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Voorafje 
 
De markt voor nieuwe 4K-ontvangers begint alsmaar groter te worden. In dit nummer 
bespreken we er enkele.  
Ook is er softwarenieuws te melden zoals bootloaders voor de Gigablue-ontvangers en een 
Backupsuite voor de Mutant HD51. Ook tippen we over enkele apps waarmee lokale 
omroepen te zien en beluisteren zijn. 
De temperaturen dalen weer… hebben we dan een betere ontvangst? Lees er aan het slot 
over in de rubriek Uitsmijter. 
 
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 

 In het eerste kwartaal 2017 krijgt Nederland er een tv-zender bij: Viceland. In eerste 

instantie bij Ziggo en later dat jaar ook bij andere providers. Of Canal Digitaal daar bij zit 

vermeld het artikel van Villamedia niet. Volgens Adformatie is het een zender voor 

millennials: personen geboren rond 2000. Een vooruitblik op de site van Vice Nederland; 

 

 

 Volgens BroadcastMagazine nam Radio Mi Amigo International op zondag 30 oktober 

een eigen kortegolfzender in gebruik. In de 49-meterband op 6085 Khz is Radio Mi 

Amigo International tussen 09.00 en 18.00 uur te beluisteren. Buiten deze tijden lukt niet 

wegens de weersomstandigheden (in de winter). Korte golf is daar gevoelig voor. De 

programma’s worden gepresenteerd door dj’s die op de voormalige zeezenders gewerkt 

hebben. Men brengt ook de muziek en daarmee de sfeer van dit tijd terug, maar dan met 

moderne media. De zender staat in Duitsland en is in West-Europa goed te ontvangen. 

Het station zendt ook uit via de middengolf. Via de site zijn er streams. Deze zijn 

opgenomen in Kanalenlijst Hans van begin november;  

 

 Op 31 december zal FoxLife stoppen met uitzendingen (zie hier). De andere FOX-

zenders (Fox 11, 24 Kitchen, FOX Sport) gaan gewoon door; 

 NPO3 FM gaat van radiozender naar jongerenmerk. Dit is 14 november gestart, zie hier. 

Nieuw zijn de programmering en het muziekbeleid. Het station richt zich met name op 
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jong en nieuw talent en is te vinden op alle platformen waar jongeren zijn. De zender zet 

hiermee een grote stap naar een volwaardig jongerenmerk; 

 

 De provider TéleSAT (onderdeel M7 Group gericht op Wallonië) gaat het aanbod op 

Astra 19 oost verplaatsen naar de Hotbird 13 oost. Het gaat zowel om de tv- als 

radiozenders. Op 14 november waren de zenders op de Hotbird te zien, op 1 januari 

2017 worden de uitzendingen via Astra beëindigd. Zie ook Broadbandtvnews. Het lijkt 

alsof TéleSAT op haar site met de footprint al een voorschot neemt; 

 

 De NPO heeft een nieuw online forum: Focus (zie hier voor meer uitleg). 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.telesat.be/
http://www.broadbandtvnews.com/2016/11/14/m7-moves-walloon-channels-hotbird/
https://www.telesat.be/tv-numerique/disponible-partout/
http://www.npofocus.nl/
http://www.npofocus.nl/over-npo


        UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 11                    
 

23 nov 2016     specials@detransponder.nl        www.detransponder.nl      pag 4/25 

 

 

  

 

 

 

Astra 19 oost 

 NPO 1 en 2 sd zijn 18 november gestopt op Astra 19 oost. Kijkers moeten dus over naar 

de hd-versie op Astra 23 oost. Reden voor Canal Digitaal nog maar één lijst uit te 

brengen: de hd-lijst wordt ‘gelijkgesteld’ met de sd-lijst, aldus Canal Digitaal; 

 

 

 Insight UHD is van fta naar gecodeerd gegaan; 

 Sky Germany: nieuwe frequentie voor Spiegel Geschichte. AXN verdween. Nieuwe 

zender: Sky 1. Allen in sd en hd en gecodeerd; 

 Voor Oostenrijk is een nieuwe nieuwszender gelanceerd: 4News. Bijzondere aan deze 

zender is dat ze enkel werkt door middel van HbbTV; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Collection, documentaires enz., fta; 

 

 Franse zenders: veel wijzigingen in transponders, code; 

 Viceland, Frankrijk, testbeeld, start 23 november, code; 

 VRT Radio 1 en 2 en Nostalgie verschenen op Astra 19 oost, fta. 

