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Voorafje 
De vaste lezers van UP/DOWNLINK zullen wel gedacht hebben… waar blijft nummer 5? Hoewel niet 
aan een maand (mei) gebonden brachten we de vorige nummers toch altijd zo’n beetje in de 
derde/vierde week uit. Een deel van de redactie was op groot verlof. De andere leden hebben 
doorgewerkt zodat toch een volwaardig nummer nog net in mei kon uitkomen. 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 

 192 TV wil ook graag via de satelliet uitzenden. Zo bleek uit een bericht van Satellite 

Magazine. 192TV is thans alleen via deze kabelaars te zien; 

 

 UPC gaat 3 juni haar zenderpakket aanpassen. Op de website zijn de wijzigingen 

te zien. Is men niet tevreden dan dient het abonnement voor 3 juni gewijzigd te 

worden. 

 

 

 UPC stopt met het doorvoeren van verbeterde software voor de Mediabox. Versie 

4.1 deugt kennelijk zo slecht dat men zelfs teruggaat naar versie 4.0. Bron: De Rots; 

 Ziggo heeft van een groot aantal hd-zenders de bitrade verlaagd. Gevolg: minder 

goede beeldkwaliteit op o.a. Net5, Veronica, History en National Geographic. Bron;. 

Volgens Ziggo zal door het toepassen van een nieuwe codeertechniek geen verlies 

van beeldkwaliteit optreden. Bron. Zie ook hier; 

 Villamedia meldt het volgende: Ecoland TV gaat 10 oktober van start, eerst alleen via 

internet. De zender is een initiatief van o.a. oud-weerman Reinier van den Berg. 

Thema: duurzaamheid. De datum 10 oktober is bewust: het is De dag van de 

Duurzaamheid; 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.192tv.nl/
http://www.satellitemagazine.com/?id=66&id2=177
http://www.satellitemagazine.com/?id=66&id2=177
http://www.192tv.nl/waaris192tvtezien.html
http://derotsmedia.com/2014/05/28/upc-stopt-proef-met-verbeterde-mediabox-software/
http://derotsmedia.com/2014/05/27/ziggo-verlaagt-bitrate-hd-zenders/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/16350/ziggo-bespaart-bandbreedte-bij-hd-zenders.html
http://www.telecompaper.com/nieuws/ziggo-sleutelt-aan-hd-aanbod--1016346
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/rtl-weerman-richt-eigen-tv-zender-op/
http://www.ecoland.tv/home


  UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 5   

 

31 mei 2014  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 3/28 
 

 

 

 Sky UK is al een tijdje bezig haar codeerwijze aan te (bron). Nieuwe kaart (14) en 

minder hd-zenders. Toelichting: een hardwarekoppeling tussen de smartcard en de 
SkyBox (‘pairing’ genaamd). Beetje bij beetje worden de HD-kanalen ‘aangepakt’; 
later volgen naar alle waarschijnlijkheid ook de SD-kanalen. Hoewel het encryptie- 
systeem hetzelfde blijft, is er sprake van een extra decoding-‘laag’. Dat betekent dat 
zowel de SkyBox als de smartcard een firmware-upgrade hebben ondergaan, 
waardoor decryptie alleen maar plaats kan vinden op een officiële SkyBox. Zulks 
uiteraard tot groot verdriet van E2-STB gebruikers. Zie hier een onofficieel overzichtje 
van reeds ‘uitgefaseerde’ zenders; 

 Liefhebbers van Elvis: er is een stream van Elvis-muziek. Kopieer deze regel in je 

browser/urlbalk: http://netradio.radioalfa.dk/alwayselvisradio. Ook in de eerstvolgende 

Kanalenlijst Hans komt deze stream; 

 Dat Canal Digitaal de Nederlandse publieke omroep vanaf de zomer niet meer gratis 

(gecodeerd, maar enkel kaart nodig) doorgeeft hebben we al gemeld. Er zijn nog 

steeds kaarthouders met bijvoorbeeld een recreatiepakket. Deze kregen een e-mail 

van CD met drie aanbiedingen: 

 

Het ‘Basis-recreatiepakket’ (21 maart tot 21 september) kent dan een versie van 12 

maanden… dat is lang recreëren… In feite heb je dan het Basispakket. Zie hier het 

overzicht. 
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http://www.world-of-satellite.com/showthread.php?37698-Channels-not-currently-available-on-28-2E-using-E2-with-a-cam&highlight=black+thursday
http://netradio.radioalfa.dk/alwayselvisradio
http://www.canaldigitaal.nl/blijfkijken/recreatie/
http://www.canaldigitaal.nl/blijfkijken/
http://www.canaldigitaal.nl/blijfkijken/
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 Eutelsat heeft op de Hotbird (13 oost) voor het eerst een Ultra HD-kanaal in gebruik 

genomen met de norm HEVC, 50 frames per seconde. Op 10930 V wordt een 

testprogramma uitgezonden; een film met een opname van Monteverdi’s Vesper 

opgenomen in de kapel van Versailles (met acht camera’s). NB: men moet wel een 

geschikte ontvanger hebben (die overweg kan met HVEC). Bron: Eutelsat. 

 

 FOX stopt met het sportjournaal ‘FOX Sport Centraal’. Er worden 15 medewerkers 

ontslagen. De strategie wordt aangepast. Bron: BNR. 
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Astra 19 oost 

 (03/06) De transponder 12722 H krijgt een nieuwe instelling. De SR gaat van 

22000 naar 23000 en de FEC van 3/4 naar 2/3. TV Vlaanderen meldde dit 28 mei als 

volgt: “Frequentie-update. Op 3 juni verandert de FEC en de Symbolrate van de 

transponder 1,119. De zenders Eén, Canvas, vtm, VIER, VIJF, Dorcel, Hustler, 

Eurosport 2, La Une HD, La Deux, La Trois, RTL-TVI HD, Club RTL en Plug RTL 

krijgen hierdoor een betere ontvangstkwaliteit. 

