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Voorafje 

Het zevende nummer in de toch nog hete maand juli… pfff het was soms afzien. Maar het is 
net voor augustus af. We hopen dat jullie ook deze inhoud kunnen waarderen. Dank aan 
iedereen die een tip of bijdrage heeft ingestuurd. 
 
Mail je reactie naar specials@detransponder.nl! 
 
De redactie (Hans, Gerard, Rob). 
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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.  

Algemeen: 

 Uitzending Gemist-plus. Er komt een betaalversie van Uitzending Gemist. De 

publieke omroep maakte dat donderdag 20 juni tijdens een mediacongres te 

Hilversum bekend. Het gaat om programma's die nu nog niet kunnen worden terug 

gekeken via internet, omdat de omroepen geen geld hebben voor de rechten daarop. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Het nieuwe verdienmodel moet geld in het laatje brengen in verband met de 

bezuinigingen; 

 Kabelscan. Hoe scan je zelf de kanalen van een kabelprovider als je een DVB-C 

tuner in je receiver hebt? Ziggy heeft hier een handleiding voor gemaakt; 

 WK voetbal in 3D? De FIFA denkt na over de weergave van het WK2014. Over 3D 

is men er nog niet uit. Gelet op de geringe belangstelling kan het wel eens negatief 

uitvallen. Sony is wel bezig met 4K voor dit voetbalevenement. Bron: 3DTVMagazine; 

 21 juni. De zomer gaat officieel in. De langste dag, ofwel: zonnewende. OpenPLi 

grijpt deze dag aan om een nieuw startscherm te brengen: soort zomers landschap 

met een ondergaande zon; 

 

 RTL en Netflix. RTL gaat on-demand series en films aanbieden (bron: De 

Volkskrant). Het Amerikaanse Netflix ook. RTL stelt Netflix niet als concurrent te zien 

omdat men recentere (jongere) programma’s gaat aanbieden. Bron: 

Broadcastmagazine; 

 

 Ziggo tegen Reggefiber. Ziggo vindt de reclame van Reffefiber misleidend. Ze doelt 

daarmee op de ‘informatie’ die bewoners krijgen om over te stappen op glasvezel. De 

kabel zou volgens de folders niet toekomstbestendig zijn. Bron: BroadcastMagazine; 

 HbbTV. Niet alleen te gebruiken op de tv zelf maar ook extern, bijvoorbeeld om met 

een tablet de tv aan te sturen. HbbTV ook als ondersteuning voor een ‘tweede 

scherm’. Dit bracht Emerce na het beluisteren van een presentatie tijdens het Media 

Park Jaarcongres. Op dit moment gebruiken Nederland 1, 2 en 3 HbbTV versie 1.5. 

Eind dit jaar komt versie 2.0 beschikbaar waarmee HTML-5 ondersteund wordt met 

meer mogelijkheden voor deze ‘superteletekst’; 

http://www.opensat4all.com/forums/topic/5922-handleiding-kabelscan-enigma2-ontvanger-met-openpliopenrsi/
http://www.3dtvmagazine.nl/2013/06/fifa-overweegt-wk-2014-niet-in-3d-uit-te-zenden/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3464275/2013/06/24/RTL-komt-met-eigen-on-demand-dienst.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3464275/2013/06/24/RTL-komt-met-eigen-on-demand-dienst.dhtml
http://broadcastmagazine.nl/rtl-ziet-netflix-niet-als-bedreiging/
http://broadcastmagazine.nl/ziggo-neemt-glasvezel-op-de-korrel/#more-16996
http://www.emerce.nl/nieuws/hbbtv-kruipt-richting-tweede-scherm
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 De zendmasten in Leidschendam staan daar illegaal. Aldus een uitspraak van de 

Raad van State. De masten in de polder van Stompwijk zijn van de (commerciële) 

radiozender VAHON uit Den Haag. Daarmee zendt deze omroep uit op frequentie 

1557 kHz van de middengolf. Bron: MediaMagazine (met link naar tekst RvS); 

 O3b. De naam van een netwerk met twaalf bijbehorende satellieten. Ze moeten 

Afrika en Zuid-Amerika gaan voorzien van internet. De eerste O3b-satelliet werd in 

juni door een Soyuz-raket in de ruimte gebracht. Dit jaar volgen er nog vier. Bron: 

Tweakers.net; 

 

 Fox Sports Eredivisie. Dat wordt de nieuwe naam voor Eredivisie Live. Er komen 

tevens twee extra (betaal)kanalen met internationaal voetbal onder de naam Fox 

Sports International. Bron: Emerce; 

 Eutelsat 3D. Deze satelliet op 3 oost heeft de taken van de 3C overgenomen. De 3C 

verhuist begin juli naar de positie 13 oost om daar als Hotbird 13D verder te gaan. 

 

Bron: Eutelsat. 

