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Voorafje 
 
Juli. Voor het ene redactielid even vakantie, voor een ander lid verhuizing, voor ons 
allemaal: hoge temperaturen… maar we konden het toch niet laten te werken aan dit blad.  
 
Met deze keer naast de gebruikelijke nieuwsrubrieken veel hardware-nieuws over 4K-
ontvangers. En als softwarenieuws de vernieuwde Weerinfo-app. 
 
Fijne vakantie als je nog gaat. 
 
Reacties op dit nummer zijn van harte welkom via specials@detransponder.nl  
De redactie (Emiel, 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 

 SES Belgium krijgt als het aan mediaminister Sven Gatz ligt geen eigen radiozender. 

Radio VIER zou concurrent worden van de twee zenders van Medialaan (Joe FM en 

Qmusic) en Nostalgie (eigendom van twee uitgevers). Volgens de minister is er naast de 

bestaande VRT- en commerciële zenders nu geen plaats. Mogelijk in 2022 als 

overgestapt wordt naar DAB+. Bron: De Morgen; 

 

 Staatssecretaris Dekker wil af van het minimale tv-pakket van 30 zenders, dit schrijft hij 

aan de Tweede Kamer. Dekker wil dat de tv-kijker in NL zelf zijn zenderpakket kan 

samenstellen, zeg maar ‘à la carte’ (zie hier). Dit na een onderzoek (Televisie à la carte) 

door het Commissariaat voor de Media, in opdracht van het ministerie van OCW. Kijkers 

zijn over het algemeen tevreden en willen alleen kiezen als de prijs gelijk blijft of daalt. NL 

is met het wettelijk minimum van 30 zenders uniek in de wereld. In vergelijking met 

andere Europese aanbieders blijkt echter dat tv à la carte niet veel voorkomt; 

 

 Na 27 jaar stopt Sky Movies UK. De elf zenders gaan door onder de naam Sky Cinema. 

Deze zal in combinatie met Netflix een breder pakket films gaan aanbieden. Bron: 

Digitalspy; 

 
 TecTimeTV komt lineair terug via de Astra (19 oost nemen we aan). Dr Dish deelde dit 

als volgt mee: “Liebe Zuschauer, danke für die Geduld, die Sie für Tectime TV 

aufgebracht haben. Die Zeit des Aufbaus weiterer Verbreitungswege ist abgeschlossen 

und wir können uns nun wieder dem linearen TV via ASTRA widmen. 

Ab Anfang August 2016 können Sie uns wieder als lineares TV-Programm empfangen. 

Hier schon mal die Empfangsparameter: 12.633, Horizontal, Symbolrate: 22.000, FEC: 

5/6, DVB-S2, Kennung: Tectime TV. Was hat sich geändert? Wir fahren etwas weniger 

Bandbreite, doch dafür können wir nun endlich bei Bedarf live senden und werden dies 
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auch tun. Fragen und Kommentare bitte an info@tectime.tv. Herzlichst, Ihr Dr.Dish”. 

Wanneer? Onbekend. Op 12633 H zitten vele zenders, dus de beperkte bandbreedte 

klopt in ieder geval. 

 

Astra 19 oost 

 Zee One in sd en hd, fta; 

 

 TecTimeTV opgenomen in een platform, zie ook elders in dit nummer; 

 Al Jazeera English HD, fta; 

 

 Veel wijzigingen in Franse (gecodeerde) zenders; 

 Sky Arts HD Germany, begon 21 juli om 21.00 uur, code; 

 Vier zenders uit Indonesië en vier uit China, gecodeerd in Nagravision 3. 

 N24 Doku, fta, test, start in de herfst. 
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Astra 23 oost 

 M7 nam op 22 juni een nieuwe transponder in gebruik: 12090 V (S2, 29900, 2/3, 8PSK). 