Als u een TV VLAANDEREN ontvanger gebruikt, krijgt u een automatische update 

van de zenderlijst aangeboden op 3 juni. Is dit niet het geval, herlaad dan manueel 

uw zenderlijst. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw ontvanger.”; 

 Eerder gaven wij problemen aan met de Astra 1N: de footprint was geringer zodat 

ontvangst in Skandinavië van enkele door Canal Digitaal doorgegeven zenders niet 

mogelijk was. De oplossing werd gevonden in het overzetten van de transponder 

naar een andere Astra op 19 oost. Later klaagde ook de ARD. Daarop is besloten 

maar de footprint aan te passen in noordelijke richting. Of de CD-transponder 

teruggaat naar de 1N is niet bekend. Bron: TotaalTV; 

 (02/05) Eurosport 2 GER en Int er bij gekomen; 

 (14/05) AXN White HD en Comedy Central HD (Spaans, code). 

Astra 23 oost 

 (08/05) EDGE HD (sport, Canal Digitaal) begon met testuitzendingen, eerst fta, later 

ging de codering er op; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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Astra 28 oost 

 (24/05) STV Glasgow, code; 

 (24/05) testplaatjes voor de te starten zenders van de Commonwealth Games, fta (ook 

als uitzendingen beginnen van deze spelen); 

 

 (27/05) ITV Encore, fta; 

 (28/05) Sky Syfy HD naar nieuwe frequentie. 

Hotbird 13 oost 

 (02/05) Disco Polo Music (Pools), code; 

 Op 10930 zit een udtv-zender van Eutelsat (zie elders in dit nummer) 

 

 (14/05) de Vietnamese zender VTC10 is vervangen door Netviet (zelfde land), fta. 
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Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2014-4 schreven we over een nieuwe bootloader voor de XP1000. Dat 

klopt, maar er stond Xtrend XP1000. Het zou echter gaan om een MaxDigital XP1000, aldus 

een oplettende lezer. Bij deze rechtgezet. 

Weetjes 

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

 De Europese Commissie maakte 8 mei de eerste resultaten bekend van een 

vooronderzoek naar de fusie tussen UPC en Ziggo. Zeg maar: het overnemen van de 

Ziggo-aandelen door Liberty Global. Daarna volgt een grondiger onderzoek dat wel 

drie maanden kan duren. Aldus Reuters persbureau en het Financieele Dagblad; 

 

 Op 8 mei werd bekend dat er een diep onderzoek zal worden ingesteld. Bron: 

Telecompaper; 

 De ACM heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar de overname van Reggefiber 

door KPN. Bron: ACM; 

 Tv-reclame is economisch gevoelig. Daarom is het een goed teken dat de 

bestedingen voor reclame op tv met 7% zijn gestegen (eerste kwartaal 2014). De 

omzet kwam op € 176 miljoen. Aldus SPOT (het Nederlandse marketingcentrum voor 

televisiereclame) Bron: SPOT. Hier het overzicht vanaf januari 2008: 

 

 Horizon buzz, een Facebook-app van UPC. Abonnees kunnen opnames instellen en 

programma’s liken. Ook kunnen ze zien wat anderen als voorkeur hebben. 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/updownlink_2014_4.pdf
http://openpli.org/forums/topic/33424-updownlink-2014-nummer-4-24-april-is-uit/#entry419318
http://www.reuters.com/article/2014/04/25/us-libertyglobal-ziggo-eu-idUSBREA3O1OA20140425
http://www.telecompaper.com/nieuws/ec-begint-volledig-onderzoek-naar-fusie-upc-ziggo--1012682
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12918/Meer-onderzoek-nodig-naar-overname-Reggefiber-door-KPN/
http://spot.nl/publicaties/persberichten/spot/2014/04/29/forse-groei-omzet-tv-reclame-7-in-eerste-kwartaal-2014
https://apps.facebook.com/horizon_buzz/
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Vooralsnog alleen in Ierland. Abonnees in NL kunnen de app wel downloaden maar 

geen verbinding leggen. Ze zien alleen Ierse zenders. Mogelijk dat deze app ook 

naar NL komt. Bron: Tweakers.net; 

 

 De Amsterdamsche woningcorporatie Ymere heeft diverse van haar huurders een 

brief geschreven. De schotel van deze huurders zou niet voldoen aan de nieuwe 

eisen van Ymere. Een schotel mag maximaal 60 cm doorsnee zijn en niet opvallen. 

Veel allochtone huurders hebben echter voor een goede ontvangst een groter 

formaat schotel nodig. Ymere stelt (in de video) dat nieuwe huurders weten waarvoor 

ze tekenen en met eerdere huurders in gesprek te gaan. Bron: AT5; 

 

 RTL-Nieuws heeft 5 mei een gedaantewisseling ondergaan: nieuwe logo’s, nieuwe 

studio en… eindelijk in hd. Bron: NederlandsMediaNieuws; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 VARA’s ‘Kassa!’ heeft de plank misgeslagen met haar conclusie dat internetproviders 

een lagere snelheid aanbieden dan ze beweren. De test zou onzuiver zijn. De 

redactie heeft fouten toegegeven maar stelt nog steeds achter de uitkomst van de 

test te staan. Bron: Computeridee; 

 Account sharing. Een variant op cardsharing. Meeliften op iemand anders account. 

Vooral in gebruik bij HBO GO, Netflix en Fox Sports (Eredivisie). Wat is het geval? 

