UP/DOWNLINK, jaargang 2014, nummer 10
Voorafje
In dit nummer naast het gebruikelijke nieuws (berichten, receivers, images, plugins) ook een
artikel over coaxkabels. De ontwikkeling stopt echt niet.
Aan het slot een uitleg over enkele activiteiten van onze satellietclub (De Transponder). Dit
omdat er vragen gerezen waren bij lezers van het blad en gebruikers van Kanalenlijst Hans.
We kunnen maar duidelijk zijn..!
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 omroepnieuws
NPO 3 blijft bestaan, aldus De Telegraaf op 10 oktober. De ministerraad bespreekt
binnenkort de toekomstplannen voor de publieke omroep maar een bezuiniging om NPO
3 af te schaffen zou zijn mislukt. Na afloop van de ministerraad van 10 oktober
bevestigde staatssecretaris Dekker het bericht (bron: RTLZ);



Op maandag 13 oktober werden op het Veronicaschip (!) de plannen door Dekker
verder uiteengezet. De landelijke publieke omroepverenigingen moeten de helft van hun
geld én zendtijd inleveren. Deze zendtijd zal dan onder regie van de NPO ter beschikking
worden gesteld aan derden (programmamakers). Regionale omroepen blijven
zelfstandig; een integratie met de landelijke omroepen is van de baan, ze krijgen zelfs
zendtijd op een landelijk net (bron o.a. Omroep Brabant en Broadcast Magazine);



De VRT moet flink bezuinigingen (€ 18 miljoen in 2015, latere jaren nog eens € 4
miljoen). Naast banenverlies (-128) betekent het ook het einde van het merk OP12. Het
derde net zelf zal in de lucht blijven voor doorgifte van speciale culturele en sportieve
evenementen. Bron o.a. De Morgen;



De Uitvaartomroep is 29 september eindelijk gestart (bron: Villamedia). Omroep
Brabant daagde moppentapper Rob Scheepers uit, oordeel zelf…;
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SBS9 komt er aan. Volgens programmadirecteur Van Westerloo op 1 januari 2015.
Inhoud: series en films. De doelgroep: vrouwen tussen 20 en 54. Bron o.a. Villamedia en
Broadcast Magazine;



Sky Radio is op 1 oktober begonnen met haar 24/7 kerstradio. Te beluisteren via DAB+
(ether). Bron: De Rotsmedia;



HBO GO is vanaf 30 september ook beschikbaar voor klanten van Canal Digitaal.
Middels een internetverbinding op bijvoorbeeld pc of tablet kan HBO on demand worden
geactiveerd. Bron: Canal Digitaal;
RTLZ 24/7 zou eind maart 2015 beginnen. Bron: TotaalTV.






Astra 19 oost
(25 sep) RTL Crime HD, Sky Cinema+1 HD en Sky Cinema+24 HD van Sky Germany
gestart, code;
(29 sep) na het verdwijnen van BVN van 12515 H verscheen nog een melding over de
verhuizing naar 11185 V;
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DMAX is er nu ook voor Oostenrijk en wel ongecodeerd. Doelgroep: mannelijke kijkers
van 12 tot 50 jaar. De programma’s zullen steeds meer op de Oostenrijkse markt
afgestemd worden. Bron: Astra;
(1 okt) Jukebox, Sky Germany, code;
(1 okt) Fox Life sd en hd, Spaans, in plaats van Fox Crime, code;
(1 okt) RFM TV, Frans, code;
(16 okt) RTL Nitro Austria, Oostenrijk, code;
(19 okt) MTV-versies Germany, IDOL, Pulse en Base France zijn verdwenen.



Astra 23 oost
De transponder 11914 H, bekend van o.a. de regionale omroepen en Discovery
Channel, zal op 1 november door Canal Digitaal worden gemuteerd. Van S naar S2.
Van QPSK naar 8PSK. Verder: 27500 en 5/6. Bron: (papieren editie) TotaalTV-gids;
(30 sep) KinoSvet (20-22 uur), Tsjechisch, code.




Astra 28 oost
(4 okt) Nick Jr, Peppa Sky UK, code, in plaats van Nick Junior 2;
(6 okt) Irish TV, fta;
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(16 okt) True Christmas, fta.



Hotbird 13 oost
(26 sep) Novela TV en Water Planet, Pools, fta;
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(26 sep) Baqi TV, Arabisch, fta;
(27 sep) Muzo TV, Pools, code;
(27 sep) NatGeoWild+1, Sky Italy, code;
(30 sep) RTA Europe, Afghanistan, fta;
(1 okt) RolandoSat, Italiaans, fta;
(3 okt) Biblie Exploration, fta;





(3 okt) Iran B Marz, fta;
(10 okt) MuzicanaTV, Tunesië, fta;
(16 okt) Dinamica Channel, Italiaans, sport, fta;



(20 okt) iPOL TV, Pools, test, fta.



