
        UP/DOWNLINK, jaargang 2018, nummer 11                    
 

21 november 2018     specials@detransponder.nl      www.detransponder.nl    pag 1/25 

  

De UP/DOWNLINK is voor lezers die de Nederlandse taal machtig zijn. Dus zowel in Nederland als 
België. We zijn dan ook blij met tips uit Vlaanderen en verwerken deze ook graag.  
In dit nummer onder andere: 

 Twee specials van Sprietje: maatvoering (chaos in schotelland) en lnb/ruisgetal; 

 Een demovideo over de kanalenlijst van Hans; 

 Lamedb, uitleg over dit begrip; 

 Axas E4HD 4K Ultra; 

 DemonEditor: een Linux-programma voor het bewerken van kanalenlijsten. 

 OpenPLi 7.0 Release Candidate (beta); 
Jullie reacties zijn van harte 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 

 De NPO is er voor iedereen. Daarom is er een nieuwe promo/campagne start onder de 
naam Open NPO (Broadcastmagazine); 

 
 Op Eerste Kerstdag, 25 december dus, gaat NPO 1 Extra voortaan uitzenden via het 

kanaal van NPO 3 Extra. Deze laatste is voortaan enkel online te bekijken: via de 
website npo3.nl of via NPO Start. De reden is dat NPO Zappelin voortaan 24/7 gaat en 
dus niet meer het kanaal met NPO 1 Extra deelt. NPO 2 Extra, NPO Nieuws en NPO 
Politiek veranderen vooralsnog niet (TotaalTV); 

 KINK komt op 1 februari terug via de ether, en wel enkel via DAB+. Er zal sprake zijn van 
een landelijk bereik. In 2011 stopte KINK FM. Omdat men nu niet meer via FM gaat 
uitzenden is de naam verkort tot KINK. Het station is ook online te beluisteren. KINK 
wordt een platform voor alternatieve muziek met radio, podcasts en playlists (KINK); 

  
 

 1Twente. De toekomst is onzeker door het ontbreken van enkele tonnen (Tubantia); 

 
 Er dingen in Amsterdam twee partijen mee voor de licentie van de lokale omroep. De 

huidige licentie loopt in januari 2019 af. Het wordt een keuze tussen het huidige PAO 
(bekend als AT5) en nieuw gemelde C-Amsterdam (Het Parool); 

 
 RTV Arnhem wordt binnenkort ook de lokale omroep van Renkum. De gemeenteraad 

van deze plaats heeft hiermee ingesteld. RTV Arnhem wordt dan langzamerhand een 
streekomroep (RTV Arnhem); 

 
 Stopt RTV Zwolle FM binnenkort? Deze keer is de reden niet van financiële aard maar 

een juridische: het Programmabeleidbepalend orgaan (PBO) voldoet volgen B&W van 
Zwolle niet aan de eisen van de Mediawet (ZwolleNu); 

 
 Extra AM 1224 gaat niet uitzenden via het REM-eiland in Amsterdam. Technisch zijn er 

teveel beperkingen. Men zoekt nu naar een andere locatie. Lukt dit niet: einde oefening 
(Extra AM); 
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 BO, de lokale omroep uit de Bollenstreek (Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en 
Noordwijkerhout) heeft het financieel moeilijk. Zonder extra geld van de gemeenten 
zullen er ontslagen vallen (BO); 

 
 FreekTV is op YouTube van start gegaan. Het is het product van Freek Vonk die zo 

eigen natuurdocumentaires wil tonen (BM); 

 
 AMC stopt per 1 januari in Nederland en België. Deze zender is o.a. via Ziggo, KPN en 

T-Mobile te zien (TotaalTV). 
 

Astra 1, 19,2 oost 

 Op 29 november schakelt Sky Germany 29 tv-zenders in SD uit. Deze zenders zijn ook 

al in HD te ontvangen. Vanaf 15 november liep er daarom voor abonnees een looptekst 

over het beeld. Abonnees met een SD-abonnement krijgen zonder extra kosten het HD-

abonnement. Sky Germany gaat ook zenders verplaatsen en kan dan twee transponders 

besparen. Wat daarmee gaat gebeuren is nog niet bekend. De 29 SD-zenders zijn: 

Disney Junior, Beate-Uhse.TV, National Geographic, Discovery Channel, 13th Street, 

Fox Serie, TNT Serie, Syfy, NatGeo Wild, Spiegel Geschichte, Sky 1, TNT Film, Disney 

Cinemagic en Sky Atlantic. (InfoDigital/InfoSat); 
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 Op Astra 19,2 oost verdween op 29 oktober BTV (Bezirks-TV) en verscheen TV 1 OEE. 

Het blijkt te gaan om een lokale zender uit Oostenrijk die haar naam wijzigde. OEE staat 

voor Oberösterreich. De zender wil zich breder profileren. De officiële start was 5 

november. De zender is fta (InfoDigital); 

 

 

 

 Baden TV, een Duitse regionale omroep, verscheen even fta. Later vervangen door 

Baden TV Süd, ook fta. De stream van Baden TV staat in Kanalenlijst Hans van 9 

november. Die van Baden TV Süd komt in de lijst van december; 

 

 Nick/MTV+ is de nieuwe aanduiding van de combinatie van Nick (jeugd, overdag) met 

MTV+ (muziek, avond). In SD is deze fta en in HD gecodeerd. Hiermee komt er dus een 

einde aan de avonduitzendingen van Nick, genaamd ‘Nicknight’ (InfoSat). 