In eerste instantie met enkele zenders en even later al tot 20 voor Tsjechië, Nederland en 

België. Op S4A ontspon zich een discussie waarom M7 dit deed en wat het verschil is in 

de waarden van bestaande en deze nieuwe transponder. Wellicht waren er voor enkele 

zenders toch teveel klachten na aanpassing van de oude transponders (FEC 5/6, op 

nieuwe weer 2/3). Volgens Sprietje kan dit bij regen wel eens beter uitpakken. Op 4 juli 

plaatste Canal Digitaal op haar site deze mededeling: “Om de ontvangstkwaliteit te 

verbeteren verplaatst CanalDigitaal per 1 juli TV Oranje, iConcerts, Brava HD en Nat Geo 

Wild HD van transponder 3226 naar transponder 3220. Deze zenders blijven tot 10 

augustus ook beschikbaar op transponder 3226.”; 

 

 Op 4 juli werden de regionale Omrop Fryslân, RTV Oost, Omroep Gelderland en RTV 

Noord gecodeerd. Ze maken thans onderdeel uit van het Basis HD-pakket; 

 Overige wijzigingen: Syfy en 13TH Street verdwenen, net als NPO Humor en NPO Doc. 

Deze zenders worden nergens meer doorgegeven. Canal Digitaal plaatste daarvoor in de 

plaats 192TV (Basis HD) en NPO Politiek (24/7). NPO Politiek wordt tijdens het 

zomerreces tijdelijk vervangen door NPO Sport. NPO Best en NPO Z@pp Extra delen 

een kanaal: Best van 20.00 tot 06.00 en overdag Z@app Extra. Penthouse sd verdween 

om plaats te maken voor Penthouse HD 1 en HD 2 (Entertainment-pakket). Deze 

erotiekzenders worden ook door TV Vlaanderen en Online.nl aangeboden; 

 Markiza Int., Slowakije, code. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.sat4all.com/forums/topic/353781-nieuwe-transponder-van-canaldigitaal/?p=2386792
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http://www.totaaltv.nl/nieuws/23476/npo-sport-vervangt-tijdelijk-npo-politiek.html
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Astra 28 oost 

 GINXeSports, entertainment, code; 

 Eman Channel, Arab, reli, fta; 

 

 Heart Summer, muziek, fta; 

 

 Diverse wijzigingen bij Sky UK, vooral in de hd-zenders; 

 POP MAX, jeugd, fta; 
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 De BBC zal haar ‘red button-kanalen’ tijdelijk uitbreiden, aldus TotaalTV. De BBC 

gebruikt deze extra zenders bij grote evenementen. De komende uitbreiding zal 

gebruikt worden voor de Olympische Spelen. Frequenties: 10743 H, 10862 H, 10876 

V. Allen: S2, 8PSK, 23000, 2/3. Testuitzendingen zijn nu al te zien. In Kanalenlijst 

Hans die begin augustus uitkomt zijn de kanalen te vinden in het boeket Engeland, 

bijna achteraan. 

 

 

Hotbird 13 oost 

 BabyTV verdween; 

 Bayyinat, Libië, fta; 

 

 Kurdsat News sd, fta; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Iran5 TV, fta; 

 

 Alaraby2 HD, fta; 

 Opera 1, 2 en 3, muziek/cultuur, fta. Zie hier voor de site; 
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 Didgah TV, fta; 

 

 Channel Yek TV, fta; 

 

 

Kabel, Terrestial en Streams 

 Ziggo paste 1 juli e.e.a. aan. BBC First HD, Food Network en Fine Living werden 

toegevoegd, net als erotiekzenders Penthouse HD 1 en 2 en Secret Circle. Ook werden 

zenders verplaatst, zoals Meiden van Holland Hard. MvH Soft verdween, net als 

13THstreet en Syfy. Ziggo adviseert opnieuw te scannen. De wijzigingen zitten in 

Kanalenlijst Hans van 2 juli. 

mailto:specials@detransponder.nl
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Weetjes 

Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten: 