 

Astra 23 oost  

 Schlager TV verdween; 

 Novinka 1 t/m 8, testbeeld, fta; 
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 Infokanalen van Canal Digitaal en TV Vlaanderen verschenen, fta. Canal Digitaal plaatst 

achter haar infokanaal het geluid van 192TV, gecodeerd. 

 

 

Astra 28 oost 

 Kerstzenders zijn weer tijdelijk te bekijken, zoals Christmas 24, Heart XMas, MTV 

XMas, Now XMas, QVC Christmas en Sky Christmas, fta en code; 

 

 DBN, reli, fta. 

 

Hotbird 13 oost 

 Ukraïne 24, fta; 

 Al-Zahra TV, Arabisch, fta; 

mailto:specials@detransponder.nl
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 Pescare & Cacciare TV, Italië, fta; 

 

 CBC Azerbaycan, fta; 
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 Dihqa, Arabisch, fta; 

 Pastoo TV, Arabisch (?), fta; 

 

 Travel HD en Food HD, Polen, code; 

 Insight UHD nu gecodeerd,  

 Sky Generation, Italië, s den hd, code; 

 Hod Hod Arabic, jeugd, fta; 

 

 ESat UK TV, Arabisch, fta; 

 TVN 24 Bis HD, Polen, code; 

 Power TV, TO! TV, NTL, Nowa, Polen, allen fta; 
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 Euronews English HD, fta; 

 

 Kuwait TV1 HD, Arabisch, fta; 
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 De Waalse tv- en radiozenders van TéleSAT verschenen op de Hotbird. De 

uitzendingen via Astra 19 oost zullen 1 januari 2017 eindigen; 

 Fight Network, Italië, fta. 

 

Kabel 

Ziggo wijzigt per 1 december het aanbod van (gecodeerde) Turkse zenders (zie TotaalTV). 

Het gaat om zenders die via de schotel fta te ontvangen zijn. 

 

Weetjes 

Wat losse berichtjes, goed of leuk om te weten: 

 Insight UHD. Een zender in 4K op de Hotbird. Voorheen fta maar sinds medio oktober 

gecodeerd. Deze zender gaat 4K upgraden met HDR. Men heeft al honderden uren 

opnames in UHD en is nu bezig met de eerste 40 uur UHD HDR. Bron: 

Broadbandtvnews; 

 Koelkast leeg? In de toekomst kan deze zelf een bestelling plaatsen via internet. 

Vodafone heeft met satellietexploitant Inmarsat een overeenkomst gesloten om 

apparaten via de satelliet (wereldwijd) te verbinden. Bron: Emerce; 
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 Een 53-jarige man uit Nedersaksen (Duitsland) is in hoger beroep door het Hof 

veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Op de computer van de man 

waren in februari 2016 65 ‘technische beschermingsmaatregelen’ gevonden. Ofwel: de 

man deed aan cardsharing, in dit geval met codes van Sky Germany. Dit bedrijf toonde 

zich tevreden: "Deze beslissing van het hof van beroep van Celle is een succes voor Sky. 

Het is ook een duidelijk signaal aan alle criminelen op zoek om zichzelf te verrijken ten 

koste van ons bedrijf en onze eerlijke klanten door de verkoop van onze exclusieve 

content," zei Dr Andreas Rudloff, vice president platform diensten en beveiliging in Sky 

Deutschland. Hij vervolgt: “card-sharing is geen kleine criminaliteit, maar computerfraude 

die zal worden vervolgd door de autoriteiten en kan worden bestraft met een 

gevangenisstraf. In het belang van onze meer dan 4,6 miljoen klanten, zullen we 

doorgaan met de vervolging van dergelijke activiteiten af te dwingen in samenwerking 

met de betrokken autoriteiten en onze partners." Bron: Broadbandtvnews; 

 

 Erik geeft op het OpenPLi-forum een basiscursus in begrippen als mpeg, AVC, HEVC. 

