UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 4
Voorafje
Velen van jullie hebben de weg weten te vinden naar de website van De Transponder waar
het achterlaten van een e-mailadres je een berichtje geeft als er een nieuwe special,
Kanalenlijst Hans of UP/DOWNLINK is. Op 17 april stond de teller op 616. Tel daarbij de
vele downloads via forums op en we mogen rustig zeggen dat ons blad tussen de 700 en
800 lezers heeft. Dat is fijn. Daarom nogmaals de oproep een bijdrage aan te leveren, je
hebt een groot publiek met interesse in de satelliethobby.
Lees in dit nummer eens het verslag van een bezoek aan een radiomuseum te Reusel.
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 wéér een nieuw online audiostation van Radio Veronica. Op 1 april om 20.00 uur
begon Flower Power Radio, 24/7 in het teken van de grootste hits uit het flower powertijdperk: de late jaren zestig en vroege jaren zeventig. Bron: Radio Veronica en
Broadcastmagazine. Link naar online luisteren hier. Deze zender is toegevoegd aan
Kanalenlijst Hans van 22 april;



En op maandag 25 april werd nóg een online radiostation door Radio Veronica
gelanceerd. Ditmaal in samenwerking met de Buma. De naam: Buma ROCKS!. Tot en
met 4 juni is hier metal en hardrock van Nederlandse bodem te horen. Zie hier het
persbericht van Veronica;. Als je zelf de streamregel in je kanalenlijst wil plaatsen, deze
is het: http://live.icecast.kpnstreaming.nl/skyradiolive-SRGSTR16.mp3



Minder lokale omroepen, beter: geen. De lokale omroepen moeten opgaan in
streekomroepen. Aldus een convenant tussen de OLON en de VNG. De werknaam:
NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). Minimaal moet sprake zijn van een
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LTMA: Lokaal Toereikend Media Aanbod. Iedere dag nieuws verzorgd door een
professionele organisatie. Uiteraard laat deze zich bijstaan door vrijwilligers in de streek.
Zie de uitleg hier;



Zoals eerder al geschreven stopt de VRT met teletekst. Thans is er ook een datum
bekend gemaakt: 1 juni aanstaande. Wel blijven de pagina 888 en 889 actief voor
ondertiteling en spraakherkenning. Bron: VRT;
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Radio 538 brengt enkele dance-shows in maar liefst 16 landen via de ether ten gehore.
Het gaat om ‘Dance Department’ en ‘Global Dance Chart’. Het recentste land is China
waar de shows op FM in Shanghai worden uitgezonden. Radio 538 is daarmee de eerste
Nederlandse radiozender die zelf geproduceerde programma’s wereldwijd uitzendt via de
ether van nationale en regionale radiozenders. Bron : Nederlands Medianieuws;



Voor mensen die net in Nederland (als vluchteling/asielzoeker) gekomen zijn heeft de
NPO online de dienst Net in Nederland gelanceerd. Zie de eigen website. Deze biedt
niet alleen Nederlandse programma’s maar ook andere praktische informatie voor
nieuwkomers. Maar ook autochtone landgenoten kunnen vast nog wat leren…

Astra 19 oost
 Op 26 april waren er wijzigingen in frequenties gebruikt door Franse zenders;
 Ook kreeg het Duitse Family TV er een tweede frequentie bij, voorbode verhuizing?
Astra 23 oost
 INTV, Slowakije, fta.
 TV8, Slowakije, fta, andere freq.
Astra 28 oost
 True Crime (fta), Made in Bistrol, Made in Cardif, Made in Leeds, nieuwe frequentie
(code);
 BBC THREE, sd en hd, verdween;
 Insight HD, code;
 PBS America, nieuwe frequentie, fta;
 CNN HD, fta;
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Hotbird 13 oost
 Hip Hop TV, Polen, fta;



Al Jazeera English HD, fta;
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RAI4 HD, Ita, code;
ERT World Europe, Griekenland, fta, test;



Lalish TV, Arab, fta, test;




TIN TV, reli, fta;
Neu Jerusalem 2, reli, fta.

