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Voorafje 

De trend voor 2016 en volgende: online (IPTV). BBC Three is liniair gestopt en er volgen 
meer zenders. VOD via NPO Plus, tegen betaling. Abonnees van CanalDigitaal werden 
verrast: het SetTopBox- en Familie-pakket verdwijnen. Dit en veel meer in dit nummer. 
Reacties op dit nummer zijn van harte welkom via specials@detransponder.nl  
De redactie (Gerard, Hans en Rob). 
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen 

In deze rubriek na algemeen omroepnieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde 

zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en kabel en 

streams.  

Algemeen omroepnieuws 

 En weer een nieuwe zender van Radio Veronica: Wave Radio. Op 22 januari 

gelanceerd. Een online radiostation met aandacht voor non-stop de beste én de nieuwste 

pop-, rock- en alternatieve muziek. Wave Radio is te beluisteren via radioveronica.nl, 

waveradio.nl en de Radio Veronica-app. Ga voor meer informatie naar waveradio.nl. De 

stream zit ook in Kanalenlijst Hans (februari); 

 

 Mogelijk krijgen velen kabelkijkers dit jaar de publieke omroep van de USA te zien, met 

Nederlandse ondertiteling. PBS (Public Broadcasting Service) is in gesprek met 

kabelaars. Maandag 25 januari vond bijvoorbeeld een gesprek plaats in de Amerikaanse 

ambassade in Den Haag. Bron: De Volkskrant. Via 28 oost is al een op the UK gerichte 

versie van PBS te zien (11307 H); 
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 Zoals eerder geschreven verdwijnt BBC Three in maart van de satelliet. Men gaat 

alleen online door. Programma’s van BBC Three worden verdeeld over andere BBC-

zenders en zelfs over ITV, aldus TotaalTV; 

 Op 1 februari is de NOS begonnen met tussen 12.00 en 15.00 uur brengen van een 

gecombineerde nieuwsuitzending met regionaal nieuws. Per 15 februari voor vast. Na het 

landelijk nieuws (10 minuten) brengt een andere presentator regionieuws (5 minuten). 

Bron: als eerste het Algemeen Dagblad; 

 

 Omroep PowNed wil binnen vijf jaar over naar uitsluitend internet (online kijken). Bron 

o.a. Broadcastmagazine; 

 Op 16 februari stopte BBC Three met lineaire tv, men gaat online verder, zie hieronder bij 

28 oost;; 

 Ook Dr Dish gaat enkel online verder. Vanaf 22 februari 11.00 uur zijn de uitzendingen 

stopgezet. Als men de HbbTV-functie oproept dan zijn de programma’s via internet op te 

roepen, in een hd-stream. Zie voor meer informatie de site van TecTime TV; 

 

 

 De uitzendingen van Dr Dish (TecTime TV) zijn nog op tal van andere manieren te 

bekijken, zoals YouTube (gratis abonneren): 
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Astra 19 oost 

 Canal Digitaal heeft een overzicht gemaakt van de afschakeling van sd-zenders. Als 

eerste zijn RTL7 en Net5 aan de beurt. Op 1 juli moet alles voltooid zijn. Op 2 februari 

plaatste Canal Digitaal een nieuwsbericht dat er een looptekst volgt per 9 februari; 

 

 

 Het Oostenrijkse Servus TV is vanaf 1 maart gecodeerd. Reden: verworven sportrechten; 

 20/01 Eurosport 360HD6, Sky Germany, code; 

 23/01 Eurosport 1, Spanje, code. Later ook Eurosport 1 HD; 

 28/01 BeinSports (diverse) en Eurosport 2, Spanje, code; 

 31/01 Channel 21HD, Duits, shop, fta; 

 31/01 TLC HD, Oostenrijk, code; 

 03/02 #0 en #O HD, Spanje, code; 

 07/02 Discovery ipv Fashion, Spanje, code; 

 09/02 BFM Business HD, Frankrijk, fta; 
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 0902 Campagnes TV HD en Sundance Channel, Frankrijk, code; 

 10/02 SR Fernsehen HD, D, fta, test op 10 feb, inmiddels gestart; 

 

 10/02 A+, Frankrijk, code; 

 10/02 frequentie 11973 V van MTV, nieuwe pids voor video en audio; 

 15/02 Aragon TV, Spanje, nwe freq, fta; 

 15/02 Cherie25, Frankrijk, code, nwe freq; 

 15/02 Colmax TV, erotiek, code; 

 18/02 Hope Channel HD, Duits/religie, fta; 

 22/02 einde Dr Dish TV, verder via HbbTV. 

