UP/DOWNLINK, jaargang 2018, nummer 9
Het vorige nummer kwam uit in de hete vakantieperiode, tot onze verrassing was er aan
nieuws geen gebrek. Nu ook niet. Het nieuws uit de IFA 2018 te Berlijn en de IBC 2018
Amsterdam komt mondjesmaat door maar is niet echt schokkend. Verspreid in dit nummer
vind je een en ander. Zoals: OLED, 4K, 8K, wat volgt? En wanneer? Neem de tijd. Eerst met
het lekker en rustig doorlezen van deze UP/DOWNLINK. En reageer daarna eens wat je er
van vindt. Vinden we leuk…
In dit nummer onder andere:
 SAB Titan 4 HD Combo;
 Amiko A5 4K UHD Combo;
 Streams zoeken met The Stream Detector;
 BVN per 30 september van Astra, enkel nog op de Hotbird in Europa;
 ARTE UHD gestart.
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
 Blijft RTV Arnhem de lokale omroep voor deze gemeente? De gemeenteraad moet hier
binnenkort over beslissen. Een groep Arnhemmers, met ruime ervaringen in het runnen
van een mediabedrijf, wil een andere omroep neerzetten en azen op de zendmachtiging.
Er mag volgens de Mediawet maar één lokale omroep per gemeente zijn. Als de groep
de machtiging niet krijgt dan gaat men in ieder geval online starten (RTV-Vis en
HouVanArnhem);



ROXX Radio is 1 en 2 september officieel gestart in Vlaanderen. Deze zender is te
beluisteren via DAB+ of online (o.a. in Kanalenlijst Hans van 14 september, Stream
België Nationaal). Zie ook Radiovisie;



De lokale omroep van Kaag en Braassem heet voortaan ‘Studio Kaag een Braassem’.
Voorheen was dit KB-radio. Deze naam vervalt. De omroep gaat nauwer samenwerken
met Studio Alphen uit Alphen aan den Rijn. Eerder was er al een bestuurlijke fusie
(persbericht);



Nog een fusie. Op 1 september zijn de lokale omroepen van Gennep (Gennep Nieuws)
en Bergen (Maasland TV) samen verder gegaan als TVLtv (Top van Limburg tv). Om de
dag brengen zij een eigen programma. Ook radio zal in de toekomst samen worden
gemaakt (Gennepnews en Maasland radio);



Op 3 september kreeg Vlaanderen een eigen versie van NRJ Radio. Deze zender werd
3 september door TV Vlaanderen ook toegevoegd aan het aanbod via Astra 19,2 oost,
eerst fta, later gecodeerd;
Grand Prix Radio is gekozen tot beste online radiostation (BM). De stream is
opgenomen in Kanalenlijst Hans van 14 september;
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RTV Reggestreek start op 1 januari. Het is een fusie van HOi Media (Hellendoorn),
Hofstreek (Hof van Twente), Radio 350 (Rijssen-Holten) en Regio FM (Wierden-Enter).
Daarmee is RTV Reggestreek een streekomroep geworden (RTV Reggestreek);



De Vlaamse online radiozender Accent FM heeft per 1 september haar naam veranderd
in Radio 854. Officieel is het geen aangewezen lokale omroep maar toch legaal want de
stream loopt via Canada (Radiovisie en Radio 854). Hier te beluisteren en via
‘Kanalenlijst Hans’ in het radioboeket ‘Stream België regionaal’, niet via ‘Stream Canada’;



Op 16 augustus is voor Brussel en omgeving EazyFM gestart. Een Nederlandstalige
zender die ‘vanuit het buikgevoel’ een verademing wil zijn ‘tussen al het hitgeweld op de
FM-band’. De zender is ook online te beluisteren (Radiovisie). Opgenomen in Kanalenlijst
Hans van 14 september;



Gelezen: mogelijk stopt Skylink met doorgeven van EDGE Sport HD. De doorgifte door
CD en TVV zal dan mogelijk ook stoppen (zie hier). Ook gelezen: het zou niet alleen om
EDGE gaan maar ook om Viasat History en Nature HD. Deze zenders worden
vervangen door EPIC Drama HD. Deze zender is er al (zie Kanalenlijst Hans van 14
september). In oktober komt nog een nieuwe zender: Tasting Channel. Bron Parabola
uit Tsjechië, zie hier de Google translate;



Motorsport TV stopt eind september (zie hier en bij TotaalTV).