Overig: kabel-tv en streams
(5 okt) UPC wijzigde de positie van diverse zenders, zoals Canvas HD, HBO2 HD.
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Weetjes
Zo maar wat losse berichtjes, goed om te weten. Zoals:


Streamen van video/films: volgens onderzoeksbureau Gfk doen hier maar liefst 4,2
miljoen Nederlanders aan. Een stijging van 38 naar 54% onder de 13-17-jarigen. Bij 1834-jarigen streamt 43%. Audiostreaming: stabiel met ongeveer 1/3. Grootste
streamdiensten zijn Netflex en Spotify;



De VRT is tegen 2019 maar liefst 12% van haar overheidsbijdrage kwijt. Volgend jaar
gaat het al om een besparing van € 22 miljoen. Bron: De Redactie (VRT);



Vol = vol… De UHF-band moet ruimte afstaan voor mobiele telefonie (700 MHzbereik). Maar DVB-T(2) heeft ruimte nodig… dan maar de VHF-band (band III
genoemd)? De EBU wil dit niet; de VHF-band is voor DAB en DAB+ radio. Het gelijktijdig
in buurlanden gebruiken van dezelfde frequentie voor DVB-T(2) en DAB(+) geeft storing.
Bron: TecTime TV Newsletter;



LG, Philips, Panasonic, Sony, Samsung. Ze doen het allemaal op een of andere manier:
het kijk/zapgedrag van gebruikers van SMART-tv volgen. In het nieuws bij o.a. De
Volkskrant en natuurlijk de onderzoekende instantie zelf: de Consumentenbond;
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KIJK, de vod-dienst van SBS is vernieuwd, aldus Villamedia;
De UPC-Horizon-box blijft problemen geven. Al sinds de lancering in 2012 is er flink
aan de software gesleuteld. Op 25 september werd versie 3.1 doorgevoerd maar na vele
klachten ging men snel terug naar het meer stabiele 3.0. Bron: Telecompaper;
Google wil allerlei apparatuur (zowel thuis als zakelijk) met elkaar verbinden. Niet met
een ip-adres maar url. Zo kun je bijvoorbeeld dan zien wat er in een snoepautomaat nog
als voorraad zit. Bron o.a.: KASSA;
Vodafone gaat de concurrentie met KPN, UPC en Ziggo verscherpen. Het telecombedrijf
gaat via telefoonlijnen ook televisie aanbieden. Thans doet ze dit alleen via glasvezel,
maar dat ligt nog niet overal. Bron: NOS;
UPC (lees: Liberty Global) mag Ziggo overnemen. Dat heeft de Europese Commissie
vrijdag 10 oktober bekend gemaakt. Een van de voorwaarden is dat men Film 1 verkoopt.
De nieuwe naam wordt Ziggo. Bron o.a.: RTLZ. Het ‘nieuwe Ziggo’ zal 4,4 miljoen
klanten (huishoudens) kennen. Volgens NRCQ is KPN van mening dat de voorwaarden
die opgelegd zijn voor de fusie te licht zijn.;

De afronding van de fusie zal zeker tot 4 november duren. Voor klanten van Ziggo zou er
praktisch niets wijzigingen. Ziggo heeft voor haar klanten een website met vragen en
antwoorden geopend. Bron: Telecompaper en de Ziggo-website voorgenomen integratie;
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De fusie zal tot een afname van 20% van de banen leiden (-900). Het laatste woord is
aan de aandeelhouders van Ziggo: begin november moet minstens 80% voor zijn;
De fusie van UPC en Ziggo is echter niets vergeleken met een fusie die mogelijk in
november plaats gaat vinden: het Britse Sky (BSkyB) koopt dan de aandelen van Sky
Germany en Sky Italy. Zo ontstaat er één Sky Europa. De aandeelhouders van BSkyB
hebben ingestemd (96%). De drie Sky’s zijn nu nog zelfstandige ondernemingen, deels
van Rupert Murdoch’s 21st Century Fox. De EU zou geen bezwaar hebben: Sky bedient
drie markten. Na de fusie heeft het nieuwe Sky 20 miljoen huishoudens als klant (UK,
Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Italië) met satelliet, kabel en IPTV. Er zou een bedrag van
69 miljard euro mee gemoeid zijn. Bron: TecTime TV Newsletter;
OLED en Ulta HD en 77 inch. Met die combinatie komt LG eind november met een
curved tv op de markt. Op een euro na 30 mille… Bron: Tweakers.net.