 

Astra 3, 23,5 oost 

 De Luxemburgse parlementszender Chamber TV is nu ook in HD, fta; 

 Brno TV, Tsjechië, fta; 
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Astra 2, 28,2 oost 

 De BBC veranderde haar FEC van 2/3 naar 3/4. In het vorige nummer schreven we hoe 

je dit eventueel handmatig aan kan passen. Er zijn voor Nederland en België geen 

noemenswaardige problemen maar wel voor kijkers verder weg. Zo verblijft Sprietje vaak 

in Spanje. Hij vroeg op het S4A-forum om reacties, want de FEC-aanpassing leidt tot een 

signaalvermindering van 1,3 dB. Er wonen ook veel Engelsen in Spanje. Soms met een 

schotel van 1,80 meter. Deze zou 2 meter moeten zijn voor dezelfde opbrengst. Op een 

Engels satellietforum zijn enkele meldingen van signaalverlies, maar in het algemeen valt 

het mee. Sprietje meldt nog: “De komende maanden zullen er meer fec-wijzigingen 

doorgevoerd worden in de Britse BBC HD kanalen, o.a. op 29 november en in febr. 2019. 

Dit zal er in resulteren dat vooral in het buitenland meer zenders moeilijker of niet meer te 

ontvangen zullen zijn met de huidige schotel.”; 

 

 Total Country, UK, countrymuziek, fta; 

 

 Smithsonian Channel, documentaires, fta (geen epg, test?); 
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 Traditiegetrouw zijn een aantal muziekzenders tijdelijk hernoemd tot kerstzenders, fta. 

 

 

Hotbird, 13,0 oost 

 Belarus24 HD, Rusland, fta; 

 TV Mezzo, Arab., fta, test; 

 

 24Farsi en Farsi24TV, Arab, fta, test; 

 NSL TV, Italië, fta; 
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 Reality TV en Telepiu Channel, Italië, fta; 

 Andisheh, Arab, fta; 

 Kanal Yek, Turkije, fta. 

 

Eutelsat 9B, 9 oost 

 TV538 TV, muziek, Joyne NL, code. 

 

Kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM, AM, streams enzovoort… 

 In de nacht van 10 op 11 december is Amsterdam aan de beurt voor het afschakelen van 
het analoge tv-signaal door Ziggo (GSM Helpdesk en Emerce). Radio blijft analoog 
beschikbaar; 

 
 Per 1 december stoppen de DVB-T-uitzendingen van de VRT. De zenders gaan via DVB-

T2 door via Antenne TV van de M7 Group. Derhalve: niet meer fta maar betaald. Sinds 1 
november zien kijkers een looptekst. Protesten hebben niet geholpen (TotaalTV). De 
VRT had eerder aangegeven het uitgespaarde geld liever te steken in digitale diensten 
als VRT NU (VRT). Via VRT NU kun je live kijken met een app of op de site. Wel even 
aanmelden (gratis). Vreemd genoeg zou de distributieovereenkomst met Norking nog 
vier maanden lopen, dus geen noodzaak om per 1 december al te stoppen (RadioVisie). 
Meer informatie op de site van ‘Red de antennekijker’; 

 
 De VRT heeft de kwaliteit van haar radiozenders via DAB+ op 5 november verbeterd. 

Van 80 naar 96 kbps (met uitzondering van VRT NWS: 48 kpbs). De nieuwe techniek 
MOT wordt nu ook gehanteerd. Hiermee kunnen aparte databestanden (zoals 
afbeeldingen) worden meegestuurd.  
Of de verhoging daadwerkelijk tot een betere kwaliteitsbeleving leidt is nog maar 
afwachten. Er zijn beweringen dat de verhoging werd doorgevoerd om het kanaal (de 
mux) vol te maken zodat er technisch geen ruimte is voor zenders van de Waalse RTBF.  
De VRT ging op 17 oktober 2017 van DAB naar DAB+ (Mediamagazine en Radiovisie); 

 
 De RTBF heeft 14 november twee Waalse DAB+ kanalen (muxen) in gebruik genomen. 

Iedere mux heeft weer vier provinciale multiplexen. Hierop zijn alleen radiozenders te 
beluisteren die thans ook in FM uitzenden, zowel publieke als commerciële. Het gaat om 
een test van negen maanden. Er wordt nog aan gesleuteld, zie afbeelding (RadioVisie); 
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 Via sommige glasvezelproviders zit Telfort in DVB-C of zelfs analoog. Telfort stopt 
daarmee (TotaalTV); 

 Ziggo heeft de codering van de zender FOX uitgezet. Althans, de SD-variant. Daarmee 
is het aantal ongecodeerde tv-zenders op 50 gekomen (plus de lokale omroep). Samen 
met 40 fta-radiozenders brengt Ziggo dus (minstens) 90 zenders fta (TotaalTV en hier); 

 Ziggo GO wordt uitgebreid naar alle zenders. Als men dus abonnementen heeft op alles 
dan kunnen alle zenders, thans 151, ook via Ziggo GO worden bekeken (TotaalTV); 

 T-Mobile heeft aan haar HD-aanbod de zenders Cartoon Network, CNN en Boomerang 
toegevoegd. Hiermee zijn meer dan 40 zenders in HD (TotaalTV); 

 De M7 Group stelt nu ook voor haar dochter Canal Digitaal een app voor smart-tv voor 
(de Smart TV App). Op dit moment voor tv’s van Samsung en LG. Met de app kan onder 
andere interactief naar bijvoorbeeld TV-gemist gekeken worden. Als in de tv ook een 
DVB-S2 tuner zit kunnen ook de fta-satelliet zenders aangeroepen worden. Met de CI+ 
module (en geldig abonnement) ook de gecodeerde zenders. Een losse ontvanger is dan 
niet meer nodig (BBtvnews en TotaalTV); 

 
 

 Voor de liefhebbers van Sinterklaas (en X-Piet…) hier enkele tips voor online liedjes. 
Sinterklaasradio (met deze stream) en SinterklaasFM. 
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Reacties en vragen van lezers 

Volgens zeeteefje hangt het ruimtestation ISS niet op 600 km hoogte maar op 405 km.  