Deze aanbieders maken het klanten mogelijk naar meerdere zenders te kijken: vader 

naar zender A, moeder naar zender B (uiteraard op een ander toestel of medium als 

tablet). De voorwaarden voor de klant zijn duidelijk: alleen in huis. Maar naar nu blijkt 

is het delen van het abonnement/account ook in trek buiten het huis… HBO-directeur 

Bruijnen stelt in het Eindhovens Dagblad: „We hebben daar geen inzicht in, maar het 

zal ongetwijfeld meevallen”, zegt Bruijnen. „Het staat niet bovenaan mijn 

prioriteitenlijst.” Ook van Netflix komt een soortgelijke reactie. 

 

 Sky UK (BSkyB), Sky Deutschland/Germany en Sky Italia, straks zelfde eigenaar, 

straks één groot bedrijf? BSkyB heeft de plannen 12 mei bevestigd. Rupert Murdoch 

(83 jaar oud) zou 14 miljard dollar voor een overname willen neertellen, aldus een 

persbericht op Bloomberg. Zie ook Telecompaper (NL); 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.bloomberg.com/news/2014-05-11/murdoch-14-billion-tv-plan-sets-up-showdown-with-malone.html
http://www.telecompaper.com/nieuws/bskyb-onderzoekt-overname-sky-italia-deutschland--1013005
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 Op 25 mei waren er drie verkiezingen in België: gewesten (Vlaanderen, Wallonië en 

Duits gebied), nationaal en Europees. Vlak daarvoor waren in twee zendmasten 

branden gesticht, een van de VRT en de ander van de RTBF. Mogelijk een verband 

met de verkiezingen. Sabotage dus. Gevolg: politiebewaking. Bron. De problemen 

hierdoor ontstaan kunnen nog wel een half jaar duren (bron);  

 De NOS gaat HbbTV straks niet alleen bij het WK-voetbal inzetten maar thans ook 

al bij haar journaals op NL 1, 2 en 3 (bron). Onder een tekst kan dan al een video 

bekeken worden over een item. Dit heet ‘Live suggesties’. Op 28 mei is de NOS met 

deze nieuws-app via/voor HbbTV gestart (zie hier). Met deze app ben je via de rode 

knop op je afstandsbediening altijd op de hoogte van de laatste headlines. Verder kijk 

je razendsnel de laatste clips en uitzendingen terug op het grote scherm, en vind je er 

praktische weer- en verkeersinformatie. Je start de HbbTV-app door tijdens een 

uitzending op Nederland 1, 2 of 3 de rode knop van je afstandsbediening in te 

drukken. Vervolgens kies je voor Nieuws; 

 

 Interesse wat de ANGA-2014 bracht? Dr. Dish heeft op YouTube een 

videopresentatie van een half uurtje geplaatst zodat je een beetje bij bent; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.telecompaper.com/nieuws/problemen-in-twee-belgische-tv-torens-mogelijk-sabotage--1016172
http://www.totaaltv.nl/nieuws/16336/brandstichting-tweede-belgische-zendmast.html
http://www.totaaltv.nl/nieuws/16323/grootste-belgische-dvb-t-zender-minimaal-half-jaar-onklaar.html
http://www.totaaltv.nl/nieuws/16295/hbbtv-vult-nos-journaal-aan.html
http://www.nederlandsmedianieuws.nl/Columnisten/tom-van-den-broek-nos-nieuws-app-voor-hbbtv.html
https://www.youtube.com/watch?v=WEFhJl4NE_k&hd=1
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 Tien Thaise satellietzenders werden 20 mei het zwijgen opgelegd. Dit in verband 

met protesten voor en tegen de regering. De overheid wilde zo controle houden over 

de berichtgeving in het land. Bron o.a. Villamedia en de NewYork Times; 

 De Eutelsat 3B is 26 mei succesvol gelanceerd, aldus de firma Eutelsat zelf. De 

satelliet gaat op 3 oost de 3D vervangen. De 3D gaat op 7 oost bij haar zusjes dienst 

doen; 

 

Receivernieuws 

Dreambox 7080HD, nieuw… maar wanneer? 

Nieuw… prototype van een nieuwe Dreambox, de 7080HD. Bron. 

 

Een (Youtube)-video via deze link. Je ziet dat het nog maar echt om een prototype gaat. De 

officiële site van DMM heeft er nog niets over. Het is dus nog afwachten of en wanneer deze 

op de markt komt. Meer technische gegevens op dit Duitse blogforum. 

Slingbox 350 

Niet helemaal een receiver natuurlijk maar wel aardig te vermelden: ervaringen met de 

Slingbox 350. Handig op vakantie zo blijkt: vanuit je hotelkamer kijken via je eigen ontvanger 

(meer uitleg via deze link). 

Zie hier ervaringen van een gebruiker van de Slingbox 350. 

Interesse? Hier een link naar een leverancier in the UK, maar ongetwijfeld ook elders te 

koop. Prijsindicatie: 169 euro. 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/thaise-satelliet-zenders-op-zwart/
http://www.nytimes.com/2014/05/20/world/asia/general-declares-martial-law-across-thailand-amid-paralyzing-protests.html?_r=1
http://www.eutelsat.com/files/contributed/news/press/en/2014/PR%204114%20E3B%20post-launch.pdf
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?14011-NEW-Dreambox-7080-HD-NEW-THE-WAY-TO-GOLIATH&p=149283#post149283
http://openpli.org/forums/topic/33720-nieuwe-dreambox-7080-hd-new-the-way-to-goliath/#entry424792
http://www.dream-multimedia-tv.de/
http://www.dreambox-blog.com/index.php/8091/dm7080-als-nachfolger-von-dm8000-in-den-startloechern-gigabit-ethernet-ghz-cpu-usb-3-0-und-mehr
http://uk.slingbox.com/go/slingbox
http://www.sat4all.com/forums/topic/339171-aansluiten-slingbox-500-aan-db800hd-of-db800se-mogelijk/page-2#entry2231316
http://uk.slingbox.com/go/home
http://uk.slingbox.com/go/buy
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Xtrend-ET’s 

De ET10000 is in Duitsland leverbaar sinds begin mei. Bron: Xtrendforum. Sinds begin mei 

ook in Nederland. Wij vonden een site* waarop deze voor 479 euro werd aangeboden met 

standaard één tuner. In wit en zwart. Een extra DVB-S2 tuner kost 30 euro meer, een DVB-

C/T 40 euro. Er kunnen vier tuners in de ET10000.  

