UP/DOWNLINK, jaargang 2018, nummer 4
Het is weer april. Spring is in the air. En nog veel meer…
In dit nummer onder andere:
 Nieuw initiatief van De Transponder op clubdagen;
 Ziggo gaat analoog uitschakelen en geeft klanten gratis ontvanger, wij testten deze al;
 OpenPLi rc 6.2 is uit;
 En andere nieuwe software.
En natuurlijk veel kanalennieuws en leuke wetenswaardigheden.
Jullie reacties zijn welkom via specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob.
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen
In deze rubriek na algemeen omroepnieuws een opsomming van de belangrijkste gewijzigde
zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en algemeen
nieuws over kabel, DAB+, DVB-T(2) en streams.
Algemeen omroepnieuws
 Maandag 26 maart zijn drie NPO-themakanalen van naam veranderd. NPO Best heet nu
NPO 1 Extra, NPO Cultura werd NPO 2 Extra en NPO 101 heet thans NPO 3 Extra.
NPO Nieuws, Politiek en Zapp Extra blijven hun naam houden, aldus de NPO. BM weet
te melden wat de themakanalen kosten: “Voor NPO 1 Extra is dit jaar 950.000 euro
beschikbaar, voor NPO 2 Extra 2 miljoen en voor NPO 3 Extra 1,15 miljoen euro, zo staat
in de jaarbegroting van de NPO”;



Vanaf 16 april hebben NPO 1, 2 en 3 ook een nieuwe ‘netstyling’ (Spreekbuis). De
vormgeving van de promo’s (voor programma’s en de zenders zelf) en de overgang naar
de STER-reclameblokken is aangepast (‘vloeiender’ gemaakt). De logo’s niet;



In het najaar komt SBS Media Belgium met een nieuwe radiozender voor Vlaanderen:
NRJ. De doelgroep is 14-44-jarigen. De zender "focust op hun leven en populaire muziek
in de Vlaamse steden", meldt SBS Belgium (VRT Nieuws). De uitzendingen zullen
plaatsvinden vanuit Antwerpen. De FM-zenders hebben een dekking van 65% van
Vlaanderen (RadioVisie). Er is overigens al een Franstalige versie van NRJ België. De
streams van NRJ en varianten zijn te vinden in Kanalenlijst Hans (radio, Stream België);



Met ingang van 1 juni voegt Comedy Central de zenders Comedy Central Extra en
Comedy Central Family bijeen onder de naam Comedy Central Extra. Beschikbaar in
veel pluspakketten van kabelaars (Villamedia).
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Astra 19,2 oost
 Verplaatsing van sommige Viacom-zenders (MTV, VH1) van 23,5 naar 19,2 oost, zie
hieronder bij Astra 23,5 oost;
 Het Duitse Freenet TV is begonnen via de satelliet, bron: BBtvnews en Infosat. Om
Freenet TV te kunnen ontvangen is een gewone ontvanger met S2-tuner nodig en een
cam-module van Freenet TV. Dezelfde cam-module die gebruikt wordt voor T2. Zie voor
meer informatie hier. En bij Freenet TV zelf. Ook is er een HbbTV-portal, fta;





Duitse regionale zenders gingen van SD naar HD: a.tv, intv, München TV, rfo, UlmAllgäu;
Transponder 11739 V is ontdaan van de MTV/VH1-zenders;
RTL Deutschland begint 28 april met een UHD-kanaal via Astra 19,2 oost (11391 H,
beschikbaar als je een abonnement op HD+ hebt) Voor 2018 is het een testjaar
(BBtvnews).