 

Astra 23 oost 

 RTLZ toonde zich dinsdag 26 januari bij Canal Digitaal als men de frequentie 11856 V 

scande. Nog geen beeld maar al wel de EPG. Op 2 februari: beeld voor abonnees met 

minimaal het Basis-hd-pakket. Toelichting bij Broadcast Magazine en RTL Nederland. Op 

3 februari bracht ook Canal Digitaal het nieuws met tevens de mededeling dat er een 

nieuwe kanalenlijst beschikbaar is; 
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 26/01 Nova, Nova Cinema, Fanda, van sd naar hd, Tsjechië, code. Plus: PrimaMax 

HD; 

 29/01 Crime & Inv., CD en TVV, nu8 op 12109 H, code; 

 02/02 Nova Int. en Nova Sport 2 HD, Tsjechië, code; 

 04/02 TV Oranje verliet oude frequentie. 

 

Astra 28 oost 

 16 februari: einde BBC Three via de tv. Men gaat online verder. Op de frequenties 

loopt hiervoor een promo; 

 

 

 19/02 RTÉ News Now, Ierland, code; 

 27/01 TV3, Ierland, nieuwe frequentie, code; 

 27/01 Wellbeing, UK, fta; 
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 06/02 TG4, Ierland, nwe freq, code; 

 14/02 Bangla TV, India, fta; 

 17/02 MTV Music+1, code; 

 17/02 Al Jazeera Mubasher (AJM), code; 

 22/02 BT Sport Extra 1 t/m 6, code. 

Hotbird 13 oost 

 23/01 RAI4 HD, code; 

 26/01 Beitol Abbas, Arab, fta; 

 27/01 Bike Channel HD, Ita, code; 

 30/01 op 11432 V een Russisch pakket met gecodeerde zenders; 

 31/01 Al Baghdadia, Arab, fta; 

 03/02 Golf Channel, Frankrijk (ABsat), code; 

 07/02 RusSarafan, fta; 

 

 07/02 Sky Atlantic Rocks, Ita, code; 

 09/02 Sportelevision, Ita, fta; 
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 13/02 11013 V, new freq met RAI 2 HD, 3 HD, Sport 1 HD, code; 

 18/02 Al Watan, Koeweit, fta; 

 18/02 Noviy Mir, Rusland, fta; 

 20/02 TV8, sd en hd, Italië, code. 

Kabel en Streams 

 Van Loui kregen we een url om online te luisteren naar radioverkeer van SAR-boten 

en boten van de KNRM, zie hier. Kustwacht, marine, reddingsmaatschappijen in zuid-

Holland. Klik op het > pijltje onder de kolom Listen. Vaak zal het echter stil zijn. Een 

tip: de stream van zuidholland amateur en marine is elke zondag middag om 12.00 

uur de DMR ronde van midden (Utrecht) daar zit dan amateurs op uit heel Nederland. 

En… wist je dat deze site ook als app op je smartfone of tablet is te krijgen? Zoek op 

Broadcastify; De streams zitten in een nieuw boeket van Kanalenlijst Hans (lijst van 

15 februari 2016 en volgende, boeket ‘Stream NL Luchtvaart/Radio amateurs/SAR 

Marine’). Het effect is alsof je naar een scanner luistert… 
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CanalDigitaal stopt met SetTopBox-pakket en Familie-pakket 

Per 31 december 2016 stopt CanalDigitaal met het SetTopBox-pakket. Abonnee’s moeten 

dan minstens het Basis-pakket nemen.  

 

 

Als reden geeft CanalDigitaal de Mediawet aan, deze zou minstens 30 basiszenders 

voorschrijven. Het SetTopBox-pakket voldoet hier niet aan. Met het Basis-pakket komen 35 

zenders door, waarvan 16 in hd. Trouwe klanten kunnen nu al overstappen naar het Basis-

pakket en betalen dan € 8,33 euro per maand t/m december. Vanaf januari 2017 betalen ze 

maar € 10,- per maand in plaats van € 15,95.  

 

In de brief aan de SetTopBox-abonnees wordt ook gewezen op het vervallen van de sd-

zenders NPO 1, 2 en 3, RTL 4, 5 en 7, SBS6 en Net5. Een overstap naar een nieuwe hd-

ontvanger is misschien nodig. Men heeft hiervoor ook een aanbod (zie hier). 

Als klanten niet ingaan op de aanbieding van CanalDigitaal wordt per 1 januari hun 

SetTopBox-pakket automatisch overgezet naar een Basis-pakket. Of men daarbij ook het 

lagere tarief krijgt staat niet vermeld. 