 De NPO is van plan meer te gaan doen met HbbTV. De ‘rode knoop-functie’ moet kijkers 

gaan leiden naar meer verdiepende programma’s of extra materiaal. Uitzending Gemist 

moet meer ontdekken worden dan terugkijken. Eind dit jaar komt er een campagne om 

de kijker te wijzen op HbbTV. Dit vertelde NPO-ceo Henk Hagoort op het Mediapark 

Jaarcongres. Bron: Emerce; 

 

 De NOS wil een speciaal YouTube-kanaal voor de jeugd. De naam: Mashup – approved 

by the NOS. Bekende vloggers kunnen hier ‘het nieuws duiden’. Bron: AD; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Het aantal (land)antennes blijft groeien in Nederland. Men zou verwachten dat de groei 

alleen in het 4G-netwerk zit maar ook in de netwerken ‘daaronder’ (gsm, LTE) wordt nog 

geplaatst. Volgens het Antennebureau waren er eind mei 41.950 antennes, een toename 

van 260 ten opzichte van april 2016; 

 

 TecTimeTV heeft een nieuwe manier om haar programma’s (in hd) op de tv te brengen: 

Multithek. Het kanaal TecTime is vervallen. Op Astra 19 oost is op transponder 12633 H 

verschenen: ‘multithek (internet)’. TecTimeTV is hier thans onderdeel van. Als men 

multithek kiest volgt dit scherm: 

 

Nodig is dus een tv die verbonden is met internet en met optie HbbTV. Rode toets indrukken 

waarmee je in een vervolgscherm komt. Daar is meer te zien dan TecTimeTV alleen: 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.antennebureau.nl/actueel/nieuwsberichten/2016/aantal-antenne-installaties-op-31-mei-2016
https://www.multithek.de/
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 Donderdag 30 juni zond RTV Noord-Holland een reportage uit over feedhunter Rini. Wie 

wil kan deze hier nazien. Eerder hield hij bij De Transponder tijdens een open dag al een 

presentatie (zie hier); 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 KPN houdt haar vergunning voor DVB-T. Onder de naam Digitenne bekend. De 

vergunning gaat 1 februari 2017 voor maar liefst dertien jaar in. Deze lengte zal te maken 

hebben met de kosten gemoeid met het invoeren van DVB-T2 als nieuwe techniek. Het 

Agentschap Telecom maakte de gunning op 1 juli bekend; 

 

 RTL Nederland heet sinds 4 juli: RTL. Compleet met een nieuwe huisstijl. Rebranding 

heet dat in een promovideo. Meer informatie via het RTL-persbericht; 

 

 TV Vlaanderen bestaat tien jaar. Daarom is er een actie: tien maanden voor tien euro;. 

Dit geldt voor de pakketten Basic Light, Basic en Basic+; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Hagees vindt het lastig de elevatie van grotere Triax-schotels in te stellen (zie hier). 

Sprietje en anderen geven een reactie. Een van de reacties komt van Satkijker, een ware 

hobbyist zo blijkt ook uit dit item waarin hij sleutelt aan een combinatie Channel Master 

180 met een polarmount en meteen maar een verwisselbare lnb-houder (C, Ku en Ka-

band). Met een DG380-rotor kan naar inclined orbit-satellieten worden bijgestuurd. Leuk 

item om verder te scrollen en de vele foto’s te bekijken; 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Flixtape is een nieuwe dienst van Netflix. Abonnees kunnen drie tot zes series, films of 

documentaires op een playlist zitten en deze delen via Twitter, Facebook of e-mail. Bron: 

Telecompaper; 

 De Stichting Kijkonderzoek heeft cijfers over ons kijken in de eerste helft van 2016 

gepubliceerd. In 87% van de gevallen kan men digitaal kijken op één of meer toestellen. 