 

*willekeurig gekozen, informeer bij je eigen handelaar. 

De XT ET10000 heeft ook een hdmi-ingang. De vraag werd gesteld of deze ook gebruikt kan 

worden om een opname te maken (externe bon naar harddisk in ET). Antwoord: hier wordt 

aan gewerkt. Zie hier. 

Nog meer nieuws: Xtrend 10000 geeft de mogelijkheid vier tuners te plaatsen. Echter met 

het plaatsen van kabeltuners (DVB-C) moet men even opletten. Als je er vier in wil zetten 

(bijvoorbeeld om met doorlussen over vier tuners te beschikken voor opnames) zouden de 

eerste drie DVB-C-tuners kunnen zijn en de vierde tuner een DVB-C/T/T2… (zie hier). En zie 

hier met te downloaden handleiding (usermanual). 

mailto:specials@detransponder.nl
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Hier een link naar XT10000-gerelateerde vragen. Voor de liefhebber… 

Verschillen tussen de 8000 en 10000 o.a. hier.  

Blindscan lijkt nog niet te werken, maar daar wordt aan gewerkt, net als transcoding. Wat is 

transcoding ook al weer? Het terugschalen van hd naar een lagere kwaliteit zodat streaming 

makkelijker is. Zie hier voor meer informatie over streaming en transcoding. 

Problemen met HbbTV en ET’s die een kanalenlijst draaien met streams (IPTV) zijn 

opgelost. Zie hier. 

 

 

Xtrend algemeen 

Deze receivers zijn betrouwbaar maar eens gaan ze kapot. Op het XTrend-supportforum is 

een rubriek geopend waar men zijn defecte receiver kan aanbieden of kan zoeken naar 

onderdelen. Zo kunnen hobbyisten elkaar helpen. Een mooi initiatief.  

 

Om in dezelfde sfeer te blijven: er is een soort reparatie-software voor de Xtrend. Op het 

forum vinden we SecureCRT. Via deze link vind je ook de commando’s. 

 

Het programma SecureCRT vonden we ook hier. 

Alles voor de meer gevorderde hobbyist. Uitdaging: wie schrijft hier eens over? 
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Nog een tip voor XTrend-gebruikers: de afstandsbediening van je receiver kan ook dienen 

als afstandsbediening voor je tv. Via deze link een handleiding en codelijst. Het is geen 

garantie dat het werkt maar te proberen waard als je een ab minder op je tafeltje wil… 

VU 

De VU+Duo heeft een elektrolytische condensator (C807) die van een mindere kwaliteit is en 

dat daardoor defect raakt (constant brandende rode led is het verschijnsel). Zie de 

UP/DOWNLINK 2012-5, pagina 23. 

‘Zuppelan’ heeft een prima beschrijving gegeven hoe men het probleem kan herkennen, wat 

er aan de hand is en hoe men deze kan repareren. Dit voor de defecte condensator (C807). 

Een prima document. Zie hier. 

 

 

Images-nieuws 

In deze rubriek nieuws uit diverse images. Alfabetisch: 

Atimo 

De bootloader van de Atimo 5000-reeks heeft 25 mei een update gekregen. Zie hier. Zoals 

uit het changelog blijkt meer voor de Duitse markt, maar mogelijk dat er lezers van ons blad 

zijn met een Atimo. Vandaar de vermelding. 

Changelog: 

- Boxtype wird im Display angezeigt 
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- Bootloaderversion wird im Display angezeigt 

- Problem mit 5V beim Hybrid Tuner behoben 

- Code vereinfacht 

 

Zie ook deze link. 

 

MaxDigital XP1000 en Octagon SF8HD+XP1000+ 

Ook voor de MaxDigital XP1000 en de Octagon (SF8HD en XP1000+) is er en nieuwe 

bootloader, zie hier. De CPU-snelheid gaat dan van 600 naar 750 Mhz.  

 

 

OpenPLi 

Allereerst onze felicitaties naar het team van OpenPLi: 2004-2014 = TIEN JAAR OPENPLI. 

Dat is niet niks! 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.atemio4you.com/atemio-board/announcements-ankuendigungen/98-atemio-4you-image.html#post641
http://www.world-of-satellite.com/showthread.php?37563-New-750MHz!-Bootloader-for-Octagon-SF8HD-XP1000-and-MaxDigital-XP1000&p=285528&viewfull=1#post285528
http://www.world-of-satellite.com/showthread.php?37563-New-750MHz!-Bootloader-for-Octagon-SF8HD-XP1000-and-MaxDigital-XP1000&p=288628&viewfull=1#post288628


  UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 5   

 

31 mei 2014  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 16/28 
 

 

Op het forum staat de historie van OpenPLi te lezen. Zo blijkt PLi ooit de inlogcode van ‘de 

voorzitter’ (Peter Lindeman) te zijn geweest.  

Tot en met 30 april waren de instellingen van DiSEqC als volgt te zien: 

 

Na een software-update op 1 mei ziet het nieuwe plaatje er als volgt uit: 
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Na de software-update moet de software zich weer even zetten. Het kan dus voorkomen dat 

je even moet schakelen als je niet meteen beeld hebt.  

Te zien is dat niet alleen de volgorde is gewijzigd maar ook sommige naamregels.  

NB: deze afbeeldingen kunnen bij de lezer afwijken!  