Hij legt onder andere uit dat UHD niet zelfde is als 4K. Zie hier; 

 De middengolffrequentie 747 kHz dient volgens het Ministerie van EZ enkel gebruikt te 

worden met zenders op een laag vermogen (maximaal 100 Watt). Dit beleid werd door 

de rechter gevolgd nadat Quality RTV deze frequentie niet had gekregen. Quality RTV 

wilde een met een fors vermogen landelijke dekking bereiken. Bron: BroadcastMagazine 

en voor meer details Radio.nl waar onder andere valt te lezen dat houders van een AM-

vergunning verplicht zijn te investeren in DAB+, idem hier; 

 

 Op 1 november kwam Tweakers.net met het nieuws dat Ziggo per 1 januari de namen 

van enkele pakketten zal wijzigen en de prijs daarvan zal verhogen. Reden: HBO stopt 

per 1 januari en een deel van de programma’s gaan door via Ziggo. Bron: Tweakers.net; 

 

 Op 29 maart 2017 gaat Duitsland om: van DVB-T naar DVB-T2. TecTimeTV besteedt 

hier aandacht aan (zie hier). Deel 1. Van belang voor onze lezers in het oosten die via 

DVB-T naar Duitse zenders kijken. In de nacht schakelen 44 zendpunten om naar T2. 

Aandacht voor CI+ Freenetmodules die in een tv gaan en automatisch naar T2 

overschakelen. Er zijn geen smartcards: de module zelf is voldoende. Deze hebben een 

nummer dat vrijgeschakeld kan worden bij betaalde zenders. Ook hd zal in de toekomst 

(zomer) mogelijk zijn; 
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 Sky gaat verder met besparingen. In de nacht van 7 op 8 en 8 op 9 november zijn tien 

transponders op Astra 19,2 oost in gebruik bij Sky Germany overgezet. Niet van satelliet 

maar van opstraalstation. München werd vervangen door Milaan. Daar straalt Sky ook de 

uitzendingen voor Sky Italy op. Bron: Broadbandtvnews; 

 De MGU (Media Group Ukraine) wil op meer satellieten gaan uitzenden. Als reden wordt 

aangegeven dat haar uitzendingen worden gestoord. Bron: Broadbandtvnews; 

 

 De app Horizon GO heet voortaal Ziggo GO. Ook de naam van de site is aangepast naar 

Ziggogo.tv. De naam Horizon stamt nog uit het UPC-tijdperk. Ziggo wil zich zo als merk 

nadrukkelijker profileren. Bron: Tweakers.net; 

 Volgens een bericht in De Stentor heeft Ziggo € 1,6 miljoen geëist van Hakan A. (36) uit 

Apeldoorn. Deze zou, samen met anderen, tussen 2010 en 2013 op grote schaal 

‘versleutelde dreamboxen’ verkocht hebben waarmee naar UPC/Ziggo gekeken kon 

worden. De hoofdverdachte verblijft in Turkije en is niet van plan terug te keren naar 

Nederland. De zaak is (een half jaar) aangehouden om hem en medeverdachte Sonja H. 

uit Apeldoorn toch te horen; 

 

 Op straffe van € 10.000,- per dag moet Eutelsat de Koerdische zender Newroz TV weer 

gaan doorgeven. Dit heeft een Franse rechtbank bepaald. Newroz en Med Nuçe TV 

werden in oktober op verzoek van de Turkse regering op zwart gezet. Eutelsat heeft 

echter geen eigen onderzoek gedaan. Banden met de PKK zijn niet bewezen. Er is nog 

een klein probleempje… het bedrijf in België dat voor het opstralen zorgt is recent failliet 

gegaan. Bron: Villamedia en Broadbandtvnews; 
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 Kun je met een Mutant HD51 ook 4K video’s van YouTube in 4K afspelen? Zie de 

discussie hier. Conclusie: kennelijk nog niet, nog geen VP9 in OpenPLi; 

 RTV Noord, Omrop Fryslan, RTV Drenthe en RTV Oost gaan op niet-redactionele 

functies verder samenwerken. Zie o.a. hier bij RTV Noord; 

 

 Eutelsat ontkent op het overnamepad te zijn om SES in te palmen (zie hier); 

 Sommige Philips tv’s uit 2009 verliezen per 1 januari hun smart-functie. Het gaat om 

twaalf modellen die de ‘sha-2-certificering’ niet ondersteunen, aldus Tweakers.net; 

 De nieuwe normen voor HDR (High Dynamic Range), HFR (Higher Frame Rates) en 

NGA (Next Generation Audio) zijn vastgelegd, zie TotaalTV. 