Onze bron was InfoDigital, we hebben het niet nagemeten... De ESA meldt 400 km en op 

Wikipedia staat 355 km als huidige status. 

Dick uit Nieuwegein schreef “Als ik een nieuwe kanaallijst installeer dan ben ik mijn 

favorietenlijst kwijt en moet ik deze ongeveer 100 zenders opnieuw bij elkaar zoeken. 

Bestaat er een mogelijkheid dat ik die favorietenlijst combineer met jouw nieuwe lijst?” 

Antwoord: ja. In de rubriek Softwarenieuws beschrijven we twee methoden. 

In het vorige nummer staat een vraag van Ben. Kort samengevat: hij zoekt een methode om 

een opname gemaakt op zijn ontvanger als ‘tv-zender’ in de lijst van de ontvanger van zijn 

ouders te krijgen. We riepen lezers op met een creatieve oplossing te komen. MiLo heeft 

een oplossing/opmerking: “Als je de box al "remote kunt overnemen", zou het oversturen van 

een bestand niet veel extra werk moeten zijn. Ik weet niet wat je gebruikt voor dat 

"overnemen", als dat ssh is (wat ik hoop, i.v.m. veiligheid) dan kun je met het "scp" 

commando (er is een winscp voor wie niet van toetsenborden houdt) de bestanden gewoon 

naar hun schijf kopiëren. 

En als je wil automatiseren zou je met rsync (uit de feed) en ssh een directory aan kunnen 

wijzen die elke avond naar de andere kant gekopieerd wordt. Da's al een artikel op zich...” 

Ook WanWizard gaf een oplossing: “Koop een Synology NAS, geef er eentje kado aan je 

ouders, en laat die twee met elkaar syncen? Heb je gelijk ook een off-site backup van al je 

spullen. ” 

We hopen dat Ben hier verder mee geholpen is. 

Erik merkte dat BVN op de Hotbird minder sterk doorkomt dan andere zenders via de positie 

13 oost, zoals 3ABN. Dat klopt. De transponder van BVN zit op de Hotbird 13E. Een zender 

als 3ABN zit op de Hotbird 13C. Volgens Eutelsat zijn beide beams voor Nederland ‘rood’, 

dus sterk genoeg. Maar we maten toch* met een Wavefrontier T55 een verschil van 1,4 dB 

in het nadeel van BVN. *Momentopname in Eindhoven op 30 oktober (zie afbeeldingen). 

 

 

Erik heeft een Multytenne-schotel. Hiervan is bekend dat zeer exacte afstelling nodig is. 

Advies is dus nog eens bijstellen of vervangen door een ander type schotel. 
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Special: Is een lnb met 0,1dB ruis beter dan een lnb met 0,6dB ruis? 

Via de website van De Transponder is een nieuwe special te lezen van Sprietje 

(Komtwelgoed). De titel luidt: Is een lnb met 0,1dB ruis beter dan een lnb met 0,6dB ruis? 

Veel mensen kiezen voor een lnb met het laagste ruisgetal omdat dat het beste zou zijn 
maar is dat wel zo? Is een lnb met 0,1dB ruis beter dan een lnb met 0,6dB ruis? 
Hier te downloaden. 

Special: Kanalenlijst Hans, video met uitleg staat online 

Op 27 oktober 2018 is er weer een thema op de clubdag van De Transponder op  video 

vastgelegd. 

Hans heeft meer informatie gegeven over de settings die hij maakt: ‘Kanalenlijst Hans’. 

Items: 

– de manieren van downloaden van de diverse lijsten; 

– een manier van bewerken (in Dreamset); 

– het achterhalen van streams met apps; 

– en tot slot was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

De video is hier te bekijken. Camerawerk door Gerard en Sjaco. Montage: Gerard. 

Special: Maatvoering chaos in schotelland 

Van Sprietje (ook bekend als Komtwelgoed) ontvingen wij een mooie bijdrage over de 

maatvoering in schotelland. Verre van universeel, dus door hem chaos genoemd. 

Deze special is te vinden op de website van De Transponder (Downloads/Specials) of 

rechtstreeks via deze link. 

Wetenswaardigheden 

 De TV Vlaanderen-app van de M7 Group is geschikt voor smart tv’s van LG. Toestellen 
vanaf 2015 met OS 3.0-besturing (TotaalTV). Eerder was al bekend dat deze app ook 
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geschikt was voor Samsung tv’s. De Canal Digitaal app is nog enkel voor Samsung tv’s 
beschikbaar; 

 De VRT komt voorlopig niet met een app voor smart-tv. Ze steken het uitgespaarde geld 
door te stoppen met DVB-T liever in de app VRT NU voor smartphone en tablet 
(TotaalTV); 

 De Belgische Raad van State heeft 26 oktober het frequentieplan van de Vlaamse 
overheid vernietigd. Tot er een herstelbesluit is kunnen radiozenders gebruik blijven 
maken van eerder toegewezen zendmogelijkheden. In het nieuwe plan werden 
frequenties zonder goede motivering ingetrokken en bleven er 26 onbenut. Zes lokale 
zenders vochten toen het besluit aan (HetLaatsteNieuws en Radiovisie); 

