
        UP/DOWNLINK, jaargang 2019, nummer 6                   
 

13 juni 2019          specials@detransponder.nl      www.detransponder.nl      pag: 1/14 
  

Bijna vakantie voor de meeste van ons. Het nieuws lijkt al op te drogen maar we wilden dit juni-
nummer toch uitbrengen. En als het meezit ook gewoon in juli een nummer. Lever gerust iets aan! 
 
In dit nummer verder onder andere: 

 M7 Group verkocht; 
 NPO-tv straks reclame-vrij?; 
 Meer nieuws over OpenPLi 7.1 RC en multiboot; 
 De Transponder: thema over VPN en aankondiging feest t.g.v. 15-jarig bestaan. 

 
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 volgt na algemeen omroepnieuws een opsomming van de belangrijkste 

wijzigingen op de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en tot slot 

algemeen nieuws over kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM/AM en streams.  
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Algemeen omroepnieuws 

 Grote veranderingen op komst bij de NPO. Als de plannen van het kabinet (minister Arie 
Slob, Mediazaken, CU) doorgaan dan worden de NPO-tv-zenders tot 20.00 uur 
reclamevrij. Ook de websites worden reclamevrij gemaakt. De NPO-radio zou wellicht 
wel de hele dag reclame blijven uitzenden, maar dit is nog niet zeker (Spreekbuis).  
Verder wil de politiek (VVD, CDA, D66 en CU) het ledenaantal voor een omroep verlagen 
naar minimaal 50.000. Dit is voor Human en WNL goed nieuws. PowNed zou dit aantal 
mogelijk niet halen (Spreekbuis).  
NPO3 wordt een nationale zender met nieuws van de regionale omroepen. De RPO 
(samenwerkingsorgaan van regionale publieke omroepen) is hier positief over (RPO). 
Maar… er zouden dan dertien versies van NPO3 moeten komen, voor iedere regionale 
omroep dus een. Dat kost weer extra geld (Spreekbuis). 
De STER en andere reclamebureaus vinden het reclamevrij maken geen goede zaak. 
Het zou de publieke omroep € 60 miljoen aan reclame-inkomsten schelen. De Staat 
compenseert hiervan maar € 40 miljoen. Dus extra bezuinigen. Het beperken van de 
STER zal RTL en Talpa nauwelijks winst geven. Hun zendtijd is al goed gevuld met 
reclame (Spreekbuis). 
Bronnen algemeen onder andere: Totaal TV, Nederlands Medianieuws;  

 NPO 3FM KX is de nieuwe naam voor NPO 3FM KX Radio. Dus ‘Radio’ vervalt. Dit 
‘opleidingsinstituut’ van 3FM, opgericht in 2015, is online te beluisteren (o.a. via NPO 
Start en in Kanalenlijst Hans) en via DAB+ (BM); 

 
 De luistercijfers van maart-april 2019 zijn 21 mei bekend gemaakt. NPO Radio 2 is 

marktleider. 3FM zakt verder weg. De klassieke zender NPO Radio 4 scoort zelfs beter 
dan deze popzender (Spreekbuis en Radiofreak.nl); 

 
 Er is een nieuwe online videodienst voor kinderen: just4kids.tv. Deze brengt series en 

films voor de jeugd in het Nederlands. Reclamevrij en zonder aanstootgevende beelden. 
Kijken gaat via een webapp. Deze is een maand gratis en daarna € 4,99 per maand 
(Nederlands MediaNieuws). Zie de promo op YouTube; 