 

Ook stopt CanalDigitaal met het Familiepakket. Abonnees worden per 1 april overgezet naar 

het FamilieHD-pakket. Ze betalen wel 2 euro minder dan huidige abonnees van dit hd-

pakket. Bron: TotaalTV. 
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Weetjes 

Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten: 

 40% van de kijkers kijkt ‘uitgesteld’. Bron o.a. Tweakers.net; 

 Buurtfans. Dit is de (werk?)titel van nieuwe online diensten door RTL Nieuws. Ze willen 

lokaal nieuws gerichter brengen: op basis van postcode. Deze en andere experimenten 

gaan binnenkort beginnen. Bron: Emerce; 

 2016 zal het jaar worden van de UHD-tv: voor het eerst gaan er dan meer verkocht 

worden dan de full-hd-tv’s. Bron: NU.nl; 

 Eindhoven is de stad van de electronica-patenten. Vrijdag 22 januari gaf het Eindhovens 

Dagblad weer een bericht over een bijzonder patent. SeeCubic heeft een techniek 

ontwikkeld waarmee 3D-kijken zonder bril mogelijk is. Ultra-D technologie genoemd. Na 

zes jaar werk (pionieren) is het af. Sony, Panasonic en Toshiba gaan de eerste tv’s met 

deze techniek in Azië verkopen. Binnenkort volgt een tweede productielijn zodat 12.000 

toestellen per maand van de band komen; 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Op 26 januari kwamen er nieuwe fastscan lijsten van Canal Digitaal beschikbaar. 

Tevens gaf de provider aan dat Eurosport 2 voor meer klanten beschikbaar is: vanaf 

het basispakket (ook met extra kaarten); 

 

 Een promovideo van Eutelsat voor de 9B laat zien dat er op Europa met diverse 

beams gewerkt wordt: noord-Europa, Duitsland, Griekenland, Italië. De 9 oost-positie 

wordt steeds belangrijker. De 9A hangt er al, de 9B is actief in maart. Samen stralen 

ze dan 350 tv-zenders uit. Bron: YouTube (29 januari geplaatst, de dag van de 

lancering, persbericht Eutelsat en bericht Spagepage.be); 

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Eutelsat verspreidt wereldwijd inmiddels 6.000 tv-zenders, een mijlpaal. Dit wist men 

17 februari trots in een persbericht te melden; 

 

 Op 29 januari plaatste Dr Dish weer een nieuwe uitzending op YouTube. In deze 

uitzending ging men in op de goede oude Alphacrypt-cam-module (2.15-5.30 minuut). 

Hierop is All for One-software op te zetten. Geen beperkingen die een aanbieder 

aanbrengt* meer met betrekking tot opnemen of doorspoelen. *Zoals de Duitse 

aanbieder HD Plus. Van 5:30 – 8:00 min.: de nieuwe Dual tuner van 

DreamMultimedia (Dreambox). In de reclame gaat het o.a. over de Gigablue X3. Van 

11:00 – 14:40 min volgt uitleg over een antenne van VU+, de ‘Sat > IP’, waarmee 

satellietsignalen omgezet worden in cq doorgegeven worden via IP-adressen. Deze 

gaan via de router hun weg vinden naar een smartphone, tablet of ontvanger; 

 

 Ook op 29 januari is het programma Wissen gepubliceerd met daarin antwoorden op 

vragen van kijkers over UHD-ontvangst, de C-band via Astra (zou SES plannen 

daarvoor hebben? Dr Dish: nee, ik verwacht meer van de Ka-band), de Slingbox in 

combinatie met een GigaBlue Quadplus en VU+ met OpenATV;  

 ‘Wie schrijft die blijft’ zullen de regionale omroepen gedacht hebben. Daarom hebben 

ze voor een tweede keer een brandbrief aan de Eerste Kamer gestuurd. Op de eerste 

hadden ze te weinig gehoor. Bron: Villamedia; 

 Staatssecretaris Sander Dekker heeft van de Eerste Kamer huiswerk gekregen. Op 1 

maart debatteert hij verder met de senatoren over de aanpassingen in de Mediawet. 

Diverse kamerleden vreesden voor de onafhankelijkheid. ‘Poolse toestanden’ werd al 

geroepen. Zo kreeg Dekker van de 50PLUS-senator het volgende verwijt: “recente 

benoemingen in bestuurs- en adviesfuncties in Hilversum: stuk voor stuk VVD'ers, 

partijgenoten van de staatssecretaris”. Op 17 februari stond een verwachting in de 

krant: de nieuwe Mediawet gaat het 1 maart niet halen; 
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 Sprietje op S4A: “Wil je voor alle satellieten precies weten of je vrij zicht hebt, dan 

moet je wachten tot 29 februari. ... Dan loopt de zon in Nederland precies achter de 

Clarkebelt door”; 

 Ook gaf Sprietje op S4A aan dat er een kerkhofbaan bestaat: 200 km boven de 

Clarkbelt kunnen satellieten worden gezet die aan het einde van hun levensduur zijn. 