Astra 1, 19,2 oost
 BVN stopt per 30* september met uitzenden via de Astra 19,2 oost. Kijkers werden de
dagen daarvoor via een looptekst verzocht af te stemmen op BVN via de Hotbird (10815
H). Helaas is de kwaliteit via de Hotbird minder en is er geen EPG (de infobalk blijft ook
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leeg). Ook HbbTV ontbreekt (BVN, Mediamagazine, enz.). In Kanalenlijst Hans van 14
september is op positie 13 BVN van de Hotbird gezet. *Aanvankelijk was 20 september
als einddatum gesteld, de looptekst werd later aangepast naar 30 september;



De wijziging van BVN was voor Canal Digitaal aanleiding de zender op een nummer veel
verderop in de kanalenlijst te zetten;



Cultuurzender ARTE test met twee zenders in UHD. Een van de kanalen zendt uit met
HDR (High Dynamic Range, zie hier voor uitleg). De programma’s zijn in de Duitse en
Franse taal fta te ontvangen, mits men uiteraard een geschikte ontvanger en tv heeft
(InfoSat). Opgenomen in Kanalenlijst Hans van 14 september, boeket ‘Ultra HD/4K’. Zie
KingOfSat voor de invoergegevens.
Het zijn andere uitzendingen dan normaal via ARTE SD of HD. ARTE heeft een Duitse,
Franse en Engelstalige site. Op 22 september is er een twaalf uur durende bijzondere
uitzending;
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De Zwitserse tv-zender QS24 is gestopt op Astra 19 oost. In het vierde kwartaal zal deze
zender via Eutelsat terugkomen. Naar we verwachten zal dit de Hotbird zijn waar ook de
andere Zwitserse tv-zenders te ontvangen zijn (InfoSat). De zender is ook live via de
website te zien en de stream daarvan is opgenomen in Kanalenlijst Hans (boeket Stream
Zwitersland);




NRJ Radio uit België begon officieel met uitzendingen. Ook op Astra 19 oost, code;
TV8 RU, Rusland, fta;



TNT Film HD, Sky Germany, code;
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#Vamos, SD en HD, Spanje, sport, code;
Het Franse Canal+ is begonnen met de doorgifte van RMC Sport (1 t/m 4 en nieuws),
gecodeerd (BBtvnews).

Astra 3, 23,5 oost
 Epic Drama HD, Tsjechië, code.

Astra 2, 28,2 oost
 De zenders van TV3 Ireland zijn hernoemd naar Vigin 1, 2 en 3, code;
 FOX Dual, code;
 Vintage TV, fta;



Op 11426 V is onder nummer 52515 de zender Sony Movie Channel te zien, en wel fta.
Op 11171 H is deze zender gecodeerd. Of het een test is weten we niet maar geniet er
van zolang het kan.
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Hotbird, 13,0 oost
 Trace TV, Polen, code;
 Arryadia, Marokko, van SD naar HD, fta;
 3ABN, Hope Channel, SBN, Hillsong, Life TV, Nejat, reli, fta;
 Red Carpet, Polen, fta;



TV&TV, Italië, fta;






Partenope TV, Italië, fta;
4Music, UK, fta;
MediaSportChannel, Italië, code.
De Turkse zender Medya is naar een andere transponder gegaan, fta.

Eutelsat 9B, 9 oost
 Joyne heeft aan TotaalTV bekend dat er in België dealers zijn voor de CI+ module voor
Joyne-Vlaanderen. Op de site van Joyne staat een overzicht van de verkooppunten. Op
de site www.joyne.be vonden we niets. Op de Nederlandse site was het goed zoeken. De
Belgische dealers vind je via ‘verkooppunten’ door bij ‘Zoek een dealer’ het land én een
plaatsnaam in te vullen (bijvoorbeeld Neerpelt). En hier (webshops), onder de
Nederlandse;
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Joyne ziet als doelgroep niet alleen de kampeerder maar ook de christelijke landgenoot
als doelgroep. Voor deze is er behalve tv-zender Family 7 ook de radiozender Groot
Nieuw Radio toegevoegd. Family 7 is gecodeerd maar Groot Nieuws Radio is fta;
Radio Continu is door Joyne fta toegevoegd aan het NL-aanbod (zie ook
Mediamagazine);
Joyne BE bracht de Vlaamse zenders VRT NWS (nieuws), MNM Hits, fta;
Joyne BE: Kadet in plaats van VTM Kids, en VTM Kzoom, jeugd, code.

Kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM, AM, streams enzovoort…
 De eerste Nederlandse testuitzendingen in DVB-T2 zijn in de provincie Utrecht
waargenomen. De omroepen NPO 1, 2 en 3 worden daar in 1080p (progressive), de
beste beeldresolutie van HD, gebracht. Op dezelfde frequentie (UHF 32/562 MHz) wordt
ook in SD RTV Utrecht getest alsmede radiozenders in de nieuwe uitzendnorm. Om de
testuitzendingen te zien is een DVB-T2 tuner met HEVC nodig (TotaalTV);
 Op 2 oktober is noord-Nederland aan de beurt voor DVB-T2. In dat zendgebied krijgen
tv-kijkers thans al een mededeling te zien (Radio-tv-Nederland);








Q Music Non-Stop, Joe FM 70's en Joe FM 80's. Deze zenders zijn 17 augustus op
kanaal 11A in Vlaanderen toegevoegd aan het DAB+ aanbod. Ook in zuid Nederland te
ontvangen (TotaalTV en Radiovisie) en de Joe-zenders online via de site van JOE FM;
Op 27 augustus was de start van Radio Nostalgie op het Vlaamse kanaal 11A
(Radiovisie en Radio Nostalgie). Het was wel even passen en meten en een trucje
uithalen (de MOT-capaciteit van andere zenders inzetten) om alle radiozenders op 11A in
de 1152 kbits/s te krijgen (zie Radiovisie);
Ziggo test momenteel intern een Ziggo GO-app voor Apple TV, Android TV en voor
Windows 10 (TotaalTV en BBtvnews). Enkele Ziggogebruikersforum gebruikers zijn via
e-mail op de hoogte gebracht en konden zich aanmelden voor de Ziggo Go-App;

Medialaan heeft 23 augustus aangekondigd te komen met de app VTM GO. Hiermee
kunnen de zenders van Medialaan (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, Vtmkzoom en Kadet) live
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bekeken worden. Ook tot 30 dagen terugkijken zal mogelijk zijn. Medialaan denkt er ook
aan een eigen videodienst à la Netflix te gaan exploiteren. De dienst Stievie, waarmee nu
live en terug gekeken kan worden, zal op termijn verdwijnen (VTM en KanaalZ). Tot slot
uit eigen ervaring (tip!): de huidige app ‘Stievie TV kijken’ kan met Android via Google
Play alleen in België worden geïnstalleerd (Gmail-account: NL switchen naar België). In
Nederland lijkt het met de Apple-app wel te lukken…;



De drie publieke VRT-tv-zenders blijven als de VRT op 1 december met DVB-T stopt
toch via DVB te zien. Ze worden onderdeel van Antenne TV, het product van de M7
Group cq TV Vlaanderen dat 16 zenders in DVB-T2 uitzendt. Abonnees van Antenne TV
kunnen dan niet meer kijken naar NPO 1, 2 en 3. Er moest immers ruimte gemaakt
worden. Ander nadeel: de doorgifte is niet meer gratis. Een abonnement, van € 9,95 per
maand, is nodig (Radiovisie en VRT). Een heel betoog op Doorbraak.be;



KPN heeft een nieuwe website in gebruik genomen voor haar interactieve tv. Op deze
site is het met de browsers Chrome en Firefox onder andere mogelijk zeven dagen terug
te kijken en met Chromecast te streamen naar een tv (TotaalTV);



KPN is begonnen met de transitie van DVB-T naar DVB-T2. Op 2 oktober is Noord-Oost
Nederland als eerste aan de beurt. Daarna volgen in 2019 de andere regio’s. Voor 1
januari 2020 moeten alle frequenties over zijn op T2. De beeldkwaliteit gaat omhoog: van
SD naar HD. Klanten worden geïnformeerd over de omruil van apparatuur (KPN);



Ziggo verving 13 september ‘Ziggo Sport Extra 1’ door ‘Ziggo Sport Docu’ (TotaalTV en
Delta). Ziggo Sport Extra 2 is hernoemd naar Ziggo Sport Extra;
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De live stream van BVN bevat officieel een code voor geoblocking. De stream is
daarmee niet te openen in Nederland en België. Maar we ontdekten 13 september dat de
geoblocking er (even?) af was. Zowel via de site als de app ‘BVN Live’;



Gespot bij Ziggo: bij het digitale testbeeld is het symbooltje van HbbTV verschenen. Of
en wat Ziggo zelf met HbbTV gaat doen is ons niet bekend.
Een van de redactieleden heeft gekeken naar welk ip-adres de HbbTV-link gaat. Dat blijkt
het adres http://195.35.223.126:8181/index.php te zijn maar de pagina bleef (bij het
uitgeven van dit blad) op de woorden ‘It Works!’ leeg. Men is kennelijk dus bezig;



Rusland kiest niet voor DAB+ maar voor DRM+ (Radiovisie).