Astra 23,5 oost
 Eurosport 2 BE kreeg een nieuwe frequentie, TVV, code;
 Filmbox Family, Tsjechië, verdween;
 NPO1 Extra werd de nieuwe naam voor NPO Best, CD, code;
 Primi Krimi, Tsjechië, code;
 Transponder 11914 H werd door de M7 Group verlaten. Hier zaten regionale tv-zenders
en diverse radiozenders;
 Zenders van MTV kregen soms een nieuwe frequentie, viel te lezen in een persbericht
van Canal Digitaal. Ook: binnenkort Nickelodeon en Spike los van elkaar te zien, dus
24/7 beschikbaar.
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Astra 28,2 oost
 Sanskar, voor India, fta;





Urdu1 Europe, fta;
nieuwe radiozenders Sky, fta;
FR, sport, fta;
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Hotbird 13,0 oost
 NASA TV is twee fta-kanalen begonnen op de Hotbird (11.373 H): een in HD en een in
UHD. Onder meer met beelden vanuit de ruimte (InfoSat). NASA heeft ook transponders
gehuurd op twee andere Eutelsat-satellieten: de 7B (7 oost) en 5 West (Eutelsat en
InfoSat);





20Mediasat HD, Italië, code;
XMUVI in plaats van Pasion XXX, ero, code;
iToon, Arab, fta;
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Chances TV, Arab, fta;
Umut-Omid, Turkije, fta;
Class 1 TV, Arab, fta;



Kanal Yek TV, Arab, fta;






Adiss TV, Arab, fta;
Al Waad Channel, Arab, fta;
El Sharq, Arab (Egypte), fta;
South TV, Afrika/reli, fta.

Eutelsat 9B, 9 oost
 Joyne is reli-zender Family7 sinds 20 februari 24/7 gaan uitzenden (TotaalTV en
Joyne);
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Joyne is sinds 14 april ook Ziggo Sport Select gaan aanbieden, gecodeerd. Vanaf
17 april moet men er voor betalen (€ 15,- per maand), aldus TotaalTV;
Enjoy TV HD zendt fta beelden uit als ‘testkanaal van Joyne’;

Binnenkort zou Joyne op 9 oost een derde transponder in gebruik nemen om het
zenderpakket verder uit te breiden (TotaalTV);
Sinds 17 april kan bij Joyne een Pluspakket worden gekozen als men het Travel Liteof het Basispakket heeft (Joyne en TotaalTV). Vanaf € 5,- per maand. Het Pluspakket
bevat Crime & Investigation, Travel XP HD en vijf erotische zenders. Overigens
reageert Canal Digitaal ook met nieuwe (vakantie)pakketten, zie verder;

Ga je op vakantie en neem een oudere automatisch schotelsysteem mee? Check
dan thuis eerst of de Eutelsat 9B gevonden kan worden. Anders geen ontvangst van
Joyne (waarschuwing te lezen in TotaalTV);
Jiangsu TV, China, fta.
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Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T(2), AM en streams
 De Vlaamse zender ROXX Radio is in Vlaanderen te beluisteren via o.a. DAB+ en
wereldwijd via internet. Het is de opvolger van ClubFM. Lekkere rockmuziek. Bronnen:
Radiovisie en ROXX Radio;



Op vrijdag 23 maart zette Norking in Vlaanderen de tiende DAB+-zender aan. Daarmee
is fase 3 afgerond (Radiovisie). Er is nu dekking in heel Vlaanderen (zie kaart);



JUKE is de streamingdienst van Talpa. Maar liefst 65 radiostations zijn via de site fta te
beluisteren. Zie hier voor de fta en zie hier of premium voor je interessant is. Voor meer
informatie lees dit bericht bij het Nederlands Medianieuws;



