

  

 Op 30 maart is een vierde type kanalenlijst van Hans gelanceerd. Het gaat om een 

lijst voor enkel de drie Astra-posities 19, 23 en 28 oost. Dit omdat er vraag naar is en 

tevens omdat er een speciale LNB voor deze drie posities te koop is (zie 

http://www.nieuws.be/nieuws/Het_VRT_Nieuws_neemt_nieuwe_studio_in_gebruik_da80ce34.aspx
http://tweakers.net/nieuws/88148/nederlandse-tak-hbbtv-forum-kiest-voor-hbbtv-15.html
http://www.digitaltv-labs.com/resource_pool/version/91/the_complex_world_of_hbbtv_-_white_paper.pdf
http://www.expert.nl/folder_ultrahdtv
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UP/DOWNLINK 2013 nummer 2, pagina 15, of de webshop van CanalDigitaal). NB: 

ook buiten de webshop van CD te koop, vaak goedkoper; 

 Hier een handleiding als je een Ziggo-kanalenlijst aan de Kanalenlijst Hans wil 

toevoegen (Ziggo lijst uit een ander gebied dan Brabant); 

 De Nederlandse regionale omroepen werken aan één gezamenlijke app voor 

iPhones en tablets. Deze moet dit jaar nog uitkomen; 

 Vanaf 4 april is bij CanalDigitaal Film1 GO beschikbaar. Men moet wel een Top-HD, 

Film1 of Sport1-abonnement hebben. Film1 Go is gratis. Het geeft toegang tot extra 

services en is op vier apparaten te gebruiken. Zie hier voor meer informatie; 

 In Kanalenlijst Hans zitten achter de satelliet- en kabelboeketten ook boeketten met 

streams (zowel voor tv als radio). Deze streams kennen vele extensies. Afhankelijk 

van je receiver gaan de streams ‘open’. We deden een dringend advies de applicatie 

ET-Livestream te downloaden en installeren (Menu, Applicaties, Downloaden, 

Extensies). In deze applicatie blijken diverse codecs te zitten die normaal ontbreken. 

De applicatie was ooit gemaakt voor Xtrend-receivers (als ET’s) maar wordt niet meer 

bijgehouden. Reden: de maker, Walter (WTE), heeft gebroken met Xtrend. De app 

staat echter nog steeds op het OpenPLi-image; 

 We deden ook een dringend advies/oproep aan het team van OpenPLi: mogelijk 

kunnen jullie deze regels standaard opnemen in het image, zoals Litllesat aangeeft. 

Volgens Pieterg gaat dat niet altijd werken, de receiver moet de codecs hebben. Hij 

stelt dat behalve de ET’s en XP1000 tegenwoordig ook de nieuwste Dreamboxen 

wmv/wma aankunnen. VU’s: niet. Op 14 april deelde Pieterg mee “1 gst element” toe 

te voegen. Op 15 april konden we constateren dat het werkte. Later werd nog meer 

toegevoegd. Dus: updaten met OpenPLi en meer streams moeten open gaan, doen!; 

 Van 4 t/m 6 juni wordt in Keulen weer de grote ANGA-beurs gehouden met de 

laatste trends op het gebied van electronica; 

 

 BBC controller Mark Harrison is van mening dat 3D-tv het niet gaat worden. De 

belangstelling voor 4K Ultra tv’s is vele malen groter dan voor 3D-tv. Bron. Hij deed 

zijn uitspraken na het bezoek aan de CES 2013 (grote beurs in Las Vegas). De BBC 

is teleurgesteld over de kijkcijfers van de eigen (enkele) 3D-uitzendingen (o.a. voor 

de Olympische Spelen). In the UK blijft Sky de enige provider met 3D-tv. De BBC 

moet nu investeren in 4K-producties, niet 3D; 

 

 Nu moet men 3D niet helemaal wegdenken. De combinatie 3D met 4K Ultra-tv zou 

het wel eens kunnen worden. Philips werkt al een jaar samen met Dolby om van die 

combinatie een succes te maken. Ultra scherpe 3D tv waar geen bril voor nodig is. 

Bron; 

http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/updownlink_2013_2.pdf
http://webshop.canaldigitaal.nl/nl/schotelantenne-lnb/schotelantenne-lnb/triple-lnb-quad
http://www.opensat4all.com/forums/topic/5888-kanalenlijst-hans-12-april-2013/?p=14861
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/een-app-voor-regionale-omroepen/92046/
http://www.onastra.nl/14877371/2013-04-04-film1go
http://www.sat4all.com/forums/topic/332175-hoe-afspelen-m3u8-extensie-op-dreambox/?p=2150714
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?11387-Neue-Xtrend-Receiver-mit-1-3Ghz&p=124293&viewfull=1#post124293
http://openpli.org/forums/topic/28438-groene-scherm-bij-starten-nstreamplayer/#entry342927
http://openpli.org/forums/topic/28438-groene-scherm-bij-starten-nstreamplayer/#entry343323
http://openpli.org/forums/topic/28438-groene-scherm-bij-starten-nstreamplayer/#entry343348
http://openpli.org/forums/topic/28438-groene-scherm-bij-starten-nstreamplayer/#entry343348
http://openpli.org/forums/topic/28438-groene-scherm-bij-starten-nstreamplayer/page-2#entry343793
http://openpli.org/forums/topic/28438-groene-scherm-bij-starten-nstreamplayer/page-2#entry343793
http://openpli.org/forums/topic/28438-groene-scherm-bij-starten-nstreamplayer/page-2#entry343854
http://openpli.org/forums/topic/27952-vreemd-radio-streams-pls-en-met-m3u-niet-bij-elke-vuduo-te-beluisteren/#entry344083
http://www.angacom.de/
http://www.whathifi.com/news/3d-tv-is-dead-says-bbc-controller
http://www.whathifi.com/blog/ces-2013-tvs-tablets-hi-fi-home-cinema-smartphones-and-more
http://www.avforums.com/forums/news/1763477-dolby-philips-sign-agreement-cameron-pace-promote-glasses-free-3d.html
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 SES kondigde 20 april aan dat op Astra 19 oost binnenkort Ultra-hd (4K) demo-

uitzendingen zullen beginnen; 