Reacties en vragen van lezers
Kun je van YouTube-video’s een stream url trekken? Deze discussie werd naar aanleiding
van het juli-nummer op het OpenPLi-forum gevoerd. Het antwoord is vooralsnog negatief. De
reden zal Erik juist hebben: “De content aanbieders zijn geen liefdadigheidsinstellingen en
zullen er alles aan doen om te voorkomen dat je de reclame skipt. En daarom zullen ze nooit
zomaar URL's geven die je direct kunt afspelen. Dat geldt voor de NPO, commerciële
aanbieders, YouTube, noem maar op.” Inderdaad: ook de publieke NPO beschermt haar live
streams. Jammer.

Wetenswaardigheden




Voor een deel van de Canal Digitaal klanten gaat het abonnement op 1 oktober
omhoog. Het gaat om abonnees met een ‘extra smartcard-abonnement’. Aan een
abonnement kunnen twee extra kaarten gekoppeld worden. De toeslag gaat met 1 euro
omhoog naar € 6,50 per maand (TotaalTV);
De 13B, 3C en 13E hebben hun langste tijd gehad op 13 graden oost. In 2021 gaat
Eutelsat ze vervangen door twee nieuwe satellieten, de 13F en 13G. Deze hebben geen
brandstoftank maar zijn volledig elektrisch (Sprietje en Spacenews);
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Universitaire onderzoekers van diverse USA-universiteiten stellen dat kleine satellieten
met aandrijvingssystemen maar zonder beveiligd controlesysteem, niet in de ruimte
moeten worden toegelaten. Ze vormen een risico omdat ze gehackt zouden kunnen
worden en dan andere satellieten in gevaar kunnen brengen. Klein: SmallSats, die veelal
een massa van 180kg of minder hebben (Tweakers en Spacenews);



Ruim 1,4 Ziggo-klanten hebben de Ziggo Mediabox XL. Het gebruik steeg in april t/m
juni met 23.000. Deze receiver kan gekoppeld aan internet via IPTV* extra kanalen
tonen, zoals Franse en Italiaanse zenders (TotaalTV). *Het gaat om IPTV zenders welke
via het Ziggo platform aangeboden worden met een app;
VodafoneZiggo hoopt op termijn internet te kunnen leveren met een snelheid van 5 Gb
per seconde (upload 1 Gb/sec). Het is bekend dat Ziggo door de uitschakeling van
analoge tv ruimte vrijmaakt op haar coaxnetwerk. Met de nieuwe techniek Docsis 3.1 kan
via de bestaande kabel een hogere snelheid worden geboden die ook nog stabieler is.
Op 22 augustus maakte VodafoneZiggo bekend in de wijk Oog (Utrecht) een proef te
beginnen met wat men noemt ‘het netwerk van de toekomst’ (VodafoneZiggo);








Op 1 januari gaan de Limburgse gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken samen
verder als de gemeente Beekdaelen. Gevolg is dat de lokale omroepen moeten fuseren,
er mag volgens de Mediawet immers maar één lokale omroep per gemeente zijn. De
omroepen LOO-tv en Omroep Groot Nuth gaan vooruitlopend per 1 september al
hetzelfde programma brengen, onder eigen naam. Na de fusie komt er een nieuwe naam
(1Limburg);
ZO!34, de lokale omroep voor Emmen en Coevorden, krijgt begin 2019 een nieuw
onderkomen in het Hospershuis (Dagblad vh Noorden);
In Vlaanderen heeft de lokale omroep ZOE FM uit Zoersel maar liefst drie subzenders.
Er was al een nieuwszender en sinds eind augustus ook, via internet te beluisteren, een
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80’s- en Vintage-zusje (Radiovisie en live via ZOE FM of via Kanalenlijst Hans uitgave 14
september);



Op de IFA 2018 in Berlijn heeft LG ’s werelds eerste (?) 8K OLED-tv gepresenteerd.
Deze werd getoond in een formaat van 88 inch (Homecinemamagazine);



LG stelt de eerste te zijn, maar Samsung heeft op dezelfde IFA haar 8K OLED tv’s
gepresenteerd. In drie formaten: 65, 75 en 85 inch. In oktober vanaf € 4.999,- te koop. De
tv schaalt 4K op naar 8K (NU.nl);