 
 Eclips TV heeft op 1 juni Evenaar overgenomen. De programma’s van Evenaar zullen 

worden ingepast in het schema van Eclips TV. Deze zender richt zich op een oudere 
doelgroep (50+ en mantelzorgers). Aangezien Evenaar o.a. via TV Vlaanderen bekeken 
kon worden zullen abonnees van TVV nu ook Eclips TV te zien krijgen (TVvisie en 
persbericht Eclips TV). Helaas ging de live-stream vanaf de website van Evenaar op 1 
juni off line; 
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https://nederlandsmedianieuws.nl/TV-en-Video/tv-en-video-nieuws/Just4Kids-lanceert-onlinevideodienst-voor-kinderen/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=bP7YPrDLKXQ
https://evenaar.tv/
http://www.eclipstv.be/
https://tvvisie.be/nieuws/belgie/eclips-tv-neemt-kanaal-van-evenaar-over-op-1-juni_94196/
http://www.eclipstv.be/sites/default/files/2019-05/Persmededeling%20Evenaar.pdf
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 Insight 4K, Fashion One 4K en Love Nature 4K. In de eerste week waren deze zenders 
samen in het nieuws. De M7 Group zou ze gaan brengen. Klopt… maar enkel in 
Duitsland voor kabelproviders en als IPTV (Totaal TV). Maar het komt verandering in. Zo 
zal Love Nature HD via Astra 23,5 oost ook beschikbaar komen voor abonnees van CD 
en TVV. En als deze de schotel ook op de Hotbird kunnen richten dan kan op termijn ook 
Love Nature 4K bekeken worden (Totaal TV). 

 

Astra 1, 19,2 oost 

 Astroid Day 2019, 30 juni, internationale dag voor communicatie over de ruimte en 

asteroïden. Ook dit jaar brengt SES Astra een samenvatting via de Astra 19,2 oost 

(SES). De HD-uitzending is in Europa fta te zien op transponder 11778 V (S2, 27500, 

9/10, QPSK). Maar ook in andere delen van de wereld. 

 

 

Astra 3, 23,5 oost 

 Eclips TV heeft Evenaar overgenomen. Zelfde transponder/positie. Zie hiervoor bij 

algemeen omroepnieuws, TVV, code. 

 

Astra 2, 28,2 oost 

 SES 8K demo Channel, begon 22 mei. Alleen voor speciale ontvangers; 

 Dunamis TV, Zuid-Afrika, reli, fta; 

 Living Foodz, Zing, &TV en Zee TV (Hindi) verdwenen; 

 MTV Music UK verdween ook. 

Hotbird, 13,0 oost 

 Anixe begon in SD en in HD, fta (Duitsland). Deze zender was al fta te zien op Astra 19,2 

oost; 

 Aristo TV, fta voor Oostenrijk; 

 Funbox UHD verdween; 
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 NHK World uit Japan is fta te zien. De taal is Engels; 

 

 Roland Garros 8K, het bekende tennistoernooi, begon fta op 25 mei. Je had hier een 

speciale ontvanger voor nodig. Een ‘eenvoudige’ 4K/UHD-ontvanger geeft geen beeld. 

Technische gegevens KingOfSat. Inmiddels is de zender vervangen door Rai 4K, code; 

 

 Canal+ Dokument HD, Polen, code, in plaats van Discovery; 

 TRM h24/Network, Italië, fta. 

 

Eutelsat 9B, 9 oost  

 Op het informatiekanaal van Canal Digitaal valt te lezen dat ze de zender MyZen TV HD 

aanbieden. Uit de zenderlijst van Canal Digitaal valt op te merken dat deze zender op de 

Eutelsat 9 oost zit. Veel abonnees zullen deze satelliet niet ontvangen; 
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 Joyne heeft de redactie van Totaal TV laten weten gewoon door te gaan. Ook zullen de 

prijzen niet worden verhoogd; 

 

 MST Racing is soms fta te zien op 12034 V. 

Kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM, AM, 5G, streams, enzovoort… 

 De 26 GHz-band is door de Europese Commissie aangewezen voor 5G (Tweakers). 
Commentaar: mogelijk is er sprake van een kleine overlap met de NATO Ka-band. 
Blijkbaar wordt de 26GHz gebruikt voor communicatie met satellieten van ESA  (zie hier); 

 In de nacht van 8 op 9 juni schakelt Ziggo in de regio Groningen/Drenthe het analoge tv-
signaal af (VodafoneZiggo); 

 
 Digitenne is op 21 mei in Noord-Brabant aangepast. De ‘muxen’ NTS1 en NTS2 met 

commerciële tv- en radiozenders kregen een andere frequentie (Totaal TV); 

 Zing, een zender uit het Hindoestaanse pakket, verdween 1 juni bij KPN en Ziggo. Bij 
Ziggo is het mogelijk maar tijdelijk.  
De reden: mediagroep ZEE stopt met de zender Zing (ook: ZEE TV, &TV en Living 
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https://www.totaaltv.nl/nieuws/joyne-geeft-duidelijkheid-we-gaan-door/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/joyne-doet-echt-wat-tmobile-zegt-te-doen-geen-prijsverhoging/
https://nl.kingofsat.net/find.php?question=MST
https://tweakers.net/nieuws/152840/europese-landen-moeten-26ghz-band-voor-eind-2020-vrijmaken-voor-5g.html
https://m.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2013/11/satellite_frequency_bands/13403190-1-eng-GB/Satellite_frequency_bands_article_mob.jpg
https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/vanaf-juli-kabeltelevisie-voor-regio-groningen-en-drenthe-volledig-digitaal/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/weer-wijzigingen-bij-digitenne/
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Foodz) met liniaire uitzending via Astra 28 oost (zie ook hiervoor). De kabelaars 
gebruikten dit signaal. Mogelijk gaat ZEE een OTT-dienst opzetten (Totaal TV); 

 
 DELTA start met een forse uitbreiding van het kabelnetwerk in Zeeland. Zo’n 3.400 

adressen in Zeeuwse dorpen en steden die nu nog geen toegang hebben tot snel 
internet worden aangesloten. Op dit moment zijn deze zogenoemde ‘witte adressen’ 
beperkt tot internet via een telefoonlijn, een dsl-verbinding. Mensen die kiezen voor snel 
internet via de kabel, hoeven niets te betalen voor de aansluiting (DELTA); 

 
 Q-Foute Radio is 31 mei in Vlaanderen toegevoegd aan een DAB+ mux (RadioVisie). 

Ook heeft Q-Music Vlaanderen haar variant Q-Summer tijdelijk toegevoegd (RadioVisie). 
Op 11 juni werden nog twee zenders op DAB+ mux 11A toegevoegd: Joe ’90 en Joe 
Easy (RadioVisie).  
Fijn voor luisteraars in Vlaanderen en zuid Nederland; 

 Ziggo gaat de 4K-zender Love Nature enkel online (dus als IPTV) via de nieuwe 
Mediabox Next aan klanten leveren. Dit kost Ziggo minder bandbreedte maar is nadelig 
voor klanten die via een oudere ontvanger kijken of in hun tv de Ziggo CI-module 
gebruiken (Totaal TV); 

 KPN wil voor eind 2020 stoppen met XS4ALL (Totaal TV). Het personeel van deze KPN-
dochter zou overgeheveld worden naar het moederbedrijf. Volgens de ondernemingsraad 
van XS4ALL heeft dit risico’s, zo meldt de actiegroep XS4ALL moet blijven; 

 
 Digitenne is in delen van Limburg in de nacht van 3 op 4 juni deels van frequentie 

gewijzigd. Onder andere de landelijke en regionale omroepen kregen een andere plek. 
De officiële ontvanger past zich aan, andere ontvangers even laten scannen (Totaal TV); 

Reacties en vragen van lezers 

WanWizard vraagt zich af hoe Canal Digitaal het doorspoelen bij reclame wil verhinderen: “Ik 

denk dat hierbij duidelijk gemaakt moet worden dat dit alleen gaat over online? Want volgens 

mij heb ik nog niet gezien dat CDS over gaat naar CI+.”  