 

Reacties en vragen van lezers 

In het vorig nummer hebben we geschreven over de nieuwe software voor Sundtek (de 
usb met DVB/C-T). Rob vroeg zich af: “Op pagina 19 praat je over de problemen met de 
Sundtek USB tuner en zeg je "Als je het probleem hebt: even opnieuw de app Sundtek 
Control Center installeren en het zou goed moeten zijn". Nu had ik juist begrepen van 
Sundtek dat je dat controllcenter maar eenmalig hoeft te installeren en dat je daarmee 
simpelweg de nieuwste drivers binnen haalt. De plugin zelf zou nooit veranderen. Klopt dit?” 
Antwoord: Je zou gelijk kunnen hebben maar in de chat met Sundtek/Markus na het online 
bijwerken van de software schreef hij dat er een nieuwe versie van hun software op de 
server staat bij Sundtek. Als je de oude in je receiver hebt (zwart beeld) dan zal deze zich 
niet automatisch updaten. Dan is het zaak even te verwijderen en de nieuwere versie te 

downloaden. 

Van Guido kregen we de volgende vraag: “Ik heb een bestaande schotel staan met erop een 

DiseqC 1/4. (innovi IND41K, diseqc2.0). Daar ik een satelliet uit een andere richting (24 
graden verschil) wens te ontvangen, ga ik uitbreiden met een 2de schotel.Ik wens een 2de 
schotel in serie te plaatsen (ik heb nog een ingang vrij op de 1/4), op deze 2de schotel staat 
een GT-MO40 ( 2 LNB's Diseqc 1.0) gemonteerd. Ik vraag me af of ik de switch in de 2de 
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schotel kan aansturen?  Het aansturen v.d. 2de switch is niet absoluut noodzakelijk: ik ben 
(voorlopig) tevreden met 1 LNB, maar ik vraag me af of het in serie plaatsen het geheel niet 
in de war gaat sturen.   Indien alles in de war gestuurd wordt, dan kan ik beter een single 

LNB aanschaffen in de plaats van de GT-MO40 die ik in mijn bezit heb.” 

Antwoord: Het eenvoudigste en goedkoopste is de GT-MO40 te vervangen door een single 

LNB. Kosten circa 10 Euro en dan aan te sluiten volgens schema ”eenvoudig”.  

 

Wil je echt de GT-MO40 blijven gebruiken moet je een UnCommitted switch kopen. Kosten 

ca 39,- Dan moet je deze aansluiten volgens schema “Moeilijk”, zie bijlage. Tevens hoop ik 

dat je een Enigma 2 ontvanger hebt omdat daar de optie in zit om een UnCommitted switch 

aan te sturen wat een stuk gecompliceerder is. 

 

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

Hardwarenieuws 

DM900 ultraHD 

In een bericht geplaatst 24 oktober geeft Dream Property aan dat de nieuwe DM900 in 

november op de markt zal komen.  

 

Wat valt er over deze receiver te zeggen? Volgens Dream begint de digitale tv-revolutie met 

de DM900.  

 

Een eerste test is te vinden op de site van het Duitse Satvision, zie hier. Samengevat zijn 

hun bevindingen: 
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Op de site van Satvision valt te lezen dat als image behalve OpenATV ook OpenPLi mogelijk 

is. We weten echter van het OpenPLi-team dat dit niet het geval is daar Dream niets vrijgeeft 

(closed source, zie ook hier). 

 

Prijs in Duitsland: € 289,-.  

 

Niet alleen UHD-weergave maar ook, volgens Dream, de eigen software: Dreambox OS: 

“The Dreambox OS, which has been continuously developed, integrates each and every 

plugin into the system seamlessly. Where others reach the limits of their capabilities, the 

DM900 ultraHD opens the window to the digital future.” Waarvan akte. 

 

Een snelle processor, keuze uit een S2 of C/T-tuner, er kan een 2,5’ harddisk in, wifi is 

optioneel, kan overweg met alle DiSEqC’s, USALS en Unicable.  

De DM900 was al veel eerder aangekondigd, zie bijvoorbeeld ons julinummer of TotaalTV. 