 

 

 

http://www.mediamagazine.nl/medianieuws1/radionieuws/4760-raad-van-state-zendmasten-vahon-zijn-illegaal
http://tweakers.net/nieuws/89934/soyuz-brengt-eerste-o3b-satelliet-in-de-ruimte.html
http://www.emerce.nl/nieuws/eredivisie-live-fox-sports-eredivisie
http://www.eutelsat.com/files/contributed/news/press/en/2013/PR%204913%20E3D%20OSD.pdf
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 Nieuw in het aanbod van CD en TVV: MTV Hits en C&I; 

 

 In UP/DOWNLINK 2013-4 gaven we het al aan: de BBC ziet niets meer in 3D. Op 5 

juli werd dit nog eens bevestigd met de mededeling dat zeker tot 2016 geen 

uitzendingen in 3D te verwachten zijn. Te weinig kijkers. Bron: BBC; 

 Op 10 juli werd bekend gemaakt dat de Griekse staatsomroep ERT binnen een week 

haar uitzendingen zou hervatten. Hervormingen zouden hebben plaatsgevonden. ’s 

Avonds werd al bekend gemaakt dat onder de nieuwe naam EDT de uitzendingen 

zijn hervat. EDT staat voor “Helleniki Dimosia Tileorasi” = “Helleense Openbare 

Televisie”. Er zal een beperkt aanbod zijn. Men maakt gebruik van een privéstudio in 

Athene. De Griekse regering en ontslagen ERT-werknemers zouden EDT een 

‘piratenzender’ noemen; 

 

http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-23195479
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/griekse-ert-deze-week-weer-actief/95349/
http://greece.greekreporter.com/2013/07/10/ert-workers-call-edt-pirate-construct/
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 ‘Piratenzender’ EDT bracht het volgende testbeeld (bron): 

 

 Bij EDT komen maximaal 1.200 medewerkers in dienst. Satelliet: op Eutelsat 3D (3,1 

oost, 12715 H, 18907, 2/3, S2, QPSK) zijn uitzendingen gesignaleerd. Veel oude 

films… Bron; 

  

 CanalDigitaal ruimt op… In UP/DOWNLINK 2013-5 hadden we als nieuws de 

aanbieding voor een hd-recreatieset: van € 299,- naar € 159,- euro. Maar het kan nog 

goedkoper: in de Kampioen (ANWB) staat de advertentie voor de hd-recreatieset: 

van € 159,- voor… € 19,95! Dan voel je je toch bekocht als je er een maand geleden 

159 voor betaald hebt… De aanbieding vind je hier. Dan blijkt dat je voor deze prijs 

het HD-Lightabonnement moet nemen (€ 9,95 per maand, hele jaar, minimaal 2 jaar); 

http://www.keeptalkinggreece.com/2013/07/10/new-greek-public-television-starts-with-tongue-twister-edt-and-possibly-illegal-signal/
http://www.totaaltv.nl/index.php?action=nieuws&id=13265
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/updownlink_2013_5.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/kampioen/
http://www.canaldigitaal.nl/kampioen-aanbieding/
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 Aan Kanalenlijst Hans is het pakket van kabelaar Delta toegevoegd, met dank aan 

Fred (die het ook bij zal houden). Ook vele streams zijn aangepast, met dank aan 

onder andere Gerard, Theo, e.v.a.; 

 Lacht is de naam van een nieuwe Vlaamse comedyzender. Een zusterkanaal van 

Acht. Helaas is Lacht (nog) niet via de satelliet te ontvangen; 

 

 Na BBC One en Two zullen in 2014 meer BBC-zenders in hd te ontvangen zijn. Het 

gaat niet alleen om Three en Four maar ook om de themazenders News, Cbeebies 

en CBBC. En zoals altijd: fta, dus genieten voor ons! De BBC Two-versies voor 

Wales, Schotland en Noord-Ierland zullen ook in hd beschikbaar komen. Bron: 

Villemedia en Advanced-television; 

 

 In de Randstad, Eindhoven en Maastricht zal Mobiele TV nog dit jaar beginnen met 

uitzendingen geschikt voor een tablet of smartphone. Thans zijn er al 

testuitzendingen van Nederland 1 en 3, een tekenfilmkanaal en een compilatie van 

SBS. Ook zijn er negen radiozenders fta. Later volgt een landelijk netwerk dat zelfs in 

huis moet werken. Het bedrijf Mobiele TV Nederland gebruikt de T-DMB-frequenties. 

http://broadcastmagazine.nl/lacht-nieuwe-comedyzender-in-belgie/
http://www.lacht.tv/
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/vrijwel-alle-zenders-bbc-in-hd/95553/
http://advanced-television.com/2013/07/16/5-free-hd-channels-from-the-bbc/
http://mtvnl.nl/
http://mtvnl.nl/nl/over-mobiele-tv-nl/wat-is-mobiele-tv.html
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Deze DAB-frequenties werden tot nu toe nog niet gebruikt. Later zullen tegen betaling 

meer zenders zichtbaar worden zoals EredivisieLife (Fox) voor vijf euro per maand. 

Voor de ontvangst via iPad/Pod/Phone is nog wel een additionele tool nodig (een 

dongel). Bron en MobieleTV NL; 

 

 

http://mtvnl.nl/nl/particulier/toestellen/tivizen-ip-100-dongel.html
http://www.emerce.nl/nieuws/mobiele-tv-krijgt-nieuwe-kans
http://mtvnl.nl/
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 Emerce gaf 25 juli aan dat FOX nog geen contracten heeft met kabelaars (en KPN) 

over de doorgifte van het nieuwe eredivisie-voetbalkanaal. Maar het kan snel gaan. 

Zo plaatste de NOS 26 juli het bericht dat de gewone FOX-zender (dus niet FOX 

Sport) op 19 augustus in ieder geval via Ziggo-digitaal te zien kan zijn; 

 

 Emerce 26 juli: FOX begint nóg een nieuwe Nederlandse zender. 

