UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 2
Voorafje
Op je scherm het tweede nummer van 2014. Februari is een korte maand maar met toch
veel nieuws. Zoveel nieuws dat we de special van Edward (Sprietje) over sun outage alleen
maar vermelden in plaats van integraal op te nemen in dit nummer.
Bij receivernieuws onder andere nieuws over de nieuwe D-Cube R2 en Xtrend ET10000.
De plugin die we deze maand belichten is Mediaportal: terug van even weggeweest.
Mail je reactie(’s) naar specials@detransponder.nl!
De redactie (Hans, Gerard, Rob en Rob).
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen
In deze rubriek altijd na algemeen nieuws over omroepen een opsomming van belangrijkste
gewijzigde zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost.

Algemeen:







CanalDigitaal blijft besparen. Zenders worden gestopt (RTL8 sd per 28 januari,
Veronica/Disney sd per 25 februari) of naar Astra 23 oost gezet en/of van mpeg-2
naar mpeg-4. In januari was dit al het geval met iConcerts, AT5, L1 en Discovery sd.
In februari gaat het om JimJam (van 19 naar 23 oost + mpeg-4), Eurosport sd
(andere frequentie) en gaat Zapp/Zappelin het kanaal delen met Fox Sport Eredivisie
3. Syfy NL verhuist 25 februari net als Crime & Investigation (mpeg-4), Eurosport HD
en History HD. Bron: Canal Digitaal. Advies: update tijdig je kanalenlijst, bijvoorbeeld
met de laatste versie van Kanalenlijst Hans en je bent bijna altijd bij…;
Al werden we wel verrast… ook op 4 februari werd transponder 11914 H van FEC
veranderd: 3/4 werd 5/6. De ‘Kanalenlijst Hans’ gemaakt op 4 februari kon een dag
later weer opnieuw gemaakt worden… CD had het ‘verstopt’ aangegeven;

CD gaat op termijn helemaal over naar mpeg-4. Bron;
Nederland 1 wordt NPO1. Dat nieuws stond al in het vorig nummer. De wijziging van
de namen van de publieke omroepen is nu van de zomer verschoven naar het
najaar. Aldus Shula Rijxman (RvB/NPO, zie foto). Bron: TotaalTV;
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HollandDoc24 krijgt 10 maart een nieuwe naam: NPO Doc. Ook de andere
themakanalen worden op die manier aangepast. De merknaam NPO moet immers
meer naar buiten komen. Bron: HollandDoc en Broadcastmagazine;



De geluiden werden 27 januari steeds sterker: UPC neemt Ziggo over. Als de
aandeelhouders van Ziggo met het ‘geweldige’ bod van Liberty Global (houder van
UPC = United Philips Cable) instemmen. Wat gaat het voor de klanten betekenen?
Voor die van UPC: Ziggo wordt de nieuwe naam. Het bedrijf heeft dan zo’n 90% van
de Nederlandse kabelmarkt. Zie onder andere Tweakers.net.

En het logo..?







;-)

Voor het zover is moet de overname nog getoetst worden op (verboden)
mededinging. Maar bij welke toezichthouder? De Nederlandse ACM of de Europese
Commissie? Immers: Liberty/UPC is Europees actief. Zie voor een juridische
achtergrond deze link naar Telecompaper;
Misschien moet de nieuwe kabelgigant andere aanbieders op haar kabel toelaten.
Het kabinet wil dit graag en gaat proberen dit ‘via Europa’ te regelen. Bron:
Tweakers.net;
Het aantal klanten bij UPC is in 2013 met 100.000 afgenomen door sterke
concurrentie. Bron: Emerce;
Donderdag 30 januari is Allsportsradio officieel van start gegaan. Het is het eerste
Nederlandse internetradiostation dat zich richt op alle facetten van sport en een
sportief leven. Het station is een initiatief van het Hilversumse mediabedrijf YPCA.
ALLsportsradio gaat 24 uur per dag en 7 dagen per week uitzenden en brengt een
mix van non-stop hits, sportupdates, reportages, op werkdagen een live-programma
en speciale themaprogramma’s. Op ALLsportsradio komen alle sporten aan bod.
Bron: Allsportsradio. De stream van Allsportsradio is verwerkt in de nieuwe
Kanalenlijst Hans (die eind februari te verwachten is);
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VTM bestaat 1 februari 25 jaar. Dat is gevierd. Een van de oprichters is Mike
Verdrengh. Zie hier een interview met hem;