 Bloemetjes en bijtjes… de lente is er weer. Bijna zomertijd. Zo zal het OpenPL-team 

gedacht hebben. Een software-update geeft voortaan een fris scherm: 

 

 De Friese Staten willen Astra inzetten om internet naar het buitengebied van deze 

provincie te brengen. Iedereen aansluiten op glasvezel is te duur. Internet via de 

satelliet vormt dan een goed alternatief voor breedband internet. Bron; 

 Maandag 15 april: het doek valt bijna voor het Belgische tv-bedrijf Alfacam (Lint bij 

Antwerpen). Het faillissement nadert want vier grote banken willen geen krediet meer 

verlenen. Alfacam is onder satelliethobbyisten bekend door de uitzendingen van haar 

tv-zender Euro1080. De eerste 24/7 zender in hd voor Europa, in diverse varianten. 

Men had hier wel een (Irdeto)cam en kaart voor nodig: een eenmalige uitgave ‘voor 

het leven’… Alfacam verzorgt opnames van grote evenementen. Altijd met de laatste 

techniek, zoals 3D. De curator zoekt uit welke gezonde delen nog verkocht kunnen 

worden voor een doorstart. Bron o.a. VTM en VRT. Vrijdag 19 april: failliet verklaard; 

   

http://www.onastra.nl/15040364/ultra-hd
http://www.onastra.nl/14949182/2013-04-11-friesland-internet-satelliet
http://www.alfacam.com/
http://www.euro1080.tv/
http://www.alfacam.com/3D
http://nieuws.vtm.be/binnenland/2013041543830-alfacam-legt-boeken-neer
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/130423_alfacam_projecten
http://nieuws.vtm.be/binnenland/2013041944270-alfacam-failliet-verklaard
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 100% NL en LiteTV beginnen binnenkort samen een tv-zender via de digitale kabel. 

Welke providers is nog niet bekend, de onderhandelingen zijn gaande. Bron: 

Adformatie en 100%NL; 

 

 De BNCT komt er aan. Dit staat voor de Branchevereniging Nederlandse 

Commerciële Themakanalen. De waarschijnlijke leden zijn BravaNL, TV Oranje, 

NostalgieNet, Horse & Country, Family7, Pebble TV, 192TV, Lite TV, DJAZZtv, 

OutTV, SLAMTV, 538TV en XITE. Allemaal kleine commerciële aanbieders die via de 

BNCT hun krachten willen bundelen richting distributeurs (kabelaars e.a.). Bron; 

 Volgens Dr. Dish TV stopt de Duitse zender Das Vierte in januari 2014 om door te 

gaan als Disney Channel. Ongecodeerd. De andere Disneyzenders (Cinemagic, 

Junior, Disney XD) blijven wel gecodeerd. 

Astra 19 oost: 

 CanalDigitaal gaat steeds meer zenders van mpeg-2 naar mpeg-4 overzetten. Ook 

in de eerste twee kwartalen 2013, getuige dit overzicht. Een mpeg-2-ontvanger (zoals 

de DM500): je hebt er voor Nederland niets meer aan; 

http://www.100p.nl/web/
http://www.litetv.nl/
http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/100-nl-start-tv-zender/
http://www.100p.nl/media/files/persberichten/20130410_Persbericht_100_NL_start_TV_zender.pdf
http://broadcastmagazine.nl/branchevereniging-voor-digitale-themakanalen/
http://www.drdish-tv.com/home/
http://apps.canaldigitaal.nl/nieuws/2013/zenderwijzigingen.aspx
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 (22/03) VRT Radio 1 en 2 gingen naar een nieuwe frequentie; 

 (03/04) 12721 H. Deze transponder bevat Vlaamse en Waalre radio- en tv-zenders. 

In de nacht van 2 op 3 april werd de transponder aangepast. S werd S2, 22000 bleef 

ongewijzigd, fec werd ¾ en modulatie 8PSK. Het was al aangekondigd maar 

uitgesteld. Moderne ontvangers passen zich direct aan, andere moeten even 

handmatig geholpen worden. Enkele zenders waren nog niet actief op 3 april maar 

werden dit 17 april wel: RTL TVi HD, Club RTL en Plug RTL alsmede de Waalse 

radiozenders Mint, Bel RTL en Radio Contact; 

 (29/03) TVP Rozrywka uit Polen begon, code; 

 (09/04) zeer veel wijzigingen in het Franse CanalSat pakket. Dit heeft ook gevolgen 

voor zenders die CanalDigitaal, TV Vlaanderen en TeleSat delen zoals Mezzo en 

France 2; 

 (17/04) testuitzendingen van JOIZ, Dein social tv, vanaf de zomer te zien, fta; 

 

 (18/04) testuitzendingen van E! Entertainment HD bij Sky Germany. Vanaf 30 april 

actief. 

 

Astra 23 oost: 

 (24/04) plots verschenen BBC 1, 2 en Entertainment alsmede France 2, 3, 4 en 5 van 

provider VeriMatrix. Helaas gecodeerd. Nieuwe frequentie: 12402 V, 30000, ¾, S2. 

Niet iedere receiver blijkt deze te pakken. 

 

Astra 28 oost: 

 (21/03) Comedy Central (diverse soorten voor UK en Ierland) kregen een nieuwe 

plaats, code; 

 (26/03) Met Wonders of the Solar System sloot BBC HD op 26 maart om 01.20 UK-

tijd (02.20 uur onze tijd) haar uitzendingen af. Einde van een tijdperk… In plaats 

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2013/bbc-two-hd.html
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daarvan komt BBC Two HD. Deze begon officieel 26 maart om 06.05 uur UK-tijd; 

 

BBC Two HD begon met een leuk animatiefilmpje. Zwart/wit-beelden naar de eerste 

kleuren-tv en hd-tv. Eindigend met de vraag: where next? Op de site is onder andere 

de historie van de BBC te zien. 