Reacties van lezers
Nummer 9 hebben we de Amiko A3 (Spark 2) beschreven. Daarbij hebben we vermeld niet
zeker te weten of deze een Enigma-2-kanalenlijst (zoals Kanalenlijst Hans) verteert. Het
antwoord kwam o.a. van Satkiekerd: “Met betrekking tot de Spark2 (Amiko A3): ik heb
inmiddels wel kunnen testen dat de ontvanger compatible is met E2-settingslijsten. Ik gebruik
er dan ook dezelfde lijst voor als voor mijn andere ontvangers. Alleen gebeurt de in- en
export door de box zelf, niet door een settingeditor.”

Receivernieuws
DM7080HD
In het vorige nummer al beschreven: de nieuwste Dreambox: DM7080HD. Deze staat sinds
eind september ook op de site van producent Dream Multimedia. Met specificaties.

Op het ET-forum heeft iemand een zelfgemaakte demovideo geplaatst, zie hier. En op
YouTube.
OpenATV heeft een beta-image (4.2) voor deze receiver uitgebracht.
DM800HD: nieuw leven?
OpenPLi is na versie 2.1 gestopt met imagebouwen voor de Dreambox DM800HD (de eerste
generatie 800 dus). Zie hier nog eens een bevestiging. Maar er blijkt meer mogelijk. Deze
‘oude’ receiver kan weer ‘nieuw leven’ in worden geblazen met andere software, OpenPLi
3.0 of OpenATV. Wat is nu de beste? Pli 3.0 of OpenATV? We hebben het getest.
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OpenPLi 3.0
Dit is geen image van het OpenPLi-team zoals we dat kennen. Andere hobbyisten zijn dit
aan het bouwen en brengen zelfs dagelijks een update uit. Zo is er ‘costum PLi 3.0’, zie hier
en hier voor de download en handleiding. Rechtstreekse link hier. Daar zie je onderaan de
mogelijkheid staan voor twee downloads: een dagelijkse en een oudere (2013). Daarboven
staat echter een waarschuwing: ben er zeker van dat je SSL84 in je receiver hebt. Dit
bestand is gelinkt. Je moet eerst registreren.

Wij hebben een oude DM800HD direct geflasht. Het ging fout… kennelijk ontbrak het SSL84bestandje. Jammer. Met RS232-verbinding in combinatie met DreamUp weer in de originele
stand gekregen en doorgegaan met OpenATV. Wie het wel lukt: e-mail ons.
OpenATV
Een ander image is het vertrouwde OpenATV. Nadeel bij OpenATV is het ontbreken van een
softcam (zoals CCcam) als plugin. Deze moet zelf worden toegevoegd. Voordeel is dat er
kanalenlijsten te downloaden zijn, o.a. de kanalenlijst van Hans en van Henksat. Na
installatie herstart (Gui).
Gewenning: de bediening van de afstandsbediening is anders. Het zappen gaat met de
‘bouquet-toets’ (+ en -) en kanalenlijst oproepen door de cursortoets (boven/beneden). De
rest ontdek je zelf. Aan het slot geven we een korte handleiding voor beginners met
OpenATV. Maar eerst de installatie!
Opmerking vooraf: we hebben het met twee DM800HD’s getest. De DM800HD werkt trager
met OpenATV dan met OpenPLi. De plugin/applicatie OpenUitzendingGemist werkte niet
onder ATV, wel onder PLi. Dat was op de testdag (18 oktober) overigens ook het geval bij
OpenATV in een VU+Duo. Kortom: er blijven verschillen.
Hoe plaats je een softcam in OpenATV? Hierover hebben we 19 oktober een special
gemaakt, te vinden op de site van De Transponder.
Downloaden van OpenATV 4.2 voor DM800HD is via deze pagina mogelijk.
Evo Xfinity
Een mini-ontvanger met maximale mogelijkheden: de combinatie van Android, satelliet en
XBMC. Voor amper 100 euro. Jarco Kriek heeft deze ontvanger op de testbank gelegd en
een review geschreven voor TotaalTV. Lees en oordeel zelf.

Formuler
En weer een nieuwe ontvanger: Formuler. Twee modellen: de F3 (single tuner) en de F1
(met twee DVB-S tuners en slot voor derde tuner, S, C of T2). Enigma-2, image van OpenPLi
is mogelijk.
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De F1 heeft een 1 Gb netwerkverbinding. Het advies van de leverancier is dan ook de
ontvanger met een netwerkkabel te verbinden met internet. Dit gelet op de vele plugins die
mogelijk zijn. Een harddisk zal extern gekoppeld moeten worden met E-sata of usb 2.0. We
zijn hier geen liefhebber van: intern is stabieler gebleken. Stroomverbruik in ‘slaapstand’ zou
maximaal 0,5 Watt zijn. OpenPLi heeft thans voor de F1 en F3 downloads beschikbaar. Ook
OpenATV biedt een image voor de F1 en F3. Mogelijk nog meer imagebouwers.