Overigens is het al 30 jaar geleden dat in Duitsland de eerste commerciële omroep,
te weten Sat1 van start ging (1 januari 1984). Bron: Satellitemagazine;
Op 4 februari werd de Astra 2-E in gebruik genomen. BBC, ITV en Channel 4kanalen zijn dan in the UK beter te ontvangen door de superbeam. Gevolg is wel dat
in andere delen van Europa de ontvangst minder is zelfs helemaal niet mogelijk is. In
Nederland en België zullen schotels op 28 oost heel goed afgesteld moeten worden!
Bron: Satellitemagazine;





FOX Sports begint een zesde tv-kanaal. Echter alleen online. Bron:
Broadcastmagazine.

Astra 19 oost:




(28/01) RTL8 sd is gestopt;
(28/01) Mexico Travel (Spaans), code;
(29/01) MTV HD voor Duitsland, code.
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Astra 23 oost:





(01/02) Zappelin/Zapp24 naar nieuwe frequentie. Daar deelt men het kanaal met
FOX Sports Eredivisie Live 3 (dus of de een of de ander beeld);
(04/02) JimJam (CD en TVV) gingen direct (zonder overgangsperiode) naar een
nieuwe frequentie, code;
(04/02) Eurosport sd naar een nieuwe frequentie, code;
De frequentie 11914 H veranderde van FEC naar 5/6.

Astra 28 oost:




(01/02) Sky Valentine (film) neemt het even over van Sky Drama, code;
(01/02) Clear TV (muziek), fta;
(05/02) Channel 5+24 in plaats van 5*+1. Verschil: 23 uur. De +1 liep een uur achter,
de +24 een dag. Dus alles uitzendingen van de dag ervoor voor wie het gemist heeft,
fta;




(06/02) diverse jeugdzenders hebben een ander plekje gekregen;
(09/02) de BBC Red Button 1 en 2 zijn actief en hebben in Kanalenlijst Hans een
plaats gekregen in het boeket Engeland (achteraan). Fta;



(10/02) FlowTV (reli), fta;
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(14/02) op 11097 V zijn vier hd-versies van ITV gestart (regionale versies), fta.

Hotbird 13 oost:


(28/01) Muscat TV (Oman), fta;



(31/01) 10853 H is een nieuwe frequentie met onder andere Fashion TV in sd en hd,
fta;




(03/02) TVP Sport HD en Polsat News HD (Polen), code;
(14/02) Javan TV (Arabisch), fta;
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(18/02) SRI TV (Sri Lanka) weer terug, fta;



(18/02) Wesal English (Egypte), fta;



(18/02) Sky Cinema Oscar (Sky Italy) vervangt (tijdelijk) Sky Cinema Hits, code.