Tech reageert: “Dat kan alleen als ze het "+" deel in de CI inschakelen, hoe het op hun eigen 

hardware geregeld is heb ik geen idee van maar het lijkt me dat het alleen met de online 

media kan en de opname's die eventueel in de cloud staan. In elk geval zijn de 

commerciëlen goed bezig hun eigen graf te graven met zulke verplichtingen, ze hebben de 

jeugd intussen al weggejaagd, de content is bedroevend en ik snap niet waarom ze nog een 

film uitzenden, ze moeten telkens de reclameboodschappen onderbreken om de film te laten 

zien, dat vindt de kijker niet fijn.”  
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https://radiovisie.eu/q-foute-radio-gepromoveerd-naar-vlaamse-dab/#.XPKkzI_gpPY
https://radiovisie.eu/q-foute-radio-gepromoveerd-naar-vlaamse-dab/#.XP4PUY_gpPY
https://radiovisie.eu/nu-ook-joe-90s-en-joe-easy-op-dab/#.XP_Alo_gpPY
https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-brengt-ultra-hd-niet-lineair-maar-online-in-huiskamer/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/onrust-bij-xs4all-kpn-zet-plannen-opheffing-xs4all-door/
https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/or-xs4all-integratietraject-kpn-levert-substantiele-risicos-op/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kpn-wijzigt-opnieuw-frequenties-digitenne/
https://forums.openpli.org/topic/68713-updownlink-2019-5-16-mei/#entry1057757
https://forums.openpli.org/topic/68713-updownlink-2019-5-16-mei/#entry1057941
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Erik Slagter ging in op het item over ondertitelen. Hij gaf als tip eens de optie ‘herformatteren’ 

eens te gebruiken: “Alle tekst van de huidige ondertitel wordt dan op één hoop gegooid en 

netjes over de beschikbare ruimte verdeeld.”.  

Wetenswaardigheden 

Een ‘slimme luidspreker’ zou al in bijna een half miljoen Nederlandse huishoudens staan. De 

meerderheid van de huishoudens is nog niet bekend met de smart speaker. Veel mensen 

zien er ook het nut niet van in (Emerce). 

 

Financiering van de lokale omroepen is een terugkerend probleem. Minister Arie Slob van 

Mediazaken vertelde in de Tweede Kamer dat de VNG met gemeenten gaat praten die niet 

de € 1,28 per huishouden als subsidie aan hun lokale omroep geven (Radiofreak). 

 

Ziggo zet met de Mediabox Next de eerste stappen met 4K/UHD-tv. In het begin beperkt met 

één zender: Love Nature. En enkele films en series (Nederlands MediaNieuws). 

 

Sound United, het moederbedrijf van o.a. Denon en Marantz, wil Home Audio-divisie van 

Onkyo en Pioneer overnemen.  

Zo lazen we op S4A. Gebaseerd op een bericht van Hardware.info. 

 

Twee Tweede Kamerleden (Van Meenen en Sneller, D66) hebben Minister Slob vragen 

gesteld naar aanleiding van het NU.nl nieuwsbericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om 
programmastreams te downloaden’. Ze willen weten waarom NPO het niet meer mogelijk 
maakt om video’s te downloaden. Zij zijn van mening dat programma’s gemaakt met publiek 