Tunerinstellingen. De vastgelegde DiSEqC-commando’s met de instellingsopties AA, AB, 
BA, BB worden nu:  

- DiSEqC 1.0 command met de instellingsopties A, B, C, D. 
- U (Uncommited) is nu DiSEqC 1.1 
- C (commited) is nu DiSEqC 1.0 
- T (tonebrust) blijft tonebrust. 

 
Voorbeeld: wat ‘Uncommitted DiSEqC commando’ met ‘Input 5’ (vijfde lnb op 9 oost in 
bovenste afbeelding) was, wordt ‘DiSEqC 1.1 command’ met ‘Input 5’. De commando-
volgorde (bovenste plaatje: uncommitted, committed, toneburst) wordt ook gewijzigd 
(DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.0, toneburst).  
 
Helder..? Wij vrezen van niet… lees meer via deze link.  
Tip voor hen die aantekeningen hebben liggen HOE de instellingen moeten staan: het is 

verstandig dat men deze door de nieuwe instellingsgegevens verandert. 

Meer OpenPLi-nieuws. Sinds vrijdag 9 mei is (na een software-update) in het timeroverzicht 

ook de satelliet (of kabel) positie te zien van de geprogrammeerde uitzending. Dit kan 

makkelijk zijn als men wil kijken of de lnb ‘vrij’ is. 

 

 

En nog iets nieuws, waar nog aan gesleuteld wordt: het laten zien in het zenderoverzicht of 

een zender fta of gecodeerd is. Dit moet je eerst activeren via Menu, Instellingen, Systeem, 

Gebruikersinterface. Daar zoeken naar de regel ‘Show crypto icons’. Deze van ‘geen’ naar 

bijvoorbeeld ‘Links van de servicenaam’ zetten. 
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Bevestigen (groene toets). Je krijgt dan na enige tijd (zender of zendergroep moet wel 

‘geraakt’ zijn door tuner) een icoontje: 

 

Makkelijk voor sommige gebruikers, nutteloos voor anderen… eigen keuze. 

Meer informatie via deze link. Men is nog niet uit ontwikkeld, met name bouwers van editors 

(zoals DBE en DreamSet) wordt nu gevraagd mee te werken (zie hier). 

OpenVIX-Helios: 017 

Dit image heeft 10 mei een update gehad naar versie (zie hier). Mogelijk als je dit leest al 

weer een hoger getal: begin mei stond men nog op 015. 

OpenVIX-Helios: ViX is inmiddels overgegaan op ‘Apollo’. Vanwege ingrijpende wijzigingen 

in de OE (bouwomgeving) was het noodzakelijk een nieuwe serie te beginnen, om te 

voorkomen dat gebruikers online zouden updaten waar een flash noodzakelijk is. Het voor 

gebruikers goede nieuws is, dat een settingsbackup (waarin ook de plugins zijn opgenomen) 

na de flash gebruikt kan worden om snel en automatisch weer je eigen systeem terug te 

hebben. 

VTI 

Het regent ook updates voor het VTI 6.x-image. In mei zeker al drie. Hier die van 16 mei. 

Xtrend-alliances 4.1 

Nieuwe images van ET-view-support-forum: ‘xtrendalliance 4.1’ voor diverse ET’s, zie hier. 

Wijzigingen, zie plaatje: 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://openpli.org/forums/topic/33123-ftaencrypted-flag-in-servicescanlamedb/
http://openpli.org/forums/topic/33123-ftaencrypted-flag-in-servicescanlamedb/page-6#entry421607
http://www.world-of-satellite.com/showthread.php?37438-OpenViX-Helios-Updates-and-Changelogs&p=289300&viewfull=1#post289300
http://www.sat4all.com/forums/topic/335759-update-aankondigingen-vti-6x/?p=2237513
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?14026-New-xtrendalliance-4-1-Images-neue-OE-A-2-2-by-www-et-view-support-com&p=149404


  UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 5   

 

31 mei 2014  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 19/28 
 

 

Plugin-nieuws 

BackupSuite 

Versie 16.8 is 17 mei verschenen, zie hier. Met deze versie is BackupSuite ook geschikt voor 

de Atemio’s 5200 en Nemesis, aldus bouwer Pedro_Newbie. 

 

HbbTV-plugin voor ET4000, 8000 en 10000: New Xtrend hbbtv 

HbbTV deed het niet bij de nieuwe types van Xtrend. Na een tijdje kwam men er achter dat 
dit werd veroorzaakt indien men in de kanalenlijst ook streams (IPTV) had zitten (zoals in de 
kanalenlijst van Hans, zie o.a. hier). Gelukkig werd dit probleem ook opgelost. Er kwam een 
nieuwe plugin voor (zie o.a. hier). Deze is thans ook via de feed van OpenPLi direct te 
downloaden onder de naam ‘New Xtrend hbbtv’. Inmiddels is versie 2.1 uit. Deze is hier te 
downloaden of via de automatische software-update. 

 

IPK-creator: versie 4.1 

Er is een nieuwe versie verschenen van de IPK Creator, 4.1. Nuttig om een ipk-bestand te 

maken van bijvoorbeeld je kanalenlijst. In april publiceerden we hierover een special. 

OpenUitzendingGemist 

Aan deze plugin wordt regelmatig gesleuteld. Onder andere om de stream naar de NPO 

open te houden. Maar er worden ook bronnen toegevoegd. Zo is 28 mei LuckyTV een van 

de opties geworden (via de optie InternetTV). Dus… regelmatig software-updaten is hier het 

devies! 

 

TS Media: versie 7.0 

TS-media is inmiddels op versie 7 beland. Er zijn nu twee versies: basic en full. Basic: een 

uitgeklede versie voor mensen die niet alle functies nodig hebben.  