 

 (29/03) Sky Disney, zowel sd als hd (Sky UK), andere plaats, code. Ook 

Nickelodeon-zenders wisselden van frequentie, code. Idem Alibi, Sahara One en 

BET (+1); 

 (04/04) ATN Bangladesh, PTV Global en Arise News HD andere frequentie; 

 (10/04) Disney Inr HD begon (Sky UK), code; 

 (13/04) PTC Punjabi nam de plaats in van Music India, fta; 

 

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2013/bbc-two-hd.html
http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/wherenext/
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 (20/04) Baby TV kreeg een nieuwe frequentie; 

 (23/04) Al Jazeera Children heet nu JEEM, fta. 

 

Hotbird 13 oost: 

 (21/03 en 07/04) Veel wijzigingen in de frequenties van het Poolse Cyfra-pakket ; 

 (21/03) de Somalische zender Kalsan TV begon met uitzendingen, fta; 

 

 (02/04) relizender Rainbow TV (India) roept de Heer fta aan; 

 

 (03/04) Cielo HD (Sky Italy), code; 

 (23/04) Al Jazeera Children heet nu JEEM, fta. 

 

 

Reacties van lezers 

UP/DOWNLINK 2013-3 gaf ons de volgende reacties.  

Sprietje reageerde als eerste. Hij schreef: “Interessant is het stuk over het waterafstotend 

maken van schotels. Het zou een hoop ellende kunnen voorkomen als er bijv. geen sneeuw 

aan een schotel blijft kleven.  
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Dat waterdruppels op de lnb signaalverlies geeft, is wel duidelijk. Misschien dat het voor jullie 

nog een leuke test is om nog eens metingen te doen hoe de signaalkwaliteit is bij een 

schotel die vol met regendruppels zit en een meting als de schotel is droog gepoetst met een 

doek. Dan wordt ook zichtbaar hoeveel winst het oplevert als regendruppels op een schotel 

vermeden kunnen worden. Misschien een test bij een kleine en een grote schotel. 

Wat betreft de Single Straight-feed 40mm LNB with embedded DiSEqC, heb ik wat 

opmerkingen. Jullie schrijven: De lnb is geschikt voor schotels rond 80cm, aldus Inverto. Dit 

klopt niet. Een lnb kan te allen tijde op elk formaat schotel worden gebruikt.  

Inverto geeft aan: 

Hij is geschikt voor de ontvangst van twee satellieten welke niet door één van de bestaande 

Monoblock LNB's ondersteund wordt door een unieke gewenste hoek tussen de twee 

satellieten of door gebruik van een grotere schotel dan 80cm. 

Verder is deze lnb alleen in single-uitvoering verkrijgbaar en niet in quad en quattro. 

 

Echt uniek is een lnb met ingebouwde diseqc-switch echter niet waarbij een extra losse lnb 

op aangesloten kan worden. 

De Phantom duo-lnb waar een extra losse lnb op aangesloten kan worden bestaat al jaren, 

zie hier.” 

 

 

Dan het artikel over de laserpen. We zagen daar een schotel waarvan het logo vrij 

onleesbaar was. Inschatting: Fuba. Dat bleek fout. Trust, de maker van de laserpen, 

http://www.flandersdigital.be/product_info.php?products_id=848&osCsid=0b4lphl7fc9oioeu7vlh40ito6
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reageerde ook nog inhoudelijk op het uitrichten als volgt:  

“Hier word geschreven over een Fuba schotel , het is echter een FUNKE FA99. 

Ik richt de laserpunt niet in het midden van de schotel, de lnb-houder doet dat! 

O.a. Sprietje claimt dat dat bij elke offset schotel het geval is, bij sat4all heb ik daar met hem 

een discussie over gehad. Ik ben dus echt wel op de hoogte. 

Juist omdat steeds weer die 40% waarde opduikt, heb ik met de laser-lnb op meerdere 

schotels waar onder nieuwe triax, het focus punt gecontroleerd. En juist bij de Triax staat de 

spot op ± 50% van de hoogte, ook bij een Zehnder schotel is dat zo, bij een oude Amstrad 

klopte die 40% wel.” 

 

Ron reageerde 25 maart over de Fritzcall. Dit is een van de vele applicaties. Wat doet 

Fritzcall? Wel: je kunt via je tv zien als er gebeld wordt (bellen in de zin van telefoneren, niet 

wie er aan de deur staat…). Ron schreef ons: “Ik kan dus op m'n tv zien wie ons op onze 

vaste lijn belt. Als dat nummer niet in het telefoonboek van het modem staat wordt het ook 

nog eens voor me opgezocht. Zowel in Nederland als internationaal. Maar alleen voor 

FritzBox modems. Zijn in Duitsland erg populair en worden in NL standaard door Xs4ALL 

gebruikt. Helaas zit deze applicatie niet meer standaard in het OpenPLi-image en moet dus 

handmatig iedere keer geïnstalleerd worden. Ik heb gisteren al e.e.a. op het Pli-forum 

gemeld. Er zijn veel meer mensen die er last van hebben. Kreeg als antwoord dat er alleen 

ipk's in de feed kunnen staan. Het maken van een ipk is voor mensen met Linux-kennis geen 

probleem. Voor mij wel, heb een paar uur zitten experimenteren maar helaas, geen succes. 

Heb met kunst en vliegwerk nu wel de laatste versie op de Dream staan maar als ik ga 

updaten wordt die weer vrolijk overschreven door de oude versie op de feed.” Zie voor meer 

informatie het OpenPLi-forum en het i-have-a-dreambox-forum. 

 

Bij deze dus de oproep aan het OpenPLi-team: kunnen jullie de FritzCall-app meenemen in 

de updates (voor een DM8000)? 

