UP/DOWNLINK, jaargang 2019, nummer 7
Eind juni hadden 880 mensen zich gemeld op de site van De Transponder voor een e-mailnotificatie.
Een groot deel download de UP/DOWNLINK. Ook vanaf het OpenPLi-forum zijn er veel downloads
(150 à 200). Kortom: we hebben veel lezers! Dat geeft energie!
De Transponder bestaat 15 jaar. Tijdens de clubdag van augustus wordt dit gevierd. Zie in dit
nummer voor meer informatie. Felicitaties zijn natuurlijk welkom... ;-)
In dit nummer verder onder andere:
 Mediabox Next getest;
 Raspberry Pi 4 is uit;
 OpenPLi 7.1 release (definitieve versie) is uit;
 Google en Amazon ‘luisteren af’.
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.
Algemeen omroepnieuws
 NPO Regio zal waarschijnlijk de nieuwe naam worden van NPO 3. Op dit kanaal worden
de programma’s gebracht van de regionale omroepen. Het kabinet trekt hier € 15 miljoen
voor uit (Rijksoverheid, Spreekbuis). De RPO is verheugd. Zie ook verder in dit nummer;



Het ‘mediadebat’ over de nieuwe kabinetsplannen zal 11 september in de Tweede Kamer
plaatsvinden (Spreekbuis). Behalve de mediabrief van minister Slob staan er meer
initiatieven op de agenda (Tweede Kamer);
UEFA.tv is het tv-kanaal van de UEFA, dat na (gratis) inloggen via de UEFA-website
online (dus enkel OTT) te bekijken is (Totaal TV en UEFA);



Film1 gaat 1 augustus een doorstart maken. Dit bericht kwam 17 juni plots in de media.
Het zou gaan om samenvoegen van alle Film1-kanalen tot één lineair kanaal. Daarnaast
kan OTT naar het aanbod gekeken worden (Totaal TV). Gelet hierop is Ziggo 17 juni
weer abonnement voor Film1 gaan verkopen. Andere aanbieders waren er nooit mee
gestopt (Totaal TV). Maar er kwam meer nieuws: een overname. De nieuwe eigenaar,
SPI International (zie hierna), gaat de vier Film 1-kanalen aan providers aanbieden.
Ziggo en T-Mobile schijnen al akkoord te zijn. De inhoud van het programma zal door
wijziging van de rechten wel anders worden (Totaal TV);



Film1 lijkt gered te zijn door een overname. Aan Nederlands Medianetwerk is bevestigd
dat SPI International de koper is. In welke vorm Film1 wordt voortgezet is nog niet
duidelijk (Nederlands Medianieuws). SPI International heeft al meerdere filmkanalen in
haar aanbod;



XLair zou 1 juli in België (Vlaanderen) starten. Maar het bleef stil. De stream bij live
luisteren op de website gaf geen geluid;



Q-Maximum Hits is 1 juli gestart. In Vlaanderen is deze variant van Q-Music via DAB+ en
wereldwijd via de website. Bijzonder aan deze zender is dat het het eerste interactieve
radiokanaal is. Luisteraars kunnen via de app kiezen uit twee platen. De meest gekozene
wordt gebruikt (Radio.NL). Klik hier voor de stream-url;
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Joe Woodstock is een tijdelijke variant van de Vlaamse radiozender Joe. Deze dochter is
enkel online te beluisteren. Reden: het Woodstock-festival vond 50 jaar geleden plaats
(RadioVisie). De stream url zit ook in laatst verschenen Kanalenlijst Hans (5 juli).

Astra 1, 19,2 oost
 Crime + Investigation Germany verscheen op de plaats van A&E Germany, code;
 Schweiz 5 verdween, maar is via de website nog wel online te bekijken (stream);



eoTV (Duitsland) verdween.

Astra 3, 23,5 oost
 Love Nature HD zal vanaf 15 augustus voor o.a. Canal Digitaal-abonnees beschikbaar
zijn. Taal: Engels. Ondertiteling: Nederlands (ANP Pers Support middels “een origineel
bericht van Canal Digitaal B.V. / M7 Group S.A.”);



TV Oranje verscheen ook op 11934 V, code.