Kabel en Streams
 “We hebben goed nieuws: binnenkort is RTL Z bij Caiway te zien. Wanneer precies en
op welke zender laten we zo snel mogelijk weten.”, zo viel eind maart te lezen op de site
van Caiway. Op 22 april was er al een testuitzending, enkele dagen later begonnen de
echte uitzendingen;
 De Mediabox van Ziggo verbruikt veel energie, zelfs in stand-by (38 Watt). Dit is nog
eens door een gebruiker gesteld op het forum van TROS RADAR. De schrijver wil met
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meer consumenten een actie tegen Ziggo beginnen. Een van de reacties: de Mediabox
heeft meerdere stand-by-standen (2x hoog, midden, eco). Afhankelijk van de gekozen
stand werken functies;



Nieuw bij Ziggo: overal in NL terugkijken van programma’s. Dat kan via de Horizon Go
app. Bron: nieuwbrief Ziggo. Zie voor meer mogelijkheden op de Ziggo-site;



In Kanalenlijst Hans van 22 april zijn streams toegevoegd van Schiphol Airport maar
ook het kleinere Texel airport. Een stream van de ooievaar via Beleef de lente bleek niet
te plaatsen wegens het hebben van een ‘tijdcode’, wel Brusselse slechtvalken (met
vertraging). Ook zijn o.a. toegevoegd RTV Apeldoorn radio, LRM Radio, Centrum
Radio (Valkenswaard) en Radio Veronica Flower Power Radio. Streams Eerste en
Tweede Kamer gefixt. Ook: webcams van diverse NLse verkeerspunten.

Weetjes
Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten:


Binnenkort worden in Eindhoven weer televisies gemaakt. Het Chinese bedrijf HKC
produceert thans tv’s in Polen maar is daar niet tevreden over. De productie gaat naar
Eindhoven en wel naar de sociale werkvoorziening Ergonbedrijven. Hier worden dan
tussen de 100.000 en 180.000 tv’s per jaar geproduceerd. Begin mei beginnen de eerste
50 medewerkers aan de assemblage. Bron: Eindhovens Dagblad en Ergon;
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De RAI gaat enkele EK-voetbalwedstrijden in Ultra HD uitzenden. Daartoe is met
Eutelsat een overeenkomst getekend. Zie o.a. hier en hier;
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De Londense politie heeft samen met omroepen de strijd aangebonden tegen aanbieders
van IPTV. Er zou al een persoon zijn gearresteerd en 500 aangepaste ontvangers in
beslag zijn genomen, aldus TotaalTV;
Uit een onderzoek in 18 West-Europese landen blijkt dat thans meer mensen tv via IPTV
kijken dan via satelliet. Het aantal abonnementen op satellietproviders zou ook gedaald
zijn met 300.000 in drie jaar tijd (2012-2015). Bron: Telecompaper;
TecTimeTV heeft de rode knop-functie (HbbTV) iets aangepast. Na activering krijgt men
de keuze tussen live kijken of het archief. Zie DrDish Magazin 42 op ongeveer 5 minuten;



In de Staatscourant van 20 april (nummer 20198) is de aankondiging geplaatst van een
veiling van tv-frequenties. Tot 17 mei 14.00 uur mag men inschrijven. Bron:
Telecompaper;



Eutelsat plaatste op YouTube een promo van haar nieuwste satelliet, de Eutelsat 117
West B. Deze gaat zich voornamelijk richten op Latijns Amerikaanse landen (= het
zuiden van Noord-Amerika, midden Amerika en Zuid-Amerika);
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Stel je kijkt naar een kookprogramma en wil die speciale pan hebben. Dat kan binnenkort
(vanaf 16 mei) via Spott. Een app waarmee kijkers naar een VRT- of VTM-programma
via hun smartphone op een koopsite komen. Vooralsnog werkt het alleen bij de
kookprogramma’s ‘De keuken van Sofie’ (VTM) en ‘Dagelijkse kost’ (VRT/Eén). Later
worden er meer programma’s aan toegevoegd. Spott werkt op basis van geluid: de app
herkent dan het programma waar je naar kijkt (live of uitgesteld). Bron: Zita;