Verderop in dit nummer een bijdrage van Ron over de Fritzcall-applicatie.  

 

Digitale penetratie volgens SES 

SES (bekend van Astra) heeft een overzicht gemaakt van de digitale penetratie van tv in 

Europese huishoudens. Gemiddeld in 79% van de Europese woningen kan men digitaal tv 

kijken. In drie landen zijn alle woningen voorzien van een digi-receiver: Italië, Finland en the 

UK. Gevolgd door Spanje en Algerije (99%) en Frankrijk (98%). België gaat Nederland voor: 

83 tegen 80%. 

http://www.satbox.nl/index.php?topic=13375.0
http://openpli.org/forums/topic/26622-fritzcall/?hl=fritzcall
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=100994
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Thans kunnen 143 miljoen Europese huishoudens via Astra kijken, een toename in 2012 van 

1 miljoen. Men verwacht dat daar binnen vijf jaar nog 26 miljoen bij komen. 
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SES is ‘klaar’ voor Ultra-hd: 

 

 

UPC verhoogt internetsnelheid en biedt fta digitale tv aan 

Begin april introduceerde UPC nieuwe pakketten. De internetsnelheid kan daarbij oplopen tot 

200 Mbs. Samen met deze hoge snelheid wordt ook digitale tv aangeboden waarbij 

filmzenders te ontvangen zijn. Abonnementen met een lagere snelheid zijn ook mogelijk 

maar dan met minder te ontvangen betaalzenders. 

In eerste instantie zou UPC de nieuwe abonnementen enkel aan nieuwe klanten aanbieden. 

 

Nieuw is ook dat UPC 29 basiszenders digitaal fta vanaf 2 april aanbiedt (UPC gaf zelf 3 april 

aan). Landelijke sd-zenders, Nederland 1, 2 en 3 in HD, regionale en lokale zenders. 

Makkelijk als je een (tweede) tv hebt met een DVB-C-tuner aan boord. Deze heeft dan geen 

CI-module nodig. UPC stelt dat het thans heel normaal is dat een tv een digitale tuner aan 

boord heeft. Zo went men ook snel aan digitale tv.  
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Via de site van UPC kan men testen of het toestel geschikt is. Tip: vul dan wel het complete 

typenummer in, anders kan men een valse uitslag krijgen: 

 

 

Daarna kan men het stappenplan volgen. Frequentie is altijd 164.00. Netwerkcode verschilt 

per provincie: 

 

Bron: Tweakers.net. En UPC. En Telecompaper. 

Heeft je Enigma-2-ontvanger een DVB-C-tuner aan boord? Zie dan hier een handleiding hoe 

je de zenders kan scannen. De handleiding eindigt met de melding dat de gevonden zenders 

in een boeket ‘Last Scanned’ terecht komen. Vervolgens zou je met een editor (DreamSet v 

2.38 of DBE 5) de kanalenlijst naar je pc kunnen halen om te bewerken (verplaatsen naar 

nieuw te maken boeket UPC). In ‘Kanalenlijst Hans’ zit al een boeket UPC op basis van de 

zenders in Noord-Brabant (zonder netwerk-id dus ook zenders van buiten Brabant). 

Volgens TotaalTV is niet iedere tv met een DVB-C-tuner geschikt. UPC zou namelijk een 

bepaalde code (de service_list_descriptor) niet doorgeven. Maar daar zou door een trucje 

iets aan te doen zijn… kies als land Zweden of Duitsland. Zie het forum Chelloo.com. We 

http://www.upc.nl/klantenservice/televisie/digitale-kabel-tv-en-radio/
http://tweakers.net/nieuws/88097/upc-verhoogt-internetsnelheden-en-biedt-digitale-tv-ongecodeerd-aan.html
http://www.telecompaper.com/nieuws/gratis-digitale-televisie-voor-upc-klanten--933754
http://www.opensat4all.com/forums/topic/5856-upc-digitaal-signaal-scannen-dvb-c/#entry14751
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=12407
http://www.chelloo.com/upc/index.php?PHPSESSID=r85msja27dvskonu2gv1tag9v6&topic=48513.msg636188#msg636188
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hebben het getest met een Philips tv (32PFL5206H/12). Scannen op Nederland gaf na 20 

minuten geen gevonden digitale zenders. Scannen op Duitsland (kies ‘overig’ bij aanbieders) 

gaf na een paar minuten al digitale zenders. Na bijna half uurtje scannen waren alle digitale 

én analoge zenders binnen. Het herschikken kan dan beginnen. 

Nog wat UPC-nieuws: de Horizon-mediabox is sinds 22 april niet meer verplicht. Dit na vele 

klachten van consumenten. Zie hier. 

Fritzcall-applicatie 

Lezer Ron mailde de volgende bijdrage over de Fritzcall-applicatie: 

De Fritz!box (www.avm.de) is vooral in Duitsland maar ook in Nederland bij hobbyisten een 

erg populair modem. In Nederland wordt het onder andere door XS4ALL geleverd.  

Afhankelijk van de versie bevat dit modem niet alleen een ADSL-modem met ingebouwde 

draadloze router, maar is het ook een volledig functioneel DECT basisstation met ant- 

woordapparaat. Vooral in deze laatste combinatie biedt het vele uitbreidingsmogelijkheden. 

Zo is er voor Android Smartphones de app Fritz!App Fon waarmee met de smartphone via 

de vaste lijn kan worden gebeld. En voor Enigma-2 ontvangers is er dus Fritzcall. 

Met deze applicatie, in combinatie met een Fritz-modem, is het mogelijk om op het tv-scherm 

het nummer van inkomende telefoonoproepen weer te geven. Voorwaarde hiervoor is 

uiteraard dat de Fritzbox ook gebruikt wordt voor de telefoonlijn (geen GSM). Dit zal meestal 

het geval zijn aangezien bijna iedereen tegenwoordig een combinatie abonnement heeft voor 

telefoon en internet bij z'n provider.  