Goed geluid is vaak nog een item bij platte tv’s. Daarom komt TPV (Philips) met een
nieuw model: de Philips OLED+ 903. TPV werkt daarin samen met Bowers en Wilkens,
een bekend Brits audiofabrikant, om met een speakersysteem een fantastisch geluid te
leveren. De nieuwe OLED-tv’s hebben ook 10% meer lichtopbrengst. En er zijn nog meer
verbeteringen. Vanaf oktober op de markt in 55- en 65-inch (Hardwareinfo);



YouTube is 29 augustus in Nederland gestart met twee nieuwe diensten: YouTube
Music en YouTube Premium. Music vertoont muziek met reclames. Premium geeft voor €
11,99 per maand de diensten van YouTube, dus ook Music, reclamevrij door. Music is te
19 september 2018 specials@detransponder.nl
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zien via een app of op je desktop pc. Inloggen gaat via een gmail-account want YouTube
is van Google. Premium kent voor € 17,99 ook een gezinsabonnement (Emerce,
YouTube, NOS e.a.);



Online radioluisteren is steeds meer de trend, meldt Spreekbuis. Ruim twee op de drie
landgenoten luistert minstens 1 keer per maand online naar de radio of een podcast;



De Consumentenbond bezocht de IFA 2018. Videoverslagen zijn te zien op YouTube.
Een overzicht van de bekeken producten vind je hier;



Tweakers duikt in het fenomeen 8K: is dit wel nodig (“Hoeveel pixels zijn er nodig op je
tv?”) en wat is thans al op 8K-gebied te zien (op de IFA 2018)? Kern: veel 4K upscaling
naar 8K brengt niet wat het belooft, nog haast geen 8K-aanbod, erg groot scherm nodig
wil 8K tot zijn recht komen, advies: wacht met aanschaf van een 8K-toestel. Ook Bright
bracht een item over de zin of onzin van 8K;
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RTL UHD (Duitsland) was sinds kort alleen te zien op Astra 19 oost als men een HD+
kaart had. Sinds kort kunnen ook abonnees van Sky Deutschland die HD+ er bij geboekt
hebben de zender zien (InfoDigital);



KPN heeft een Wifi Tuner uitgebracht. Een ‘online doe-het-zelf-tool waarmee in huis de
wifi kan worden verbeterd. De tool maakt een analyse van het wifisignaal in huis en
verbetert dit direct, aldus KPN. Meer informatie op de Wifipagina van KPN (KPN);



T-Mobile heeft 4 september in veel dagbladen een paginagrote advertentie geplaatst.
Daarin stelt T-Mobile na de fusie met Tele2 met 5G te komen voor dat concurrenten KPN
en Vodafone dit doen. Meer informatie over de beloftes staan op een T-Mobile-site.
Commentaar redactie UP/DOWNLINK: 5G mag voorlopig boven de rivieren nog niet
uitgegeven worden. Boven de rode lijn (zie hier) mag 5g niet op 3,5GHz. TNO zal in de
komende tijd de mogelijke alternatieven onderzoeken en als de resultaten van dat onderzoek
er zijn, zal de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Keijzer, een
beslissing nemen. Dit schrijft ze in de Kamerbrief. Mobiele providers wachten op de
beslissing, omdat 3,5GHz een belangrijke frequentieband zal worden om de komende jaren
sneller mobiel internet aan te bieden. Met de huidige regels mogen zij dat niet, omdat het
satellietstation in het Friese Burum de frequentie in gebruik heeft voor het afluisteren van
satellietverkeer. Dit is dus een tussenfase naar 5G toe;
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Elektronicabedrijf Spaun (Duitsland) heeft 4 september in een persbericht meegedeeld in
financiële problemen te zijn. De staat van insolventie is ingegaan met een tijdelijk curator.
Deze krijgt als taak een herstucturering. De verkoop blijft ondertussen doorgaan. De
ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten (in de optische distributietechnologie)
moet een faillissement voorkomen (Spaun, Google-Translate naar NL hier);



De Zwitserse publieke omroep SRG stopt in 2019 met DVB-T. Men gaat niet over op
DVB-T2. Volgens de SRG kijken te weinig mensen via terrestial de uitzendingen en
kunnen inwoners goedkoper via de satelliet (Hotbird) in HD-kwaliteit kijken (BBtvnews en
Golem);



Het is goed mogelijk dat na de Brexit de Engelse regering een eigen navigatiesysteem
moet ontwikkelen. De EU zou de ex-lidstaat wel eens kunnen uitsluiten van het Galileoproject (Golem);
We worden allemaal ouder… zo ook de gemiddelde radioluisteraar. Volgens Radio.nl is
de gemiddelde leeftijd gestegen naar thans 49,5 jaar (RadioNL);
In Duitsland zijn al bijna 12 miljoen DAB+ toestellen verkocht. Dit werd tijdens de IFA
2018 bekend gemaakt (Radiovisie). Meer informatie over DAB+ in Duitsland hier;
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Family7 heeft een nieuwe tv-studio. Deze werd 7 augustus door minister Slob geopend
(Mediamagazine en virtuele tour van voor de opening);