 

 Het was al eerder bericht (Agentschap Telecom) en op 25 oktober nog eens nieuws: 
slechte ledlampen kunnen storingen geven voor Wifi, radio en tv. Vooral goedkope 
lampen gekocht op buitenlandse websites zijn een storingsbron (o.a. NOS en De 
Telegraaf);  

 De Consumentenbond heeft een beschouwing geschreven over de Google Home. Te 
koop in Nederland in twee varianten (Home en Home Mini), met Nederlandse spraak. 
Een conclusie: “Op dit moment is het nog zoeken naar de échte toevoeging aan je 
dagelijks leven.” Maar ook: “We zijn benieuwd wat we de komende tijd gaan 
tegenkomen.”; 

 
 KPN komt met een nieuwe dienst voor inwoners van gebieden met een minder goede 

dekking: bellen via een WiFi-verbinding. Met name geschikt als in huis geen goede 
mobiele verbinding is maar wel internet via WiFi. Vooral voor zakelijke gebruikers. 
Daarom is deze oplossing door KPN op haar zakelijke pagina geplaatst. In de telefoon 
moet de optie ‘mobiel via wifi’ op ‘aan’ staan. Het toestel kiest dan WiFi als de mobiele 
verbinding zwak is (KPN). Commentaar: Vodafone heeft dit al even, KPN volgt nu pas; 

 
 Telecomaanbieders zijn sinds 1 juli 2017 verplicht om een compensatie te geven als er 

langer dan 12 uur een storing was met mobiele en vaste internet-en telefoondiensten. 
RADAR heeft (in samenwerking met ConsuWijzer) een voorbeeldbrief gepubliceerd; 

 
 Door het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam) moest ook de 

ziekenomroep Radio Domino de uitzendingen staken. Men zoekt naar een oplossing in 
de vorm van een andere locatie (Radio Domino en RadioNL); 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/publieke-omroep-voorlopig-niet-op-smart-tv/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/herverdeling-radiofrequenties-afgeschoten-door-raad-van-state~a8a09e61/
https://radiovisie.eu/frequentieplan-geschorst-door-raad-van-state/
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2018/04/onderzoek-naar-led-verlichting
https://nos.nl/artikel/2256296-slechte-ledlamp-leidt-tot-storingen-wifi-radio-en-tv.html
https://www.telegraaf.nl/financieel/2724029/ledlampen-ontregelen-verbindingen-in-huis
https://www.telegraaf.nl/financieel/2724029/ledlampen-ontregelen-verbindingen-in-huis
https://www.consumentenbond.nl/slimme-apparaten/google-home-review?CID=EML_NB_L_20181028
https://www.kpn.com/zakelijk/blog/mobiel-via-wifi-is-redder-in-nood-bij-slecht-bereik.htm
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/voorbeeldbrieven/item/compensatie-vragen-bij-storing-telecomprovider/
http://www.radiodomino.nl/Studionieuws.aspx
http://radio.nl/817198/sluiten-slotervaart-betekent-ook-einde-voor-radio-domino


        UP/DOWNLINK, jaargang 2018, nummer 11                    
 

21 november 2018     specials@detransponder.nl      www.detransponder.nl    pag 12/25 

  

 
 

 Op 31 oktober 1953 begon ‘Brussel Vlaams’ met de eerste tv-uitzendingen. Ook de 
Franstalige uitzendingen begonnen. Op 31 oktober 2018, 65 jaar later, werd dit door de 
VRT herdacht (VRT Nieuws, met video ‘Panorama’); 

 
 

 
 

 Nog een feitje… 100 jaar radio in Nederland, volgend jaar op 6 november. De eerste 

radio-uitzending vond plaats vanuit Den Haag (Beukstraat 8, zie plaquette) door pionier 

Hanso Schotanus à Steringa Idzerda. Hij gebruikte de AM en speelde de 

Grenadiersmars ‘Turf in je ransel’. Idzerda werd gefusilleerd op 3 november 1944 door 

de Duitse bezetter. De eerste radio-tune en zijn stem zijn op internet nog te horen. 

Overigens liep Nederland achter op België. Daar ging de eerste radio-uitzending 28 

maart 1914 (vijf jaar eerder!) de lucht in (Radiovisie). In Nederland wordt het komend jaar 

regelmatig aandacht geschonken aan 100 jaar radio, onder andere via podcasts onder 

het mom ‘Hallo Hier Hilversum’; 
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 Joyne gaat abonnees die het basispakket NL afnemen de mogelijkheid geven om 

wedstrijden van FOX Sports Eredivisie ook online te bekijken (TotaalTV); 

 KPN belooft haar abonnees te helpen met goede Wifi in huis. Ze stelt daarvoor een of 
zelfs twee Wifi-versterkers ter beschikking, de Wifi Tuner. Bijzonder: “Via internet meet 
de provider het wifisignaal en past instellingen aan. Als dat niet werkt, ontvang je een 
nieuw modem of wifiversterkers.” Overal minimaal 20 Mbits/s.De Consumentenbond 
heeft ze getest. Groot nadeel: de hardware moet met een netwerkkabel verbonden 
worden met het KPN modem. Dus kabels trekken in huis! Meer informatie over Wifi bij 
KPN; 
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 In juli zijn de abonneeprijzen bij praktisch alle providers van internet, telefonie en tv/radio 
omhoog gegaan. De Consumentenbond heeft een vergelijkingssite gemaakt waarop men 
kan zien of overstappen verstandig is; 

 