Staat dit nummer in het interne telefoonboek, dan wordt ook de opgegeven naam 

weergegeven. Is dit niet het geval dan is het zelfs mogelijk met “reverse lookup” naam en 

adres van de beller te laten opzoeken. Als de beller gebruik maakt van nummeronderdruk-

king werkt dit uiteraard niet en krijg je op het scherm alleen te zien dat een onbekend 

nummer belt.  

Zie hier een screenshot dat ik op internet tegenkwam. 

 

http://broadcastmagazine.nl/upc-verbetert-service-horizon-mediabox/
http://www.avm.de/
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De taal is uiteraard per land verschillend. In Nederland wordt Engels gebuikt. 

Deze applicatie werkte goed totdat AVM de firmware aanpaste. In Duitsland werkt men 

intussen met versie 5.50, in Nederland zitten we bij versie 5.22 (in mijn geval tenminste).  

Met de nieuwe firmware werkte Fritzcall niet meer lekker. 

Het begint al bij het verbinden van de ontvanger met de Fritzbox. Na de melding “Verbonden 

met Fritzbox” verschijnt een foutmelding en ook de weergave op het scherm als iemand belt 

verandert in een heleboel abracadabra. Al snel verschenen op internet nieuwere versies van 

Fritzcall. Ik werk nu met versie 724 van 18 december 2012 en die werkt uitstekend. Ik moest 

'm wel handmatig installeren.... 

Waarom dan dit artikeltje? Nou, bij de overstap van OpenPli2.1 naar 3.0 zag ik tot mijn 

verbazing dat een antieke versie van Fritzcall werd geïnstalleerd die dus niet goed werkt met 

de huidige firmware van mijn modem. Al snel bleek ik niet de enige te zijn met dit probleem. 

Zie bijvoorbeeld dit draadje op het Pli-forum: http://openpli.org/forums/topic/26622-fritzcall/ 

De moeilijkheid blijkt te zitten in het maken van een installeerbaar ipk-bestand. Alleen zo'n 

bestand kan in een feed worden aangeboden. En inderdaad, een zoektocht langs diverse 

feeds van Enigma-2 imagebouwers leverde alleen verouderde Fritzcall ipk's op. De nieuwere 

versies worden wel als .tar.gz aangeboden en moeten dus na het installeren van een nieuw 

image handmatig worden geïnstalleerd. Gelukkig worden ze bij een update van de ontvanger 

niet overschreven met de oude versie in mijn geval (zojuist even gecontroleerd). 

Ik heb zelf geen kennis van Linux, maar wellicht dat er lezers zijn die wel in staat zijn om de 

imagebouwers een helpende hand te bieden?  

Hotbird 12539 H, apart… 

Op de Hotbird is iets bijzonders aan de hand met transponder 12539 H. Voorheen S, nu S2, 

maar geen draaggolf te pakken na het instellen van de overige gegevens (27500, 2/3, 

8PSK).  

Wat is er aan de hand? Door vragen te stellen op het forum van OpenPLi zijn we er deels 

achter: deze transponder wordt door het Italiaanse Mediaset gebruikt voor DVB-T. Er zitten 

twee streams op: 

 

http://openpli.org/forums/topic/26622-fritzcall/
http://openpli.org/forums/topic/28384-12539-h-13-oost/#entry341754
http://www.flysat.com/hotbird.php
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Enkel met professionele apparatuur is deze uitzending te ontvangen, niet met onze ‘gewone’ 

satreceivers. Deze verwerken geen VCM/ACM.  

De vraag is dan nog: als je de juiste apparatuur hebt, welke antenne heb je nodig? Een 

normale schotel of een DVB-T-spriet? Autonavigatie werkt ook vanuit de ruimte zonder 

schotel. Hierop is nog geen antwoord gelezen. Wel de opmerking dat op andere satellieten 

meer vreemde uitzendnormen zijn. Meer dan we weten. 

 

Meer informatie onder andere via dit nummer van TeleSatellite. En dit nummer. Er valt te 

lezen dat op veel meer satposities gebruik wordt gemaakt van deze techniek.  

 
Voor ontvangst zou een ‘MIS compatable receiver’ met software van TBS Recoder nodig 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opensat4all.com/forums/topic/5836-hotbird-12539-h-hoe-te-ontvangen/#entry14693
http://www.tele-satellite.com/TELE-satellite-1201/eng/tenow-TBS6925.pdf
http://www.tele-satellite.com/TELE-satellite-1205/eng/dvb-S2-vcm.pdf
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SAT-Chair 

Schotelantennes zijn er in vele soorten. Wij vonden een antenne vermomd als stoel.  

 

Het betreft hier overigens een echte schotelantenne, ingebouwd in de rug van de stoel. Hier 

kan niemand bezwaar tegen hebben…  

Er zijn versies met een single lnb, een duo-lnb (twee uitgangen) en quad-lnb (vier 

uitgangen). Wel een duur grapje als je 13, 19, 23 en 28 wil ontvangen..! Een alternatief is 

een vlakschotel die er uitziet als een soort bloembak. Kost stuk minder. Iets duurdere variant. 

 

 

Superplatte kabel 

Nog een nieuwtje: een superplatte kabel. We kenden al een stukje platte kabel van een 

centimeter of 20 met aan iedere kant een F-connector. Handig als je niet door een 

raamkozijn wil boren: je leidt dit stukje dan tussen raam en kozijn. Maar wat als je een 

langere afstand moet overbruggen? Bijvoorbeeld onder een laminaatvloer? Een coax-kabel 

is dan niet zo geschikt. Ook niet als je via de muur naar een bovenverdieping moet.  

http://www.conrad.nl/ce/nl/product/943685/ASSAT-SAT-Chair-vlakke-antenne-met-enkele-LNB-Aantal-gebruikers1
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/943686/ASSAT-SAT-Chair-vlakke-antenne-met-enkele-LNB-Aantal-gebruikers2;jsessionid=B16B18AADF2E352397C2A3BB33E46C42.ASTPCEN28
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/943687/ASSAT-SAT-Chair-vlakke-antenne-met-enkele-LNB-Aantal-gebruikers4
http://www.mega-center.nl/id/21000884/selfsat-h30d.chtml
http://www.mega-center.nl/id/21000762/selfsat-h30d-solo-s502.chtml
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In dat geval is een superplatte kabel van meerdere meters nuttig. We vonden op internet een 

kabel van tien meter lengte. Volgens de beschrijving klik je aan iedere kant een aansluitdoos 

vast en klaar. Er is onder meer een aansluitdoos voor een F-connector. 