Om daar te komen is ongeveer de brandstof nodig die anders gedurende drie 

maanden werd gebruikt om op de juiste plaats in de Clarkbelt te blijven. Zie ook de 

leuke cartoon die Sjaak(k) daaronder plaatste. Dit alles werd geplaatst in het kader 

van de (mogelijk) uitgevallen Amos 5; 

 Tweakers.net brengt een review in tien stappen van de nieuwe Philips-tv generatie: 

een 55 inch UHD-toestel met  Google Android 5.1 en Ambilight, de PUS7600. “Alle 

toeters en bellen die je maar kunt bedenken” schrijft Tweakers.net. Voor gamers is 

het toestel minder geschikt. We lezen dat er een DVB-S2-tuner aan boord is maar of 

deze ook de h.265-norm kan verwerken staat er niet bij. Ook bij de technische details 

op de Philips-site is het niet te achterhalen (idem hier). Op de Duitse site 4k evolution 

wordt wel de codec h.265 vermeld. De prijzen voor de 2016-toestellen zijn inmiddels 

bekend. De goedkoopste uhd-tv (43 inch) kost 799 euro, zie hier; 
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 De DVB-T-vergunning van KPN (Digitenne) loopt 1 februari 2017 af. Over enkele 

maanden wil het ministerie van EZ frequenties gaan veilen. Stel dat dit juli is, dan 

blijven er zeven maanden over om te werken naar een mogelijk nieuwe situatie. Te 

kort volgens KPN. Deze heeft daarom de minister gevraagd de vergunning met 

twee jaar te verlengen, tot 1 februari 2019 dus. Bron: Telecompaper. De veiling 

begint zonder bodemprijs, dus op nul euro. De NPO krijgt voor haar publieke zenders 

sowieso gratis een vergunning. Bron: Telecompaper; 

 

 Het einde van 3D is nabij. Samsung ondersteunt in nieuwe tv’s geen 3D meer. LG 

zou hetzelfde doen. Bron: TotaalTV;. Ook TPV (Philips) zou in de modellenreeks 

2016 geen ondersteuning voor 3D meer hebben, aldus een bericht op Tweakers.net; 

 

 In Duitsland is een rechtszaak geweest tegen iemand die card-sharing aanbood. 

Zoals we begrijpen is strafrechtelijk een voorwaardelijke straf uitgesproken. Civiel kan 

Sky Germany gaan procederen. Zie de TecTime-nieuwsbrief of hier bij S4A; 

 Vodafone en Ziggo gaan samen. Daarmee worden ze een geduchte concurrent voor 

KPN die ook de combinatie vast en mobiel aanbiedt. Hierdoor zou een forse 

besparing bereikt worden die weer ten goede komt aan… de consument. Bron o.a. 

Tweakers.net en Bright; 
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 We kennen al de antennes die er uit zien als een bloembak. Vlakke antennes in een 

bak te richten op een satelliet. Het bedrijf Kymeta komt nu met een platte antenne 

voor de Ku- en Ka-band. Onder andere geschikt voor in vliegtuigen of schepen. Bron: 

Tweakers.net. Er zijn ook testen gedaan op het dak van een auto. De antenne kan 

zowel ontvangen als zenden (internet). Uit een bericht van Kymeta blijkt de 

communicatietechniek te werken met satellieten van Intelsat. De mTenna van 

Kymeta is mogelijk ook geschikt voor thuis… al kennen we nog geen prijskaartje. 

Een demovideo is hier te vinden; 

 

 De NLO komt in 2018 met een nieuw type luisteronderzoek. De nieuwe 

meetmethode zou een trendbreuk betekenen. Invoeren kost echter veel tijd. Bron: 

NPO; 

 

 NPO Plus is thans een onderdeel van NL Ziet. Tegen betaling kun je programma’s in 

een hoogwaardige kwaliteit terugkijken. De NPO wil deze betaalde dienst voort gaan 

zetten in eigen beheer. Men wacht op goedkeuring door staatssecretaris Dekker en 

de Tweede Kamer. Dekker heeft het nu echter te druk met de wijzigingen in de 

Mediawet. Dit voorjaar verwacht de NPO toch een besluit. Gevolg is dat NPO Gemist 

(uitzending gemist) programma’s korter laat zien. Bij NPO Plus blijven programma’s 

tot een jaar na uitzending beschikbaar; 
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 O.a. De Telegraaf bericht dat er begin dit jaar gerechtelijke uitspraken zijn te 

verwachten in strafzaken tegen aanbieders van codes. Kabelbedrijven en tv-

aanbieders gaan het illegaal kijken dan harder aanpakken. Gegevens over 

aanbieders worden onderling en met justitie uitgewisseld. Ook NL Kabel bericht er 

over (zie Telecompaper); 

 

 Philips biedt compensatie aan mensen die plots hun smart-tv-functionaliteit kwijt zijn. 