Het uitschakelen van het nationale FM-netwerk heeft in Noorwegen geleid tot een daling
van 20% luisteraars. De Noren kunnen enkel nog lokale zenders via FM beluisteren. Een
deel luistert naar Zweedse FM-zenders. De overgang van FM naar DAB+ is dus mislukt.
Er gaan stemmen op de nationale FM-zenders weer aan te zetten (Spreekbuis);



De R&D (Research and Development) afdeling van de BBC kijkt of het mogelijk is het
aanbod via HbbTV af te stemmen op de gebruiker. Op niet-commerciële basis, al is er
ook interesse vanuit commerciële organisaties (BBtvnews);



Sky Germany verkoopt een usb-stick om internet naar iedere tv met een hdmi-poort te
streamen. De voeding gaat via de usb-poort.
Sky gaat daarmee de concurrentie aan met Amazon (Fire TV) en Google (Chromecast)
want de Sky-stick is een stuk goedkoper. De stick werkt perfect met het eigen Sky Ticket
maar ook met externe aanbieders als ARD, ZDF, YouTube en Vimdeo. De stick kan via
de site van Sky Germany besteld worden. Sky-klanten krijgen de stick gratis als ze een
van de abonnementen op Sky Ticket (series, films, sport) nemen (BBtvnews);
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Ziggo en KPN beheersen samen 84% van de tv-aansluitingen. Satelliet en Digitenne
hebben samen slechts 5% (satelliet iets meer dan Digitenne). Het aantal tv-aansluitingen
daalde het tweede kwartaal 2018 weer (Telecompaper);



De NLPO (organisatie voor lokale omroepen) gaat op een aparte webpagina een aantal
streekomroepen in beeld brengen (portretten genoemd). Op dit moment is het verhaal te
zien van ZO!34 (zuid-oost Drenthe), BO (Bollenstreek), LINQ Media (Zuid-Holland) en
ZuidWest (west-Brabant);
Op de IBC in Amsterdam heeft het bedrijf Fraunhofer ISS een nieuwe vorm van HbbTV
getoond. Met softwareversie 2.0.2 kan gewerkt worden met audio: MPEG-H. De
gebruiker kan de audio naar eigen voorkeur aanpassen. Ook is audiodescriptie (in een
voorkeurstaal) mogelijk (InfoSat). Meer informatie over MPEG-H vind je hier en bij
Fraunhofer ISS;
Tijdens de IBC 2018 te Amsterdam (14-18 september) was er een live stream met
interviews. Ook zijn diverse videobestanden na te kijken via de website van de IBC;







Een van de IBC-nieuwtjes: LG en de M7 Group gaan samenwerken. Op LG smart-tv’s
komt de M7 TV App beschikbaar. Onder de naam Diveo zal de app voor het eerst op de
Duitse markt geïntroduceerd worden. Later zullen de Nederlandse en Vlaamse markt
volgen (BBtvnews en TotaalTV);



Strong bracht op de IBC een ontvanger gemaakt voor de Italiaanse markt, de STR 7840.
Beter: voor Tivùsat. Het is een 4K UHD satellietontvanger met HbbTV. Nodig: afstellen
op de Hotbird, een Tivùsat smartcard en verbinding met internet (BBtvnews);
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De Duitse publieke omroep ZDF gaat met haar kinderkanaal KIKA een nieuw programma
brengen: ZDFtivu. Dit wordt on demand gebracht via Amazon (BBtvnews). Na een gratis
testperiode moet men wel een abonnement nemen;



Op TotaalTV staat een waarschuwing voor gebruikers van een mediaspeler die op KODIsoftware draait. De software is gevoelig voor hacken door internetcriminelen. Deze
kunnen cryptomining-software installeren;
De Deense publieke omroep DR wil haar tv-zenders terugbrengen van zes naar drie. De
radiozenders van acht naar vijf. Reden: bezuiniging (BBtvnews);
De Consumentenbond kreeg in een half jaar bijna 300 klachten over apps die niet meer
werken op tv’s die amper vijf jaar oud zijn. De bond vindt het onbestaanbaar dat het
smart-tv-gedeelte van sommige televisies al een paar jaar na aanschaf niet meer naar
behoren werkt. De NPO staakte technische redenen de ondersteuning van bepaalde
slimme televisies van voor 2014. Om technische redenen verdween ook YouTube van
sommige toestellen. De meeste klachten (63 procent) gaan over slimme televisies van
Samsung, het merk met het grootste marktaandeel. Daarna komen tv’s van Philips (21
procent), Sony (6 procent) en LG (5 procent). De fabrikanten zouden ook meer druk op
app-bouwers moeten uitoefenen om apps werkend te houden. Bron: Consumentenbond.