geld vrij beschikbaar zouden moeten zijn. Bron: Spreekbuis. 
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https://forums.openpli.org/topic/68713-updownlink-2019-5-16-mei/#entry1058065
https://www.emerce.nl/nieuws/half-miljoen-nederlandse-huishoudens-hebben-slimme-luidspreker
https://www.radiofreak.nl/vng-gaat-in-gesprek-met-gemeenten-die-lokale-omroep-onvoldoende-financieel-steunen/
https://nederlandsmedianieuws.nl/TV-en-Video/tv-en-video-nieuws/Ultra-HD-in-Nederland-langzaam-van-de-grond;-Ziggo-zet-haar-eerste-stap/
https://www.sat4all.com/forums/topic/366822-overname-onkyo-en-pioneer-staat-voor-de-deur/
https://nl.hardware.info/nieuws/65267/sound-united-tekent-intentieverklaring-voor-overname-home-audio-divisie-van-onkyo
https://www.nu.nl/internet/5796627/npo-blokkeert-mogelijkheid-om-programmastreams-te-downloaden.html
https://www.nu.nl/internet/5796627/npo-blokkeert-mogelijkheid-om-programmastreams-te-downloaden.html
https://www.spreekbuis.nl/d66-stelt-kamervragen-waarom-npo-programmastreams-niet-meer-te-downloaden-zijn/
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Op 24 mei werd bekend dat KPN toch een deal gesloten heeft met FOX. De zes zenders van 
FOX (Fox TV, National Geographic Channel, Disney Channel, 24Kitchen, BabyTV en 

NatGeoWild) hoeven daarmee 1 juni niet op zwart (RTLZ). 

 

SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, heeft met succes de eerste zestig mini-satellieten 
gelanceerd. Deze moeten gaan zorgen voor snel internet op aarde en in de ruimte (RTLZ, 
VRT Nieuws met video en InfoDigital). Uiteindelijk moeten er zo’n 12.000 satellietjes 
gelanceerd worden. Het project heet Starlink (Bright). 

 

 

De OLON (organisatie van lokale omroepen in Nederland) heeft bekend gemaakt dat de 
beeldkwaliteit van menige lokale omroep bij KPN en Tele2 zal worden verbeterd per 1 juli 

(Totaal TV). 

De M7 Group, bij ons onder andere bekend als exploitant van Canal Digitaal, Online.nl en TV 
Vlaanderen, is onder voorwaarden van goedkeuring door de Europese Commissie verkocht 
aan het Franse Vivendi, bekend van onder andere Canal+.  
De deal van iets meer dan 1 miljard euro zou in september rond kunnen zijn. De nieuwe 
groep heeft dan 20 miljoen abonnees waarvan 12 miljoen in Europa (M7 Group, BM, 
Telecompaper en Totaal TV). 

 

 

De redactie van Totaal TV schreef een beschouwing over deze overdracht en vraagt zich af 
wat voor gevolgen deze heeft voor Joyne. In augustus bestaat Joyne twee jaar. Een moment 
van evaluatie. Canal+ is immers kapitaalkrachtiger. De toekomst zal niet meer zijn enkel 

satelliet maar de combinatie met IPTV. 
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https://www.rtlz.nl/tech/artikel/4723511/spacex-lanceert-internetsatellieten-starlink
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/24/project-starlink-van-spacex-wordt-concreet-eerste-60-van-11-9/
https://www.infosat.de/technik/spacex-bringt-erste-60-satelliten-f-r-globales-internet-netz-ins-all
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4487376/spacex-krijgt-toestemming-voor-nog-eens-7000-satellieten
https://olon.nl/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kpn-en-tele2-verbeteren-beeldkwaliteit-tvzenders/
https://www.m7group.eu/
https://www.m7group.eu/astorg-enters-into-a-binding-agreement-with-canal-for-the-sale-of-m7-group/
https://www.broadcastmagazine.nl/facilitair/nieuwe-eigenaar-voor-canal-digitaal-en-online-nl/
https://www.telecompaper.com/nieuws/m7-groep-verkocht-aan-vivendi-dochter-canal--1294475
https://www.totaaltv.nl/nieuws/canal-digitaal-en-onlinenl-verkocht-aan-vivendi/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/canal-maakt-canal-digitaal-krachtiger/
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De Dreambox One Ultra HD is binnenkort te koop. In het vorige nummer schreven we al over 
deze nieuwste Dreambox. Nog te vermelden: deze Dreambox kan o.a. Netflix verwerken. In 
juni komt de versie met de S2X-tuner (adviesprijs in Duitsland € 259,-). In augustus de versie 
met een T2/C-tuner (€ 269,-) en nog voor de herfst versies met Bluetooth. Latere versie 
volgen in de herfst (InfoDigital). Zie voor wat opmerkingen het forum van OpenPLi en bij 
S4A. 