Lees het hele verhaal op Tweakers.net. 

Reacties en vragen van lezers 

Alle uit Dokkem (“de meest noordelijke stad van Nederland” schrijft hij) meldt geen 

problemen te hebben met zijn Technisat Multytenne twin. Afgeregeld op Eurosport en History 

pakt hij 19, 23 en 28 oost. Voor regen heeft hij 7 cm boven de lnb een kapje geplaatst en de 

schotel zelf met autowas behandeld. Wat het regenkapje betreft: “Ik heb ook het idee, dat 

door de regenkap, er ook iets meer signaal wordt opgevangen, ik kan dit overigens niet 

bewijzen.” 

 
Van Bas kregen we de volgende reactie cq vraag binnen. 

“In de UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 1 stond een artikel over "VU+Duo, 

implementatie CIFS" van Jeroen. 

Nu heb ik daar een vraag over ik wilde die aanpassing ook aanbrengen maar vind in 

automounts.xml het volgende : 
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"<?xml version="1.0" ?> 
<mountmanager> 
<autofs> 
 <nfs> 
  <mount> 
   <active>True</active> 
   <hdd_replacement>False</hdd_replacement> 
   <ip>192.168.2.15</ip> 
   <sharename>MEDIA</sharename> 
   <sharedir>/DISKSTATION/video</sharedir> 
   <options>rw,nolock,tcp</options> 
  </mount> 
 </nfs> 
</autofs> 
</mountmanager>" 
. 
Waar dus bij options dit "<options>rw,nolock,tcp</options>" staat en niet 
"<options>rw</options>". 
Ik heb de change maar achterwege gelaten daar ik niet exact weet wat ik om zeep help als ik 
het wel aanpas. M.a.w. kan iemand hier meer duidelijk in verschaffen?” 
 
We hebben de vraag aan de oorspronkelijke tipgever Jeroen voorgelegd. Zijn uitvoerig 
antwoord: 
 
“Ik weet het niet. Op de eerste plaats: als er geen probleem is dan moet je het ook niet 
repareren. Ik heb toevallig ook een diskstation, en bij mij staat er:  
<cifs> 
 <mount> 
  <active>True</active> 
  <hdd_replacement>False</hdd_replacement> 
  <ip>192.168.xxx.xxx</ip> 
  <sharename>movie_DISKSTATION</sharename> 
  <sharedir>movie</sharedir> 
  <options>rw,nolock,sec=ntlm</options> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </mount> 
</cifs> 
 
en dat lijkt goed te werken. Merk vooral op dat er bij mij geen <autofs> en </autofs> en geen 
<nfs> en </nfs> maar <cifs> en </cifs> omheen staat. Dat maakt wel alle verschil! Bas 
gebruikt NFS, niet CIFS. Wat ",tcp" doet weet ik ook niet.  
Op zich is het logisch dat 2 Linux apparaten onderling NFS gebruiken, maar in mijn geval wil 
ik dezelfde shares ook voor Windows kunnen gebruiken, dus kies ik CIFS (Samba).  
Bovendien schijnt CIFS, na mijn modificatie, robuuster voor uitschakelen van de server te 
zijn dan NFS. En omdat mijn NAS bijna altijd uit staat kies ik dus weer voor CIFS.  
Hoewel de AutoFS van Bas daar ook weer beter voor is. Om een of andere reden heb ik 
nooit AutoFS kunnen activeren.  
Niks veranderen, zou ik zeggen.  Als je geen CIFS probleem hebt dan moet je het ook niet 
proberen op te lossen.  
Groeten, -- Jeroen (die veel minder van Linux weet dan je denkt)” 
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Van Fred kregen we een vraag over het Ziggo-boeket in Kanalenlijst Hans. Dit Ziggo-boeket 
is gebaseerd op Eindhoven en regio. Elders in Nederland kunnen er afwijkingen zijn, denk 
alleen maar aan de lokale omroepen. Fred deed altijd een kabelscan maar krijgt dan een 
extra Ziggo-boeket dat hij weer verwijdert. Zijn vraag: is er een snellere manier? Wij denken 
van wel. Ga in het Ziggo-boeket-Eindhoven staan. Via Menu/Instellingen/Zenders zoeken/ 
Handmatig zoeken voer je enkele gegevens in: een startfrequentie en Qam. Netwerk 
doorzoeken op ‘ja’ zetten. Geen zenders laten verwijderen. 
 