Reacties en vragen van lezers
In het vorige nummer stond dat Servus TV thans gecodeerd is. Rob van der Does merkt
terecht op dat dit alleen geldt voor de Oostenrijkse versie. De versie voor Duitsland is nog
fta, hetgeen Rob gelet op het AC3+ geluid fijn vindt.
Ook in Kanalenlijst Hans wordt dit gecorrigeerd. Mocht u dergelijke foutjes in de kanalenlijst
zien, geef ze door via specials@detransponder.nl. Dit hoeft niet voor dagelijkse wijzigingen
die via bijvoorbeeld KingOfSat te zien zijn.

We hebben Rob om een toelichting over dit AC3+ spoor gevraagd. Hij gaf de volgende
informatie: “Op de eerste plaats: AC3+ en DTS-HD kunnen niet via een optische kabel
worden weergegeven, daarvoor is de bandbreedte te laag. Via HDMI kan wel.
Op de tweede plaats: of AC3+ en DTS-HD worden weergegeven hangt af van de gebruikte
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STB. Niet alle hardware (driver-gerelateerd) ondersteunt dat.
Op de derde plaats: als AC3+ en DTS-HD worden ondersteund, wil dat nog niet zeggen dat
die audio-streams als zodanig worden doorgegeven. De mij bekende STB’s geven die
slechts door als ‘core’, d.w.z. als ‘gewoon’ AC3 en DTS.
In alle gevallen zal de gebruikte versterker (moeten) aangeven wat precies het inputsignaal
is; veelal gebeurt dat op een VFD.”
Zie ook Wikipedia over Dolby Digital Plus.
Over de nieuwe hdmi-versie merkt Rob van der Does op dat versie 2.0a (toevoeging letter
a) al geschikt is voor HDR.
We kregen een vraag van Henk over ontvangst in Portugal met zijn camper-ontvanger: “op
onze camper hadden we een ufo schotel en ook in sw Portugal een goede ontvangst op 19,2
gr. Nu heb ik een Teleco Voyager Plus gekocht met een enkele kop gekocht en op 23,5 gr.
65-70% ontvangststerkte. Met een regenbui is dit al snel minder. Welke lnb zou ik het beste
kunnen gebruiken voor een maximale ontvangst? Ik heb ook een duo lnb, is dit een betere
optie, of is de enkele kop beter en welke? De afstand van de voorkant van de LNB is nu 52,5
cm”.

Deze vraag hebben we aan deskundige Sprietje voorgelegd. Hij antwoordt: “Een schotel van
60cm breed is voor zuidwest Portugal wel heel erg aan de kleine kant om daar de Astra 23,5
mee te ontvangen maar je kunt wel alles optimaliseren om de ontvangst zo goed mogelijk te
krijgen.
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Zorg dat de skew van de lnb op 27 graden staat, dus als je naar de binnenzijde van de
schotel kijkt 27 graden met de wijzers van de klok meegedraaid.
Verder kun je een andere lnb nemen die beter presteert.
Vervang de Inverto Eco-lnb door een Inverto Black Ultra single. Waarschijnlijk zul je wel een
haakse F-connector aansluiting moeten gebruiken om er voor te zorgen dat de coaxkabel
niet in de knel komt.
Een dubbele kop presteert een stuk minder en zou ik je zeker niet adviseren. Een dubbele
kop heeft ook weinig zin omdat toch praktisch alle zenders die je via CanalDigitaal ontvangt
van de Astra 23,5 komen. Sprietje”

Afbeelding haakse F-connector:

Hardwarenieuws
Fernsehfee 2.0 Dualcore
In het vorige nummer beschreven we een IPTV-ontvanger. We zagen bij TecTimeTV recent
ook een ontvanger die IPTV en satelliet-ontvangst combineert, de Fernsehfee 2.0 Dualcore.
Uit de demonstratievideo blijkt dat deze ontvanger op Androïdbasis werkt. Apps kunnen via
Google Play dan ook geïnstalleerd worden. Maar ook zenderlijsten, zo blijkt uit de demo. Er
is een beperkte mogelijkheid intern iets op te nemen (time shift). Voor andere opnames zal
een usb-stick (vier usb-poorten) of externe harddisk aangesloten moeten worden.
Bijzonder aan deze kleine ontvanger is een reclameblokker. In het kanalenoverzicht ziet men
aan een rode punt dat een zender op dat moment een reclameblok uitzendt. Als je deze
zender kiest kun je blijven kijken of wachten tot de ontvanger overschakelt naar een ‘groene
zender’ (waar dan geen reclame op dat moment is). Na het reclameblok bij de ‘rode zender’
schakelt de ontvanger weer automatisch naar deze zender over.
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De verbinding met internet kan zowel vast als via een wifi-antenne.

Zie ook de site van Telecontrol.de over de Telefairy.
De prijs is volgens de demo € 149,-. Kijkers krijgen hier nog een korting van 30 euro op.
Op de site van Telefairy.com kan men zien dat versie 3.0 binnenkort uit is. Zie voor de
verschillen tussen 2.0 en 3.0 deze site.
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Hardware vergelijken
OpenPLi heeft op Wikipedia een pagina gemaakt waarin diverse moderne receivers
vergeleken worden.
Dit gaf Doglover inspiratie om een spreadsheet (voor LibreOffice of Excel) te maken met nog
uitgebreidere informatie, hier te downloaden. Hij schrijft: “door gebruik te maken van de dropdown arrows kun je selecties uit voeren. Meerdere selecties zijn mogelijk.”

MF90
Een speciaal type schotel is de Gregorian-schotel. Ooit door Philips toegepast. Deze schotel
geeft met geringe omvang een behoorlijke opbrengst door gebruik te maken van een hulpreflector. Ook de Wavefrontier T55 en T90 maken gebruik van een reflector.
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Helaas maakt Philips geen satellietschotels meer. Beter: Philips laat er geen meer maken. In
een uitzending van TecTime TV werd er een vraag over gesteld (zie hier, minuut 7 ev).
Presentator Dr Dish had een alternatief: de MF90. MF staat voor het merk Master Focus.
Zie hier. Onder andere hier te koop. Van dezelfde fabrikant waar Philips ze liet maken,
namelijk Fibo uit Noorwegen. De schotel was uitgebracht onder de naam Philips Nokia
Grundig Masterfocus en Kryselmayer. De schotel blijkt al jaren op de markt, zo blijkt uit een
bericht uit 2004.

Deze schotel kost thans ongeveer 190 euro. Een single lnb heb je voor 23 euro. Een usalsmotor, bijvoorbeeld de HH100 van STAB voor 100 euro. Zo heb je een stabiel draaibaar
systeem.
Wellicht is dit een beter alternatief dan een usals-motor op een 110 of 120 cm schotel. Deze
vangen immers meer wind. Maar ook gewicht van de schotel is belangrijk als de motor deze
van een uiterste oost- of weststand weer naar de nulpositie moet duwen. De MF90 weegt
ongeveer 12 kg. Een Triax 110 cm weegt 8,9 kg. Het zegt niet alles. Eerder ging bij een
redactielid een disecq-motor (Powerdeck 380) door windstoten kapot die een 120 cm schotel
van 8 kg moest bedienen (met Laminas OFS 1200 schotel). Wellicht moet je gewoon wat
geluk hebben… Reacties met eigen ervaringen meer dan welkom.