 

 

Niet alleen Ziggo en KPN verhogen de prijzen, ook KPN-dochters Telfort en XS4All 
ontspringen de dans niet. Vanaf 1 juni komt er zo’n 5% bij (Totaal TV). Totaal TV meldt een 

overgang van klanten naar T-Mobile. 

 

 

De Eutelsat 7C is in Kourou gearriveerd om op 20 juni gelanceerd te worden. De 7C komt te 
hangen bij de 7B op 7 graden oost (Eutelsat).  
Zie ook hier. Vertaling via Google (sorry): “Eutelsat 7c, de versterking positie 7° oosterlengte,  
beantwoordt aan een groeiende vraag naar satellietcapaciteit in Turkije en in sub-Saharisch 
Afrika. Deze redenen voor Eutelsat bedrijf ruimte systemen Loral besteld een nieuwe 
kosmische apparaat Eutelsat 7°c voor verdere groei van videoplatforms zoals de Turkse pay-
tv, Digiturk en betaalde diensten Azam TV en TV Muvi uit sub-Saharisch Afrika.  
Met de komst van nieuwe satelliet Eutelsat 7c verandert voor de kijkers in Europa niet teveel 
ter dekking van Turkije, heel Europa en delen van het Midden-Oosten, het westen volume 
(westelijke lichtbundel) zal gebruiken. In de Tsjechische Republiek en Slowakije krijgt 
mogelijk met schotels met een diameter van ongeveer 60 cm. Een tweede belangrijk volume 
op de Eutelsat 7c voor het publiek in Europa heet de oostelijke (Oost-beam).  
Vooral het Midden-Oosten en Turkije, met beperkte prestaties heeft ook betrekking op deel 
van West- en Centraal-Europa. Opvang van transponder in deze bundel zullen in Midden-
Europa met schotels van gemiddeld 90 cm., in de eerste en vooralsnog theoretische 

volumes dekking.”  
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NPO Start via de smart-tv is straks enkel mogelijk als deze tv voorzien is van Android. Dus 
oudere tv’s (vaak van voor 2015) zullen een andere manier moeten zoeken, zoals een 
dongle (bijvoorbeeld Google Chromecast) aangestuurd door een smartphone of tablet 
(Totaal TV). Op 13 juni liet de NPO weten dat de NPO Start-app vanaf die datum geschikt is 
voor alle appratuur op basis van Android. Van smart-tv’s tot losse ontvangers. Er was al een 

Apple-versie (NPO Start). 

 

 

Minutt for minutt. Dit is de titel van een nieuwe productie van de publieke omroep van 
Noorwegen, de NRK. Voorheen trok men met een trein door het land. Deze keer wordt het 
een lange boottocht. In een negen dagen lange zending zal het NRK-team, de bemanning en 
de rest van de gasten meenemen op een ‘expeditiecruise’ die gaat van Longyearbyen, rond 
heel Spitsbergen en terug naar Longyearbyen. De opnames zijn deze zomer. De uitzending 

duurt ongeveer 13.000 minuten en zal in februari 2020 op tv staan. Het aftellen is begonnen. 
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Als het meezit zullen we de op de website geplaatste opnames ook als stream in Kanalenlijst 
Hans gaan brengen. Mooie plaatjes!  

Eutelsat wil medio volgend jaar komen met een internetdienst die 100 Mb download geeft. 
Via een satelliet op 36.000 km hoogte, dus niet via de recente ‘laagvliegers’. Onder andere 

west Europa zal worden bestreken (InfoSat). 