Reacties van lezers
In UP/DOWNLINK 2014-1 was een special over mounten toegevoegd. PcRene heeft deze
kennelijk snel getest. Hij gaf dezelfde dag een reactie:
“Helaas.. Werkt de remote view optie niet bij mij... :-(
Master gbq openrsi 4.0 Slave azbox me openrsi 3.0”
Vertaald: als moeder-ontvanger een Gigablue Quad met OpenRSI 4.0 en als dochterontvanger een AZboxMe met OpenRSI 3.0. Wie kan hem helpen?
Van Gijs kregen we de volgende vraag: “Allereest complimenten voor de goede
nieuwsvoorziening! Zonet las ik in het januari nummer van 2014 dat OpenPLi 3.0 gestopt is.
Ik heb OpenRSi 3.0 draaien op mijn AZBox HD Premium plus, en had al gemerkt dat er
sinds 3 januari 2014 geen updates meer waren. Vraag: hoe is de AZBox HD Premium plus te
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voorzien van een 4.0 flash, welke en waar te downloaden?”
Ons antwoord: sinds enige tijd blijkt dat OpenATV en vergelijkbare van OpenPLi afgeleide
images, niet dagelijks meer afgeleid zijn van OpenPLi (lees: de nachtelijke update gaat niet
1-op-1 door naar de andere) maar dat de ontwerpers enige tijd OpenPLi als start genomen
hebben en sindsdien vandaaruit werken. Nu blijkt dat bij OpenATV wel de plugins (o.a. de
kanalenlijsten) ge-update worden (stand 23 januari). Dus je zou van OpenRSI naar
OpenATV over kunnen gaan. Zie bijvoorbeeld deze link.
Vaste lezer Rob vd D stelde het volgende: “Hallo Gerard en Hans,
Hartelijk dank weer voor je magazine. Veroorloof me echter een opmerking: in het ‘voorafje’
zeg je: “…..Ook van PLi afgeleide images gaan daarop over”. Dat vergt enige nuancering en
correctie.
Op de eerste plaats is Enigma 2 in PLi 4 niet veranderd. Het is ‘slechts’ de bouwomgeving
(Open Embedded, afgekort ‘OE’) die voor PLi 4 een andere is.
Op de tweede plaats geldt voor de 15 bij de OE-Alliance aangesloten imagebouwers dat die
een eigen OE hebben. De vorige versie was op de OE van PLi gebaseerd; dat is nu niet
meer het geval.
Kortom: voor een flink aantal bouwers van op PLi gebaseerde images verandert er helemaal
niets nu PLi van vs 3 naar vs 4 is gegaan. Die uitspraak is dus wel heel erg kort door de
bocht.
Ook voor Open ATV (die je nog eens apart noemt) geldt als lid van de OE-A dat er niets
verandert doordat PLi naar vs 4 overgaat. Laat je dus niet misleiden doordat versienummers
van diverse bouwers toevallig ook van 3 naar 4 veranderen; dat geeft geen relatie met PLi
aan.
Ik realiseer me dat het leveren van kritiek makkelijker is dan het schrijven van een artikel,
maar ik vind echt dat je je hier beter op de markt had moeten oriënteren. Je mag ook mij om
advies vragen in een dergelijk geval; temeer daar jullie wel heel erg op PLi zijn gefocussed.
Ik hoop dat je kunt begrijpen dat dit ‘voorafje’ me even in het verkeerde keelgat schoot.
Groet, Rob”
Reactie: terechte opmerking van Rob. Wij doen ons best uit alle informatie op alle forums
een compact verhaal te maken zonder zelf imagebouwer te zijn. Wij begrepen dat
bijvoorbeeld kanalenlijsten gestuurd naar OpenPLi automatisch ook op een ander image
kwamen. Vandaar de wellicht te kort door de bocht gemaakt opmerking. Excuses. Tot slot:
we kunnen niet alle images testen/volgen. In onze eigen ontvangers zit ‘toevallig’ OpenPLi
maar we hebben geen voorkeur. Laat gerust informatie over andere images komen, we
zullen het in de UP/DOWNLINK plaatsen!
Dan een vraag van Hans K uit Duitsland: “Het gaat om mijn Vu+duo waarbij ik gemerkt heb
dat ik de nieuwe zenderlijst niet meer kan downloaden, laatste wijziging is van 19 dec jl. Heb
jij een idee waar dat aan ligt, of is het zo dat ik er nieuwe software in moet komen?”
Antwoord: Ja, dat klopt. OpenPLi is gestopt met 3.0 en is overgegaan naar versie 4.0.
Inderdaad kan je dan de kanalenlijst niet meer updaten in OpenPli 3.0. Helaas kan je dat niet
via een update naar OpenPli 4.0 maar moet je opnieuw een flash uitvoeren. In het
januarinummer is daar over geschreven (pagina 11).
Op het OpenPLi-forum gaat Milo in op het maken van een auto-backup voordat je overgaat
van versie 3.0 naar 4.0. We hadden in het januarinummer geschreven: “maak Autoinstall
bestand aan … op “Aan” ingesteld staan (dan worden na het flashen de oude
basisinstellingen teruggezet.” Volgens Milo hoeft dit niet: “Deze optie gaat alleen over de
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plugins. Instellingen worden ALTIJD terug gezet. Mijn advies: Zet de autoinstall optie altijd op
NEE, want in alle gevallen waarbij er problemen zijn bij het restoren na het flashen van een
nieuw image, is een of andere plugin die niet goed wil installeren de oorzaak geweest.”
Gerard0610 stelt Milo aanvullende vragen. En hij krijgt een reactie van Meega. Kern: “Bij
autoinstall "aan" worden alle plugins zo gebackupt dat de box de plugins weer download en
instaleerd bij een verse flash. Dat wil dan dus ook zeggen dat als er onderhand updates van
die plugins zijn je ook meteen de nieuwste versie krijgt van de feed. Als je nu zelf een plugin
hebt geïnstalleerd die niet in de feed zit, kun je in de map /etc een autoinstall bestand maken
met daar in de locatie van de ipk op je box /nas/pc. Als je dan een backup maakt zal
autobackup de regels in /etc/autoinstall meenemen naar de backup-autoinstall.” Volg ook de
discussie daarna. Nog met betrekking tot de opmerking van Milo: we zijn het er mee eens als
er sprake is van een probleem. Maar als alles goed werkt hoeft het niet zoals bij de overgang
van 3.0 naar 4.0. Maak dus zelf een keuze. Nadere informatie over het maken van een
backup is te vinden in onze presentatie. Zie sheet 17 (halverwege: Basis Backup).
Misschien had dit beter ‘backup van de Instellingen’ genoemd moeten noemen.
Naar aanleiding van de melding van thans in VU ook meer streams werken schreef
SatKiekerd dat in Kanalenlijst Hans de eerste stream hernoemd kan worden (ET aanvullen
met VU). Maar dan moet het wel echt werken… Later bleek dat ook. Zie verderop in dit
nummer het item over VU-receivers en wmv-files.