Dan de F3: deze wordt geleverd met een S2-tuner. Meer is niet mogelijk.
Importeur is Bombeeck (uit Eindhoven). Op de prijslijst stonden de F1 en F3 nog niet (stand
6 oktober). We hebben daarom deze firma om informatie gevraagd. Als reactie kregen we
het aanbod een Formuler (F1) eens te testen en een review te schrijven in de
UP/DOWNLINK. Ze bleken vaste lezers te zijn..! Dus mogelijk in een volgend nummer meer.
Mutant HD2400 Quad Linux
Een mond vol… voor een nieuwe ontvanger die ook veel kan. Aldus valt te lezen op de site
van o.a. Asat. Zo kunnen er naast de standaard twee S2-tuners nog twee tuners in: voor
satelliet of kabel/terrestial.
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Bijzonder aan deze ontvanger is verder een hdmi-Ingang (aansluiten spelconsole) en de
mogelijkheid tot XBMC. Uiteraard ook HbbTV. Een harddisk via “Plug & Play support voor 2.5
"SATA harde schijf”. Intern dus.
Onder aan de pagina van Asat staan links over het updaten van OpenPLi. Op de site van
OpenPLi staat dat voor de HD2400 al een image beschikbaar is.
De Mutant HD2400 kent nog een zusje met een enkele S2-tuner: de HD1100. Onder andere
gezien bij De Schotelshop. Ook voor deze is een OpenPLi-image.

Voor de HD2400 en HD1100 is er ook een image van OpenATV. Ook OpenViX heeft een
image gebouwd voor de HD2400. Mogelijk zijn er nog meer imagebouwers.
VU+ Duo2
Als je interesse hebt in deze receiver, kijk dan eens naar de review hierover op S4A.

Images-nieuws
In deze rubriek nieuws uit diverse images. Alfabetisch:
OpenPLi
Problemen met OpenWebif in OpenPLi? Uitleg over OpenWebif: het op afstand besturen van
je receiver door in een webbrowser het ip-adres + ‘Enter’ te typen. Begin september ging dit
nog goed. Plots verschenen er berichten van OpenPLi-gebruikers die OpenWebif niet meer
konden oproepen op hun pc. De reden bleek een aanpassing in de software van OpenPLi te
zijn (actief na software-update).
Deze aanpassing zou vanwege veiligheidsredenen zijn doorgevoerd (zie hier en zie hier).
Wil je OpenWebif weer als vanouds? De oplossing: Menu, Applicaties, OpenWebif, zet http
authenticatie inschakelen op nee:
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Vraag: welk moment van de dag kun je OpenPLi het best updaten? Met andere woorden:
wanneer zijn de ‘nightly builds’ verwerkt? Het antwoord: dat hangt af van wat er gewijzigd is.
Maar tegen lunchtijd moet alles verwerkt zijn.

Plugin-nieuws
dreamboxEDIT 6.0
Er is een demo gemaakt hoe eenvoudig om te gaan met sateditor dreamboxEDIT versie 6.0.
Deze staat op YouTube. Gelezen op het ET-forum.
Tip: staat er een vorige versie op, eerst de-installeren. Dan beginnen met versie 6.0.

Hotkey
Een nieuwe optie in OpenPLi is een ‘Hotkey´. Deze vind je onder Menu, Instellingen,
Systeem, doorscrollen naar de tweede pagina:

Zie ook hier: met de hotkey-functie kun je toetsen die je nauwelijks gebruikt (kleurentoetsen
en F1, F2, F3) op je afstandsbediening een nuttige koppeling geven naar een veelgebruikte
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functie. Het PLi-team (met name Littlesat) is nog aan het sleutelen aan deze functie.
De toetsen F1, F2 en F3 zijn gewoon toetsen op de afstandsbediening. Veel ontvangers
hebben een aantal extra toetsen; in Hotkey zijn die zoveel mogelijk opgenomen. Verder is
Hotkey niet alleen voor weinig gebruikte toetsen: ook veelgebruikte toetsen kunnen hiermee
een (andere) functie (of zelfs meerdere functies) toegewezen krijgen. Overigens: ook in ViX
is Hotkey opgenomen, maar dan onder de naam ‘button setup’ (met dank aan Littlesat).