Weet je de startfrequentie niet meer? Zoek die op via de Ziggo-site. In feite krijg je dan de 
gegevens die je invult op een tv met een DVB-C-tuner en deze tv laat scannen. 
Het Ziggo-boeket van Hans wordt dan ‘bijgewerkt’. Vaak is dit voldoende. 

 
 

Hardwarenieuws 

DishPointer-app: zonder hoesje gebruiken + Satfinder Lite 

Klopt, een app is software, maar toch behandelen we een item over de DishPointer-app 

onder hardware. 

Vooraf: we hebben eerder geschreven over de DishPointer-app. Hiermee kun je op je 

smartphone (zowel iPhone als een Android-toestel) kijken of de schotel de gewenste satelliet 

kan ‘zien’.  

 

Sjaak(k) geeft op S4A een goede tip. Voor een zuivere meting is het belangrijk dat je de 

smartphone niet in een hoesje met metaal laat zitten. Metaal kan al zijn het klipje van de 

sluiting van het hoesje. Het kompas kan hierdoor worden verstoord. Ook: kalibreer je 

kompas voor je begint. Dit doe je door ‘achtjes te draaien’.  
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Een alternatief voor DishPointer is de app Satfinder Lite, te verkrijgen bij Google Playstore 

voor de Androids en bij iTunes voor de Apple’s. 

 

 

Dreambox Silicon Twin Tuner 

In het decembernummer van de UP/DOWNLINK hebben we uitvoerig stilgestaan bij een 

nieuwe gevoelige tuner, de Dreambox Silicon Twin Tuner. In het kort: van een single-tuner 

maak je een tuner A1 en A2. Je kunt dan meerdere zenders tegelijk opnemen. Uiteraard op 

dezelfde satpositie. 

Over deze tuner was op S4A een draadje gemaakt met meer informatie en discussie. Dit is 

sinds december goed aangevuld.  

Een demovideo is te vinden op YouTube (bijna 10 minuten). 
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Gigablue 

Op het Fieltshopforum staat een overzicht van handelingen voor Gigablue-receivers. Heb je 

een GB-receiver dan is deze link de moeite waard op te slaan. 

Van het installeren van een bootloader, van softcam tot het gebruiken van een 

afstandsbediening voor de Quad Plus. Hofleverancier is Sjekkie. 

 

Nog wat nieuws voor bezitters van een Gigablue receiver type Ultra UE en X3. Er is een 

nieuwe DVB-C/T dual tuner te koop. Zie onder andere hier. Dual: met één signaalbron (kabel 

of antenne) kunnen zenders op twee verschillende frequenties bekeken/beluisterd worden. 

 

 

VU+ met nieuwe tuner: Dual DVB-C/T2 

Sinds enkele maanden heeft VU+ een nieuwe tuner uitgebracht: de Dual DVB-C/T2. 

Geschikt voor kabel en aards in T en T2.  

Sommige VU+ ontvangers kunnen op het board twee tuners hebben. De dual-tuner kan 

intern worden doorgelust, dus zonder dat een externe loop moet worden gemaakt, aldus Rob 

van der Does. 
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Softwarenieuws 

BackUpSuite 

Weer een nieuwe versie op 14 februari met als we het moeten geloven grote aanpassingen. 

Zie hier. 

Change log: 
---------------------------------------- 
Git 92 14-02-2016 
Some big changes, at first now it is possible to maintain your backups from the plugin. 
With the blue button you are now able to delete the backups you want to get rid of. 
Please bear in mind that this only works for the backups created with this or any newer 
version of the BackupSuite. 
If you want to be able to do this also for your older backups then you'll have to move the file: 
imageversion  
from the data folder to the folder above (in the folder right under the folder 
/fullbackup_<model/<date_time>/ ) 
Big thanks to Tension for the changes 
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Also debugged a bit for the Solo4k, now you should be able to make a backup from the 
solo4k. There is still some work to do but for now it should work. 
Please remember: the solo4k backup can't be restored by the BackupSuite using the ofgwrite 
utility (yet). 
Thanks Findex for doing some testing with his Solo4k! 
 

Buienradar 

Een fix voor gebruikers van de app Buienradar staat hier. Onder andere voor mensen die 

geen OpenPLi gebruiken. 

E-Channelizer 2.2.0 

In de vorige UP/DOWNLINK hebben we bericht over het editprogramma E-Channelizer. 