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








De overgang bij OpenPLi van versie 3.0 naar 4.0 heeft nog veel voeten in de aarde
gehad. Bij sommige receivers ging het goed maar bij andere lazen we veel
problemen. Bijvoorbeeld met de DM8000. Ondertussen lijkt e.e.a. opgelost voor deze
receiver. Voorzichtig… zie ook hier een goede verklaring: DM8000 is ‘end of life’;
Op 26 januari hadden al ruim 175 personen zich aangemeld op de website van De
Transponder. Door aan te melden krijg je een berichtje als er een nieuw bestand is
geplaatst. Dus bij een nieuwe kanalenlijst, nieuwbrief of special. Aanmelden kan via
deze link aan de rechterzijde;

15 juli 2011, brand in twee zendtorens (Smilde en IJsselstein). Schade bij
radiostations. Wie is aansprakelijk? Q-Music heeft daartoe de beheerders van de
masten voor de Amsterdamse rechter gedaagd. Bron: RTV Utrecht;
Eerder hebben we bericht dat de NOS gratis nieuwsitems ging aanbieden aan
nieuwssites. Daar is men nu mee moeten stoppen. De sites zetten reclame (banners)
rond het nieuws en dat is in de Mediawet verboden. Bron: Tweakers.net. Ook bleek
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de belangstelling bij andere media maar gering te zijn. Einde tweejarig experiment.
Bron: Emerce;
Uitzending Gemist gaat haar beeldkwaliteit niet verbeteren. Enkel op de betaalde
plusversie: daar komt hd-kwaliteit. Bron: Tweakers.net;
Mogelijk Uitzending Gemist eens gebruiken om Eenvandaag van 3 februari terug te
zien… in die uitzending was aandacht voor ruimteschroot: een bedreiging voor
satellieten;
In het Publieke Media Akkoord hebben de ‘ledenomroepen’ 31 januari een
overeenkomst gesloten met de NOS en NTR over de wijze van samenwerken. Dit ter
gelegenheid van hun ‘erkenningsaanvraag’ voor 2016-2020. Bron:
Broadcastmagazine;
Bhaalu is een cloud-dienst: er worden tv-programma’s in the cloud opgeslagen. Dit is
tegen de zin van Vlaamse tv-zenders (zowel publieke als commerciële). Zij gaan nu
de strijd aan tegen dit Vlaamse initiatief (dat wel eens naar Nederland zou kunnen
komen). Je hebt er een speciale recorder voor nodig, volgens de omroepen is deze
illegaal. Bron: Emerce;