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://openpli.org/forums/topic/21460-backupsuite/page-16#entry423527
http://openpli.org/forums/topic/33463-new-xtrend-hbbtv-plugin/page-3#entry423745
http://openpli.org/forums/topic/33463-new-xtrend-hbbtv-plugin/page-6#entry424830
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?13933-New-Xtrend-HbbTV-plugin-is-out-now!
http://openpli.org/forums/topic/33463-new-xtrend-hbbtv-plugin/page-6#entry425432
http://www.sat4all.com/forums/topic/340230-new-hbbtv-20-plug-in-voor-et4000800010000/?p=2238334
http://openpli.org/forums/topic/33463-new-xtrend-hbbtv-plugin/page-6#entry426034
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?14022-HbbTV-2-1-for-Xtrend-ET10000-ET8000-and-ET4000
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?14022-HbbTV-2-1-for-Xtrend-ET10000-ET8000-and-ET4000
http://openpli.org/forums/topic/33505-ipk-creator-41-how-to/
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/IPK-maken.pdf
http://openpli.org/forums/topic/30209-open-uitzgemist/page-22#entry425522
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?12948-tsmedia7-x&p=149528&viewfull=1#post149528


  UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 5   

 

31 mei 2014  specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl           pag 20/28 
 

Efficiënt gebruik van USALS 

Ofwel: hoe kan ik in één keer alle satellietposities instellen met gebruikmaking van USALS? 

Het blijkt dat veel gebruikers van een draaibare USALS-schotel pér satelliet een positie 

instellen. Dit is aardig wat werk. Het kan namelijk eenvoudig met één stap. Voorwaarde is 

wel dat je draaibare systeem perfect is afgeregeld.  

Hoe werkt dit: 

Menu – Instellingen – Zenders zoeken – Tunerconfiguratie – kies de relevante Tuner. Kies in 

de eerste regel (Configuratiemodus) voor ‘Advanced’.  

Kies in de tweede regel bij Satelliet: ‘All satellietes 1 (USALS)’. LNB komt dan op positie 65. 

Dit heeft te maken met het feit dat 1 t/m 64 voor de maximaal los te programmeren 

satposities (per lnb een satpositie) zijn. Stand 65 dus voor de eerste ‘all satellites’.  

Stand 66 is voor  ‘All satellites 2 (USALS)’. Deze kan je bijvoorbeeld instellen voor de ‘C-

Band LNB’. 

Stand 67 is voor ‘All satellites 3 (USALS)’ en stand 68 voor ‘All satellites 4 (USALS)’ (de 

laatste). 

LOF: kies het type lnb dat je gebruikt, doorgaans: ‘Universal LNB’. 

De rest van de parameters moet je uiteraard instellen zoals je dat anders ook gedaan zou 

hebben.  

 

 
 

Tip: voor het opzoeken van de juiste lengtegraad en breedtegraad is de site van Dishpointer 

een goed hulpmiddel. Voer daar je eigen plaats- en straatnaam in en neem de variabelen 

over. 

Tot slot. Heb je een combinatie van bij voorbeeld vier vaste LNB’s op een schotel én een 

USALS draaibare schotel (via een DiSEqC switch) dan kan je deze optie ook gebruiken voor 

het instellen van de draaibare schotel. Voor de instelling van de vaste LNB’s hoef je niets 

aan te passen. Deze blijven zoals je ze al ingesteld had. 
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Voor de draaibare lnb zie hiervoor.  

Samenvattend: met ‘All satellites (USALS)’ kunnen alle satellieten welke niet op een andere 

manier zijn ingesteld in de tunerconfiguratie, automatisch worden ingesteld. 

Zie ook dit draadje voor meer informatie.  

 

Dreambox ReStream 

(ingezonden bijdrage) 
Dreambox ReStream is een webapplicatie waarmee het mogelijk is om een Dreambox, of 
een andere set-up box gebaseerd op Enigma 1 en 2 OS, via het internet aan te sturen en zo 
tv te kijken. Het kijken kan zowel op een computer/laptop als op een mobiele telefoon of 

tablet. 

 

De werking 

Het beeld dat uit een set-up box komt is een MPEG2 (SD) of MPEG4 (HD) codeerde video- 
en een audiostream. Deze streams hebben een hoge resolutie en hoge bitrates. Dit werkt 
goed op een lokaal netwerk, maar niet via het internet. Het beeld uit de set-up box is gewoon 
te veel / te groot / te zwaar om te kunnen uploaden naar het internet. Ook is de video-codec 

niet geschikt voor mobile telefoons of tablets. 
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Een manier om een stream te veranderen van resolutie, codecs of bitrate, is door ‘Video Lan 
Client’ (VLC) te gebruiken. Met VLC is het mogelijk om het beeld uit de set-up box te halen, 
en deze om te zetten naar een formaat dat wel gestreamd kan worden. Dit wordt transcoding 
genoemd. Dit transcoding is wel een CPU intensief proces, en het is aan te raden om 

minimaal een dual core CPU te gebruiken. 

Om dit alles makkelijk te bedienen, is Dreambox ReStream ontwikkeld. Dit is een web- 
applicatie, dat alle kanalen van een set-up box uitleest, en weergeeft in een webbrowser. Via 
een simpele interface kun je snel een kanaal opzoeken en starten met kijken. Op dat 
moment zorgt de web applicatie ervoor dat VLC gestart wordt met de juiste parameters en 
het gekozen kanaal. Na 10 tot 20 seconden zal het eerste beeld verschijnen. De 

webapplicatie kan zowel op een desktop of mobiele telefoon gebruikt worden.  

Installatie 
De installatie kan op twee manieren. De makkelijkste manier is om gebruik te maken van de 
Live Image. Voor wie al een thuis server heeft, kun je een zip file van 3 MB downloaden en 
zelf installeren. Helaas werkt de PHP software niet rechtstreeks op een Windows server. 