Een groei in connected-tv’s (verbinding internet), een afname van verbindingen via 

dongles van 13,2 naar 12% (voor AppleTV of Chromecast). Het complete rapport is hier 

te downloaden; 

 

 De macht van Erdogan gaat ver… de Turkse mediawaakhond RTUK heeft na de 

mislukte coup de uitzendlicentie van diverse radio/tv-zenders die zouden zijn gelieerd 

aan de oppositie ingetrokken. Bron: Villamedia; 

 Indien je op sommige Turkse zender geen beeld hebt… de oorzaak kan ook liggen in de 

couppoging. Technische apparatuur voor uplinken is beschadigd, aldus Totaal TV; 

 Funai stopt deze maand met de productie van VHS-recorders. Daarmee rolt de laatste 

recorder die ter wereld wordt geproduceerd van de band. Bron: NU.nl; 

 22 Juli is in Boom (bij Antwerpen) Tomorrowland van start gegaan. SES verzorgt 

verbindingen naar vele landen in de wereld. Een deel zal via de UHD-zenders worden 

uitgezonden, ook hier te ontvangen. Bron: SES. 

 

Reacties en vragen van lezers 

In het item over nieuwe ‘4K-hardware’ meldt WTE op het OpenPLi-forum:  

 

Wij waren er niet en nemen dus gevoeglijk aan dat WTE het goed gezien heeft, dank. Tech 

bevestigt de aanwezigheid van de 4K Mut@ant. 
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http://www.detransponder.nl/
http://www.telecompaper.com/nieuws/netflix-biedt-flixtape--1153589?
https://kijkonderzoek.nl/
http://www.emerce.nl/nieuws/veertig-procent-huishoudens-connected-tv
https://kijkonderzoek.nl/images/Persberichten_algemeen/160719_Persbericht_TV_in_Nederland_1e_helft_2016.pdf
https://kijkonderzoek.nl/images/Persberichten_algemeen/160719_Persbericht_TV_in_Nederland_1e_helft_2016.pdf
https://www.villamedia.nl/artikel/licenties-turkse-radio-en-televisiestations-ingetrokken
http://www.totaaltv.nl/nieuws/23569/uplink-turksat-fors-beschadigd.html
http://www.nu.nl/opmerkelijk/4296799/laatste-fabrikant-van-videorecorders-stopt-tegenvallende-verkopen.html
http://www.ses.com/4233325/news/2016/22361764
http://forums.openpli.org/topic/41760-updownlink-2016-nummer-6-22-juni/#entry553614
http://forums.openpli.org/topic/41760-updownlink-2016-nummer-6-22-juni/#entry553634
http://forums.openpli.org/topic/41760-updownlink-2016-nummer-6-22-juni/#entry553634


        UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 7                    
 

24 juli 2016     specials@detransponder.nl          www.detransponder.nl          pag 15/25 

 

 

 

Rob vd Does corrigeert ons nog op de VU+ Uno 4K: “een kleine aanvulling: op pagina 17 

geef je aan dat de UNO-4k één FBC tuner heeft, en de Ultimo-4k drie stuks. De aantallen die 

jij noemt zijn echter tunerslots. De bijbehorende FBC-tuners zijn dual tuners. M.a.w.: de 

UNO-4k heeft 2 FBC-tuners, terwijl de Ultimo-4k er 4 kan hebben (plus nog een 'gewone' 

(dual-)tuner).” Maar… dan mengt Erik zich in de discussie: “Rob, het ligt niet zo simpel. De 

solo4k heeft één FBC tuner, de Uno ook, de Ultimo zal er twee kunnen hebben. Het aantal 

fysieke ingangen staat helemaal los van het aantal tuners (demodulators) in een FBC-set. Je 

zou ook een FBC tuner-set kunnen maken met één ingang (en die zullen ze voor DVB-C 

FBC tuners waarschijnlijk ook hebben) of juist met acht (maar dat zie ik niet zo snel 

gebeuren, een beetje onzinnig).” En zo ging het verder. 

Een tip van John, gebruiker van een Gigablue Quad, omdat het fout ging bij omschakelen 

naar radio: “Ik kreeg problemen nadat ik op mijn Gigablue Quad+ Openmips 5.3 had 

geïnstalleerd. Bij het omschakelen naar ‘radio’ ging de boel hangen en uiteindelijk in de 

restart. Ik had een aantal dingen geprobeerd (fact reset en dan weer opnieuw 5.3 erop e.d.). 