In 2013 kon 82% van de Nederlanders digitaal tv-kijken. Aldus een onderzoek van
de SKO (Stichting Kijkonderzoek) in haar trendrapport ‘TV in Nederland 2013’;



TV Vlaanderen gaat tv/radio, internet en telefonie in één pakket aanbieden. In
februari is er een promotiekorting. Vanaf € 44,95 per maand;
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Sky UK wil gerichtere reclames uitzenden. Daartoe is AdSmart uitgebracht. Het
werkt ongeveer als volgt. In de Sky-receiver worden op de harddisk reclames
opgeslagen. Als een gewoon reclameblok wordt uitgezonden komen de reclames
vanaf de harddisk daarvoor in de plaats. Deze reclames passen beter bij het profiel
van de klant. Die moet men dan wel kennen… big brother is watching… Bron: SES
Astra;
De routers van internetproviders… daar kan meer mee dan u wil. Xs4All: klanten van
Xs4all zijn het slachtoffer geworden van een probleem met de FritzBox-routers.
Kwaadwillenden die het wachtwoord van de gebruikers kennen kunnen zo dure
telefoonnummers bellen. Enkele klanten kregen torenhoge rekeningen. UPC: net als
Ziggo gaat UPC bij klanten de router geschikt maken voor wifi. De klant mag daar
niets van merken. In oktober begon men. Inmiddels zijn er in Friesland en Flevoland
al 120.000 routers geschikt gemaakt. Einddoel: 500.000. Bron: Tweakers.net voor
zowel Xs4All als UPC.

De gegevens van de Nederlandse publieke omroepen zijn vanaf 11 februari vaak niet
meer in Belgische bladen te vinden. Eerst betaalden de bladen € 15.000,- per jaar
aan ‘administratiekosten’. De Nederlanders vragen nu plots bijna vijftig keer meer in
de vorm van licentierechten: € 700.000,-. Dat vinden de bladen teveel. Bron: Eén.
D66 gaat hier kamervragen over stellen (bron);
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Op 10 februari kwam in diverse media het bericht dat storing van digitale tv als
oorzaak de uitrol van het KPN 4G-netwerk kan hebben. Dezelfde frequenties van 4G
en tv in combinatie met slechte bekabeling. Zie bijvoorbeeld de NOS. In feite oud
nieuws: het Agentschap Telecom bracht het al in september 2013;
OpenATV heeft in haar feed bij de plugins geen CCcam (bevestiging zie hier). Wil je
die toch installeren? Het is niet moeilijk, zie hier;
Glashelder, een van de providers via glasvezel, is woensdag 12 februari failliet
verklaard. De klanten in Rotterdam gaan over naar CBizz (vanaf 2010 de naam van
Caiway Business, dus eigenlijk voor ondernemers). De overige klanten gaan naar…
CanalDigitaal. Bron: ED;