De VRT verspreidt haar (publieke) programma’s fta via DVB-T. TV Vlaanderen heeft
sinds kort ook DVB-T2: Antenne TV. Hier wordt apart vermeld dat men de VRT-zenders
kan bekijken als ‘gratis aanbod’. Dit is de VRT in het verkeerde keelgat geschoten: het
lijkt alsof de VRT-zender door Antenne TV worden aangeboden (koppeling aan het
commerciële aanbod). TV Vlaanderen is voor de rechter gedaagd (De Standaard, De
Morgen en TotaalTV).
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Ledenvergadering De Transponder, nieuw initiatief
Op zaterdag 24 maart werd in Apeldoorn een algemene ledenvergadering gehouden van
satellietclub De Transponder. Naast de gebruikelijke punten (financiën, verslag vorige keer
enzovoort) werd als vermeldenswaardig punt het volgende genoemd.
Voortaan wil Sjaco (bestuurslid bij De Transponder) iedere clubdag een demonstratie geven
van iets bijzonders zoals de werking van een bepaalde app, of wat dan ook.
Het thema van de clubdag komt te staan in dit blad, de UP/DOWNLINK. Dit blad komt
doorgaans enkele dagen voor de clubdag uit. Houd het dus in de gaten! Iedereen is welkom
de clubdag eens te bezoeken. Zie ook achteraan in dit blad in de rubriek ‘De Transponder’.
Voor de eerste clubdagen staan op de planning de app remote stream (met IPTV) en een
nieuw image. Zie hierna.
Thema 28 april: remote channel converter plugin
Sjaco geeft op 28 april 2018 rond 13.00 uur tijdens onze maandelijkse bijeenkomst uitleg
over hoe je binnen in een thuisnetwerk overal en zonder kabels te trekken naar satelliet tv
kunt kijken. Kom dus kijken!
Het gaat hier om een demo waar je vragen kunt stellen en het werkend kan zien. Het is ook
niet bedoeld voor de ervaren mensen op dit gebied. Ook kunnen ze hun eigen 2 e tuner
meenemen om het op de club te proberen.
Daarvoor is nodig een goed werkende satellietontvanger. Het liefst een met meer tuners.
Voor de demo ga ik een Gigablue Quad met 4 tuners gebruiken.
Deze tuner zal ik verder omschrijven als de basistuner.
Om de basistuner in je thuisnetwerk te kunnen vinden, moet het adres [IP nummer] worden
vastgezet.
Het vast zetten van het IP-adres doe je als volgt.
1
toets menu
2
toets instellingen
3
toets Systeem
4
toets Netwerk
5
toets Netwerk instellingen
6
toets adapter instellingen
7
zet automatisch IP verkrijgen op ‘nee’
26 april 2018 specials@detransponder.nl
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Als je dat hebt gedaan ga je naar IP-adres.
Daar staat een reeks getallen.
Het begint met 192.168. Dat getal is gereserveerd voor thuisgebruik.
Het getal dat daar op volgt staat voor het netwerk waar de router voor werkt.
Deze is in de router voorgeprogrammeerd en kan alleen daar worden veranderd.
Als we in ons voorbeeld aannemen dat dat een 1 is hebben we nu 192.168.1.xxx
Op de plaats waar nu de xxx staan staat een nummer tussen de 1 en 254.
Dat laatste nummer kun je veranderen.
Het is verstandig een getal te kiezen een flink stuk van het nummer dat er nu staat.
Dit om te voorkomen dat dit nummer na een vakantie al aan een ander apparaat is gegeven.
Maak van bijvoorbeeld 36 het getal 150.
Het IP-nummer is in ons voorbeeld dan 192.168.1.150 bevestig dit met de groene knop.
Als dat gedaan is kunnen we de basis tuner gaan gebruiken op een simpele andere tuner die
dan zelf geen aansluiting op een schotel nodig heeft.
Dat doen we als volgt:
We sluiten de 2e tuner aan op een scherm.
Als het kan sluiten we hem ook aan op een internetkabel.
Kan dat niet kunnen we ook een Wi-Fi stick op de USB-aansluiting zetten.
Zo gauw we de internetverbinding tot stand hebben gebracht kunnen we een Plug-in
downloden.
We nemen daar voor de remotechannelstreamconverter of partner box Plug-in.
Deze halen we op de volgende manier binnen.
1
Menu
2
Applicaties
3
Groene knop
4
Extensions
5
Remotechannelstreamconverter.
Als deze binnen is gehaald staat deze niet bij de applicaties maar bij zenders zoeken.
Daar ga je naar toe met Menu – Instellingen – Zenders zoeken.
Daar staat nu bij Remote Channel Stream Converter.
Klik daar op en druk daarna op de gele knop.
Vul daar het IP-nummer van de basis box in ons geval 192.168.1.150
Er komt nu een nieuw scherm waar een teller op loopt.
Wacht even tot die stopt.
Je ziet nu een lijst met de favorieten uit de basis box.
Voor elke favoriet staat een hokje als je daar op gaat staan en ok indrukt komt er een groen
vinkje in te staan.
Doe dat voor alle mappen die je zou willen gebruiken.
Druk nu op ok of de groene knop.
De lijsten worden nu binnen gehaald .
Nu met een aantal keren exit terug naar de normale werking.
We zien nu alle favorieten met bijbehorende zenders die we nu kunnen gebruiken op de
zelfde manier als bij de basisbox.
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Reacties van vragen van lezers
WanWizard komt na het lezen van de reactie in nummer 3 op het artikel in nummer 2 op
IPTV toch nog even terug op dit item, zie hier. Volgens o.a. hem is IPTV op een Enigma2
ontvanger legaal niet mogelijk. WTE spreekt dit echter weer tegen, zie hier.