Dan is de Live Image de enige oplossing. 

Live Image 
De Dreambox ReStream Live Image is een Virtual Box (http://virtualbox.org) image dat op 
een Windows of Mac PC gebruikt kan worden. Na het starten van de Live Image kun je in de 
browser naar dreamboxrestream. Daar zal dan automatisch de installatie verder gaan. In 
Virtual Box staat zelf aangegeven welk IP nummer er gebruikt wordt, en hoe je met SSH zelf 

kunt inloggen om eventuele wijzigingen te maken. 

Downloaden Dreambox ReStream Live image: http://theyosh.nl/projects/dreambox-

restream/live-image 

 

Broncode 

De broncode is een zipfile van ongeveer 3 MB. De zipfile pak je uit in een directory in de root 
directory van de webserver. Deze moet dus al geconfigureerd zijn en PHP geïnstalleerd 
hebben. Als de files op de juiste plek staan, zorg er dan voor dat de directory en alle 
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subdirectories schrijfbaar zijn voor de webserver. Dit is nodig voor het aanmaken van de 
instellingen, het weg schrijven van de iOS stream, en toekomstige updates. Als het eenmaal 
is ingesteld, ga dan met de browser naar de locatie en de installatie zal verder gaan. Indien 
er nog problemen zijn met de instellingen van de webserver, zal dat ook worden aangegeven 

in de web browser. 

Download source code: http://theyosh.nl/projects/dreambox-restream/sourcecode 

Settings 

De eerste keer dat Dreambox ReStream wordt geladen in de webbrowser, zal er gevraagd 
worden om instellingen. Dit zijn vragen over de set-up box, zoals type, IP-nummer, dualtuner 
etc. Als alles is ingevuld, en opgeslagen, zal de pagina verversen, en is de webapplicatie 

geïnstalleerd en klaar voor gebruik. 

Kijken via het Internet 

Als alles goed werkt, en het beeld is stabiel, is de laatste stap om dit via het internet 

bereikbaar te maken. Dit is vaak het lastigste gedeelte. 

Om te beginnen is er een port forwarding nodig in de internet modem/router 
(http://nl.wikihow.com/Port-Forwarding-instellen-op-een-router). Dit zorgt ervoor dat iemand 
van buitenaf via de ingestelde poort naar het interne netwerk kan. Als de source code versie 

is geïnstalleerd, dan is de port fowarding waarschijnlijk ook al aanwezig. 

De volgende drie dingen zijn nodig voor de port forwarding: 

 IP nummer Live Image; 

 Port nummer; 

 Extern IP-nummer. 

Om te beginnen staat het IP nummer van de Live image in het scherm van Virtual Box.  

De web applicatie draait standaard op poort 80, dus deze poort moet je dan ook forwarden. 

Om het externe IP nummer te krijgen surf je naar de website http://ipchicken.com. Hier staat 

dan in cijfers het externe IP nummer. 

Dan rest alleen nog om de port forwarding in te stellen in de router / internet modem. Dit zal 
of via de handleiding van de router / internet modem gedaan worden, of door iemand die het 
vaker heeft gedaan. Dit is een technische klus waar je wel goed moet weten wat er gedaan 

wordt. 

Als dit allemaal stabiel draait, dan kun je dus overal ter wereld je eigen TV kijken. En alle 
kanalen die je op de TV kunt kijken, kun je dan ook via het internet kijken. 

Meer informatie en vragen op: 

http://theyosh.nl/projects/dreambox-restream en http://theyosh.nl/faq-page 

dreambox@theyosh.nl 

Joshua Rubingh.  
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In welke richting staat de satelliet? 

Van Edward H, alias Sprietje en Komtwelgoed kregen we de volgende mini-special 

aangeboden. 

In welke richting staat nu die satelliet? 

 

 

Om een schotel op een bepaalde satelliet uit te richten, moet je twee zaken weten: 

a- Vanuit welke elevatiehoek komen de signalen. 

b- Vanuit welke windstreek komen de signalen. 

Elevatie: 

Om te weten op hoeveel graden elevatie de schotel ingesteld moet worden, kun je het beste 
de site http://www.dishpointer.com/ gebruikt. 

In de bovenste balk vul je de plaats in waar de schotel staat. Dat kan een adres zijn met 
straatnaam, huisnummer en woonplaats maar dat kunnen ook de coördinaten zijn die je kunt 
invullen in graden, minuten en seconden of in decimalen bijv. 52.0849,5.1412. Het getal vóór 
de komma is de positie noorderbreedte ofwel Latitude, het getal na de komma is de positie 
oosterlengte ofwel Longitude. Staat de schotel westelijk van de nulmeridiaan, dan moet na 

de komma eerst een min (-) ingevuld worden. 

Vervolgens kies je in de onderste balk de satelliet die je wilt ontvangen en nadat je op “Go” 
hebt gedrukt, wordt precies de elevatie van de satelliet aangegeven. Nu kan de elevatie van 
de schotel m.b.v. de schaalverdeling ingesteld worden. Voorwaarde is wel dat de pijp waar 

de schotel op staat zuiver verticaal staat. 

Maar wat te doen als op de schotel geen elevatieschaal aanwezig is zoals bijv. bij de 

Multytenne? 

Dan kun je dat op een andere manier bepalen maar dan moet je wel weten hoe groot de 
offsethoek van de offsetschotel is. 
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Bij veel schotels is die 26 graden maar dit kan variëren van 18 tot 30 graden. 

Stel je hebt een schotel met een offsethoek van 26 gaden en je wilt een satelliet ontvangen 
waarvan de signalen met een elevatie van 29 graden binnenkomen. Dan moet de schotel 3 
graden achterover staan. Dit zou je in kunnen stellen door tegen de voorzijde van de schotel 
een elektronische waterpas te leggen. Maar ja, niet iedereen heeft een elektronische 
waterpas. Dan kun je de elevatie van de schotel ook met een gewone waterpas instellen. 