Freesat (het free-to-air tv-platform via Astra 28 oost) biedt receivers aan met de
mogelijkheid voor EPG om terug te kijken. Zo kunnen gebruikers zien wat er
uitgezonden is en dit via een uitzending gemist nog bekijken. Al 40% van de
ontvangers van Freesat zijn met deze optie uitgerust. Freesat bereikt 1,8 miljoen
huishoudens (3,8 miljoen kijkers). Bron: Astra;
Vanaf april kunnen UPC-klanten internetabonnementen nemen met een snelheid tot
200 Mbs (bron). UPC en Ziggo zetten in op een hogere downloadsnelheid. Dit heeft
meer prioriteit dan een uploadsnelheid (bron);
Zou je door het koppelen van twee schotels een sterker signaal kunnen krijgen? Het
antwoord is nee, zie hier;
De NPO (Henk Hagoort) wil af van het tellen van leden van omroepen.
Staatssecretaris Dekker voelt daar voorlopig niets voor (bron);
Geen glasvezel, toch snel internet. Dat kan binnenkort in de gemeenten Gemert en
Laarbeek, aldus het Eindhovens Dagblad (bij 30 afnemers start men). Op een hoog
gebouw worden vier antennes gezet, gericht naar noord, zuid, oost, west. In een
straal van zeven kilometer kunnen abonnees een schoteltje richten naar een antenne
en zo tot 30 Mb downloadsnelheid krijgen. Ideaal voor een (boeren)buitengebied.
Kosten: 70 à 75 euro (met of zonder telefonie). Bron: ED;
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KPN gaat met een pilot tien tv-zenders aanbieden op 4G-snelheid. Als techniek zou
lte-broadcast gebruikt worden. Het kijken zou geen bundel-capaciteit kosten. Bron:
Tweakers.net.
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Waar hangt de Nilesat?
Volgens de site Lyngsat hangt de Nilesat op 7,3 graden west. Volgens de site KingOfSat op
7,0 graden west. OpenPLi volgt Lyngsat. Dat kan gaan botsen met settings. Volgens
OpenPLi moeten gebruikers maar gaan klagen bij Lyngsat. Ze gaan het zelf niet aanpassen.
Lyngsat blijft vasthouden aan 7,3 als gemiddelde (zie hier, reactie van webmaster Christian
Lyngemark).
Ook andere satellieten, zoals de Astra-3, zijn niet exact juist vermeld. Zo noemen we voor
Astra-3 altijd 23,5 oost terwijl het officieel 23,3 oost zou moeten zijn.
Zie de discussie via deze link.
In de Kanalenlijst Hans, versie ‘rotating’, is gekozen voor 7,3 West. De eerste resultaten zijn
goed. Soms moet even gefine-tuned worden voor het sterkste signaal.

Receivernieuws: AZBox, D-Cube R2, ET10000 Gigablue Quad plus en VU+
AZBox-bezitters moeten kiezen
Nadat OpenPLi na invoering van versie 4.0 stopte met versie 3.0 viel dit ook te zien bij
andere images. Open RSi ging ook naar 4.0 net als OpenATV. En dat zijn nu net de twee
images waar de meeste AZBox-bezitters gebruik van maken (zie hier).
Noot: er is geen relatie tussen versie 4 van OpenPLi 4 en OpenATV 4. Verschillende teams.
Naar wij vernomen hebben komt er geen 4.0 van deze images voor AZBoxen. Dat betekent
dat deze gebruikers voor kanalenlijsten de keuze hebben in ‘downgraden’ naar 2.1 of zelf
met bijvoorbeeld DreamSet gedownloade kanalenlijsten overzetten.
Nieuwe plugins komen er voor AZBox dus ook niet meer. Voor de bouwers van de images is
dit merk ‘end of life’. Waarmee niet gezegd is dat het een slecht product is.
We hebben het OpenRSi-team een bevestiging gevraagd en kregen 2 februari het volgende
bericht: “Gigablue gaat wel gewoon door uiteraard en natuurlijk 2.1 voor Azbox zolang als
Openpli daar ook mee door gaat en zolang het team dit nog kan😉.
Azbox alleen nog 2.1 en de Gigablue alleen nog 4.0. Alles op basis van Openpli aangezien
daar ook alleen 2.1 en 4.0 draaien. Nogmaals voor alle duidelijkheid: Azbox= 2.1, Gigablue=
4.0”.
D-Cube R2
De eerste ervaringen van de D-Cube R2 (met XMBC) vind je hier. Dat belooft wat… Er is
intussen ook een site voor D-Cube R2. Daar valt o.a. te lezen dat er al diverse images voor
deze receiver zijn.
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Als je bijvoorbeeld OpenATV wil gebruiken voor de D-Cube R2 kijk dan hier. Op dit moment
staat OpenATV er nog niet bij maar dit zal de plaats zijn waar het image te downloaden is.
De D-Cube R2 is al te koop voor rond de 200 euro. We vonden deze onder andere hier en
hier en hier en hier en dus waarschijnlijk ook bij alle andere satdealers.
Een eerste ervaring is hier te lezen, voor wat deze waard is: het is geen echte review.
Noot: verwar de D-Cube R2 niet met de Prismcube Rudy UI. Beide hebben XMBC aan
boord. De Prismcube Ruby UI XMBC is ontwikkeld door Marussys (de moeder van VU+).
ET10000
De ET10000 wordt binnenkort* verwacht. OpenPLi heeft al een image voor deze nieuwe
receiver. Ook OpenATV zou al begonnen zijn. Eerste testen (bevindingen) zijn hier te lezen.
En hier.
Deze ontvanger zal naar verwacht ongeveer 550 euro gaan. Zie onder andere hier en hier.
*over de levertijd doen we geen uitspraken… het zou nog wel eens meer dan twee maanden
kunnen duren (bron).
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Gigablue Quad plus
De Gigablue Quad plus zal half maart naar verwachting te koop zijn voor iets in de 300
euro. Verschil met de huidige Quad is gering. Wij lazen: groter display (3" ipv 2"),
3x usb i.p.v. 2. Achterop 2x cardreader i.p.v. 1. Ethernet GigaBit. Maar het blijft voor die
prijs een zeer aantrekkelijke ontvanger (twee S-2 tuners met optie voor 2 tuners S, C of T bij
te zetten). Deze box zal daadwerkelijk Gb-LAN hebben (de oorspronkelijke had het alleen in
de specs) en transcoding ondersteunen;