 

 

Astra 19 oost: 

 (25/06) CanalSat (Frankrijk) wijzigt flink wat zenders/transponders, code; 

 (01/07) KidsCo is weg van Astra 19; 

 (01/07) RTL4, 5, 7 en 8, sd, naar 12515H, tijdelijk nog even op de oude transponder 

(met looptekst);  

 (01/07) ATV uit Oostenrijk begint met testen, 15/7 start, code; 

 (16/07) Discovery, Veronica/DisneyXD, RTL Radio en RTL1440 zitten op 11023V. 

Op 01/08 zullen daar Radio 1 t/m 6 ook volgen. 

 

http://www.emerce.nl/nieuws/fox-sports-heeft-nog-geen-akkoord-kabelaars
http://nos.nl/artikel/533588-fox-zendt-vanaf-19-augustus-uit.html
http://www.emerce.nl/nieuws/fox-begint-ng-nieuwe-nederlandse-zender
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Astra 23 oost: 

 (27/06) Crime & Investigation Network begon via CanalDigitaal en TVV, code; 

 (28/06) TLC Netherlands naar nieuwe frequentie, code; 

 (02/07) Pohoda (Tsjechië), fta; 

 

 (02/07) VIER en VIJF en 2BE stopten op 23 oost, nu enkel via 19 oost; 

 (05/07) hetzelfde lot ondering KetOp12; 

 (17/07) IConcerts wordt door CanalDigitaal doorgegeven, code. 

 

Astra 28 oost: 

 (19/06) diverse zenders kregen van Sky UK een nieuwe frequentie. Denk aan 

MTV HD, TLC HD, Dave HD, Animal Planet HD, Watch HD en BT Sport HD (deze 

laatste wil nog wel eens wijzigen in technische gegevens, men test). Later: Sky Arts 2 

HD, Eurosport 2 HD, More 4 HD, Discovery HD, Sky Sp[ort News HD e.a. zenders op 

nieuwe frequenties; 

 (25/06) ABP News uit India, gericht op the UK, fta; 
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  (26/06) News18 uit India, gericht op the UK, fta; 

 

 (07/07) Drama, Sky UK, code; 

 Kix Power neemt de plaats in van PopGirl+1. 

Hotbird 13 oost: 

 (25/06) Love nam de plaats van Wedding TV in (Polen), code; 

 (27/06) Imam Hussein TV 3 kwam fta beschikbaar; 

 

 Alsmede Iran B Marz; 
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 (01/07) TVR HD (Roemenië), code; 

 (01/07) Khatereh (Arabisch), fta; 

 (01/07) veel wijzigingen bij Sky Italy, code; 

 (15/07) SafoTV (Russisch), fta; 

 

 (19/07) iTV uit Polen verhuisde, fta; 

 

 Net als AZTV1 uit Azerbaidjan, fta; 

 (25/07) Fox Sports, zowel sd als hd, voor Italië, code. 

 

Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2013-6 stond dat de sd-versies van RTL (4, 5, 7 en 8) naar mpeg-4 

zouden gaan. Deze conclusie was fout geïnterpreteerd van de site van CD-consumenten. Op 

het onderdeel CD-zakelijk staat dat het gaat om een wijziging van transponder. Ook de 

datum was aangepast naar 8 juli. Waarvan akte.  

Oliver schrijft het volgende: “In Transponder 2013 #6 staat dat e2bmc gebaseerd is op 

XBMC en voorlopig closed source is/blijft. Ik weet niet hoe het zit met OpenPLi, volgens mij 

http://openpli.org/forums/topic/29345-updownlink-2013-nummer-6-is-uit/#entry357000
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hetzelfde als XBMC, maar XBMC is GPL gelicenceerd. Dus dat gedeelte (en de linux kernel 

als ze die gebruiken) MAG niet 'voorlopig closed soruce' zijn. De licentie laat dit niet toe, 

punt. Dus vind het wel lef hebben dan.” 

Theparasol reageert naar aanleiding van Kanalenlijst Hans van 1 juli 2013. Er zijn weer veel 

mutaties. Zelfs op 1 juli na het uitbrengen. Hij suggereert dat er een plugin komt waar men 

per boeket kan downloaden. Voor ieder boeket zal dan een beheerder worden gezocht. 

Minder werk voor Hans… of toch niet? Een algemene overall-lijst zal toch gemaakt moeten 

worden en wie gaat de plugin beheren? Maar de suggestie is leuk en waardevol! Zie hier. 

Weetjes 

Zo maar wat losse berichtjes, goed om te weten. Zoals… 

 G-stream. OpenPLi heeft in week 25 (2013) problemen gehad met de zogenoemde 

G-stream. De oorzaak lag naar blijkt al in december 2012. Gevolg: als je in december 

een software-update deed en in week 25 ook dan zou het kunnen zijn dat streams 

(uit de streamboeketten) als gevolg een groen (crash)scherm gaven. Als dit het geval 

is dan is het advies: opnieuw flashen. De images van 22 juni en later zijn goed. Zie 

o.a. hier (en elders op het OpenPLi-forum). Tip: voer eerst ‘autoinstall’ uit dan komen 

de meeste vaste instellingen direct terug; 

 Na het nieuwe flashen bleek op de ETxxxx de functie HbbTV het niet te doen. 