 

 

Er kan overheen geschilders, gestukt of behangen worden. Ook kan de kabel dus onder een 

vloer. 

   

 

Internet via de coaxkabel 

Er zijn vele manieren om overal in huis internet te krijgen. We kennen natuurlijk wifi en de 

homeplug-adapters (via het lichtnet). Daar is nu internet via de coaxkabel bij gekomen. Dit 

kan makkelijk zijn voor locaties waar wifi het (net) niet haalt en er toch al een coax-

aansluiting is.  

 

Hirschmann bracht onlangs hiervoor de Moka 16 uit. Een basiskastje wordt verbonden met 

de internetrouter en coax-aanvoer (bijvoorbeeld in de meterkast). Overal in huis waar coax 

ligt kan weer een Moka-kastje geplaatst worden om coax te splitsen in IP en RTV. Er kunnen 

zo vijftien punten voorzien worden uit dat ene ‘bronkastje’. Naar onze mening een dure 

http://www.conrad.nl/ce/nl/product/943234/SCHWAIGER-WIRETAPE-VLAKKE-KABEL-18-ADERIG-10-M-WT18-10
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oplossing. Eén kastje vonden we voor 61 euro (54 + bezorgkosten). Anderen waren duurder, 

tot 90 euro toe. Google dus voor een scherpe prijs. Let wel: je hebt er minimaal twee nodig. 

 

Zie de Hirschmann-site voor meer informatie en een montagevideo. 

We hebben Hirschmann Nederland (Hirschmann Multimedia bv uit Weesp) de vraag gesteld 

of de Moka 16 ook geschikt is een satellietsignaal door te geven. Het antwoord: “Het is 

helaas niet mogelijk om MOKA 16 te gebruiken in combinatie met satelliet. Omdat MOKA 16 

gebruik maakt van dezelfde frequentieband als waar ook satelliet gebruik van maakt en dit 

een conflict zal gaan geven.” Een duidelijk antwoord. 

Sterker wifisignaal 

Op zaterdag 6 april had VARA’s KASSA een item met als titel ‘Wat kun je doen tegen een 

zwak wifisignaal?’ In dit item werden diverse methoden getoond en routers getest. Het is na 

te kijken via deze link. 

 

De Consumentenbond bracht een test van de Devolo dLAN 500 Wifi. Een soort homeplug-

systeem met moeder aan de router en de dochters in een willekeurig stopcontact in huis. De 

dochters zenden dan het wifisignaal uit. Een goede maar vrij dure oplossing vindt de 

Consumentenbond: moeder met één dochter voor € 100,-, met twee dochters € 150,-. 

 

http://www.coolsound.nl/hirschman-moka-16-netwerk-adapter-zwart/P45276
http://www.hirschmann-multimedia.nl/montagefilmmoka16
http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/wat-kun-je-doen-tegen-een-zwak-wifisignaal/speel/1/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/internet-en-software/draadloze-routers/devolo/devolo-dlan-500-wifi/?CID=EML_NBR_CB_201300414_L
http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/wat-kun-je-doen-tegen-een-zwak-wifisignaal/speel/1/
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Nieuw image voor AZBox: OpenSpa 2.01 

AZBox-en kunnen draaien op Enigma-2-images. Niet alleen op OpenRSI maar sinds begin 

april ook op OpenSpa 2.01. Dit zou gebaseerd zijn op OpenPLi 3.0.  

Wij hebben het niet getest. Ervaringen daarom welkom. Bron: OpenSat4All.  

Zie ook hier een YouTube-demovideo. Voor de spaanstaligen onder ons. 

 

 

IPK’s via Windows plaatsen 

Hoe zet je bestanden in je receiver? Als ze voorhanden zijn in het download-menu van 

bijvoorbeeld OpenPLi dan is dat de eenvoudigste weg. Als je bepaalde plugins hebt die nog 

niet in dat menu voorkomen dan is overzetten met DCC (Telnet) een methode. Maar ze 

moeten dan wel eerst gemaakt worden. 

Sinds kort is het ook mogelijk via Windows zogenoemde IPK-bestanden te maken (met de 

IPK Creator 3.0) en vervolgens over te zetten naar een Enigma-2-receiver. Zie hier een 

uitleg over de ‘IPK-Creator 3.0 (Windows.exe)’. Het bestand is daar ook te downloaden. Ook 

hier vind je meer informatie. 

 

Screensaver  

Ga naar Menu, Instellingen, Systeem, Gebruikersinterface, scroll naar ‘Show screensaver’: 

 

http://www.opensat4all.com/forums/topic/5864-openspa-201-beta-for-azbox-based-on-openpli-30/#entry14772
http://azboxnews.blogspot.nl/2013/04/openspa-20-beta-for-azbox-based-on.html
http://www.sat4all.com/forums/topic/332350-ipk-creator-30-handig-om-zelf-ipk-bestanden-te-maken/
http://www.sat4all.com/forums/topic/332350-ipk-creator-30-handig-om-zelf-ipk-bestanden-te-maken/
http://openpli.org/forums/topic/28419-ipk-creator-30-java/
http://openpli.org/forums/topic/28419-ipk-creator-30-java/
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Als je deze activeert (aantal seconden kiest) dan valt het scherm bij radio na dat aantal 

seconden beperkt weg. Enkel ‘OpenPLi’ zweeft over het scherm. Zo bespaar je energie als 

je radio wil luisteren via je tv. 