Nu heb ik zojuist Openmips 5.3-gbquadplus-20160622 erop gezet en die loopt goed. Bij de 

install wizzard kreeg ik zelfs de vraag of ik softcam wilde instaleren met een waarschuwing 

erbij. Uiteindelijk heb ik de softcam toch met de hand moeten installeren maar misschien had 

ik de vraag verkeerd beantwoord in de opwinding van het moment.” 

Dank voor jullie reacties. Wil je ook reageren? E-mail naar specials@detransponder.nl. 

Hardwarenieuws 

4K-receiver-overzicht 

Druppelsgewijs komen er ontvangers op de markt voor 4K. Welke te nemen? Een overzicht 

van een aantal ontvanger met de H265-codec aan boord kun je hier vinden. Scroll naar 

beneden voor aanvullingen. 

 

DM 520 

De eerste tekenen van de Dreambox 520 zijn gespot, zie onder andere hier bij OpenATV. 

Maar nog niet op de site van DMM. OpenATV heeft er sinds 21 juli een image voor. 

Een trailer kun je vanaf deze link starten. Daaruit kan opgemaakt worden dat de DM 520 

over een H.265/HEVC codec beschikt (voor T2 ontvangst naar de nieuwste norm). Eén 

smardcartreader, twee 2.0 usb’s, hdmi 1.4a en een S2 tuner (mpeg-2, H.264, het is geen 4K-

receiver) of C/T2-tuner. Vaste, dus niet verwisselbare, tuners. Meer informatie hier. 
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Op Duitse sites wordt de DM 520 voor rond € 139,- aangeboden. Zie als voorbeeld hier en 

hier. In Nederland ook of voor een tientje meer (zie hier). 

NB: de DM 520 heeft wel een slot voor kaarten (interne kaartlezer) maar geen CI-slot waar 

een cam-module in kan.  

 

DM 900 Ultra HD 

Er komen steeds meer details naar buiten over de 4K-receiver van Dreambox, de DM 900 

Ultra hd. Zie voor de technische specificaties hier. Daar is ook een folder te downloaden. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.satking.de/Empfangstechnik/Satelliten-Receiver/HDTV-Receiver/Dreambox-DM520-HD-E2-Linux-PVR-HDTV-Sat-Receiver-ohne-HDD.html
http://www.satkontor.de/dreambox-dm520-hd-pvr-hdtv-dvb-s2-sat-receiver.html
https://astrasat.nl/dreambox-dm520-hd.html
http://www.bombeeck-digital.nl/dreambox-dm520-hd-dvb-s2-black-usb-pvr-ready-08-2016
https://astrasat.nl/dreambox-dm520-hd.html
https://www.sat4all.com/forums/topic/353875-nieuw-dm900-ultrahd/page-2#entry2389316
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AX 4K-box HD51 

Onder dit type heeft AX een hele reeks 4K-receivers uitgebracht. Een met één S2-tuner, een 

andere met twee S2-tuners, met een C/T/T2-tuner en met twee van die tuners of tot slot een 

combinatie van een S2 met een C/T/T2-tuner. Zie hier voor een overzicht. Prijstechnisch 

interessant: onder de € 300,-.  

 

Wat krijg je daarvoor? Een Enigma-2-ontvanger. Groot geheugen en sterke processor. 

Snelle volledige herstart in 47 en in 3 seconden Enigma-herstart.  

 

Opnames mogelijk via usb (een voor, twee achter: 2.0 en 3.0) of 2,5” harddisk. De tuners 

zitten niet vast, dus later altijd nog een S2-tuner voor een C/T/T2-tuner te wisselen. Hier een 

promo op YouTube. Of hier. 