Oorzaak: vergeten de ET-Portal-plugin te installeren. Op de vraag aan het PLi-team 

waarom deze niet standaard wordt meegeleverd kwam als antwoord dat deze te 

groot is en niet iedereen HbbTV gebruikt; 

 

 De meeste OpenPLi-gebruikers zal het een worst wezen: het plaatje van het 

opstartscherm (zie hiervoor: 21 juni vernieuwd). Voor hen die een eigen plaatje 

willen lees dit draadje. Je moet dan een jpg-file omzetten in een mvi-file; 

 De plugin Webmedia kent versie 10. Als het goed is via OpenPLi e.a. te downloaden; 

 Van TSmedia is versie 3.2 uit. Hier te downloaden maar kijk even of de kinderziektes 

er uit zijn; 

 IPTV, versie 1.10 is uit met o.a. vijf 3D-tv-zenders en 400 Engelse films; 

 Als je op vakantie gaat en je neemt een campingschotel mee… zorg dat je weet hoe 

die werkt of neem een Nederlandse handleiding mee… het is zo vervelend als je je 

Duitse overburen moet vragen… Zie hier; 

http://openpli.org/forums/topic/29479-kanalenlijst-hans-1-juli-2013/#entry359598
http://openpli.org/forums/topic/29298-open-uitzending-gemist/page-6#entry358475
http://openpli.org/forums/topic/29298-open-uitzending-gemist/page-6#entry358475
http://openpli.org/forums/topic/21426-openpli-update-troubles-topic/page-121#entry357758
http://openpli.org/forums/topic/28894-hoe-opstartbeeld-vernieuwen/#entry349999
http://openpli.org/forums/topic/29351-webmedia-plugin-100/#entry358882
http://openpli.org/forums/topic/28186-tsmedia-enigma2-plugin-10/page-9#entry362357
http://openpli.org/forums/topic/29214-sportmax-12-andor-iptv-list-updater/page-2#entry362231
http://www.sodemieter.nl/manuel-dinstruction-2
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 Webgestuurde leds. Dat wordt in de toekomst een toepassing van Philips (met TPV) 

om de beleving van tv’s nog mooier te maken. Apps voor draadloze ledverlichting van 

Philips Hue. Lees hier voor meer informatie; 

 

 2D en 3D tegelijk. Dat kan straks. Kijk je zonder bril dan zie je 2D. Met bril zie je 3D. 

Eigenlijk: met 2D zie je de linkerhelft, de rechter wordt door een derde scherm 

weggefiltert. Een team van de universiteit van Santa Cruz (USA/California) heeft de 

techniek ontwikkeld. Bron; 

 UPC DVB-C. In UP/DOWNLINK 2013-4 staat het nieuws dat UPC de analoge 

zenders ook fta digitaal gaan aanbieden. Als men volgens UPC een geschikte tv 

heeft. Niet alle tv’s met een DVB-C-tuner zijn volgens UPC geschikt. We gaven in 

2013-4 een omweg aan. Deze omweg lijkt niet meer nodig. UPC heeft haar leven 

gebeterd… Bron: TotaalTV en Tweakers.net; 

 Slechts 6% van de Nederlandse huishoudens zou via de schotel tv-kijken. Zo blijkt uit 

een onderzoek. Of men daar ook kijkers die niet via CanalDigitaal kijken bij geteld 

heeft (allochtonen die naar het ‘thuisland’ kijken)… Bron: Radio.nl. 

 

http://www.emerce.nl/nieuws/televisie-omarmt-webgestuurde-leds
http://tweakers.net/nieuws/90214/nieuwe-tv-techniek-toont-2d-en-3d-beelden-gelijktijdig.html
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/updownlink_2013_41.pdf
http://www.totaaltv.nl/nieuws/13302/UPC_wijzigt_instellingen_ongecodeerd_digitaal_basispakket.html
http://tweakers.net/nieuws/90225/upc-voert-wijzigingen-door-in-ongecodeerde-dvb-c-streams.html
http://radio.nl/780209/nederlandse-televisielandschap-digitaliseert-steeds-verder
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CanalDigitaal met service voor abonnees in het buitenland 

CanalDigitaal is er in beginsel voor kijkers met een adres in Nederland. Hoewel… na een 

uitspraak van het Europese Hof van Justitie zou men overal een abonnement moeten 

kunnen afsluiten. Hoe dan ook… CanalDigitaal stelt momenteel de eis van wonen in 

Nederland niet meer. Als contact-telefoonnummer is er naast het 0900-nummer ook een 

internationaal toegangsnummer: 

 

Men weet immers dat vele klanten in het buitenland zitten. De service aan hen wordt nu zelfs 

uitgebreid. Dit blijkt uit deze pagina. Een betere services voor abonnees in het buitenland. 

Niet om lid te worden maar voor bestaande abonnees (“ben je al CanalDigitaal abonnee”). 

Het zet de weg open voor andere Europeanen om een abonnement te nemen lijkt ons. Prima 

zaak.  

 

Onder dit plaatje staan een link naar de beams voor Europa: 

 

Niet is aangegeven of het 19,2 of 23,5 oost betreft. Maar dit is de Europe 51-beam voor 

Astra-1.  Voor Astra-3 heb je de Europe Wide52 Beam en dan kan het zo zijn dat je een 

grotere schotel nodig hebt. Zeker in de rand gebieden een veel grotere schotel. 