Nu dus voor de december-feestmaand in de winkel. Probleem is wel dat Dream niet echt 

meewerkt met ontwikkelaars van images. Er zal dus geen OpenPLi-image voor deze 

receiver komen.  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forums.openpli.org/topic/44731-dm-900-ultra-hd/
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2016/07/updownlink_2016_7.pdf
http://www.totaaltv.nl/nieuws/eerste-levensteken-dreambox-ultra-hd-ontvanger/


        UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 11                    
 

23 nov 2016     specials@detransponder.nl        www.detransponder.nl      pag 17/25 

 

 

  

ET7100 V2 met H.254, maar geen 4K 

Plots kregen we een e-mailtje met reclame voor een nieuwe Xtrend ET-ontvanger: de 

ET7100 V2. Op internet te koop voor 109 euro. Met H.265. Dit lijkt doorgaans op een 4K-

ontvanger maar deze ET is dat niet. In de titel staat ook: 1080p (geen 2160p!). Zie ook de 

waarschuwing van Erik hier. 

 

De ontvanger die werd aangeboden heeft een DVB-C/T2-tuner aan boord. We hebben geen 

ontvangers gevonden met een DVB-S2-tuner. Op de officiële internationale site van Xtrend 

blijkt de 7100 V2 niet voor te komen. Volgens WTE komt dit omdat het merk verkocht is en 

thans in handen van NextTV. WTE stelt: “De ET7100 heeft een bcm73625 chipset, dit is 

geen 4K maar wel HEVC.” Waarvan akte! 

Humax UHD 4tune+ 

In TecTimeTV Dr Dish 46 aandacht voor de nieuwste receiver van Humax, een 4K ontvanger 

(zie hier). De voor- en nadelen worden besproken, zoals de mogelijkheid voor apps en de 

onmogelijkheid een harddisk te plaatsen.  

NB: ook in deze uitzending kort aandacht voor de DM900 en de nieuwste Philips 4K OLED tv 

met Ambilight die eind november op de markt zal komen (vanaf 35 minuten). 
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VU+ Uno 4K met FBC-tuner 

Na de VU+ Solo 4K brengt VU+ binnenkort de VU+ Uno 4K uit. In de UP/DOWNLINK 2016 

nummer 6 schreven we hier al kort over. Naar verwachting is de Uno 4K vanaf 30 november 

leverbaar (zie bijvoorbeeld hier) voor een prijs van ongeveer € 269,-. Daarmee ligt deze 

prijstechnisch dicht bij de Mutant HD51, een andere 4K ontvanger die thans goedkoper wordt 

aangeboden. Maar er zijn verschillen. Het belangrijkste verschil is dat de Uno 4K beschikt 

over een FBC Dual DVB-S2 tuner of C-tuner. 

Een FBC-tuner… wat is dat? FBC staat voor Full Band Capture (zie hier bij Wikipedia en een 

uitleg via YouTube aan de hand van de Solo 4K, in het Duits). Een DVB-S2 FBC Dual Tuner 

FBC beschikt over acht ‘demodulatoren’. Dat wil zeggen: de tuner staat gelijk aan een 

ontvanger met acht tuners. Daarmee kan tot acht verschillende transponders worden 

gekeken of opgenomen. Een lnb is gericht op een satelliet. Een standaard-lnb kan dan acht 

horizontale of acht verticale transponders weergeven. Een speciale unicable lnb kan meer. 

Versie 2 van de unicable is in ontwikkeling (JESS genaamd). In een later nummer meer 

hierover. 

Bij een Twin-LNB is het mogelijk om met de FBC techniek twee gescheiden signalen te 

verwerken. Hier worden door de twee gescheiden signalen doorgelust naar zes extra interne 

tuners die in de doorlusmode werken. Hierdoor kunnen tv-kanalen uit acht verschillende 

transponders tegelijk bekeken worden (of gestreamd of opname gemaakt). Twee aparte lnb’s 

kunnen zo transponders van twee satposities verwerken. 

Ook de DVB-C tuner is een FBC-tuner. Daarmee kunnen acht zenders bekeken en/of 

opgenomen worden. 