Dit bereken je als volgt: stel je hebt een Triax 78 van 70cm breed en 78cm hoog. Via de 
rekenmachine op je computer kijk je dan wat de sinus van 3 graden is. Dat is 0,05233. Dit 
getal vermenigvuldig je met de hoogte van de schotel in millimeters, in dit geval 780mm. Dan 
moet de schotel 0,05233x780=40,8mm (afgerond 40mm) achterover staan. Om de elevatie 
van de schotel dus in te stellen, plaats je een blokje van 40mm tegen de bovenzijde van de 
schotel aan, je plaatst je waterpas verticaal tegen de schotel aan met aan de bovenzijde het 
blokje er tussen. Nu moet de libel precies verticaal waterpas ingesteld worden. 

Draairichting ofwel Azimuth: 

Er bestaan natuurlijk vele manieren om en schotel in de juiste richting op een satelliet uit te 

richten. We bespreken een aantal mogelijkheden. 
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1- M.b.v. de site http://www.dishpointer.com/ 

Toets op deze site je straat, huisnummer en woonplaats in en zoom zo ver mogelijk in op je 

huis. Verplaats de groene ballon naar de plaats waar de schotel staat. Geef in op welke 

satelliet je wilt uitrichten. Zodra je "Go" intoetst, komt er een groene lijn die aangeeft uit welke 

richting het signaal van de gewenste satelliet komt. Hierbij kun je in de bebouwde kom kijken 

naar schoorstenen, dakramen, dakkapellen ontluchtingspijpen en andere kenmerken waar 

het signaal overheen loopt. Daar kun je de schotel op uitrichten, met andere woorden daar 

moet de lnb-arm naar toe wijzen. 

Moeilijker wordt het als je in een landelijke omgeving woont waar weinig of geen specifieke 

kenmerken aanwezig zijn. Een mogelijkheid is dan om de hoek te meten tussen bijv. de 

gevel van je huis en de richting waar het signaal vandaan komt. Deze hoek kun je 

overnemen vanaf je scherm door er een vel papier op te leggen. Teken dit uit tot A4 formaat 

en plak dit vel papier op een stuk karton. Als je de uitgeknipte driehoek in het karton dan 

tegen de gevel van je huis legt precies onder je schotel, kun je zien in welke richting de 

schotel gedraaid moet worden. Eventueel kun je langs de driehoek een steel van een stuk 

tuingereedschap leggen zodat de richting ook van een grotere afstand ook goed zichtbaar is. 

De lnb-arm moet evenwijdig hieraan lopen. 

2- M.b.v. een iPhone of Android phone. 

Een stuk makkelijker gaat het tegenwoordig met een iPhone of Android phone. Een 

demonstratie vindt U op deze site: http://www.dishpointer.com/ rechts bovenaan bij 

DishPointer Apps. Het is deze video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5AFtcgYRcu4 

Gratis apps zijn via internet ook te downloaden. Dit is natuurlijk een benadering van de 

richting want mogelijk zijn er afwijkingen in je mobile telefoon. 

3- Met behulp van de zonnestand 

Maar stel dat je niet beschikt over zo'n mobile telefoon, en er zijn verder geen 

herkenningspunten dan is er toch mogelijkheden om je schotel perfect uit te richten m.b.v. de 

stand van de zon. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de zon schijnt. 

Hoe gaat dat in zijn werk. Stel, je moet een schotel uitrichten op de Astra 19,2 op de locatie 

zoals op Dishpointer is aangegeven op de eerste afbeelding. 

Je gebruikt dus weer de site http://www.dishpointer.com/ 

De site geeft aan dat de Azimuth (true) voor de Astra 19,2 162,4 graden is. 

Ga nu naar de site: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ 

Vink "World Cities" aan. 

Vul onder de kaart in bij "Location" Lat. 52.0849 en bij Lng. 5.1412 
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Vul Time Zone 1 in (is Greenwich Mean Time + 1 uur) 

Vink het kruisje aan bij DST (Daylight Saving Time) ofwel zomertijd als dit van toepassing is 

en Save deze gegevens. 

 

 

Vul de datum in (dag, maand en jaar) waarop je de schotel gaat uitrichten. 

Vink in de tabel daaronder "Azimuth" aan. 

Ga nu naar "Local Time" en verander de tijd zodat bij Azimuth "162.4" komt te staan. Deze 

tijd ligt voor de gangbare satellieten meestal tussen 12 en 14 uur. 

Laten we een tijdstip nemen, 1 juni 2014. Als je dan de tijd veranderd in 12uur, 59min. en 

34sec., dan zie je dat de Azimuth op 162,4 komt te staan. 
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Tevens zie je dat de zon op dat tijdstip op een elevatie van 59,09 graden staat, een flink stuk 

hoger dan de satelliet die op 29,0 graden staat zoals op de site van Dishpointer is te zien. 

Met andere woorden, je moet de schotel om precies 13 uur uitrichten op de zon om hem op 

de Astra 19,2 uit te richten. 

Uitrichten van de schotel: 

Hoe kun je de schotel zo exact mogelijk op de zon uitrichten? Gebruik hiervoor schilderstape 

die je precies boven op de schotel vast plakt en op de lnb. Zorg dat het plakband strak staat. 

Draai de schotel nu op het bewuste tijdstip zodat de schaduw van het plakband precies 

midden over de lnb-arm loopt, zie de afbeelding hieronder. 

Nu staat de schotel met de draairichting (Azimuth) exact op de satelliet uitgericht. 

 

 

Veel succes met uitrichten, Edward H, alias Sprietje en Komtwelgoed. 
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