Wetenswaardigheden



Joyne vindt het niet eerlijk: NPO 1, 2 en 3 zijn voor de kijker gratis via DVB-T en internet
(site NPO) te bekijken maar Joyne moet de NPO wel een distributievergoeding betalen.
Daarom heeft Joyne bij de ACM een klacht ingediend (RadioNL);
Lees je dit blad en woon je in Amerika (Noord-Amerika of Zuid-Amerika)? BVN gaat haar
transponder op de Eutelsat 113 West A per 23 april wijzigen. Ook is er een transponder
op de Galaxy 19 ter beschikking gekomen voor kijkers in Canada en de USA. Bron: BVN;



Van 12 tot 14 juni wordt in Keulen de ANGA-beurs gehouden. Registratie kan al. Je kunt
alleen gratis kaarten krijgen voor 14 juni;



Geen grap maar op 1 april is geoblocking in Europa (EU gebied) opgeheven. Een besluit
van de EU. Zie o.a. BBtvnews en TotaalTV;



RTL NL is 3 april gestopt met het leveren van RTL Gemist aan alle Nederlandse
televisieaanbieders (TotaalTV). Programma’s kunnen bij Ziggo soms met de gratis dienst
Replay tv worden teruggekeken (met reclames);
Canal Digitaal biedt naast het bekende recreatie-abonnement van 21 maart tot 21
september (thans: Op Vakantie basis genoemd) twee nieuwe flexibele abonnementen
aan. Het eerste heet Op vakantie flex 3. Men kan drie maanden in het jaar aanwijzen
waarop men wil kijken. Kosten: € 25,- per maand. Met Op vakantie flex 6 gaat het om
zes van de twaalf maanden. Kosten € 20,- per maand. Voor flex 3 en flex 6 moet wel
vooruit betaald worden. Bij flex 3 en flex 6 zit ook FOX Sports Eredivisie 1 HD. Als men
voor 1 juni bestelt is er 50% korting mogelijk. Zie Canal Digitaal;
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Canal Digitaal promoot de nieuwe producten ook met een advertentie in menig dagblad;



In Nederland neemt het aantal kijkers via satelliet af. In Duitsland daarentegen stijgt het
aantal kijkers via satelliet. In 2017 kwamen er 130.000 bij. Totaal: 17,72 miljoen. De
kabel verloor kijkers en komt daarmee onder het aantal van satelliet. Dit blijkt uit de Astra
TV-monitor 2017 van SES (BBtvnews en Infosat);
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In Nederland is in 2017 een daling van 0,1% genoteerd van het aantal tv-aansluitingen.
In 2018 wordt door het afschakelen van analoge tv bij Ziggo en KPN een verdere daling
verwacht (Emerce);
Wereldwijd bereikt SES met haar satellieten zo’n 351 miljoen huishoudens (SES);
Ben je van plan over een paar jaar naar Denemarken op vakantie te gaan? Zorg dat je
een DAB+ autoradio hebt. De Denen zetten in 2021 de (landelijke) FM-zenders uit.
Opmerkelijk: men wil op de aanschaf van een DAB+ radio tijdelijk geen btw heffen
(Radiovisie);
Problemen met je huisbaas of VvE met plaatsen van een schotel? Op de site van
Onastra staat een standaardbrief die met een generator persoonlijk gemaakt kan worden,
zie hier;
Sony heeft in Las Vegas een nieuwe tv getoond: 8K met micro-leds (Crystal LED door
Sony genoemd). 8K = 4 X 4K. Voor zowel thuis als in de bioscoop. Hoewel thuis: 440
inch (10 x 5,5 meter) zal niet bij iedereen passen… (Homecinemamagazine). Samsung
gaat ook voor microLED met de mega-tv genaamd The Wall (8K, 146 inch);