 
 Op de eerstvolgende CES, januari 2019 in Las Vegas, zal Samsung met ‘The Window’ 

komen. Dit is een nieuw soort tv-toestel. Het bijzondere: een transparant scherm 
(Homecinemamagazine); 

 
 Op de twee Türksat-satellieten (4B en 3A op 50 en 42 oost) is een test uitgevoerd in 8K 

(BBTVnews); 

 
 De BBC heeft zijn iPlayer Radio vervangen door een nieuwe app: BBC Sounds. Men 

probeert hiermee jonge luisteraars te binden. Behalve live BBC-radio is er een enorm 
archief met podcasts en muziekmixen. Vooralsnog alleen in the UK beschikbaar 
(Radiovisie); 

 NEP Nederland verzorgt broadcast services op het Mediapark. Recent is in een van de 
studio’s de grootste groene wand in Europa in gebruik genomen: 25 meter breed (NEP); 
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 Op YouTube is een video te zien die gemaakt is door de ESA en NASA in het 
ruimtestation ISS. Bijzonder aan deze video is dat het de eerste gemaakt in 8K is. Maar 
ja… afkijken via een gewone monitor geeft natuurlijk nog geen 8K…; 

 
 De NLZIET-app is vanaf 6 november beschikbaar voor Android-TV (softwareversie 6.0 of 

hoger). De app is te downloaden in de Google Play Store. Om te kijken heb je wel een 
abonnement bij NLZIET nodig (NLZIET). NLZIET is de online dienst van de zenders van 
de NPO, RTL en Talpa; 

 
 De organisatie voor de lokale omroepen, NLPO gaat wéér overleggen met het 

Agentschap Telcom (AT) en het Ministerie EZK over een plan voor DAB+ voor lokale 
omroepen. Er is hoop dat er in 2019 een frequentieplan ligt (NLPO); 

  
 De Vlaamse regering keurde 9 november een herstelbesluit goed met een aangepast 

FM-frequentieplan. Eerder had de Belgische Raad van State het oude plan vernietigd. 
Mede omdat er 26 onbenutte frequenties niet werden toegewezen was bezwaar 
gemaakt. Nu blijken 18 daarvan niet bruikbaar. De andere acht werden toegewezen aan 
diverse lokale omroepen (Radiovisie); 

 Op een vakbeurs in Berlijn is een nieuw type ‘hybride’ autoradio gepresenteerd: 
Reference Radio. Het bijzondere: op een touch screen klikt men een zender aan. De 
bron van de zender kan zowel FM, DAB+ als internet zijn (Radiovisie en een demo op 
Broadcast Dialogue); 

 
 In opdracht van de Vlaamse overheid is een onderzoek gehouden naar ‘digitale radio’. 

Hieruit blijkt dat een op de vier Vlamingen bekend is met DAB+. En bijna één op de vijf al 
een DAB+ toestel heeft of wil er een kopen. Van het totale radioluistervolume is 21% 
digitaal. In Vlaanderen zijn nu 20 Vlaamse radiozenders en de BBC Worldservice via 
DAB+ kanaal 11A en 12A te luisteren (zie donkergroen op de afbeelding). Om DAB+ 
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verder te promoten is een aparte website gelanceerd (Het Nieuwsblad, DABplus en 
RadioVisie); 

   
 Vijf manieren om digitaal tv via internet te kijken, aldus LETSGODIGITAL. Wel…. 

Volgens ons zijn er nog wel meer dan de vijf genoemden. Niet alleen Ziggo GO maar ook 
de vergelijkbare diensten van andere providers als KPN en Canal Digitaal. En denk ook 
aan de streams die je via je ontvanger aanklikt of de mogelijkheden van Kodi enzovoort; 

 De HbbTV-organisatie heeft een nieuwe open norm voor DVB (digitale video 
broadcasting) gepubliceerd (HbbTV.org en DASH Validator en de broncode via Github); 

 
 Liefhebbers van de Formule 1-races opgelet. In 2019 komt de F1 organisatie met een 

OTT (over-the-top) stream via Ziggo. Men kan dan onder andere de 20 camera’s 
bekijken aan boord van de raceauto’s (Tweakersnet en Formula1 waar men zich 
onderaan kan aanmelden voor meer informatie en een eerste inschrijving). Volgens 
TotaalTV komen de uitzendingen van de F1 dan ook in UHD via de Mediabox 
beschikbaar. De nieuwe UHD Mediabox is begin 2019 bij Ziggo beschikbaar (TotaalTV); 

 
 Van zaterdag 8 december t/m zondag 6 januari branden er LED-lampen in de grootste 

‘kerstboom’ van Nederland: de zendmast IJsselstein. Donaties zijn welkom (Grootste 
Kerstboom). Hoofdsponsor Ampco Flashlight heeft nieuwe armaturen gemaakt. Deze 
moeten bestand zijn tegen slecht weer, zoals de blikseminslag die vorig jaar voortijdig de 
lichtjes deed doven (Ampco Flashlight); 

 
 Bij het uitschakelen van analoge tv door Ziggo ging men er van uit dat de analoge FM 

gespaard zou blijven. TotaalTV bericht echter dat de bandbreedte van de analoge FM 
nodig is om de upstream van DOCSIS 3.1 te ondersteunen. Hiermee komt meer 
capaciteit beschikbaar voor IP-diensten. Wanneer Ziggo met analoge FM stopt is niet 
bekend. Het Zeeuwse bedrijf Delta is om die reden al gestopt met analoge FM; 