 

Het Agentschap Telecom waarschuwt voor slecht geïnstalleerde zonnepanelen. Deze 
kunnen een bron van storing zijn op onder andere wifi en het C2000-netwerk (politie, 
brandweer, ambulances).  
Ook andere apparatuur zoals deuropeners van auto’s kunnen gevoelig zijn voor storingen. 
Niet alleen van zonnepanelen, mogelijk ook een handscanner van een supermarkt.  
Bron: AD op 7 juni. Zie ook het artikel bij het Agentschap Telecom. 
Op satellietforums lazen we ook dat de KPN-Digitenne T2-ontvangst wel eens door slecht 
geïnstalleerde zonnepanelen kan worden beïnvloed. Kwestie van je eigen zonnepanelen 

even uitschakelen, of je buren daar om vragen. 

   

Hardwarenieuws 

Ziggo levert Mediabox Next uit 

Vanaf 11 juni levert Ziggo de nieuwe Mediabox Next uit. Volgens Totaal TV niet aan alle 

klanten maar alleen aan de klanten die een van de duurste alles-in-1-abonnementen nemen 

(Complete en Max).  

De opvolger van de Mediabox XL (beter bekend als Horizon) is energiezuiniger. Opnames 

worden in de cloud gemaakt. Ze kunnen tevens worden bekeken via de vernieuwde Ziggo 

GO-app. Ziggo begint met de Next ook met 4K UHD-tv, echter enkel online. De Next moet 

daarvoor met een utp-kabel verbonden worden met de router/internet. Love Nature 4K wordt 

doorgegeven en er zijn ook films en series in het Ziggo Movies & Series-label in UHD te zien. 

In nummer 13 van Totaal TV is een test van deze ontvanger te lezen. (Totaal TV, idem en 

Tweakers). 
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De uitgifte van de Horizon-ontvanger is stopgezet (Totaal TV). Echter klanten kunnen (nog) 

geen tweede Next-ontvanger bestellen.  

Softwarenieuws 

Nieuwe boot loader voor Mutant HD51 

Op het forum van OpenPLi verscheen 5 juni een bericht over een nieuwe boot loader voor de 

Mutant HD51. Deze zou nuttig kunnen zijn voor images vanaf mei 2019. Niet strikt nodig. 

OpenPLi 7.1 RC, vervolg 

In het vorige nummer hebben we de geboorte gemeld van de Release Candidate-versie van 

OpenPLi 7.1. Zeg maar de testversie. Alleen te flashen als je wat verstand van zaken hebt. 

Menigeen heeft dat gedaan. De reacties zijn talrijk, door de bomen zag je het bos niet meer.  

Een van de reacties was opmerkelijk. Een hobbyist, Gerard0610, gaf in februari aan een 

krakend geluid te hebben bij het zappen. Combinatie: Edision Mio 4K, Philips TV en OpenPLi 

7.0. Hij heeft nu 7.1 RC geflasht en… het probleem doet zich niet meer voor. 

OpenPLi multiboot-en met ander image 

Dan willen we jullie dit nog niet onthouden. Loui heeft een Mutant HD51 en daar als image 

7.1 rc op gezet. Hij wil OpenATV als tweede image toevoegen, multiboot dus (zie hier). Eerst 

OpenATV en dan OpenPLi toevoegen gaat. Maar wat als je wil starten met OpenPLi? Dat 

kan door te hernoemen, aldus Littlesat: “De zip van atv downloaden zorgen dat in de naam -

hd51- staat (openatv moest er perse een andere naam aangeven dan de manufacturer zelf) 

en je kunt hem gewoon met online flash binnen openpli installeren!!!!!!” (zie hier).  

In de UP/DOWNLINK van vorige maand beschreven we een soortgelijke optie (bron 

OpenPLi-forum, zie hier). 

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 22 juni.  

Iedere sathobbyist is vanaf 11.00 uur harte welkom te komen kijken. We helpen mensen met 

hun receiver en wisselen nieuwtjes uit. Je hoeft geen lid te zijn voor een eerste bezoek.  