 

Aan boord van de VU+ Uno 4K is een krachtige Dual Core 1.7 GHz processor. Het 

geheugen is 4GB Flash en 2GB RAM. De ontvanger is geschikt voor HD transcoding en 

HbbTV. Raadpleeg de site van VU+ voor meer details. 
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http://www.detransponder.nl/
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2016/06/updownlink_2016_6.pdf
http://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2016/06/updownlink_2016_6.pdf
https://www.asat.nl/vu-uno-4k
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Aan de achterzijde is te zien: geschikt voor een dual FBC tuner, CI slot aan de achterzijde, 

usb 3.0, mogelijkheid voor IR sensor en een aan/uit-schakelaar.  

Naar verwachting gaat OpenPLi deze receiver ook met een image ondersteunen. Net als 

OpenATV. Nog even geduld… 

TotaalTV test momenteel deze receiver. De test komt in bladnummer 25 en op de site. 

VU+ Ultimo 4K 

Hetzelfde geldt voor de VU+ Ultimo 4K, ook binnenkort verkrijgbaar maar wel een stuk 

duurder. Zie hier. Deze ontvanger kan drie tuners herbergen. Heeft twee CI-sloten (aan de 

voorzijde) en er kan zowel een 2,5”als 3,5”harddisk ingebouwd worden.  

 

Meer details via de site van VU+. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
http://forums.openpli.org/topic/45154-openpli-vuplus-uno-4k/#entry614275
http://www.opena.tv/downloads/16-vu-plus-images/
http://www.totaaltv.nl/nieuws/ultra-hdontvanger-vu-uno-4k-23-november-in-de-winkel/
https://astrasat.nl/vu-ultimo-4k.html
http://vuplus.com/sub/sub0116.php


        UP/DOWNLINK, jaargang 2016, nummer 11                    
 

23 nov 2016     specials@detransponder.nl        www.detransponder.nl      pag 20/25 

 

 

  

 

Een toelichting over de tunerconfiguratie van de VU+ Ultimo 4K is op Wikipedia te vinden. 

Een overzicht van VU+ ontvangers is ook op Wikipedia te vinden. Inclusief bovenstaande 

nieuwe modellen. 

Softwarenieuws 

Backupsuite voor Mutant HD51, bijna… 

Voor de populaire Mutant HD51 was nog geen Backupsuite. Behalve dat het bouwen tijd 

kost had Pedro_Newbie een groter probleem: geen Mutant HD51 beschikbaar. Met wat 

bemiddeling van onze redactie stuurde WTE een exemplaar en kon Pedro 13 november 

gaan bouwen. Een eerste test: binnen tien seconden een complete backup (zie hier in het 

Nederlands en hier in het Engels). 
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Pedro ging verder en kon ons 18 november melden dat na testen de versie betrouwbaar is. 

Te downloaden als extensie bij de apps. En inderdaad… razendsnel een backup!  Getest 

naar opslaan op de harddisk. Maar terugzetten…  Deze app is nog niet af wordt nog verder 

door Pedro ontwikkeld.  

 

NB: voor het maken van een backup met Backupsuite naar een usb stick het volgende. Kies 

een voldoende grote usb stick. Zet daarop een leeg txt-bestand (te maken met Wordpad of 

Kladblok) genaamd ‘backupstick.txt’. Zie ook de special hierover, pagina 30. En even geduld 

tot dit scherm komt: 

 

Nog wat software-nieuws voor de Mutant HD51: driver-update. Sinds 20 november via 

OpenPLi. Met een vernieuwde OpenWebIf en de DVB-ondertiteling werkt. 
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DVB S2X 

Na DVB-S kwam DVB-S2. Daar zijn we met onze moderne ontvangers aangewend. Maar 

deze kunnen nog niet overweg met DVB-S2X. Een eerste UHD-zender maakt van deze 

techniek gebruik op Astra 19 oost. Zie bij S4A een discussie over deze uitzendtechniek. 

 

Het betreft een SES UHD demo. Of SES deze techniek blijft gebruiken is niet bekend. 

SES test wel meer met UHD. Zo heeft het bedrijf met diverse Amerikaanse kabelaars al een 

contract voor de doorgifte van UHD-zenders (zie hier). 

Gigablue bootloaders 

Er zijn al een tijdje nieuwe bootloaders voor de Gigablue ontvanger, na installatie is het 

mogelijk om via een webinterface een software update te doen, vergelijkbaar als de 

procedure van de DM. 