Maar goed, het is een indicatie voor de grootte van de schotel: 

http://www.canaldigitaal.nl/nederlandse-klanten-in-het-buitenland/
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Ook TeleSAT voor Wallonië heeft een dergelijke optie. 

 

En naar verwachting TV Vlaanderen ook. Het zou dus als inwoner van NL mogelijk moeten 

zijn een abo op TVV te nemen. 

OpenATV: nieuw image voor AZboxen 

Hobbyisten van het OpenATV-team zijn bezig met het bouwen van een image special voor 

AZboxen, Aldus een bericht op het OpenSat4All-forum. 

Via deze link kom je op de homepage van OpenATV voor de AZboxen. Daar kunnen de 

images voor de Elite, Premium, Premium plus, Me, MiniMe en Ultra gedownload worden. 

http://www.telesat.be/prospects/content.aspx?id=100
http://www.opensat4all.com/forums/topic/6150-openatv-goes-azbox/?p=15867
http://www.opena.tv/forum/forumdisplay.php?138-Azbox
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Uit dit plaatje blijkt dat men aan het testen is met de AZbox Me. Uiteraard wordt er ook 

gewerkt aan diverse plugins: 

 

Met dit image is het ook mogelijk op een AZbox HbbTV werkend te krijgen. Op 5 juli kwam 

het bericht dat de release uit is.  

Special: Triple lnb voor Triax 88 offsetschotel 

Zoals in het vorige nummer aangekondigd: een nieuwe special over het maken van een 

kast/houder voor een triple lnb voor de posities 19, 23 en 28 oost specifiek voor een Triax 88 

cm schotel. 
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De special is te vinden via de site van De Transponder (waar ook een 1 op 1 boormal als 

bijlage staat).  

Op satforums kreeg deze special al veel lovende woorden, o.a. van de bekende Sprietje. Zie 

ook op het forum van OpenPLi. En bij Opensat4all. En last but not least het Fieltshopforum. 

 

DTVmonitor 

Manfred is beheerder van de site DTVmonitor. Op deze site kun je een actuele situatie zien 

van satelliet-, kabel- en aardse netwerken (DVB-S, C, T). Hij stuurde de volgende bijdrage. 

 

“DTVmonitor.com is een online DVB network monitor. Het is ontstaan uit het gemis van een 

online tool waarin complete netwerken te analyseren waren. 

In de loop der tijd is de software tweemaal compleet herschreven. Ondertussen is de 

collectorsoftware geschikt voor diverse inputs. Live data vanaf capture cards, unicast en 

multicast bronnen en ts files kunnen verwerkt worden. De analyser is geschreven in C en 

bestaat uit zo'n 2700 regels code. Het backend is geschreven in PHP en als database is 

MySQL in gebruik. 

Naast de al aanwezige netwerken die dagelijks geanalyseerd worden is er nu ook DTVcollect 

software beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers DVB-C & T netwerken toevoegen die nog 

niet beschikbaar zijn.  Een Linux PC, capturekaart en Internet is alles wat nodig is. 

Belangstellende kunnen contact opnemen via dtvcollect@webivents.nl” 

 

 

http://www.detransponder.nl/downloads/specials/
http://www.sat4all.com/forums/topic/333666-triple-lnb-voor-een-triax-88-offsetschotel/?p=2166699
http://openpli.org/forums/topic/29436-special-triple-lnb-houder-maken-voor-triax-88-offsetschotel/#entry358730
http://www.opensat4all.com/forums/topic/6162-special-triple-lnb-houder-maken-voor-triax-88-offsetschotel/
http://forum.fieltshop.nl/index.php/topic,12131.0.html
http://dtvmonitor.com/
mailto:dtvcollect@webivents.nl
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Satelliettv kijken op je Android tab of op je Android mobiel blijkt heel 

gemakkelijk  

Deze bijdrage werd ingezonden door Henk (lid van De Transponder): 

 Heb je wel een OpenRSi- of OpenPLi-ontvanger? 

 Installeer VLC for Android-Beta 

 Installeer Andrioddreamer (volledige instellingen toestaan). 

Na het installeren van deze programma’s moet je de settings in het programma 

AndroidDreamer nog wat aanpassen. Veel kan je standaard laten. 

Bij menu Select of straming:  Kies Direct (LAN). 

Bij menu  General Settings:  

1. IP –adres van je sat-ontvanger invullen  (mijn ontvanger heeft : 192.168.1.7) 
2. User naam van je sat-ontvanger invullen (bij mijn ontvanger: root) 
3. Password van je ontvang  invullen (bij mijn ontvanger is dat AZBOX) 

4. Let op dat je ook kiest voor Enigma2  

Nadat je het opgeslagen hebt kan je de zenders van je sat-ontvanger ook op je Android 

toestel bekijken. 

a.    Start nu AndroidDreamer op: 
b.    Kies uit menu; View Bouquets 
c.    Selecteer nu een SD-zender. 

d.    Let op HD-zenders kunnen niet afgespeeld worden, vanwege te hoge resolutie. 

Waarschijnlijk kan ook op andere manieren tv gekeken worden op Android-toestellen. Wie 
een betere methode weet laat het mij a.u.b. weten. 

Henk. 