 OpenATV heeft 11/11 op YouTube een flitsende promo geplaatst. Meldingen als ‘With 
direct manufacturer support’ en ‘community … 100.000 members’; 
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 Newsmarker is een nieuw ontwikkelde Android-app waarmee men alle regionale en 
lokale nieuws snel kan bekijken. Media: kranten, regionale en lokale omroepen. Per 
gemeente de websites met doorklik-optie (Newsmarker en Villamedia); 

 

 
 Klanten van Ziggo kunnen, als ze dat leuk vinden, zich opgeven als tester voor nieuwe 

apparatuur of software. Dat kan via deze pagina op de Ziggo Community. Ziggo wil een 
app brengen voor Ziggo GO in smart-tv’s. Ook hier worden testers voor gezocht; 

 
 Netflix is begonnen met het brengen van een abonnement dat enkel geschikt is voor 

mobiele apparaten. Het is goedkoper. Maar nog niet in de Benelux verkrijgbaar 
(TotaalTV); 

 Je kon er op wachten: een walkman met DAB+. Voor tijdens het joggen, wandelen of 
fietsen. Deze walkman wordt de dabman genoemd. Diverse types zijn te koop o.a. bij 
Amazon (UK en Duitsland), vanaf 22 euro (Radiovisie). Heeft eens van onze lezers er al 
een? Wat zijn je ervaringen? Mail ons!; 

 
 Radiovisie schonk aandacht aan de Amerikaanse zender WBCQ. Met een aparte 

reportage door Kroondomein TV. Een free speech radio met diverse zenders, o.a. 
wereldwijd via de korte golf te ontvangen. Ook online via hun website. Deze streams 
worden opgenomen in Kanalenlijst Hans van december; 
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 Er wordt steeds meer ‘niet-traditioneel’ tv gekeken, bijvoorbeeld naar Netflix. Thans geldt 
dit voor 16% van de programma’s (KASSA en Telecompaper); 

 
 Ongeveer 13% van de Nederlanders heeft een DAB+ radio, zowel los als in de auto 

(Radiovisie); 

 Radio Netwerk Nederland gaat in Friesland experimenteren met DAB+ op kanaal 9B. 
Men heeft hier van het AT toestemming gekregen (Mediamagazine); 

 De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) krijgt voor 2019 40 miljoen euro extra om de 

terugloop in reclame-inkomsten deels op te vangen (Rijksoverheid); 

 Eutelsat heeft 19 november bekend gemaakt een opdracht gegeven te hebben voor 
twee nieuwe satellieten voor de positie 13 oost (Hotbird). De opdracht ging naar Airbus 
Defense en Space. Door verbeterde technologie kunnen de twee nieuwe de drie huidige 
vervangen (Eutelsat); 

 
 Stijgers en dan ook dalers in het Nationaal Luisteronderzoek september/oktober. 

Grootste stijger is Radio 10 met +0,7. Grootste daler is Qmusic met -0,5. Radiofreak 
heeft ze verzameld.  

 

Hardwarenieuws 

Axas E4HD 4K Ultra 

In het blad TotaalTV en op de site van TotaalTV is een test te vinden van de Axas E4HD. 

 

Kenmerken: Enigma2, klein van formaat, TFT LCD-scherm voor zenderinfo of -logo, interne 

kaartlezer en CI-slot (geschikt voor CD, TVV, Joyne), standaard voorzien van S2-tuner, optie 

voor tweede tuner (C/T2 of S2/S2X),  twee usb-poorten (2.0 en 3.0), externe 12V-voeding, 

multiboot voor maar liefst maximaal vier images, HEVC/H.265 dus ook geschikt voor de 

nieuwe Digitenne-norm (enkel fta). Kleine nadelen: geen blindscan en geen optie voor 

interne harddisk (dus opnemen via usb).  
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Meer informatie op de site van fabrikant Axas of bij diverse dealers. We zien prijzen voor het 

instapmodel met een S2-tuner (€ 199,-), met extra S2/S2X-tuner (€ 229,-) of met een C/T2-

tuner (€ 224,-).  

We vonden images van OpenPLi, OpenATV (hoewel: ‘E4HD Ultra’, hiermee zal de ‘E4HD 

4K’ bedoeld zijn) en OpenHDF. 

Softwarenieuws 

888zoeker 

Er is een nieuwe app ontwikkeld voor Chrome*: 888zoeker. Met deze app kan gezocht 

worden in het teletekstbestand van de NPO, pagina 888 voor ondertiteling. Als men een 

bepaald woord zoekt dan worden alle programma’s gevonden waar dit woord in voortkomt. 

Met in (kleine) lettertjes de datum en minuut/seconde. Vervolgens kan een programma via 

een link met NPO Start bekeken worden. 

 

Meer informatie op de site van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek.  

*Noot: ook in Firefox werkt deze app. 

 

 

Favorieten-boeket bewaren in Kanalenlijst Hans 

Lezer Dick heeft in het boeket Favourites (Favorieten) ruim 100 zenders gezet. Bij het 

binnenhalen van een nieuwe ‘Kanalenlijst Hans’ wordt dit boeket overschreven. Hij vraagt 

hoe dit te voorkomen is. We beschrijven twee methoden. 

Methode 1: je opent een sateditor, bijvoorbeeld Dreamset, en haalt je huidige lijst binnen. We 

noemen dit scherm A. Sla deze eventueel op zodat je boeket Favourites (Favorieten) met de 
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100 zenders veilig staat. Plaats daarna de nieuwe kanalenlijst in je ontvanger. Dat kan via de 

automatische software update of via onze site of forum van OpenPLi. Open een tweede 

scherm van (bijvoorbeeld) Dreamset (linksboven: File, New, Dreamset Window) en zet 

daarin de nieuwe kanalenlijst. We noemen dit scherm B. Ga terug naar scherm A en 

selecteer daar je boeket Favorieten. Kopieer dit en plak dit in scherm B. Stuur B naar je 

ontvanger. 