NPO-app uitgebreid
De NPO-app UitzendingGemist heeft een upgrade gekregen. Door het bedrijf Stoneroos is
een audiosynchronisatie toegevoegd. Je primaire scherm (tv) en secundaire scherm (tablet,
enz.) lopen dan synchroon: informatie over het tv-programma of bijvoorbeeld quizvragen,
worden dan op het tweede scherm getoond. Dit gaat via een voor de mens onhoorbaar
signaal, aldus Tweakers.net. Ook RTL experimenteert al met deze nieuwe app.

OpenMultiBoot 1.0
Deze plugin is recent (3 oktober) te vinden via het OpenATV-image voor Gigablueontvangers. Echter: de kans bestaat dat ook andere ontvangers deze plugin werkbaar
krijgen.
Wat is de bedoeling? Om te switchen van image moet tot nu toe de receiver opnieuw
geflasht worden. Het zou echter mooier zijn meerdere images op je ontvanger te zetten en
middels een plugin te switchen. Dat kan nu met de OpenMultiboot. Ook de kernel wordt
geswitcht. Gebruik op eigen risico. Dus… voor de echte hobbyisten* die willen vergelijken.
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Zie hier voor een uitlegvideo en discussie/toelichting. En hier bij OpenATV.
*gegeven de (zeer) uitgebreide mogelijkheden tot het maken van (systeem- en settings)
backups en de in veel images ingebakken mogelijkheid tot ‘couch flashing’ is het voor de iets
minder doorgewinterde hobbyist veiliger en eenvoudiger om via het flashen van de
ontvanger van image e veranderen.
“Couch flashing” is het via de AB flashen van een image dat of online wordt gedownload, of
handmatig is gedownload en in een mapje op de ontvanger is gezet. Met de AB kies je de
functie ‘live flashen’ (naam verschilt per image) en een druk op de knop is voldoende om het
image te flashen (vandaar het ‘couch’).
Sommige images hebben een ingebakken mogelijkheid om image versies (van de bouwer
zelf) te downloaden, maar er zijn ook plugins (zoals “ImageDownLoader” om images van
diverse bouwers binnen te halen, zie screenshot).
Bovendien heeft dit nog een voordeel boven multiboot: het af en toe flashen van een box
voorkomt het opstapelen van fouten/problemen. Een oud Nederlands gezegde luidt dan ook:
“a monthly flash, will trash your problems to ash.” ;-)

Grafische Multi EPG als voorkeur onder EPG of Info knop
Tot voor kort kon je bij OpenPLi de grafische Multi EPG als voorkeur instellen zoals hier
beschreven. Sinds 10 oktober heeft men dit aangepast en naar de ‘Hotkey-plugin’ verplaatst.
Deze Hotkey-plugin heeft Littlesat flink onder handen genomen. Zie hiervoor.
Vooraf: let op, sommige ontvangers hebben zowel een EPG (guide)toets, als een Info-toets,
maar andere alleen een EPG-toets. En VU maakt het nog bonter: de toets waar ‘EPG’ op
gedrukt staat, verstuurt in werkelijkheid het commando ‘Info’.
Wil je de grafische Multi EPG weer als voorkeur onder de EPG/Info knop brengen? Dit gaat
als volgt: Menu->Instellingen->System->Hotkey->Info (EPG).
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kies ->EPG->

Vervolgens ‘Grafische Multi EPG’ toevoegen met ‘OK’-toets.
->groen (opslaan)
->exit.
Als je nu op de EPG/Info-toets drukt dan krijg je te zien:

Met andere woorden er zijn twee opties selecteerbaar.
Wij willen echter bij het indrukken van de EPG/Info toets direct bij de Grafische Multi EPG
uitkomen en de tussenstap overslaan. Dit gaat als volgt:




Ga naar: Menu->Instellingen->System->Hotkey
dan druk je op de EPG-toets op je AB
kies de eerste optie (EPG) en druk op OK
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dan ga je naar ‘Open event view’
als je hierop staat druk je ‘OK’ op de AB
links verdwijnt dan ‘Open event view’
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Nu staat er alleen nog Grafische Multi EPG
Nu druk je alleen nog op de groene knop op de AB voor opslaan.

Tip van 40H3X: “Wat nog een handige tip is als je een toets wilt selecteren, druk er dan op
als je in het overzicht van de toetsen staat, de goede wordt dan direct geselecteerd. Zo maak
je geen fouten want bij Vu is de EPG toets op de AB de info toets (niet echt logisch) in het
rijtje.”

Het dagelijkse gebruik.
Selecteer Grafische Multi EPG (2) en je krijgt de gewenste informatie:

Bron: OpenPLi-forum, met dank aan met name Littlesat en 40H3X.