Hardwarenieuws
SAB: Titan 4 HD Combo
TotaalTV heeft een nieuwe ontvanger van de Turkse fabrikant SAB getest. Het gaat om de
Titan 4 HD Combo. Dat laatste woord staat voor de mogelijkheid te combineren: satelliet met
kabel of terrestial. Lees de volledige test hier.

Enkele punten uit deze test. Lage prijs (wellicht door de val van de Lira..?): onder de 100
euro al verkrijgbaar. Goede ondersteuning door SAB Nederland.
CI-slot voor een cammodule en een interne kaartlezer met multicript: geschikt voor Canal
Digitaal en TV Vlaanderen.
Usb 2.0-, scart- en hdmi-aansluiting. De usb is nodig als er een externe harde schijf wordt
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aangesloten. Intern kan geen harddisk geplaatst worden.
HEVC-ondersteuning. TotaalTV verwacht dat na 1 oktober de ongecodeerde zenders die
KPN-Digitenne brengt (NPO) te zien zullen zijn. Voor de gecodeerde is vooralsnog een KPNontvanger nodig maar wellicht brengt KPN in de toekomst een CI-module die dan in deze
Titan 4 kan. Maar… de maximale beeldresolutie is 1080p. Er kan daarom niet (via de
schotel) naar 4K/UHD-zenders gekeken worden! Werkt op 12 volt, dus ook geschikt voor op
de camping. Mede door de infraroodoog-aansturing (receiver verbergen).

Blindscan aanwezig en fastscan voor Canal Digitaal en TV Vlaanderen met automatische
update van de kanalenlijst van deze aanbieders. Ook geschikt voor Joyne-abonnees.
De ontvanger is ook zeer geschikt voor IPTV. Zenderlijsten van IPTV-aanbieders kunnen
geplaatst worden.
Een gebruiksaanwijzing is hier te downloaden.
Je zult het met de fabriekssoftware moeten doen. Een image van OpenPLi, OpenHDf of
OpenATV kan niet. Ook Enigma2-settings, zoals Kanalenlijst Hans, zullen dan ook niet
overgezet kunnen worden naar deze ontvanger. De afdeling Technical Support van Sab
Trading bv heeft dit ons bevestigd: deze ontvanger werkt niet met Linux.
Amiko A5 4K UHD Combo
Voor je de SAB Titan 4 HD Combo-ontvanger koopt, kijk ook eens naar een vergelijkbare
ontvanger: de Amiko A5 4K UHD Combo. Voor ongeveer € 150,- krijg je een dual 4Kontvanger die voorzien is van Android 7 en die ook werkt onder Enigma2 via SD. Wat dit
exact betekent weten we niet. Mogelijk moet je een sd-kaart in het sd-slot steken om
Enigma2 te kunnen activeren.
Zie de site van Amiko en voor winkels bijvoorbeeld hier, hier en hier. De folder van deze
Amiko vind je hier.

We lezen onder andere: “Met dit krachtige apparaat kunt u niet alleen tv-programma’s
bekijken via satelliet of terrestrische zenders, maar ook streamen dankzij de ondersteuning
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voor de nieuwste versies van Kodi en Netflix 4K, video’s bekijken op YouTube, surfen op het
internet, apps en games downloaden van de Play Store.”

En ook: “4K 2160p output via HDMI 2.0.” en “Ondersteuning KODI 17,6, Netflix 4K, 4K
YouTube, DTV LinkDroid OpenATV en afbeeldingen voor Enigma 2.” Intertronics noemt het
“een van de eerste decoders op de markt met dual-besturingssysteem Android 7.1.2 en
Enigma 2.”

Bij OpenPLi en OpenATV vonden we nog geen image (wel voor andere Amiko’s, dus kan
nog komen). Het image openHDF heeft geen images voor Amiko.