Vanaf 2020 worden de frequenties in Europa opnieuw ingedeeld. DVB-T(2) zal naar een
andere band moeten want de frequenties rond 700 MHz worden dan voor internet
gebruikt (TotaalTV). De wijziging heeft niet alleen gevolgen voor KPN’s Digitenne maar
ook voor de interne netwerken van Delta en Ziggo;
De meeste onder ons kennen ze nog wel: de lange reclames van Tell Sell. Nederlands
met een Amerikaans accent. De nieuwe eigenaar, Mediashop uit Oostenrijk, heeft bij
RTL zendtijd ingekocht (Het Parool);
Enkele commerciële zenders (8FM en RadioNL) zijn op DAB+ kanaal 7A bewust terug
gezet van 64 naar 48 kbps. Hoorbaar. De reden: geld gaat boven geluidskwaliteit. Het
kan ook anders: het Vlaamse commerciële station Joe zendt met 96 kpbs uit, beter dan
FM (TotaalTV, ook hier). Radiovisie meldt dat de DAB+ kwaliteit in Vlaanderen voor alle
zenders verder omhoog gaat;
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Eutelsat verkoopt haar 33,69% aandeel in het Spaanse Hispasat aan Abertis voor € 302
miljoen (Eutelsat);
Het NTR-programma Focus bracht 22 maart een special over ruimteschroot. De
uitzending is (nog even) hier terug te kijken;

Zoals eerder gemeld stopt Ziggo met het aanbieden van analoge tv. Op 24 april was dit
een item in het NOS-journaal. Reden: de start in Capelle a/d IJssel. Uit de bron van
Ziggo (accountmanager) is Lelystad de volgende plaats. Nadien gaan ze evalueren en
verder aan de gang in Noord-Holland. Redactie aanvulling: Voor Ziggo-Oost is nog geen
officieel tijdschema bekend.. al zijn de geruchten dat volgend jaar zomer daar de
uitschakeling een feit zal zijn.

Hardwarenieuws
Humax iRHD 5500C voor Ziggo-klanten
Het is alom bekend dat Ziggo de analoge tv-zenders gaat afschakelen. Ziggo komt klanten
met een oude tv, lees: waarin geen DVB-C-tuner in zit, tegemoet. Men gaat een mini-digitale
ontvanger geven. Dit blijkt de Humax iRHD 550C. Ziggo-klanten hoeven niet te wachten op
de uitschakeling van de analoge zenders. Men kan dit toestel nu onder bepaalde
voorwaarden al krijgen. Het eerste exemplaar zelfs gratis. Wij hebben er een getest.
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Ziggo heeft een duidelijke gebruiksaanwijzing geschreven. Dat moet wel, men denkt dat de
klanten die deze ontvanger gaan gebruiken vaak op hogere leeftijd zijn. En niet iedereen is
dan technisch begaafd. In de doos zitten twee boekjes. Deel 1 (zie hier) gaat over de
installatie en deel 2 over het gebruik.

De ontvanger heeft niet alleen een hdmi- maar ook een scart-aansluiting. Geen brede plugingang maar een smalle via een DIN-aansluiting (de ontvanger is te klein voor de brede
scartplug). Slim want de ontvanger zal immers voor oudere tv’s gebruikt gaan worden.