Lezers helpen lezers
In nummer 7 van dit jaar vertelde Hans uit Elberg zijn ervaringen met satellietontvangst.
Geïllustreerd met foto’s. Reden voor Ton om hem een vraag te stellen. Hier (ingekort) de
vraag en het antwoord van Hans.
“Hoi Hans uit Elburg,
Met veel interesse heb ik je verslag gelezen in UP/DOWNLINK nummer 7 d.d. 23 juli 2014
m.b.t. “Mijn ervaringen met Satellietschotels”.
Ik heb een Xtrend ET9500 en daar gebruik ik bij de Visiosat Bisatellite Bisat-schotel. Op
deze schotel heb ik vier LNB’s (Alps quad) gemonteerd te weten: Astra 1, 2, 3, en Hotbird.
De ET9500 wil ik binnenkort vervangen voor ET 10000. Ook wil ik mijn schotel vervangen
voor de Cahor Big Bisatellite-schotel. Het probleem met mijn huidige schotel is een magere
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ontvangst. Ondanks dat ik deze schotel goed kan uitrichten met Xsarius Satmeter kom ik niet
op een beter resultaat. Doordat de LNB’s op een vaste beugel vastzitten, kun je weinig
manoeuvreren. Het komt hier op neer dat als je b.v. 23 graden perfect hebt uitgeregeld dan
staan de andere LNB’s minder goed of hebben zelfs geen signaal. Ook na het monteren van
een nieuwe G4 grondplaat voor de LNB’s biedt geen oplossing.
Wat is je ervaring met de Bisatellite Big Bisat? Waar ik heel benieuwd naar ben is hoeveel
signaal c.q. DB’s met deze schotel is te ontvangen. Uiteraard als deze correct is uitgericht.
Ton.”

Het antwoord van Hans uit Elburg:
“Ik lees dat je problemen hebt met afregelen van de Big Bisat. De Cahors Big Bisatellite is
een uitstekende schotel, ik heb er veel plezier mee. Wat heel belangrijk is dat de paal waar
de schotel aan vast zit naar alle kanten precies waterpas zit en niet te dun is i.v.m. torsie
door de wind. Je zegt dat je vier satellieten wilt ontvangen. Als je ze optimaal wilt afstellen
moet je de software gebruiken van Cahors.
De signaalsterkte bij mij van Astra 3 is op NPO2 14,5 db; Astra 1 op BVN 14,0 db; Astra 2
op BBC 1 HD 14,3 db; Hotbird op RAI Uno is 12,9 db.

Er zijn natuurlijk ook kanalen die minder sterk zijn, en dat schommelt tussen de 11 en 14,5
db.
Wat je moet doen is naar de website gaan van Cahors: http://television.cahorsced.com/home/gamme/category-index.php?cat=1
Open Cahors 1 (zie bij bijgevoegd). Klik op: Alignment software. Cahors 2: klik alignment
software. Cahors 3: Klik op de Engelse vlag. Cahor 4: Zoek je positie van jouw plaats en vul
de 2 gegevens in of als je dat weet skip intro. Cahors 5: vul de 2 gegevens in. Cahors 6: Vink
de satellieten aan die je wilt ontvangen. Cahors 7: Hier zie je waar de LNB’s op de rail
moeten worden vast gezet. Astra 1 is de LNB die op ‘0’ op de rail moet worden gemonteerd.
Met deze satelliet ga je de schotel maximaal instellen. De schotel moet dan zoveel graden
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gedraaid worden (staat aangegeven). Daarna de andere LNB’s maximaal afstellen:
misschien nog een fractie links\rechts of naar boven\naar beneden.
Als je dit alles zorgvuldig doet moet de schotel perfect werken.
Ik heb sinds een paar maanden de Xtrend10000 met OpenPli. Wat een fantastische
ontvanger. Groet, Hans.”
Reactie van Ton: “Je verhaal is heel duidelijk nogmaals dank hiervoor. Overigens ben ik
inmiddels lid geworden van " De Transponder". Zodra ik alles heb geïnstalleerd dan zal ik je
dit laten weten.”

Afscherming coaxkabel: de ontwikkeling gaat door!
Sprietje reageerde op een opmerking van Tonskidutch over coaxkabels. Fabrikanten als
Belden (merknaam voor kabels in het algemeen) en Koka (coaxkabels van Hirschmann) zijn
volgens hem nog steeds deze kabels aan het verbeteren. Overigens: we begrijpen dat
Hirschmann weer een onderdeel is van Belden.