Voor deze ontvanger is OpenATV beschikbaar. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://efe-multimedia.de/ax-4k-box-hd51-uhd-e2-linux-receiver-hybrid-sat-enigma2-quadbox-triplexbox_5
https://www.youtube.com/watch?v=aE3qaoVvrVc
https://www.youtube.com/watch?v=_TZmKLD_3zQ
http://www.opena.tv/downloads/?s=51b311946914e28227e39abb4307d309
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Leverbaar vanaf juli 2016. Een product van EFE-Multimedia, ook te vinden op Facebook. De 

HD51 is overigens niet de enige 4K-receiver die EFE-Multimedia brengt (zie hier). 

Oproep: wie heeft ervaring met deze ontvanger en wil/kan er iets overschrijven? Ervaringen 

van anderen zijn o.a. op het OpenPLi-forum of het OpenATV-forum te lezen. De AX HD51 is 

uit dezelfde familie als de Mut@ant. Dus wellicht komt er ooit ook een OpenPLi-image voor. 

Zie echter vooral het item hierna over de Mut@ant HD51! 

Mutant HD51 

De firma Bombeeck meldt ons dat de Mutant HD51 vanaf 20 juli op voorraad is. Ook elders 

is deze ontvanger thans te koop. Van deze 4K-ontvanger wordt veel verwacht. OpenATV 

kwam op 3 juli met een image. Ook OpenPLi heeft er sinds 6 juli een image voor 

(beschikbaar vanaf 20 juli).  

De HD51 wordt het paradepaardje van Mutant genoemd…  

 

Standaard zit er 1 DVB-S2 tuner (plug & play) in. Optioneel kan een tweede tuner (S2 of 

C/T/T2) worden bijgeplaatst. Intern is ruimte voor een 2,5 inch harddisk. 

De HD51 heeft de H.265-codec en kan later (met nieuwe software die wordt verwacht) ook 

overweg met 4K-video’s van YouTube. Snelle starter en laag energieverbruik. Dat 

verwachten we ook van een moderne receiver. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://efe-multimedia.de/
https://www.facebook.com/efemultimedia
http://efe-multimedia.de/HEVC-265-Receiver
http://forums.openpli.org/topic/41648-ervaringen-anga-2016-inz-uhd-receivers/#entry551893
http://www.opena.tv/ax-hd51-uhd-e2/25046-ax-4k-box-hd51-e2-linux-receiver.html
http://www.bombeeck-digital.nl/mutant-hd51-4k-hevc
http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=mutant51
http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=mutant51
http://openpli.org/download/mutant/hd51/
http://forums.openpli.org/topic/42016-vu-ultimo-4k/page-2#entry563546
http://www.bombeeck-digital.nl/mutant-hd51-4k-hevc
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De HD51 is een moderne ontvanger. Gebouwd met ‘armel architectuur’ (ARM processor, 

opvolger MIPS-processor, zie ook hier). Nadeel is dat hier geen CCcam op draait. Wel 

Oscam. Hetzelfde zagen we al bij de VU+ Solo 4K die eerder dit jaar uitkwam.  

Zie ook hiervoor bij AX51. De Mutant is sinds half juli leverbaar, zo meldt een klant in 

Duitsland op het OpenATV-forum. Vragen en antwoorden vind je hier. De HD51 heeft 2160p, 

als we op dit bericht mogen afgaan. Ook in dit bericht enkele ervaringen. En op dit Engels 

forum. 

Een Nederlandstalige brochure is hier te downloaden. 

 

 

Edison OS Mini+ 

Ook het merk Edison komt met een 4K-Enigma2-ontvanger (= met codec H.265 HEVC aan 

boord). Het gaat om de OS Mini+. Lees hier meer. Een hdmi-aansluiting versie 1.4a. Ook is 

er een RS232-poortje. Daarvoor is een aparte verbindingskabel meegeleverd.  