Softwarenieuws
dreamboxEDIT 6.1.0.0
dreamboxEDIT (DBE) is 28 maart met versie 6.1.0.0 gekomen. Via de site van DBE te
downloaden. Zowel voor Windows als Mac. Ook wordt er een pdf-file met een workshop
aangeboden.
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eSettings
Een nieuwe editor. Waarschijnlijk wordt dit de opvolger van DogSettings. We hebben het
programma nog niet getest. Wie niet wachten wil kan het hier downloaden en laat je ervaring
eens weten. Je kunt onder Dutch de Nederlandse taal kiezen, met dank aan Sjekkie.

IPTV-streams plaatsen
Streams met als file-bestand ‘m3u’ kunnen zowel met dreamboxEDIT (DBE) als DreamSet of
Putty geplaatst worden.
Op YouTube is een demo-video over het plaatsen in DBE. Ook voor Dreamset is er een
dergelijke video, al legt men het daar wat omslachtig uit. Gebruik je het programma Putty
dan vind je hier een demo-video.
In Dreamset is de optie ‘Import Video/Audio Stream (m3u)’ in de laatste versies ingebouwd.
Ga hiervoor in een boeket staan in een lege ruimte. Rechter muisknop klikken en je ziet de
optie in de pop-up staan.
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Op forums zie je soms bestanden staan met extensie ‘ts’ of ‘txt’. Helaas, we hebben nog
geen methode gevonden hier ‘m3u’ van te maken. Wie het weet: e-mail ons.
OpenATV
Er komt een versie 5.3 van OpenATV, sinds de paasdagen al te testen, zo bleek uit een
bericht op het ATV-forum: “Vielleicht findest du ja auch in den Feiertagen Zeit mit deinem
Receiver zu spielen, dann schau dir doch unser top aktuelles openATV 5.3 Image mit
GStreamer Version 1.8.0 an”.
OpenBlackHole
Speciaal voor VU+ ontvangers is er het image OpenBlackHole (OpenBH afgekort). Dit image
is thans bij versie 0.4, zie hier. Weten wat er nieuw is? Zie onder andere hier.

OpenPLi new look
De lente bracht bij OpenPLi een fris groen opstartscherm, mooi. Verder was er ook een
aanpassing mogelijk in de skin. Voor iedereen die vanaf 24 maart de nieuwe software er in
zet.
Naast de gewone hd-skin is er nu ‘nieuwe look’ met de veel strakkere PLi-FullhD en PLiFullNightHD-skin (Menu, Instellingen, Systeem, Skin selectie). Probeer eens. Opvallend: de
volumebalk zit er wel bij maar valt bij menigeen vaak buiten het beeld. Volgens bouwer
Littlesat zit de fout in de tv: beter instellen. Klopt: veel tv’s hebben een optie het beeldformaat
aan te passen: auto-fill, auto-zoom, film 16:9, breedbeeld maar ook ‘niet geschaald’. In ieder
geval een stand ‘neutraal’. Deze laatste stand zou je eens kunnen proberen.

27 april 2016 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag 17/22

UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 4
Het ‘wegvallen’ (beter: door overscan buiten het frame vallen) van het geluidsbalkje gaf bij
meer mensen problemen. Er werd zelfs een apart item voor gemaakt. Littlesat heeft ook een
testbeeld gemaakt (zie hier voor 1280 x 720)en zie hier voor 1920 x 1080). Via Menu,
Instellingen, Systeem, Testschermen te bereiken. Klik daar zes keer op OK. Als de pijltjes
helemaal te zien zijn (dus t/m de punt van de pijl) dan heb je de ware hd. Zo niet: pas de
instellingen van je tv aan.

Ook het HbbTV-logo in de EPG-balk ziet er nu moderner uit (half gekleurd rondje).

OpenPLi en Wetek Play
Bezitter van een Wetek Play? En je wil hier OpenPLi op installeren? Zie dan hier.