De vraag kan gesteld worden: welke coaxkabel zoek ik? We vroegen het Rob, opsteller van
de special over een multiswitchinstallatie. Hij stelt het volgende.
“Als ik een coax zoek dan vind ik de volgende punten belangrijk:











De kabel diameter moet 6,8 tot 7 mm zijn. Dan blijf je uniform;
De kern moet voldoende dik zijn: 1 tot 1,2 mm. Als deze te dun is druk je de kern
steeds krom bij aansluiting;
De kern moet massief koper zijn en niet verkoperd ijzer. De weerstand per meter
wordt hoger, moeilijk schakelen bij lange kabel;
De folie als afscherming moet vastgeplakt aan de isolatie zijn. Deze folie moet blijven
zitten bij de montage van een F-plug;
De demping per 100 meter moet goed zijn. Zo niet dan te veel verliezen bij lange
kabels (signaal kwaliteitsvermindering);
De afscherming moet voldoende zijn voor de toepassing van de coax. Storende
invloeden door G4 netwerk bij Digitenne en kabel TV voorkomen. Zo maakt het veel
verschil of je wel of niet dicht bij een zendmast woont;
De minimum buigradius in overeenstemming met de toepassing 3,5 tot 7cm. Als de
minimum buigradius groter wordt is de kabel stugger;
Bij buitengebruik moet de coax UV-bestendig zijn. Anders volgt na jaren verharding
en breken van de coax;
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Bij gebruik als grondkabel, zonder toepassing van een mantelbuis. Dan is een
uitvoering met een PE-(Polyethyleen)mantel aanbevolen. Polyethyleen is veel sterker
als een PVC mantel;
Tot slot… de prijs moet redelijk zijn.

Misschien is het leuk om op de hierna via deze link een coaxkabel uit te zoeken die aan je
wensen voldoet.

Als basisreferentie gebruik je de gegevens van de Hirchmann Koka 799, te vinden in hun
handboek voor cai- en satellietaansluitingen.
Mogelijk kom je dan op dezelfde kabel uit welke ik reeds van hen betrokken heb.
Groet Rob.”

De Transponder, het blad UP/DOWNLINK en de Kanalenlijst Hans
In dit item willen we even een paar zaken helder stellen over de satellietclub De
Transponder, het blad de UP/DOWNLINK en Kanalenlijsten Hans. Dit naar aanleiding van
recente ontwikkelingen. Graag uw aandacht!
Satellietclub De Transponder. Deze is gevestigd in Apeldoorn, als onderdeel van een
buurtvereniging aldaar (Buurt en ontspanningsvereniging De Maten). De Transponder heeft
een eigen bestuur. En een eigen website. De club telt thans iets meer dan 100 leden (op 27
september, een clubdag: 107 leden).
Iedere maand (doorgaans de vierde zaterdag, van 11.00 tot 16.00 uur) is er een
bijeenkomst. In beginsel voor leden maar iedereen is welkom eens te komen kijken. Kom je
vaker: deel dan mee in de kosten en word lid.
Veel mensen dachten lid te zijn omdat ze op de website een e-mailadres hadden
gedeponeerd om De Transponder ‘te volgen’.
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Dit is echter geen lidmaatschap maar je krijgt enkel een berichtje als er iets nieuws op de site
staat: een nieuwe UP/DOWNLINK, nieuwe special of een nieuwe Kanalenlijst Hans. Op 19
oktober waren er al 352 volgers.
Wil je echt lid worden? Bezoek dan eens een clubdag. De secretaris is doorgaans aanwezig.
Of schrijf je in via het contactformulier. Zie hier voor meer informatie over De Transponder.
UP/DOWNLINK. Twee leden van De Transponder (Gerard en Hans) waren al lid van de
FDSE (First Dutch Satellite Club Europe). In het clubblad van de FDSE verschenen artikelen
van hun hand. De FDSE is niet meer. Daar er toch behoefte bleek aan informatie, buiten
internetforums, gingen we door als de UP/DOWNLINK, clubblad van De Transponder. Zeker
al tien jaar bereiken jullie zo diverse berichten. We schatten thans al tussen de 800 en 1000
trouwe lezers te hebben (leden van De Transponder en alle downloads op diverse forums
geteld hebbende).
Over de forums… we zijn op alle forums welkom behalve op Sat4All. Enkele jaren geleden
vond moderator Michel het nodig plaatser Hans een waarschuwing te geven. In de
UP/DOWNLINK zou reclame voor derden worden gemaakt. De satellietclub De Transponder
zou ook commercieel zijn. Nu is een link naar een nieuwe receiver in onze ogen geen
reclame en als deze enkel bij een webwinkel staat niet te voorkomen. Om een lang verhaal
kort te maken: moderator Michel gaf eenzijdig een verbod op het plaatsen van de
UP/DOWNLINK. Jammer. We hadden geen zin in ruzie, vandaar dat dit blad niet op S4A
meer staat. Thans beweert de moderator dat we een afspraak hadden. Waaraan plaatser
Hans zich verbonden had (zie hier). Dat is dus niet juist: het is een eenzijdig besluit van de
moderator.
Kanalenlijst Hans. Dit is ‘een uit de hand gelopen hobby’ van Hans. Al sinds het Enigma-1tijdperk werden lijsten gemaakt voor familie, vrienden en leden van de satellietclub. Thans
zijn er vijf soorten Enigma-2-lijsten.
De kanalenlijsten kwamen ook in de belangstelling van het PLi-team (thans OpenPLi). De
lijsten worden thans automatisch op de server van OpenPLi gezet t.b.v. de nachtelijke
software-update. Vandaar uit komen ze in menig image (niet alleen OpenPLi maar o.a. ook
OpenATV, OpenRSI). Ze zijn ook te downloaden vanaf de site van De Transponder en
diverse forums.
Wat dat laatste betreft: niet meer bij Sat4All. Gelet op de uitdaging door moderator Michel
hier een verklaring voor iedereen.
Ons zijn weer berichten bekend geworden over het gedrag van de moderator jegens
(oud)leden. Dit mede gelet op zijn houding ten opzichte van ons clubblad (al eerder
verboden te plaatsen) is op 25 september besloten enkel een aankondiging van nieuwe
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lijsten te plaatsen, dus zonder de bestanden als bijlage. Een uitleg werd door moderator
Michel en Johan niet gewenst (lees: verwijderd). Moderator Michel plaatste toen zelf
(eenzijdig, dus zonder enig overleg met Hans) de bijlagen alsnog.