  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forums.openpli.org/topic/42016-vu-ultimo-4k/#entry556933
http://www.opena.tv/mut-nt-hd51/25736-mut-nt-ultra-hd-model-hd51-22.html#post240790
http://www.opena.tv/mut-nt-hd51/27060-hd51-fragen-und-antworten.html
http://www.opena.tv/ax-hd51-uhd-e2/26999-uhd-tv-am-hd51-getestet-mit-status-bei-2160p-4.html
http://www.opena.tv/mut-nt-hd51/27089-mut-nt-hd51-4k-hevc-erste-erfahrungen-3.html
http://www.world-of-satellite.com/showthread.php?52500-mutant-4-k-receiver
http://www.world-of-satellite.com/showthread.php?52500-mutant-4-k-receiver
http://www.bombeeck-digital.nl/lanotattachments/download/file/id/686/store/1/hd51-specs-ver1.1.pdf
http://edision.de/produkte/os-mini/os-mini-dvb-s2t2c/


        UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 7                    
 

24 juli 2016     specials@detransponder.nl          www.detransponder.nl          pag 20/25 

 

 

 

Er zit één tuner in die zelf kiest uit S2, T/T2 of C. Wifi en Bluetooth aanwezig. Als image 

noemt Edison zelf OpenATV. Ook OpenVix ondersteunt deze receiver net als OpenPLi, maar 

let op: bij alle drie staat thans de OS Mini, niet de OS Mini+. Deze zal nog wel volgen, 

OpenPLi heeft dit aan ons bevestigd. De ontvanger komt deze maand (juli) op de markt. 

 

 

Ook voor feedhunters lijkt dit toestel interessant: goede blindscan-functie, aldus Crazy Sat. 

 

 

VU+ Duo condensatorprobleem 

Een bekend probleem bij een bepaalde serie van de VU+ Duo: uitval door kapotte 

condensator, vaak kennelijk de C807 of IC AOZ1021 maar ook nu gemeld wordt de C848 als 

de eerste twee genoemden niet de oorzaak zijn. Lees er meer over bij bijvoorbeeld het S4A-

forum of bij het OpenPLi-forum en in de special die we er over maakten. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.opena.tv/downloads/25-edision-images/
http://www.openvix.co.uk/index.php/downloads/edision-images/
http://openpli.org/
https://www.sat4all.com/forums/topic/353353-welke-van-de-3-is-de-beste/page-2#entry2387977
https://www.sat4all.com/forums/topic/337901-problemen-met-slechte-ontvangst-hd-opgelost/?p=2211750
https://www.sat4all.com/forums/topic/337901-problemen-met-slechte-ontvangst-hd-opgelost/?p=2211750
http://forums.openpli.org/topic/41588-vu-duo-ontvangt-235-niet-meer/page-2#entry554466
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2012/10/Alles-over-het-VU-Duo-condensatorprobleem.pdf
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VU+ Solo 4K 

Zoals zo vaak: als een apparaat net op de markt is betaal je de hoofdprijs als early adopter. 

Daarna daalt de prijs. Zo kwam de Xtrend ET9500 in 2012 uit voor ruim 420 euro. De 

restanten zijn op internet nu voor ongeveer 170 euro te koop. De recent uitgekomen VU+ 

Solo 4K maakt al rap een duikeling. Van in de 500 euro naar (net) onder de 400 euro. 

Google maar eens. Kennelijk ziet men de concurrentie ook met 4K-receivers uitkomen. De 

VU+ 4K is dan niet meer zo uniek. 

 

Xtrend ET12000, snelle starter 

Op het Xtrend-alliance-forum heeft iemand video’s gezet waarin te zien of hoe snel de 

ET12000 een Enigma-herstart doet en hoe snel een complete reboot. Voor de Enigma-

herstart is het een kwestie van seconden, voor de reboot ongeveer 25 seconden. Snel! 

 

Maar… is deze wel te koop? Volgens WTE is het een model dat speciaal voor de ANGA 

even in elkaar is gezet. 