Ziggo levert bij de Humax-ontvanger tevens genoeg kabels: een coaxkabel (eigenlijk niet
nodig, je gebruikt de coax die thans in de oude tv zit), een hdmi-kabel en de ‘scartkabel’.
Uiteraard een externe voeding. Maar ook een zeer gebruiksvriendelijke afstandsbediening. In
die zin: grote cijfertoetsen en duidelijke tekst. Er is echt gedacht aan de oudere gebruiker die
wellicht minder goed ziet.
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Fijn aan deze Ziggo/Humax-ontvanger is de mogelijkheid vijf favorietenlijsten samen te
stellen. Niet alleen voor tv-zenders maar ook voor de radiozenders. Zo is men niet
afhankelijk van de door Ziggo bepaalde volgorde. Bij de installatie worden alleen de ftazenders getoond. Wel met de cijfers zoals deze in de volledige Ziggo-lijst voorkomen, dus als
het ware met ‘gaten’ door de gecodeerde zenders (die dus niet getoond worden).
Verder is het gebruik compleet met ondertiteling, informatie wat de zender brengt en een
epg-tv-gids. Men kan ook een wachtwoord instellen en zenders vergrendelen.
De eerste ontvanger is gratis. Een tweede of maximaal derde kost € 29,95 per stuk
(eenmalig). Volg het stappenplan.

Voor sommige postcodes is al bekend wanneer de omschakeling plaatsvindt (zie hier). Je
hoeft niet te wachten met bestellen als je gebied nog niet aan de beurt is. Je hebt dan
meteen beter beeld en meer zenders dan het analoge aanbod.
Het installeren is voor ons hobbyisten een fluitje van een cent. Voor klanten die a-technisch
zijn en hulp nodig hebben levert Ziggo ‘hulp bij meeschakelen’.
TotaalTV heeft deze ontvanger getest. Een en al complimenten van TotaalTV aan Ziggo.
Een puntje van kritiek tov de lovende woorden van Totaal TV. De teletekst-optie is karig te
noemen. Er zit geen cache van TXT pagina’s en ondersteunt de ontvanger geen Fasttext
optie (je ziet bv op pagina 100 van NOS Teletext onder aan het scherm in het rood 100 staan
ipv Nieuws). De beeldkwaliteit alsmede de zap reactie is prima te noemen..

VU+ Uno 4K SE getest door TotaalTV
Let op de laatste letters: SE. De second edition van de Uno 4K. Uitgebreid getest in Totaal
TV, dus zie daar. Nieuw is vooral de optie van FBC-tuners. Makkelijk voor DVB-C, acht
zenders kijken of opnemen is zo mogelijk. Met aanvullende hardware (geschikte lnb’s) ook
voor S2.
Apart: de tuner is verwisselbaar. Dus men kan van C naar T2 of S2. Ook apart: fast scan.
Standaard: HbbTV.

TotaalTV merkt op dat de T2-tuner geschikt is voor de HEVC-norm die KPN gaat hanteren.
Echter omdat KPN geen CI-module levert kan men nog niet (alle) zenders via Digitenne zien.
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Softwarenieuws
CCcam 2.3.2 ipk
In het vorige nummer schreven we over de nieuwe CCcam 2.3.2 geschikt voor moderne
ARM processors. Voor wie het eens proberen wil: op S4A staat een ipk-bestand dat voor de
meeste images zal werken.
Door De Muts getest op vier VU+ ontvangers en een Mutant HD51.
dreamboxEDIT 7.1.2.0 voor Mac en update gewone versie
Er is een update van het programma dreamboxEDIT, editor voor settings (software voor het
bewerken van kanalenlijsten). Op 10 maart kwam een versie is speciaal voor gebruikers van
een computer met OS Mac. Zie de site van DBE.

Op 1 maart is er ook een update van 7.2.1.0 voor anderen beschikbaar, zie hier. De
belangrijkste wijzigingen:

OpenPLi rc 6.2 voor Gigablue UHD Quad 4K
Geen 1 april-grap… maar op die datum verscheen het eerste OpenPLi image voor de
Gigablue UHD Quad 4K (zie hier). In de vorm van een rc: release control.