 

De screensaver reageert op stilstaand beeld, zoals de radioachtergrond. Maar dus ook als je 

een tv-opname even stil zet. De screensaver gaat meteen weer uit na verder kijken of 

zappen. 

Special: wat weten we van onze offsetschotel? 

Transponderlid Rob en frequent forumpublisher Edward H. (beter bekend als Sprietje en 

Komtwelgoed) hebben een nieuwe special gemaakt. Inhoud: het installeren van een 

offsetschotel met een lnb zal voor vele geen opgaaf zijn. Maar wat weten we van de 

eigenschappen van een offsetschotel in combinatie met de grootte? Daar gaat deze special 

over. 

De special is te vinden op de subpagina Specials van De Transponder of hier rechtstreeks te 

downloaden. 

Special URL-streams achterhalen, versie 1.1 komt er aan 

De special over url-streams is bijna vernieuwd. Zoals hiervoor (pagina 3) beschreven is het 

installeren van de ET-Livestream vaak niet meer nodig. Ook wordt gewerkt aan de 

beschrijving van een alternatief semi-free programma. We wachten even af.  

Met harpoen op jacht naar satellietschroot 

Britse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om ruimteschroot dat nog om de aarde 

circelt terug te brengen naar de dampkring. Er zou sprake zijn van een soort harpoen met 

een motortje. De harpoen wordt in het afval geschoten en het geheel wordt dan richting 

aarde gestuurd.  

Zoals bekend vormt ruimteschroot een steeds groter probleem. Tussen de 700 en 2000 

kilometer zweven 20.000 objecten. Hiervan is 94% niet meer in gebruik en dus ruimteafval. 

Botsingen zijn dan niet uit te sluiten.  

http://www.detransponder.nl/downloads/specials/
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/wat-weten-we-van-onze-offsetschotel.pdf
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De satellieten waar wij de ontvangst van krijgen hangen hoger: ongeveer 36.000 km. 

   

Bron: De Volkskrant en BBC. 

Iqon IOS100HD Twin Tuner PVR 

Tijdens de satclubdag van De Transponder in maart had lid Emiel Fielt een bijzondere 

receiver bij zich. De Iqon IOS100HD Twin Tuner PVR. Wij vroegen hem deze ontvanger te 

beschrijven voor de UP/DOWNLINK. Hier zijn bijdrage: 

“In mijn zoektocht naar nieuwtjes beschikbaar in de satellietwereld werd ik geattendeerd op 

deze ontvanger. Deze ontvanger wordt omschreven als de meest stabiele ontvanger die op 

dit moment beschikbaar zou zijn. Dit merk was voor mij en ik denk voor velen van jullie niet 

echt bekend, ik ben het merk echter al wel eens eerder tegen gekomen op andere fora. 

Ik heb toch de stap gemaakt om deze aan te schaffen, de hardware setup en het feit dat 

deze op de meeste bekende Enigma2 software draait maakte mij nieuwsgierig. 

Hieronder een overzicht van de hardware van deze ontvanger: 

 Supporting MPEG-4, H.264 & MPEG-2 Compliant  

 Advanced Open Linux Application  

 405MHz Dual Core Broadcom BCM7335 MIPS Processor  

 2Gbit NAND Flash & 3Gbit DDR RAM  

 Advanced Linux Operating System  

 Full HD 1080p via HDMI  

 Downloadable Plug-ins supported  

 10/100Mb Full Duplex Ethernet Interface  

 1 x Smartcard Readers  

 2 x Common Interface  

 3x USB 2.0 Port (1x in front & 2x rear)  

 Support Internal 3.5” SATA HDD  

 High Definition Video output : HDMI, Component (YPbPr)  

 2x SCART & RCA  

 12 character Dot Matrix VFD display  

 Dolby Digital Plus, Dolby True HD supported  

 S/PDIF Output for Digital Audio and Dolby AC-3 Bit Stream Output  

 Firmware/ Channel Upgrade: Through (Ethernet, USB Memory Stick)  

 Audio Decoding : ISO/IEC13813-3 (MPEG2 audio/MUSICAM) Dolby AC-3 WMA  

 Video output resolution: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p  

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3430394/2013/04/23/In-de-toekomst-meer-botsingen-met-zwerfafval-in-de-ruimte.dhtml
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22253966
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 256 Color OSD, Supports DVB Teletext & Subtitle  

 User Friendly EPG (Electronic Program Guide)  

 Automatic & Manual Service Scan supported  

 Multiple LNB control (DiSEqC) supported  

 Internal Power Supply  

 Very Low stand-by Power Consumption (<1W). 

Wat opvalt is de gekozen processor, de Dual Core Broadcom 405MHz. Hierdoor kan de 

ontvanger zich zonder problemen meten met de andere grote merken, de Dual Core zorgt 

ervoor dat zwaardere plugins zonder problemen gedraaid kunnen worden. 

Wat meteen opvalt is de degelijke bouw van de kast, hier is de keuze gemaakt om degelijke 

materialen te gebruiken. 

 

 

Het is misschien niet de mooiste kast om te zien, het gevoel van de box is daartegen goed. 

Kwaliteit heeft daarom bij mij meer de voorkeur, ik kijk dan ook liever naar een mooi stabiel 

beeld op mijn tv. 

Als je de deksel van de box demonteert zie je ook de reden voor de ruimere omkasting, 

hierin is een redelijk groot board gemonteerd met daarnaast een niet veel kleinere voeding. 

Hier is ook ruimte voor een 3.5 inch HDD met sata aansluiting, ik heb in de iqon een 1TB 

HDD geplaatst. 
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In de deksel is een modulerende 12v ventilator gemonteerd, deze wordt aangestuurd op 

behoefte. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller de fan gaat draaien. De fan is daarnaast 

ook nog in te stellen via de software, dit door het voltage wat naar de fan gestuurd wordt te 

verhogen of te verlagen. De fan is vrijwel niet hoorbaar. 
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De iqon wordt geleverd met een Linux besturingssysteem, met daarin al een breed scala aan 

mogelijkheden. De online update is daarnaast bij alle software versies mogelijk. De 

ontvanger heeft een dual-boot, de originele software staat in boot-1. 