Hiervan is versie 2.2 verschenen, zie hier. Een hele lijst veranderingen (verbeteringen) is hier 

te vinden. 

 

 

Gesproken Ondertitel (GO) app 

Er is een app verschenen die voor 12 Nederlandse (NPO 1, 2 en 3, RTL 4, 5, 7, 8 en RTL Z, 

Net5, SBS6, SBS9 en Veronica) en 7 Vlaamse (Één, Canvas, VTM, 2BE, Vitaya, VT4 en 

VT5) tv-zenders live de ondertiteling uitspreekt.  

De Gesproken Ondertitel (GO) app is zowel voor Android als Apple verkrijgbaar. De eerste 

vier weken gratis, daarna € 5,95 per maand.  
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De app is een uitkomst voor naar schatting 350.000 mensen met een visuele beperking en 

voor ruim 2,5 miljoen anderen met een andere leesbeperking zoals dyslexie. 

Bron: Medianieuws. Volgens de site gesproken-ondertitels.nl gaat het om een 

wereldprimeur. 

Kanalenlijst Hans, veel gestelde vragen 

Via ons e-mailaccount specials@detransponder.nl komen er ook reacties binnen op de 

‘Kanalenlijst Hans’. Te downloaden via menig forum of via onze site. Maar ook via OpenPLi, 

OpenATV en menig ander image. Zowel via de applicaties maar eenmaal geplaatst ook via 

de software-update. Handig, vooral voor niet-sat-hobbyisten. 

De meest recente kanalenlijst is van 15 februari. Daarin zit onder radio/audio een nieuw 

boeket:  

 

Dit gaf direct bij gebruiker Rick Hunter een goed gevoel: 

 

Er zijn meer opmerkingen en vragen. Zoals: waarom staan bepaalde zenders er dubbel in? 

Wel: het betreft wel dezelfde zendernaam maar niet dezelfde SID. Dat kan een oorzaak 

hebben: aanbieden voor bepaald abonnement. Daar Hans niet weet welk abonnement de 

gebruiker heeft staan daarom alle zenders bij elkaar. Wellicht vervelend maar je voorkomt 

dat een gebruiker geen beeld heeft. 

Verder zijn er vragen omtrent de kabelboeketten. Meer in het bijzonder Ziggo. Slechts één 

regio (Eindhoven/zuidoost Brabant) staat er in. Meer regio’s gaat helaas niet, dat geeft 

conflicten in de ontvanger. Als bijvoorbeeld NPO 1 HD in Eindhoven op frequentie A zit en in 

Rotterdam op B dan komt de receiver er niet uit en loopt vast. In het boeket staan nog wel 

veel lokale zenders. Het beste kan men via een scan van de kabeltuner, met invullen lokale 

startfrequentie en andere variabelen, het Ziggo-aanbod doorlopen. Vaak vindt er dan een 

goede match tussen de tv- of radiozender in het Ziggo-boeket met de lokale frequentie 

plaats. 

Zoveel mensen zoveel wensen. Wensen om bepaalde exotische zenders hoger te zetten. 

Sorry: de plaats is zo logisch mogelijk gekozen. Dat je partner uit Cuba komt moet niet de 

reden zijn dat op positie 1 Cuba Television komt… het blijft NPO 1 HD.  

De wens om streams uit luchtvaart, SAR (save and rescue) en amateurs op te nemen is wel 

ingewilligd. Ook proberen we weer bijzondere streams op te nemen zoals de vogelnestjes. 

Voor stream-wensen geldt: lever een werkende stream-url aan. Niet de url van de website. 

Op onze site staat een special hoe een stream-url te achterhalen. 

De wens om zenderlijsten zonder de streams uit te brengen: helaas. Dat is teveel werk. Er 

zijn er nu al vijf en het zouden er dan tien worden. De digitale ruimte die streams innemen is 
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niet zo groot. Als je ze niet wil: gebruik een settings-editor (DreamSet of DBE of E-

Channelizer) en verwijder de streams. Dat geldt ook voor andere verplaatsingen, maak de 

lijst je eigen. Kanalenlijst Hans is maar een ‘hulpmiddel’..! 

OpenATV 5.2 

OpenATV heeft versie 5.2 gelanceerd, als beta-image. Flashen is nodig. Meer informatie 

vind je hier, onder andere hoe je settings uit 5.1 kunt overzetten. 

 

OpenPLi 

Nieuws van OpenPLi. Dit image is thans ook beschikbaar voor de VU+ Solo 4K. De eerste 

resultaten zijn op het eigen OpenPLi-forum te lezen (zie hier) of natuurlijk op andere forums. 