Daar kwam een reactie van een ander lid, Wim, op. Hij schreef: 
 
Voor diegenen die een Dreambox hebben is het naar mijn mening nog simpeler. 
Met mijn Galaxy S kan ik het hele ding bedienen, programma's bekijken. 
Timer instellen, en voor thuis zit er dus een complete afstandsbediening bij met alle functies. 
Ook op vakanties kan ik dan ook alles met mijn Dreambox doen. 
Alleen HD streamen direct, lukt dus alleen als je glasvezel hebt ( up / down > 30 Mb, of een 
super ADSL met een upstream van 8 Mb. 
Uiteraard moet je wifi verbinding ter plaatse naar telefoon of tablet of PC wel voldoende snel 
zijn. 
Merkwaardig genoeg was ik 2 weken terug in Macedonië, en daar werkte het perfect. 
Zowel op mijn gsm, ASUS tablet en laptop kon ik zo op mijn Dreambox kijken. Maar het was 
wel de eerste keer dat ik op de kamer een snelheid van 13 Mb haalde met de hotel WIFI. 
Meestal is het knudde in hotels. 
 
Maar opgenomen films//series kun je dan altijd nog downloaden (mocht je dat willen op je 
vakantie). Deze app werkt ook op de AZ box van mijn zoon, met open PLI erop. 
 
Zie voor meer info deze link. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.reichholf.dreamdroid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm5ldC5yZWljaGhvbGYuZHJlYW1kcm9pZCJd
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Voor de laptop gebruik ik Dreambox webcontrol werkt ook perfect.  
Wim. 
 
Na deze tips van Henk en Wim voegen wij nog een derde toe: de plugin VU+Player.  

 
 
 
 
Beschrijving. De Vu+Player is een Android-app ontworpen om een Enigma2-ontvanger te 

bedienen en om te streamen vanaf deze Enigma2-ontvanger, mits de Android-smartphone of 

-tablet en de Enigma2-ontvanger zich in hetzelfde netwerk bevinden als de ontvanger. 

Hoewel ontworpen voor de Vu+ontvangers, werkt deze app met elk merk Enigma2- 

satellietontvanger. 

 

Er zijn drie hoofdtaken voor deze app: 

1. Als afstandsbediening tijdens het bekijken van de TV.  

2. Een manier van het kijken naar je satellietontvanger op een draagbare Android-apparaat 

thuis. Als je een ontvanger hebt met twee of meer tuners, dan kun je zelfs ene kanaal 

streamen en kijken naar een ander kanaal . 

* Op de Vu+ SOLO2 (nieuw type van VU+ satellietfabrikant), kan je zelfs de transcoding 

functie inschakelen. Hierdoor kan streaming op een alternatieve poort met de mogelijkheid 

om HD-kanalen met beperkte bitrate te bekijken. Deze functie is experimenteel en nog in 

ontwikkeling. 

3. Een remote viewer. Als je een zeer goede upload en downloadsnelheid vanuit je locatie 

hebt, kan je de stream van uw satellietontvanger op afstand bekijken. De app kan dan overal 

in de wereld werken waar je een goede WiFi/GSM-verbinding kunt krijgen. Alles wat je nodig 

hebt is een dynamisch DNS-adresthuis, bv. DynDNS en forward poorten op de router.  

Je kan hierbij denken aan lounges op de luchthavens, restaurants, hotels, etc. 

Ontvangers welke de transcoding ondersteunen (zoals de nieuwe Vu + SOLO2) kunnen 

deze functie inschakelen en deze gebruiken omdat dan een lagere uploadsnelheid is vereist. 

* Ontvangers met transcoding functie zijn er nog niet veel. Voor zover ons bekend is dit wel 

het geval met de zojuist uitgebrachte Vu + SOLO2 type. Wij zelf hebben nog geen ervaring 

met deze optie. 

 

Features: 

- Interne video-speler met OSD (On Screen Display). 

- Meerdere verbindingsprofielen.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuplus.vuplusplayer&hl=nl
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- Bladeren door de EPG en individuele kanalen 

- Beheer timers (toevoegen, bewerken, verwijderen)  

- EPG 

- Screenshots 

- Opnames beheren 

- Het versturen van berichten op het scherm 

- Satelliet signaalsterkte meter voor de uitlijning en afstelling van een schotel 

- Geïntegreerde help functie 

Voor nadere details zie hier. 

 
Deze plugin is dus niet alleen voor VU-receivers. Je kunt er enkel sd mee streamen.  
De installatie gaat als volgt: 

 Via de Google Play Store zoek je naar VU+player; 

 
 Gevonden? Dan installeren en vervolgens de settings instellen: geef je receiver een 

naam (bijvoorbeeld ETxxxx), vul het IP-adres van je receiver in, DNS kun je leeg 
laten en poort/root zo laten. Eventueel een wachtwoord invoeren. Voor een 
Dreambox is dit ‘dreambox’. Voor ET of VU’s: niet nodig; 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuplus.vuplusplayer&hl=nl
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 Mocht je meer dan één tuner hebben: vink dan ‘no zap’ aan. Dat voorkomt dat de 
receiver zelf meteen zapt terwijl iemand zit te kijken. Zo kun je via je smartphone de 
tweede tuner gebruiken; 

 Save via de ‘return-toets’ (rechts van hometoets) op je smartphone; 

 
 Check de settings. Default player = internal (= in je smartphone). Meestal werkt deze 

prima. Als je smartphone geen goede interne afspeelfunctie heeft download er dan 

een. Bijvoorbeeld BSPlayer  (free, via Google Play Store).  
Onder Services zitten de boeketten. Bij streamen dus enkel sd-zenders kiezen. 
Zappen is altijd mogelijk (dus ook hd-zenders); 