Softwarenieuws 

OpenPLi 

Astronomisch begint de zomer in ons werelddeel op 21 juni. OpenPLi gaf het zomerlogo pas 

in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 juli. Mooi plaatje weer. Maar… ligt de boot er echt of 

deze er in gefotoshopt? De zon schijnt achter de boot, de boot is wit… In ieder geval een 

‘boot logo’, grapt El Sato. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Early_adopter
http://www.xtrend-alliance.com/index.php?/topic/2070-xtrend-et-12000-bootzeiten/
http://forums.openpli.org/topic/41648-ervaringen-anga-2016-inz-uhd-receivers/page-2#entry552336
http://www.kalender-365.nl/seizoenen-jaargetijden.html
http://forums.openpli.org/topic/33069-lente-en-geen-nieuw-bootlogo/page-2#entry557059
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Op verzoek van het OpenPLi-team is er een zesde Kanalenlijst Hans gekomen. Deze lijst 

bevat enkel Astra 19 en 23. Dus zonder de boeketten van Feeds, kabelaanbieders, 

Digitenne en de streams. Deze lijst zal door OpenPLi ook aangeboden worden als een 

image geflasht wordt. Extra service. 

Weerinfo-app 

Na het uitvallen van de Buienradar-app is er gesleuteld aan een oplossing. In het vorige 

nummer plaatsen we al een link naar een eerste versie (onder de naam Weather onder de 

blauwe toets te vinden). Thans is daar een opvolger van, 1.2 ofwel ‘WeerInfo’ genoemd. Hier 

als ipk-bestand te downloaden. Na de 1.2 installatie volgde een auto-update naar 1.3. En 

daarna ging de bouwer rustig verder… fijn! 

 

Een van de verbeteringen is dat de lokale weerinformatie getoond wordt. Echter… lokaal 

blijkt een rekbaar begrip. Maar in Eindhoven ging het perfect. Op 10 juli verscheen versie 1.5 

met nog meer aanvullingen zoals de mogelijkheid via ‘WeerInfo’ zelf plaatsnamen, zoals je 

eigen plaats of favoriete vakantiebestemmingen, toe te voegen middels een 

toetsenbordfdunctie. Als je 1.2 al had volgt een automatische update. Op 23 juli verscheen 

versie 1.7. 

   

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/page-7#entry556849
http://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/page-8#entry557170
http://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/page-7#entry556915
http://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/page-9#entry558972
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De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft in juli in verband met de vakantie geen clubdag. De 

eerstvolgende is zaterdag 27 augustus. Zie voor de overige dagen in 2016 hier. 

Uitsmijters… 

 

Als je geen hoogtevrees hebt zou een baan als schilder van de Gerbrandytoren wel eens iets 

voor je kunnen zijn. SBS zond in Hart van Nederland 28 juni een reportage uit. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/
http://www.hartvannederland.nl/nederland/utrecht/2016/schilderen-op-eenzame-hoogte/
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Vooral doorgaan… moeten BBC-radioreporters gedacht hebben. Tijdens een verslag van 

een Tour de France-etappe begaf hun tafel het. Bron: Radio.nl. 

 

 

Op NPO 1 brengt MAX de populaire serie We zijn er Bijna!. Een groep Nederlanders trekt 

met de auto/caravan (22) cq camper (3) door Spanje en Portugal. En want neemt menig 

Nederlander mee? Zijn schotel. In de aflevering van 11 juli was (vanaf 25 minuten) te zien 

dat niet iedereen deskundig is in uitrichten, maar uiteindelijk toch beeld in Portugal met een 

normaal formaat schotel. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://radio.nl/810852/studio-valt-uit-elkaar-maar-radio-uitzending-gaat-gewoon-door
http://www.npo.nl/we-zijn-er-bijna/11-07-2016/POW_03210561
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Bij veel caravans en op campers staat een schotel. Men trekt verder naar het zuiden (van 

Portugal). We zijn benieuwd of er iets wordt gemeld over de ontvangst. 

Mocht je zelf weg gaan en de sat-set meenemen: meld je bevindingen.  

Tot het volgende nummer! 

mailto:specials@detransponder.nl
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