Methode 2. Open bijvoorbeeld Dreamset. Haal je huidige lijst binnen en sla deze op je pc op. 

Zet de nieuwe lijst in je ontvanger. Haal deze met Dreamset binnen. Ga achteraan staan in 

een wit veld. Klik met de rechter muisknop en kies ‘Import Enigma2 Bouquets’. Zoek in je pc 

naar je boeket Favorieten en dubbelklik. Het boeket komt dan achteraan te staan. Selecteert 

het (linker muisknop) en verschuif het naar de gewenste plaats. Stuur dan de kanalenlijst 

naar je ontvanger. 

Tip: hernoem het boeket Favourites. Dubbelklik op het boeket. Er volgt een pop upscherm 

‘List Properties’. Zet daar bij ‘Name’ een zelf bedachte naam, bijvoorbeeld ‘Favorieten Dick’. 

Zo is het makkelijker terug te vinden in je pc.  

Lamedb: laa-med bee of leem DeeBee? 

Ingezonden door Dolf. Op onze clubdagen hoor ik altijd spreken over het ‘lamedb bestand’. 
Iedereen spreekt dit uit als: laa-med bee. Volgens mij is de juiste uitspraak echter: Leem 
DeeBee. Mijn vermoeden is gebaseerd op de Engelse uitspraak van Lame (wat kreupel 
betekent in het Nederlands) en DB is de algemene afkorting van database. 

Toen mij gevraagd werd dit te onderbouwen, ben ik gaan zoeken naar de waarheid. 
Allereerst ben ik met notepad in dat lamedb bestand gaan kijken, want je kan het daar 
gewoon mee lezen. Dat leek me een schot in de roos, want het is niet echt een 
onbegrijpelijke, moeilijk te ontcijferen binaire database, maar een gewoon een leesbaar 
bestand. Dus met recht een kreupele database. Toch overtuigde dit mij niet helemaal. 

                        

Doorzoeken op internet leerde me dat het programma: LAME misschien een verre voorloper 
is, van rond 1998 zie: http://lame.sourceforge.net/. Hierbij is LAME een afkorting van: Lame 
Aint an MP3 Encoder (Lame is niet een MP3 encodeerder). Merk op dat dit een techneuten 
grapje is: de afkorting is onderdeel van de uitleg zelf. Afijn, lame was bedoeld om te leren 
hoe MP3 werkt. Als je meerdere MP3-streams en andere bronnen bij elkaar zet in één 
bestand, dan heb je een database. Vandaar misschien de filenaam: lamedb voor de 
zenderlijsten. Ik kan het niet hard maken, maar ik denk dat het hier vandaan komt en dus als: 
leem deebee uitgesproken moet worden. 

DemonEditor: Linux software voor bewerken van een kanalenlijst 

Ingezonden door Peter van der Laan, lid van de BOV De Maten Computerclub uit 

Apeldoorn.  

De ‘Kanalenlijst Hans’ wordt actief bijgewerkt met speciale software. Hans gebruikt hiervoor 

de Dreamset Setting Editor, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals dreamboxEDIT of 
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E-Channelizer.  

Echter voor Linux gebruikers is er geen geschikte software. Linux-gebruikers kunnen met 

'Wine' aan de slag. 'Wine' is eigenlijk een Windows emulator in Linux met al z'n beperkingen. 

Eenmaal geïnstalleerd kan er Windows software geïnstalleerd worden in een Linux 

omgeving. Mijn ervaringen met Wine zijn wisselend: Kort samengevat het werkt of het werkt 

niet. 

Er is recentelijk een nieuw initiatief gestart die de moeite waard is om te volgen. Voor Linux-

gebruikers is er een alternatief: DemonEditor. Alle belangrijke informatie is te vinden op 

GitHub.  

Opmerking: het is een Pre-Alpha versie van de software. Dit houdt in dat de software nog in 

expirimentele fase bevindt en onstabiel kan zijn. Niet alle functies werken of zijn aanwezig. 

Ook kan het programma 'crashen' of 'bevriezen'. 

Als je niet gehinderd bent door deze opmerking en de software heb geïnstalleerd, dan ziet 

het er als volgt uit: 

 

Steun het goede initiatief door feedback te geven aan de ontwikkelaar. 

OpenPLi 7.0 Release Candidate: een pre release test image 

Op 12 november verscheen er voor diverse ontvangers een nieuwe versie van OpenPLi: 7.0, 

‘build 2018-11-11’. Weliswaar nog als pre release, dus zeg maar in een testfase.  

 

We gingen meteen op zoek naar de verschillen (verbeteringen) ten opzichte van versie 6.2.  

In het Engelstalig deel van het forum werd al melding gemaakt over versie 7.0 pre release. 

Maar meer met de eerste problemen dan de verbeteringen. Vooral over een wachtwoord. 
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Release notes waren 13 november nog in voorbereiding. Deze zullen komen op de Wiki-

pagina van OpenPLi met release notes van alle recente images. 

Ondertussen waren er al wel meldingen dat versie 7.0 vlotter werkt op een Mutant HD51 en 

met HbbTV en mediaportal beter overweg kan. 