 Zie zelf de andere opties voor Movies en Extra. Het wijst zichzelf. 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsplayer.bspandroid.free&hl=nl
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Civolution op de slimste km2 

Eindhoven en regio: de slimste van de wereld. Mede dankzij de aanwezigheid van de High 
Tech Campus Eindhoven. Ooit alleen Philips-terrein maar thans zitten er zo’n 120 bedrijven 
die werk geven aan zo’n 8.000 mensen. 
Een van die bedrijven is Civolution. In het Eindhovens Dagblad (van vrijdag 19 juli 2013) 
werd uitleg gegeven wat dit bedrijf in Eindhoven doet. Hierna de tekst. 
 
“Van één bedrijf is aan de buitenzijde iets zichtbaar: Civolution heeft een hele reeks 
satellietschotels op het dak van ßèta laten plaatsen. Wim Bus, Senior Vice President Product 
Management van het bedrijf, wil desgevraagd wel iets over Civolution vertellen. „Maar ik 
ontkom niet aan het gebruiken van Engelse termen”, waarschuwt hij. 
 
De onderneming doet het goed: Telde ze vijf jaar terug veertig tot vijftig medewerkers, nu zijn 
dat er wereldwijd honderdvijftig. Research en Development zijn geconcentreerd in Eindhoven 
en het Franse Rennes, maar Civolution heeft ook vestigingen in Londen, New York, Los 
Angeles en Hong Kong. 
 
„Eerst maakten we deel uit van Philips. Vijf jaar geleden zijn we zelfstandig verder gegaan, 
met de steun van een investeerder”, vertelt Wim Bus. „We ontwikkelen verschillende 
technieken waarmee audio en video ‘ content’ automatisch herkend kan worden. Op basis 

van deze technieken zijn een reeks van producten gebouwd.” 
 
Een van de eerste is broadcast monitoring, aldus Bus, daar zijn die schotels op het dak ook 

voor. „Onze software kan televisieprogramma’s of films herkennen, en met de schotels in 
Eindhoven en op andere locaties monitoren we continue tweeduizend televisiekanalen 
wereldwijd. Zo kunnen we zien welke programma’s worden uitgezonden en door wie, en dat 
rapporteren we weer aan de rechthebbenden, de eigenaren van de content.” 

 
Wim Bus tussen de satellieten van het bedrijf Civolution, bovenop het dak van bedrijvencentrum ßèta op de High 
Tech Campus. 
 
Het bedrijf werkt daarnaast ook aan heel andere producten. Sinds kort heeft het bijvoorbeeld 
een project dat bioscoopgangers de mogelijkheid geeft om desgewenst via een tweede 
scherm – hun mobieltje – aanvullende informatie te krijgen. „Producenten op Internationale 
Filmfestivals waren erg enthousiast. Ik heb het zelf ook al een keer gebruikt, in een bioscoop 
in Eindhoven.” 
 
Dat Civolution op de High Tech Campus is gevestigd is een bewuste keuze. Wim Bus: „We 
hebben goede technisch specialisten nodig. Die moeten we vaak van ver halen, uit Rusland, 
India of China. Het is niet moeilijk om zo iemand naar een grote wereldstad als New York te 
krijgen. 

http://www.civolution.com/home/
http://www.civolution.com/contact/office-details/
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Maar in het geval van Eindhoven moet je toch met een goed verhaal komen. Als we mensen 
uitnodigen, merken we dat de internationale uitstraling van de campus hen heel erg 
aanspreekt.”” 
 

DreamUP versie 1.3.3.11 is uit 

Op 17 juli kwam er een nieuwe versie van DreamUP uit: v.1.3.3.11. Zie hier. Ook veilig te 
downloaden via het DreamMultiMedia-downloadcenter. 

 
Dan krijg je: 

 
Verbind je satreceiver met de pc en leg een verbinding. 
 
Ter toelichting: DreamUP dient er voor om contact leggen met de Dreamboxen via een van 

de hardwarepoorten (RS232 of de USB servicepoort) en op die manier een Dreambox te 

kunnen flashen. Vooral van toepassing indien de ‘+++STOP+++methode’ niet wil werken. 

Tevens wordt er bij de laatste DreamUP altijd de laatste bootloader verwerkt. Maar een 
bootloader wordt maar zeer sporadisch gewijzigd waardoor we alleen daarvoor DreamUP 
niet hoeven te gebruiken. 
 

Tweede generatie voor DMM500HD, 800SE en 7020HD op komst 

Op 18 juli kwam DMM met het bericht dat er een nieuwe generatie komt voor haar 
ontvangers DMM500HD, DMM800SE en DMM7020HD. Nieuwe hardware gebaseerd op 
verbeterde software. Het bericht is in het Duits, klik hier voor de (Google)vertaling. 
 
De firma Leontech (Hongkong) biedt de software op basis van OE 2.0 aan. De receivers 
krijgen een groter geheugen, de processorkracht lijkt ongewijzigd. 

 
 
Op het OpenPLi-forum zagen we de drivers al aangeboden. 
 
Voor de duidelijkheid: deze drivers zijn niet voor de bestaande generatie 500, 800 en 7020. 
De hebben daarvoor een te beperkt geheugen. Zie ook hier (NL) en hier (Duits). 
 