Je kunt deze flash-mode oproepen door de ontvanger helemaal uit te schakelen, en dan 

weer in te schakelen met de menuknop ingedrukt. 

Op het tv-scherm wordt dan na het booten het ip-adres van de ontvanger getoond, door deze 

in de url balk van je browser te typen, kom je na ga of enter in te drukken op de webinterface 

met flash pagina. 

 

Let op!! je ontvanger moet natuurlijk wel verbonden zijn met je thuis netwerk, of regelrecht 

met een crosslink kabel. 

De recentste OpenMips images en bootloaders voor de Gigablue vind je hier. Die van 
OpenRSi vind je hier. 

OpenWebif is vernieuwd 

Als je het ip-adres van je receiver in je browser-url-balk typt dan krijg je OpenWebif. Hiermee 

kun je de receiver vanuit je pc bedienen of zelfs streamen. Recent is OpenWebif vernieuwd. 

Kijk maar en speel er eens mee! 
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Radio-apps: Lokale omroep en Radio Nederland 

Niet voor satellietontvangers (al zou dit wel fijn zijn!) maar wel voor je smartphone of tablet 

mogelijk interessant: een app van de OLON te vinden bij Google Playstore en in Apple’s 

iTunes. Zoekwoorden: Lokale omroep.  

Een bestand van thans 64 lokale omroepen dat regelmatig wordt uitgebreid. Het gaat om 

omroepen die hun programma’s centraal aanbieden bij een mediahub waar diverse 

kabelproviders het signaal weer kunnen afhalen. Scheelt deze lokale omroepen het telkens 

bij iedere provider apart aan te melden. Maar dus nu ook voor de consument beschikbaar. 

 

Een andere app met veel meer nationale, regionale en lokale omroepen is die genaamd 

‘Radio Nederland’. Zie hier bij Google Playstore. De volgorde van zenders is niet alfabetisch 

maar naar het aantal likes. Er is een zoekfunctie. Een voorkeurzender kun je lijken zodat 

deze in een voorkeurlijst (hartje) komt.  
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Er is ook een Radio Nederland app voor Apple. Deze lijkt iets af te wijken. 

Softcam Feed Installer v6 

OpenPLi biedt de mogelijkheid een softcam (zoals CCcam of OScam) te installeren. Vele 

andere images niet. Daar is een omslachtige methode voor maar ook een eenvoudige via 

een programma’tje. In de UP/DOWNLINK 2015 nummer 12 schreven we over de ‘Secret 

Feed file v2’. De tijd tikt door… in bijna een jaar is thans versie 6 beschikbaar van de 

Softcam Feed Installer. Deze is hier te downloaden. 

 

Eigenlijk een must als je een van deze images gebruikt: 

 

 

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 26 november. 

Zie voor de overige dagen hier. 
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Toelichting: De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn). 

Iedere sathobbyist is eens welkom te komen kijken. We helpen mensen met hun receiver en 

wisselen nieuwtjes uit. Je hoeft geen lid te zijn voor een eerste bezoek. Welkom zelfs! 

Uitsmijter… 

Het wordt weer kouder. De ontvangst van satellieten lijkt dan beter te worden. Dat is door 

menigeen opgemerkt. Waar ligt dit aan? Zonneruis? Dat denken we van niet. Deze is er het 

hele jaar door en heeft meer te maken met een elfjarige zonnecyclus. De temperatuur? 

Indirect wel. Hoe lager de temperatuur hoe minder vocht er in de lucht zit, minder weerstand 

voor het signaal van de satelliet. Grofweg: bij 20 graden omgevingstemperatuur kan 1 m3 

lucht maximaal 17 gram water bevatten. Bij 10 graden is dit  9 gram water, bij 0 graden 5 

gram, bij -5 graden is het 3 gram water en bij -20 graden nog maximaal 1 gram water per 

m3.  

Dit is het maximale maar kan ook de helft of minder zijn, afhankelijk van het % relatieve 

vochtigheid. Geniet dus van de koude periode en gebruik die om te kijken naar de zwakkere 

satellietposities.  

Bijkomend voordeel: als er een boom gedeeltelijk in de weg staat dan heeft deze geen blad. 

Of tijd om te kappen… 

   

Tot het volgende nummer! 
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