Discussie was niet mogelijk. Het werd nog erger… moderator Michel beticht Hans van
onfatsoenlijk handelen:

Maar hij vindt het niet erg als de lijsten niet meer geplaatst worden:

Commentaar: dit is niet juist. Hans heeft informatie ingewonnen bij zijn advocaat
(FenderAdvocaten). Deze stelt dat het formeel niet om copyright (een woord uit de USA)
gaat maar om een auteursrecht. De term copyright wordt vaak gebruikt om het auteursrecht
aan te duiden*. De vraag is dus: zit er een auteursrecht (copyright genoemd) op Kanalenlijst
Hans? De advocaat stelt dat voor auteursrecht er sprake moet zijn van ‘een werk’. Hieronder
wordt verstaan elke schepping met een eigen een oorspronkelijk karakter dat het ‘stempel
van de maker draagt’.
*De advocaat schrijft: “De uitleg van de moderator dat hij de lijsten mag plaatsen omdat er
een copyright op zit (blijkbaar uitgelegd als een recht om te kopiëren) is dus onjuist.”
Een eigen oorspronkelijk karakter met het stempel van de maker. Na jaren kan Kanalenlijst
Hans zo wel genoemd worden. Ergo: er is hier sprake van een auteursrecht en zonder
toestemming is geen verspreiding toegestaan (conform Auteurswet). Zie ook hier bij
Auteursrecht.nl.
NB: er is recent een modernisering voorgesteld voor niet-oorspronkelijke geschriften (denk
aan programma-gegevens van omroepen, kranten willen die overnemen). Zo ongeveer nu in
de Eerste Kamer in behandeling of al goedgekeurd (kamerstuk 33800).
Moderator Michel blijft irritant reageren en stelt dan zelf Kanalenlijsten Hans te plaatsen. Het
is erg brutaal en illegaal wat hij dan doet.
Conclusie: het staat moderatoren van Sat4All of iemand anders niet toe zonder toestemming
van de maker (Hans) de Kanalenlijst Hans ergens te plaatsen. Bij deze dus aan ieder het
verzoek hieraan te voldoen. Anders is de lol er voor de maker van af. Hetzelfde geldt voor
onze specials en de UP/DOWNLINK’s.
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Uitsmijter… satellietlamp
Iedere rechtgeaarde satelliethobbyist zou er toch een moeten hebben in de huiskamer, liefst
vlak bij de tv: een satellietlamp.
Tijdens de DDW te Eindhoven een gezien van de (van oorsprong Eindhovense designer)
Dirk Vander Kooij. Locatie: Kazerne, t/m 26 oktober.
Het bijzondere van deze lamp zit niet in de afmetingen (51 cm diep, 57 cm hoog) maar in het
materiaal waar de lamp van gemaakt is: “crystal clear synthetic material”, de doorzichtige
plastic dekseltjes van cd-doosjes. Het verwerkte kunststof wordt laagje voor laagje 3D
geprint. De prijs: € 2.936 euro. Iets voor de kerst..?
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