VU-receivers, wmv-files, back-uppen en flashen
Heb je een VU-receiver? Gebruik je ‘Kanalenlijst Hans’? Na de satelliet- en kabelboeketten
vind je boeketten met streams. Het eerste boeket bevat streams van de Eerste en Tweede
Kamer. Deze zijn in het wmv-formaat. Tot voor kort kon een VU-receiver deze niet
weergeven. Maar sinds een fix wel.
We hebben een VU-receiver geflasht van OpenPLi 3.0 naar 4.0 met gebruikmaking van de
Autobackup-functie. Dit gaf geen resultaat. De achterliggende reden: sommige plugins die
teruggezet werden verstoorden als het ware het wmv-gebruik. Een volledige flash (zonder
autobackup) leverde wel het gewenste resultaat. Of is er een tussenweg? Ja! Zie hierbij de
stappen die je dan kunt zetten.
Vooraf: let op voor hen die intern sharen, stel je de CCCam.cfg veilig of voer de regels na
afloop opnieuw handmatig in.
Voorbereiding:
1. Huidige instellingen vastleggen:
Menu –> Plugins –> Software beheer  Backup uw instellingen.

Druk op OK, waarna de Instellingsbackup wordt uitgevoerd. Dit duurt ca. 15 sec. waarna
de melding ‘Backup voltooid’ verschijnt en je op OK moet drukken om af te sluiten.
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2. In de plugin ‘AutoBackup’ de ‘Auto install’ op UIT zetten (dit voor het geval dat deze
al eens geactiveerd is geweest).
Menu –> Plugins –> AutoBackup.

Plaatje na OK: ‘Autobackup instellingen’ (zie hierna).
*) Zie je bij “Maak Autoinstall bestand aan” dat deze op UIT staat én daaronder de melding
‘UIT’ (rood omcirkeld), dan ga hieronder verder bij “3. Flashen van een nieuwe Image”.

Druk dan op de menuknop van je afstandsbediening. Je krijgt dan diverse opties. Kies ‘3: zet
deze vanzelf terug volgende keer’.

Tot slot druk je enkele malen op Exit, net zolang tot je uit het menuscherm bent en weer
gewoon beeld hebt.

Uitvoering:
3. Flashen van een nieuwe Image
Nu moet je de nieuwe image downloaden/ophalen en deze flashen volgens de
daarvoor geldende methode voor je receiver.
Na de herstart (duurt ca. 5 minuten) krijg je achtereenvolgens de volgende vragen:
-Welke Video output wil je
-welke Video mode
-welke taal.
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Daarna de melding: ‘Wilt u uw instellingen nu terugzetten?’
Kies: Ja, de gegevens nu terugzetten’ en druk op OK.
Daarna gaat de VU+ verder met opstarten.

Na afloop:
4.Eventueel die Plugins herinstalleren die niet meegenomen zijn. En voor hen die intern
sharing hebben moeten nog wel de CCcam.cfg terugplaatsen of de betreffende regels
invoeren.