Softwarenieuws
IPK Creator 5.0
In 2014 hebben we een special uitgebracht met als thema hoe je een ipk-bestand kan
maken. In deze special beschreven we de software van IPK Creator 4.0. Ondertussen zijn
we jaren verder en is er een nieuwe versie: IPK Creator 5.0 (hier te downloaden).
We kwamen hierop omdat er vraag is naar een ipk-versie/bestand van Kanalenlijst Hans.
Dan zou je met hulp van een pc en usb een nieuwe kanalenlijst in je receiver kunnen zetten.
Helaas is de methode om een ipk-bestand te maken erg ingewikkeld en moeten er diverse
versies gemaakt worden. Er zijn Enigma2-ontvanger die draaien op OE 1.6 of OE 2.0 of
Mipsel of Arm.
Mocht een van onze lezers een beter idee hebben hoe van een setting een ipk te maken dan
lezen we dag graag.
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The Stream Detector 1.1.0
In vorige nummers van de UP/DOWNLINK hebben we Video DownloadHelper en Grab Any
Media genoemd als software om de stream url van een website te halen. In dit nummer een
derde optie. In juni 2016 kwam The Stream Detector uit. Op 24 juli 2018 verscheen voor de
gebruikers van Firefox de add-on versie 1.1.0 (zie hier).

Installeren gaat heel eenvoudig. Klik op ‘Toevoegen aan Firefox’.

Beschrijving:

Zodra op een website met een live stream de url ontdekt wordt krijg je een mededeling.

Rechtsboven in de Firefox-balk zie je een muzieknootje. Dat is het icoontje van de add-on
The Stream Detector. In dit voorbeeld is de url ontdekt.

Nota bene: links van dit icoontje staat het blauwe rondje met witte pijl van Grab Any Media
en daar weer links van de kleuren bolletjes van Video DownloadHelper, deze zijn
beschreven in de UP/DOWNLINK van augustus, pagina 20.
Ga je met de muis in de live stream staan. Klik rechts en in het pop up-scherm zie je bij het
muzieknootje de url. Deze met de linkermuisknop aanklikken en je krijgt de mededeling dat
de kopie is gemaakt.

Met een sateditor (Dreamset enzovoort) is dan deze url in een kanalenlijst te zetten.
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De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 22 september,
aanvang 11.00 uur, einde 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35,
7328 AX Apeldoorn. Zie voor alle dagen hier.
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.
Thema’s op clubdagen
In het vorige nummer van de UP/DOWNLINK was een oproep geplaatst voor
‘demonstranten’. Hierna herhalen we deze. De bedoeling was hobbyisten een demo te laten
geven waar men mee bezig is. Helaas zijn er geen aanmeldingen. Daarom is er voor
september geen thema voorzien. Wellicht in oktober? Lees de oproep en geef je op.
Wensen voor een thema? Geef het door. Wie weet vinden we een deskundige.
Oproep voor ‘demonstranten’
We zoeken mensen die ook bereid zijn om een demo te geven over bijvoorbeeld een plugin
of andere functies interessant zijn voor andere gebruikers.
Het doel van deze maandelijkse demo/presentaties/tutorials was om meer betrokkenheid te
krijgen, daarnaast het delen van kennis over de verschillende mogelijkheden in onze hobby.
Dit is tot nu toe ingevuld door het bestuur van satellietclub De Transponder, maar we hopen
dat ook andere hobbyisten of specialisten dit willen oppakken.
Reacties/aanmeldingen via specials@detransponder.nl.

Uitsmijters
KUT…
Nee, geen vloek maar de naam van een radiostation in the USA… KUT-FM bestaat sinds
1921 als zender van de Universiteit van Texas (UT). De letter K hebben alle zenders in het
westen. Bron: Radiovisie. De website van de zender heet kut.org en daar zijn de twee
radiozenders ook online te beluisteren. Ook via Kanalenlijst Hans (14 september).
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SBC
Is satellietclub De Transponder uniek? In België kennen we geen satclub. Recent vernamen
we dat er in Duitsland een vereniging bestaat onder de naam SBC: Satelliten Beobachter
Club. Sinds 1992. Toen begonnen met SatDX’en maar dat doen de leden niet meer.
Uitstapjes nog wel. Idee..?

Red de antennekijker!
Antennekijker… mooi Nederlands woord voor kijkers die het signaal via een gewone antenne
oppikken, thans DVB-T of T2. Volgens de regels van de EBU moet een publieke omroep
universeel en gratis beschikbaar zijn. Wel… reden voor Vlamingen om een petitie te plaatsen
op de site ‘Red de antennekijker’. De VRT gaat per 1 december stoppen met DVB-T en een
betaald abonnement bij TV Vlaanderen (Antenne TV) voor DVB-T2 is dan nodig.
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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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