Een (technische) beschrijving van de Wetek Play is o.a. hier te vinden. Maar zie ook zeker
hier waar een bevinding staat en een link naar te downloaden software en een stap-voorstap uitleg met foto’s. Service van ‘hausi’ (Hans).
27 april 2016 specials@detransponder.nl www.detransponder.nl
pag 18/22

UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 4
Xtrend, nieuwe driver en kernel voor ET4000, ET8000 en ET10000
OpenPLi-nieuws voor ET-bezitters van een 4K, 8K en 10K: er zijn wat problemen met de
software voor de ET 4000, ET8000 en ET10000. Daarom is er een nieuwe driver en kernel
(zie hier). Maar deze loste niet alles op. Zo werkte HbbTV en blindscan nog niet. Ook werden
andere problemen met de update gemeld.
Zie ook de draad op het Xtrend OpenXTA-forum en hierna.
Laten we hopen dat alles bij de uitgifte van deze UP/DOWNLINK gefixt is.
Voor de Xtrend ET 4000, 8000 en 10000 is er ook een update van de kernel voor gebruikers
van het OpenXTA image. Versie 4.0.1 heeft aangepaste drivers. Zie hier voor meer
informatie. Een online update zou goed moeten werken (zie hier).

De Transponder
De eerstvolgende clubdag is zaterdag 28 mei van 11.00 tot 16.00 uur.
Zie hier voor een totaaloverzicht 2016.

Reusels Radio Museum
“Dein mee… op de radiogolven van het ruisend Reusels Radio Museum” staat op de folder
van de Stichting Het Radio Amateur Museum te Reusel (Noord-Brabant, tegen de Belgische
grens).
Normaal is dit museum de eerste zondag van de maand open (tussen 13.00 en 17.00 uur).
Zie echter de site voor afwijkende openingstijden. Men kan ook een afspraak op andere
tijden maken. Deze afspraak wordt dan gemaakt met Frans Driesens. In hart en nieren
verzamelaar van oude radio’s.
En met oud bedoelen we dan uitsluitend radio’s met buizen. Vanaf de eerste soort
radiolamp, om morsetekens te verzenden en versterken, tot radio’s (ontvangen/zenden) voor
in de loopgraven van WO I tot natuurlijk de radio’s die consumenten in huis hadden staan.
Niet de massaproductie, daarvoor kan men beter in Eindhoven naar het Philipsmuseum
gaan.
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Frans leidt je door zijn museum. Hij is tevens bestuurslid van een ruim 2.000 leden tellende
vereniging van radio-amateurs. Speciale aandacht gaat uit naar de door NSF gebouwde
ontvangers. Onder andere staat er een kortegolf-zender/ontvanger die gebruikt is om in
Nederlands Indië (18 meterband) de PHOHI te ontvangen. De NSF bouwde tussen 1923 en
1933. In die tijd kende Nederland wel 400 ‘bouwers’. Soms gewoon een meubelmaker of
smit met wat tijd over... Ze staan allemaal opgeschreven in een boek van Frans Driesens.
NB: de eerste radio(ontvanger) van Philips is ‘pas’ in 1927 geproduceerd.
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Behalve radio’s staat er meer electronica: een professionele bandrecorder, een jukebox met
een band (met 81 stereosporen), een opname-apparaat op draad (voorloper dictafoon), een
opname-apparaat op een magnetisch flexibel schijfje (eerste floppy-disk!) en nog veel meer.
Dus… mocht door bovenstaande geïnteresseerd zijn geraakt en je bent in de buurt zijn, ga
er eens kijken!
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Uitsmijter…
In maart vertelde Hans aan iemand dat een van zijn hobby’s maken van kanalenlijsten is. Die
persoon zocht toen op zijn ‘schone’ pc via Google op ‘Kanalenlijst Hans’. De eerste getoonde
suggestie is…

Een logische verklaring: de kanalenlijst van Hans komt in menig forum voor en zal dus vaker
door Google worden gevonden. De lijsten staan o.a. in de forums van OpenPLi,
OpenSat4All, Zenderlijsten en Dreamboxsupport. Ach…
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