Noot (niet alleen voor VU+): als je voor backuppen een usb-stick gebruikt controleer dan of
deze nog voldoende ruimte heeft..! Pedro Newbie heeft recent een aanpassing gemaakt
waardoor dit te zien is. Zie hier.

VU+ brengt T-2 tuner
VU+ brengt sinds kort een tuner waarin naast DVB-T ook DVB-T2 te ontvangen is. In
Nederland heb je er weinig aan (KPN Digitenne gebruikt nog enkel T) maar in bijvoorbeeld
Duitsland al wel. Bron.

Mediaportal, problemen mee?
De bekende plugin Mediaportal werkte sinds kort niet meer op diverse images. In forums
werden vragen gesteld… en kwam er een antwoord in de versie van 5.07. Zie deze link.
Op 18 februari verscheen versie 5.1.2. Hier en daar te downloaden als ipk-bestand.

Normaal installeer je die het eenvoudigst door het ipk-bestand op een usb-stick te zetten en
deze in je receiver te stoppen. Volg de aanwijzingen, herstart Enigma en klaar.
Maar met versie 5.07 en 5.1.2 werkt dat niet bij iedereen. Het advies is dan via DCC/FTP het
ipk-bestand eerst in de map /tmp te zetten en daarna via DCC/Telnet het volgende
commando te geven voor respectievelijk versie 5.0.7 en 5.1.2:
cd /tmp
opkg install --force-depends enigma2-plugin-extensionsmediaportal_5.0.7_all.ipk
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cd /tmp
opkg install --force-depends enigma2-plugin-extensionsmediaportal_5.1.2_all.ipk

Na installatie volgt een gereedmelding en na herstart Enigma staat Mediaportal weer in je
receiver (o.a. onder de blauwe knop).

Tip: kijk via de Menu-toets of de instellingen goed staan. Zo blijkt standaard alles op ‘ja’ te
staan, dus ook de erotische kanalen. Mochten deze moeten worden afgeschermd: op ‘nee’
zetten.
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OpenUitzendingGemist
Een veel gebruikte plugin. Afhankelijk van de aanbieders van de streams (dus: de NPO en
commerciëlen) doet deze het wel of niet. Vaak volgt er dan weer rap een nieuwere versie
door de hobbyisten.

Deze hobbyisten hebben behalve tv meer toegevoegd: radio- en internetstreams. Onder
Radio Gemist zit bijvoorbeeld Veronica, en sinds 14 februari ook Decibel en diverse
internetradiostations.

Bij InternetTV zit Dumpert.

Ook is er een versie van OpenUitzendingGemist via Android te downloaden (zie hier).
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Er zijn echter nog veel meer tv-stb-gerelateerde apps. Zoals:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.uitzendinggemist
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nos.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eoffice.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.elastique.applications.eenvandaag
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rtl.rtlnieuws
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapptic.rtl5.rtlxl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sbs.sbs6.plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sbs.veronica.plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sbs.net5.plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuplus.vuplusplayer
https://play.google.com/store/apps/details?id=zekitez.com.satellitedirector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krkadoni.app.signalmeter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonetostbapp
Dus… ga je gang!
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Sun outage: nieuwe special
Het verschijnsel sun outage begint voor Nederland op 17 februari. Op 2 maart is ’s ochtend
de topdag (voor Astra 19 oost).
Wat is sun outage? In het kort: de zon staat ‘precies achter de satelliet’. Zie voor veel meer
details, waaronder de gevolgen voor de ontvangst en hoe je sun outage kunt gebruiken bij
uitrichten van de schotel, de special gemaakt door Edward H., alias Sprietje en Komtwelgoed
op diverse forums.
We schreven eerder over sun outage en hebben Edward benaderd: hij wist veel meer. Nou,
dat blijkt wel uit deze mooie special. Te downloaden via de site van De Transponder.
Aanrader!

De Transponder clubdagen
De eerstvolgende clubdag van De Transponder is zaterdag 22 februari. Op de site kun je
zien waar en wanneer de andere (acht) dagen in 2014 zijn.
Je hoeft niet meteen lid te worden van deze satellietclub. Geïnteresseerden mogen gerust
eens binnenlopen om de sfeer te proeven.
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