VU+ Duo2, eerste ervaringen 

De VU+ Duo2 is uit. Vooralsnog is er geen image van OpenPLi voor maar dat hield ‘jerpsx’ 
niet tegen de receiver te kopen een review te schrijven op het Sat4All-forum. Dat gaan we 
dus niet overtypen dus zie hier zijn goed opgebouwd verhaal en de eerste reacties. 
 

http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=179337
http://www.dream-multimedia-tv.de/downloadcenter
http://www.dream-multimedia-tv.de/hardware-update-fuer-dreamboxen
http://translate.google.nl/translate?sl=auto&tl=nl&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.dream-multimedia-tv.de%2Fhardware-update-fuer-dreamboxen&act=url
http://openpli.org/forums/topic/28532-merge-requests-for-plis-git/page-11#entry361844
http://www.sat4all.com/forums/topic/334097-nieuwe-stable-firmware-4-obv-oe-20/
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=179321&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
http://www.sat4all.com/forums/topic/333863-review-vu-duo%C2%B2-eerste-indruk/?hl=vu%2Bduo2
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Een andere ‘tester’ schreef ook op S4A zijn eerste ervaringen. Uit dat item blijkt dat als 
image VTI of OpenATV gebruikt kan worden. Dat blijkt ook uit deze downloadpagina waar 
images voor de VU Duo2 op een rij staan: OpenATV, Black Hole, Persian Empire Image, VTI 
en nog ViX. Kies maar. Alternatieve pagina hier.  

 
 
En wat kost nu deze receiver? De eerst gevonden prijs is zo’n 500 euro.  
 
Wanneer en of er een OpenPLi-image voor komt is niet helder. De hobbyisten van PLi 
vragen aan leveranciers altijd een testexemplaar met firmware en meldingen van bugs. VU 
blijkt daarin wat achter te blijven. PLi heeft niets tegen VU maar als men niet meewerkt kan 
er geen goed image (= wat geen klachten geeft bij gebruik) gebouwd worden.  
Zie hier (NL). En hier (Engels). 
 
Wij hebben nog geen ervaringen met deze nieuwe receiver. Met name zijn we benieuwd 
waarom deze ontvanger voor deze prijs toch interessant is: er zijn meer receivers met twee 
tuners, goedkoper en praktisch dezelfde mogelijkheden. Wat de VU+Duo2 wel heeft is de 
optie om buiten het eigen (interne) netwerk te streamen. Transcoding, waarmee je de 
stream-data hoeveelheid kan verminderen zodat deze data getransporteerd kunnen worden 
over een Internetverbinding met een beperkte bandbreedte en men toch beeld houdt. De 
eerder uitgebrachte Solo2 kan dat ook. 
Mail ons je ervaringen met de Duo2! 
 

Eutelsat brengt binnenkort ‘Smart-LNB’ 

Tegenwoordig moet alles smart… niet alleen de tv’s maar ook de lnb moet er aan geloven. In 
UP/DOWNLINK nummer 5 schreven we over de IP-LNB die onder andere door SES-Astra 
op de markt wordt gebracht (pagina 11). Concurrent Eutelsat komt nu met de ‘Smart-LNB’. 
Het persbericht is hier te downloaden. De (Google-)vertaling naar het NL staat hier. 
 
De ‘smart-LNB’ van Eutelsat lijkt het mogelijk te maken dat bepaalde tv-diensten (zoals 
HbbTV maar ook pay-per-view, sociale netwerken en rode toets: live deelname aan een 
programma door bijvoorbeeld een stem uitbrengen) mogelijk worden in de huiskamer. Nu 
moet hier nog een ‘aards netwerk’ voor zijn, maar zoals we opmaken beschikt de smart-lnb 
over een bepaalde zendtechiek. De Smart-LNB wordt ook met IP verbonden (net als de IP-
LNB van Astra dus). Hierdoor kunnen behalve een satreceiver ook andere apparaten voor 
aansturing zorgen (smartphones, tablets, laptops).  

http://www.sat4all.com/forums/topic/333840-vu-duo2/?hl=vu%2Bduo2
http://www.sat4all.com/forums/topic/333840-vu-duo2/?p=2168565
http://linuxsat-support.com/vu-duo2-images/
http://www.vuplus-community.net/board/threads/vix-3-0-vu-duo2-image.13460/
http://www.world-of-satellite.com/forumdisplay.php?409-VU-Duo2-images
http://www.regiowebshop.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1103&category_id=167&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=28&vmcchk=1&Itemid=28
http://openpli.org/forums/topic/29481-pli-30-voor-vu-duo2/
http://openpli.org/forums/topic/29530-vuduo2/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transcoderen
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/updownlink_2013_5.pdf
http://www.eutelsat.com/files/contributed/news/press/en/2013/PR5413-smart-LNB.pdf
http://translate.google.nl/translate?sl=auto&tl=nl&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.eutelsat.com%2Ffiles%2Fcontributed%2Fnews%2Fpress%2Fen%2F2013%2FPR5413-smart-LNB.pdf&act=url
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De eerste prototypes zijn met succes getest. Eutelsat laat de Smart-LNB zien in haar stand 
op de IBC-beurs (RAI-Amsterdam, 13-17 september). De beschikbaarheid voor de 
consument is in 2014 verwacht.  

http://www.ibc.org/