Ik heb er echter al meteen voor gekozen om de 2e boot in gebruik te nemen, deze is 

namelijk de flashen met de bij ons aller bekende Enigma2 images. Boot-2 is standaard al 

voorzien van OpenPLI. 

Mogelijk: OpenPLI, OpenAAF, OpenVIX, OpenSIF. 

De laatste drie horen bij de Open Alliance, dit is een samenwerkingsverband tussen deze 

drie image bouwers. Dit soort samenwerkingen kunnen we dan ook alleen maar toejuichen, 

hieruit komen namelijk schitterend mooie complete images uit voort. 

Om de 2e boot aan te spreken moet de box volledig uitgeschakeld worden, dus netjes 

afsluiten via het menu en dan de schakelaar op de achterkant op Off.  

Nadat deze volledig is uitgeschakeld mag deze weer worden ingeschakeld. 

Houd tijdens het opstarten de exit knop op de voorkant van de ontvanger ingedrukt, hiermee 

wordt de E2 image in boot-2 opgestart. 

Wil je weer terug naar het originele besturingssysteem, moet je de bovenstaande stappen 

herhalen. Je moet dan tijdens opstarten niet de exit knop ingedrukt houden maar de menu 

knop. Het updaten via usb gaat via onderstaande methode.  

NB: je moet de update files in de root van de usb zetten, deze moet fat32 geformatteerd zijn. 

 Schakel de box volledig uit met de hoofdschakelaar; 

 Stop de usb in de ontvanger; 

 Schakel de ontvanger weer aan, de ontvanger zal hierna de update detecteren; 

 De ontvanger vraagt nu of je wilt updaten, bevestig door 1x op ok te drukken via de 

knop op de voorkant van de ontvanger;  

 Als de update is afgerond staat dit vermeld op je beeldscherm, verwijder de usb en 

herstart de ontvanger. 

Het zappen met de box gaat gewoon snel, ik heb dit getest met een kaart in de ontvanger en 

via een verbinding met mijn Home-share. 

Het is mij niet duidelijk of de OpenPLI image ook werkelijk door OpenPLI is gemaakt, vooral 

omdat er niets te vinden is over de iqon op hun forum. Ik denk daarom dat het een image is 

gemaakt door een groep die net zoals velen de Git van OpenPLI gebruikt om hun image te 

compileren. Dit maakt in mijn ogen ook niet zoveel uit, de beschikbare images zijn heerlijk 

stabiel en hebben mij nog niet 1x een groen scherm gegeven. 

Ik gebruik zelf de Enigma2 software van OpenAAF, deze is stabiel en heeft net als de rest de 

mogelijkheid tot het online updaten van de ontvanger. 

De hoeveelheid plugins die beschikbaar zijn via het applicatiemenu is werkelijk enorm, de 

enige die ik mis is de Hbbtv plugin. Deze is al wel beschikbaar in de OpenPLI-versie maar 

nog niet in de OpenAAF. Op het OpenAAF forum werd al wel gemeld dat dit snel wel het 

geval zal zijn. 
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Het 12 karakter VDF display geeft voldoende informatie, welke info en hoe snel deze voorbij 

scrolt is ook weer instelbaar in de software. 

De afstandsbediening ligt goed in de hand, de knoppen voelen goed en maken gelukkig niet 

het irritante klikgeluid wat veel afstandsbedieningen de laatste tijd wel doen. De knoppen zijn 

duidelijk herkenbaar: 

 

 

De ontvanger beschikt over voldoende aansluitingen, naast de twee S2-tuneruitgangen zit er 

ook een LNB 1 out op de ontvanger: 

 

 

Naast de tuner zit een modem en een S/PDIF uitgang voor beeld overdracht naar je 

surround systeem. Daarnaast natuurlijk een RJ-45 ethernet aansluiting met daaronder 2x 

een usb aansluiting. 

 

Daarnaast een RCA-aansluiting, dit is redelijk uitzonderlijk op de huidige generatie 

ontvangers. De Component (YpbPr) aansluitingen zijn natuurlijk ook aanwezig. Als laatste is 

er een 9-polig male subd-connector aanwezig voor een rs232 verbinding. 
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Het is daarom wel rechtvaardig om te zeggen dat het een complete ontvanger is voor een 

relatief laag bedrag. De ontvanger heeft de voordelen van een snelle processor die het 

mogelijk maakt om zwaardere plugins te draaien en daarnaast nog bijvoorbeeld gelijktijdig 

een opname te doen. De box heeft daarnaast 2Gbit NAND Flash & 3Gbit DDR RAM, dit alles 

maakt het een heel sterk totaal pakket. 

Hieronder een opsomming van de voor en nadelen. 

Voordelen:  

 robuuste stevige kast; 

 snelle zapper; 

 leuke hobbybox, daarnaast ook zeer stabiel in het normale gebruik; 

 meerdere verschillende images beschikbaar; 

 fijne afstandsbediening; 

 zeer stille ventilator; 

 veel verschillende aansluitmogelijkheden; 

 goed beeld, Full HD 1080p; 

 veel ruimte om plugins te installeren. 

Nadelen: 

 eenvoudig design; 

 start langzaam op (wel snel vanuit standby); 

 VDF display, tegenwoordig zien we liever een mooie lcd display; 

 in een donkere kamer is de display erg fel, een nachtlampje is niet meer nodig; 

 10/100MBit ethernet i.p.v. 100/1000Mbit. 

De iqon IOS100HD twin PVR bevalt mij uitstekend, alles wat ik zoek in een ontvanger is 

aanwezig. 

Met vriendelijke groet, 

Emiel Fielt.” 