Einde rond 16.00 uur. Locatie: buurtcentrum ‘op Dreef’, Kooikersplaats 35, 7328 AX 

Apeldoorn. Zie voor alle dagen hier. 

Volg De Transponder. Wil je automatisch 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. 

De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn). 

Thema clubdag 22 juni: VPN, netwerken en tunnels 

Op zaterdag 22 juni is er weer een clubdag in Apeldoorn. Deze keer geeft Peter rond 13.00 

uur een demonstratie over de mogelijkheden van VPN. Zowel voor je hoofd-pc als andere 

apparatuur (laptop, satellietontvanger).  

Getoond wordt het opzetten van een VPN-verbinding en wat er dan nog méér mogelijk is. 

Denk aan het elders inloggen op je receiver die thuis staat.  
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De punten die behandeld worden zijn: 
1. Netwerken internet en VPN uitleg 
2. Verbinding maken naar een commerciële VPN server 
3. Zelf een VPN server inrichten op een synology diskstation 
4. Verbinding naar het huis gewerkt opzetten zodat je tv kunt kijken op je vakantieadres. 
 

De Transponder 15 jaar, viering 31 augustus 

Bericht voor de leden van De Transponder. De Transponder bestaat dit jaar 15 jaar en we 

willen dit 3e lustrum graag met jullie vieren.  

Zoals afgesproken op de laatste ledenvergadering gaan we dit doen met een barbecue. 

Deze wordt gehouden op onze clubdag van 31 augustus. De barbecue vindt plaats aan het 

eind van deze clubdag, vanaf 15.00 uur. Het barbecueën zelf duurt tot 18.00 uur, daarna zal 

de bar bij de BOV de Maten nog wel langer open blijven.  

Je mag samen met je partner komen. Er zijn voor jullie verder geen kosten aan de barbecue 

verbonden. Ook zijn een aantal drankjes inbegrepen. Wel moet je je voor 10 augustus 

opgeven, zodat wij een inschatting van het aantal personen kunnen maken. Als je je niet 

hebt opgegeven, dan mag je helaas ook niet mee barbecueën. 

 

Dus bij deze de vraag aan je: wil je mee barbecueën op 31 augustus en zo ja kom je dan 

alleen of met je partner? Mocht je speciale wensen hebben, zoals vegetarisch of gluten vrij, 

wil je dat dan ook even melden, dan houden we daar rekening mee. 

Je kan me mailen op: secretaris@detransponder.nl.  

Je antwoord moet voor 10 augustus binnen zijn, anders kan je niet meer mee barbecueën. 

Je aanmelding is pas geldig als je een positieve reactie van mij terug krijgt. 

Oproep voor ‘demonstranten’ 

We zoeken mensen tijdens de clubdag bereid zijn een demo te geven over iets in relatie tot 
de satelliethobby (ruim denken). 
Het doel van deze maandelijkse presentaties is meer betrokkenheid te krijgen en het delen 
van kennis over de verschillende mogelijkheden van onze hobby. 
Reacties en aanmeldingen via specials@detransponder.nl. 

Uitsmijter 

De VRT-toren, nog beperkt in gebruik 

Officieel heet de toren bij de VRT de Reyerstoren. Gebouwd in 1980. Oorspronkelijk in 

gebruik als communicatietoren voor straalverbindingen en als schakelcentrum voor de EBU. 

Door de digitalisering en satelliet zijn deze functies eigenlijk vervangen.  

De toren wordt nu gebruikt voor Terrestial News Gathering (TNG) met mobiele 

nieuwswagens, als testzender (voor radioreportages) en als straalverbinding bij 

evenementen. 
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De toren is nooit gebruikt, zoals zo velen denken, om uit te zenden naar huishoudens. In 

ieder geval is de 89 meter hoge betonnen toren een icoon in Brussel. 

 

Een beschrijving van de VRT-toren, met leuke video, is te vinden op de site van de VRT. 

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!  

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