Het team van OpenPLi is trots op hun eerst 4K-image (zie hier). Op 17 februari kwam er een 

driver-update van VU+ door. Bij het uitvoeren van een software-update komt deze mee. 

Ongetwijfeld ook bij andere images. Zo zagen we het bericht ook bij het VTi-image. 

 

 

 

Ook brengt OpenPLi thans voor een reeks van Zgemma-receivers images. Zie voor 

toelichting en commentaar dit draadje op het OpenPLi-forum. 
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Voor de Wetek ‘Play’ is er ook een image verschenen. Meer informatie over deze receiver 

via dit draadje op het OpenPLi-forum. Het zou gaan om een mediaplayer die een dual dvb-s 

of dvb-C/T2 ontvanger aan boord heeft. Standaard is de Kodi-software maar er kan ook 

Enigma-2 op geïnstalleerd worden. Op de site van Wetek staat dat men de officiële steun 

heeft van OpenPLi. Naast OpenELEC en OpenATV. 

 

 

 

Meer informatie over de Wetek Play onder andere hier. Scroll op deze pagina omlaag naar 

‘drescription’.  
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Secret Feed Installer, versie 2.2 

In de UP/DOWNLINK van december 2015 hebben we geschreven over het programma  

Secret Feed Installer. Een programma om eenvoudig een softcam te installeren in OpenATV, 

OpenDroid, OpenNFR, enzovoort, zie afbeelding hieronder.  

Inmiddels is versie 2.2 van dit programma te downloaden (zie hier). Als belangrijkste 

verbetering geeft bouwer Sjekkie aan: “Mogelijkheid om IPK files te kopiëren naar de TMP 

map van je ontvanger.” 

 

 

tiMote 

Van lezer Rudy kregen we de volgende tip over de app tiMote: “Een zeeeeeeeer handig 

programma (in mijn ogen het beste programma) om te streamen is TiMote (Android) op je 

smartphone (of tablet) installeren in combinatie met VLC.  

Ik heb dit met mijn Vu+ Solo 4K ontvanger geconfigureerd en ben er uiterst tevreden over.” 

Waarvan akte. Het programma is hier te downloaden. 
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Wat is er mis met OpenWebif? 

Met OpenWebif kun je op je pc/laptop/tablet je receiver ‘bestuderen’. In de url-balk van je 

internetbrowser type je het IP-nummer van je receiver in en drukt op ‘enter’. OpenWebif 

verschijnt met daarbij de kanalenlijst zoals deze in je receiver zit. 

Na het verschijnen van Kanalenlijst Hans van 18 januari 2016 kwam de melding op het 

OpenPLi-forum dat het programmeren van een opname niet meer werkte (de timerfunctie).  

Aan de linkerzijde van het OpenWebif-scherm zie je ‘STB controle’ met als laatste ‘Timers’. 

 

Als je op ‘Timers’ klikt gaat er een nieuw scherm open. Daarin zou onder ‘Kanaal’ de reeks 

zenders moeten komen. Maar er bleek nu letterlijk het woord ‘Niets’ te staan. 

 

Ligt dit aan de kanalenlijst? Nee, oudere teruggeplaatste hadden dit ook. Het probleem bleek 

ook al eerder gemeld. De lijst van 18 januari is door Hans niet op een andere manier 

gemaakt dan ooit.  

Ligt het aan de settings editor? Nee, DBE of Dreamset geven volgens satjunk hetzelfde 

resultaat. 

Op de satclubdag van 23 januari was PLi Core member Littlesat aanwezig. Deze vond het 

probleempje meteen een uitdaging. Hij snapte niet alleen het probleem maar kwam een dag 

later ook met een oplossing. Als je het bestandje service.py downloadt en installeert is het 

opgelost. Hulde aan Littlesat! 
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De Transponder 

Tijdens de clubdag van 23 januari kregen we drie gasten uit zuid-Limburg (Heerlen, 

Kerkrade). Een van de bezoekers was voormalig bestuurslid van de satclub FDSE. Een 

ander was PLi Core Member (we hebben al meer core members van PLi gehad). Wie weet 

wie de volgende clubdag aanwezig is… jij misschien? Kom gerust eens kijken in Apeldoorn. 

De eerstvolgende clubdag is zaterdag 27 februari van 11.00 tot 16.00 uur. 

Zie hier voor een totaaloverzicht 2016. 

Uitsmijters… 

In een vorige UP/DOWNLINK hebben we gemeld dat de VRT wegens bezuinigingen stopt 

met teletekst. De reden is in deze video te zien… 

 

1 februari 1958… wat gebeurde er toen? 

 

Meer wetenswaardigheden bij Spacepage.be op de geschiedenispagina. 
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