 

In het Nederlandstalig deel werd ook een topic geopend over versie 7.0 pre release. Deze 

vulde zich rap met reacties. Verwacht niet dat alles meteen perfect is. Zo zijn er voor 7.0 nog 

geen picons. Even geduld a.u.b. als je tevreden bent over 6.2. En als je als hobbyist tijd over 

hebt: test en meld nieuwe problemen op het OpenPLi-forum. Het OpenPLi-team is je daar 

dankbaar voor… 

 

Na de versie van 12 november volgde er al een op 16 november. Wordt vervolgd! 

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 24 november, 

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 op clubdag 24 november: Google Chromecast 

Op 24 november zal Henk een demonstratie geven van de Google Chromecast met alle 
functies. Aanvang rond 13.00 uur. Onderwerpen: 

 Hoe kun je van een oude tv een smart tv maken met bijvoorbeeld Chromecast;  
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 Canal Digitaal zonder schotel, via internet kijken met Chromecast en de Canal 
Digitaal TV App met mogelijkheden (kijken op meer tv’s, terugkijken, enz.);  

 Misschien nog wat van YouTube op tv met behulp van Chromecast.  

Vooraankondiging clubdag 22 december: Kodi. Peter zal een uitleg geven over de 
werking van Kodi op zowel pc/laptop als OpenPLi. In het volgende nummer meer informatie. 

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 en aanmeldingen via specials@detransponder.nl. 

Uitsmijters 

2 cent per zender per dag…  
Bij TV Vlaanderen rekenen ze dit potentiële klanten voor. Hoe men rekent is ons een 
raadsel. Het pakket Basis Light biedt 61 zenders voor € 14,90 per maand. Ofwel: 1490 cent : 
61 zenders : 30 dagen gemiddeld = 0,8 eurocent. Basic komt zo op 0,67 cent en Basic+ op 
0,74 cent. Of zouden ze alleen hoofdzenders tellen? 

 

 

 
 

LON met de handen in het haar 

Het aanleveren van het signaal naar diverse providers kent vaak per provider een methode. 

Bij de wisseling in Nuenen van OnsNetBrabant naar KPN moest het signaal helemaal naar 

Hilversum en weer terug. Gevolg: storingen en vele boze telefoontjes.  

Voorzitter Frans van Maasakkers stelt in het Eindhovens Dagblad ‘met de handen in het 

haar’ te zitten. Gelet op de haardos van de voorzitter en andere medewerkers (zie foto) zou 

het mee moeten vallen… 
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Een advies is te kijken via de website. Daar wordt het programma in HD aangeboden. De 

stream url zit ook in Kanalenlijst Hans (boeket NL regionaal & lokaal, Noord-Brabant, LON). 

De LON-voorzitter stuurde ons nog de volgende technische informatie (dank!). “Alle lokale 

omroepen moeten haar tv stream aanleveren op de gateway/nat  

platform in Hilversum via een externe contributiepartij, zoals Media Choice, Netchange, 

Ericsson en Ziggo. Mogelijk zijn er nog meer. Zij leveren de videostream aan bij KPN, 

Ziggo/Vodafone.  

Voorbeeld: de LON tv-stream , contributiepartij Netchange, apparatuur, EC400 teracue 
encoder, internet aankomst bij decoder Hilversum Netchange. Zij leveren door aan KPN 
(Telfort-Xs4all), Ziggo, T-Mobile en via hen komt het weer bij de kijkers in de huiskamers. 
 
De stream behandeling: vertrek uit Nuenen (LON) H264 bitrate 5. Mbps aankomst platform 

Netchange omzetting van H264 Bitrate 5 mbps naar Mpeg2 4.5 mbps max. naar Ziggo, KPN, 

T-Mobile.  Bij KPN  zet men weer om naar H264 en brengt men de bitrate terug naar 1,6 

mbps en daarmee komt het bij de KPN-klanten de huiskamers binnen, is mij uitgelegd.  

… 

Het is voor de lokale omroepen niet te handelen, zeker niet omdat de klantcontactcenters 

van KPN e.d. niet zijn ingesteld om dienstbaar te zijn aan klagers/cliënten  die melden dat er 

iets met het tv- of radiosignaal aan de hand is dat via hun leveringspakket in de huiskamers 

komt. 

Men weet gewoon niet dat naast het standaard tv-pakket er ook nog andere tv- en radio- 

streams per gemeente via hun pakket in de huiskamers komt waar zij mede 

verantwoordelijkheid voor dragen. 

Het allergrootste probleem in de netwerken is het packet loss. Deze vervuiling op de 
glasvezel is het eerste probleem. Doordat KPN, maar ook ander partijen dit uitbesteden aan 
derden (veel zzp’ers) is er moeilijk toezicht op te houden hoe dat men de patchverbindingen 
clean koppelt.” 
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Typisch Belgisch… 

DAB+ in België betekent: DAB+ in Vlaanderen en in Wallonië. Eigen regels en eigen 

vergunningen. In de Ardennen is de ontvangst van DAB+ verre van optimaal. De oorzaak is 

volgens RadioVisie typisch Belgisch: “…wat blijkt? Het probleem is alweer typisch Belgisch. 

Teveel overheden die er zich mee moeten bemoeien, met een stilstand tot gevolg. Vloesberg 

ligt in Wallonië en dat is dus niet goed want er mogen geen Vlaamse zenders opgezet 

worden in dat deel van België.” 

Er is inmiddels een akkoord dat de Vlaamse Regulator voor de Media en de Waalse CSA 

vergunningen mogen geven op een ander landsdeel maar dat akkoord heeft “nog steeds 

geen kracht van uitvoering want ook de federale overheid en de Duitse deelstaat moeten nog 

hun fiat geven.” En zo kan het nog wel even duren bij onze zuiderburen…  

 

 

 

 

Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK! 

 

 

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