OpenPLi rc 6.2
Niet alleen voor de Gigablue bracht OpenPLi een rc 6.2 uit maar ook voor vele andere
receivers.
Het al advies: als je geen hobbyist bent wacht dan even. Het is een echte release control dus
nog in de testfase. Zo waren er in het begin nog geen plugins (zoals softcams) te
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downloaden. Volg berichten op het OpenPLi-forum (gestart 1 april 2018). WanWizard
meldde 1 april om 18.27 uur dat de 6.2 rc-versies online gezet waren.

Op de Wiki-pagina van OpenPLi is een item ‘Releasenotes-6.2’ aangemaakt. Dit wordt nog
regelmatig aangevuld.
Securitycheck uit Xtrend-modellen verwijderd
In OpenPLi 6.2 is nog een verbetering doorgevoerd voor bepaalde, zo niet alle, Xtrendontvangers. De zogenoemde securitycheck is verwijderd. Deze veroorzaakte de uitval van
het securityboard. Zie voor meer informatie dit OpenPLi-bericht (in het Engels, Nederlands
en Duits) en hier door Frenske. Een bevestiging door een gebruiker lees je hier.

Video-instelling: multi of 50Hz?
Schakelt je tv regelmatig (even zwart), bijvoorbeeld bij streams? Dit is vaak te verhelpen.
Hoe? Zoek je video-instellingen op. Bij OpenPLi 6.1 is dit te vinden via Menu, Instellingen,
Systeem, Audio/Video, A/V instellingen. In de derde regel staat ‘Herhaalfrequentie’
standaard op ‘multi’.

Zet dit eens op 50Hz en bevestig.

Het probleem zou dan verholpen moeten zijn.
Met dank aan Theo voor deze tip.
YouTube, nieuwe plugin
Op Sat4All meldt Satneef dat er een nieuwe plugin is voor YouTube. Althans als je het image
OpenHDF hebt. Er is ook een ipk-bestand geplaatst. Maar het werkt niet in OpenATV en
OpenPLi.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 28 april,
aanvang 11.00 uur, einde 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35,
7328 AX Apeldoorn. Zie voor alle dagen hier.
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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.
Volg De Transponder. Wil je op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld
over het uitkomen van een nieuwe UP/DOWNLINK of Kanalenlijst Hans? Ga dan naar onze
contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in. Genoeg? Meld je daar dan
ook weer af.

Uitsmijters
Etherpiraat ter kerke
In de Petrus en Pauluskerk in Goor klonk tijdens een paasviering niet het Stabat Mater
maar schlagermuziek. De oorzaak was een etherpiraat. Het Agentschap Telecom schijnt
deze al bijna opgespoord te hebben. Bron: RTV Oost.

Ziggo vaste klantenkorting?
Phishing wordt door (internet)criminelen gedaan met vooral bekende merken. Ook Ziggo
kwam zo aan de beurt. Er werd een ‘Ziggo vaste klanten-korting’ aangeboden. U bent dus
gewaarschuwd… (TotaalTV).

Waar satellieten al niet voor gebruikt worden…
Met satellieten worden migrantenstromen in de gaten gehouden. Zo viel te lezen in het
blad Binnenlands Bestuur. Opdrachtgever is ESA.
“We hebben aan de hand van satellietbeelden en social media gekeken hoe migratiestromen
in Niger zich ontwikkelden.” En “‘Satellieten maken radar- en optische beelden van de aarde
en wij analyseren en interpreteren die beelden. Zo kunnen de optische beelden in tijdframes
met elkaar worden vergeleken en zie je bewegingen ontstaan. Door de beelden te koppelen
aan Twitter- en Google-data, in combinatie met bijvoorbeeld beschikbare statistische data en
informatie van nieuwsmedia, krijgen we snellere en betere indicaties van migratiestromen.’”
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Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK!

(Inhoudelijke) reacties op dit nummer zijn van harte welkom op specials@detransponder.nl
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