Astra 2, 28,2 oost
 FreeSports HD is 15 juli begonnen met fta uitzendingen (InfoDigital);
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Solar Radio is gestopt via de satelliet. Men is nog wel online te beluisteren. De stream zit
ook in Kanalenlijst Hans (radio-boeket Engeland);



De Red Button-kanalen van de BBC zijn weer actief. De Britse omroep brengt daar
beelden van evenementen, zowel in SD als HD. Zo was in het laatste weekeind van juni
een live verslag van het Glastorbury-festival. En daarna Wimbledon. Transponders:
10773 H en 12422 H. Te vinden in Kanalenlijst Hans, Engeland, achteraan;
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Retro Movies, de fta te bekijken zender met oude films, kreeg een nieuwe plek;
CBS Justice Ireland, fta;



Spotlight TV, UK, reli/muziek, fta;



The Vault, muziek, fta.

Hotbird, 13,0 oost
 Sky Italia verplaatste veel zenders. Alles gecodeerd. In Kanalenlijst Hans van 5 juli
worden deze zenders niet meer opgenomen;
 CIAO, Italia Channel, ArchiNews24. Italië, fta;
 Kentron TV International, Armenië, fta;
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MyZen 4K, code;
Giallo HD, Motortrend HD en Nove HD, voor zover Italië als Polen door TVN, code;
HotBird 4k1, fta.

Kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM, AM, 5G, streams, enzovoort…
 Norkring (Vlaamse exploitant zendmasten) heeft vrijdag 14 juni in Maaseik (Belgisch
Limburg) nieuwe DAB+zenders in gebruik genomen voor de commerciële muxen 11A
(Vlaanderen1) en 5D (Vlaanderen2). De grensregio Maaseik in het uiterste oosten van
Vlaanderen had weinig of geen bereik uit de bestaande zenders in Genk en Overpelt.
Ook in Nederlands Limburg (in plaatsen als Weert, Roermond en Sittard) zal de
ontvangst normaal gezien verbeterd zijn. Het vermogen van de zenders in Maaseik is
voorlopig niet bekend. Het is na Genk, Overpelt, Brustem en Millen (Riemst) de vijfde
zendlocatie voor Norkring in de provincie Limburg (RadioVisie);
 De klachten over slechte ontvangst van Digitenne in T2 houden aan. Zeker nu het zomer
is en velen op campings ontvangst hadden willen hebben (Totaal TV);
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KPN heeft de kaarten voor Digitenne op 2 juli uitgeschakeld. De gecodeerde zenders zijn
dan alleen met de KPN-ontvanger te zien. De vrije (publieke) zenders met iedere T2tuner/ontvanger (Totaal TV);



Op 9 juli gingen de laatste landsdelen (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) over van
T naar T2 (KPN, Tweakers en RTLZ);



Digitenne blijft nog frequenties wijzigen. Er is een overzicht gepubliceerd. Dit loopt tot 22
oktober 2019. De wijzigingen hebben te maken met het hergebruiken van oude
frequenties voor 5G. Een overzicht in pdf is hier te downloaden;



Ziggo heeft 1 juli de prijzen verhoogd. Afbeelding: start, complete, max. Zie ook Totaal
TV;



Ziggo gaat ook ‘oude abonnementen’ opruimen. Dat wil zeggen: deze oude klanten haast
dwingen een nieuw standaard abonnement af te nemen. Dat kan wel 100 euro per jaar
duurder zijn… (Totaal TV);



Ziggo heeft 9 juli de analoge tv in Groningen en Drenthe uitgezet (Totaal TV);



24Trains.tv is een jongensdroom van Erik de Zwart. Hij heeft op de website een platform
gemaakt met de mooiste treinreizen en informatie voor wie met de trein op vakantie
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wil. 24Trains.tv is te bekijken op de smartphone, tablet, laptop, pc, op tv via chromecast
of airplay (BBtvnews en Spreekbuis);




Ziggo GO was al in de hele EU beschikbaar. De app kan vanaf 1 augustus in meer
landen buiten de EU bekeken worden. Het gaat om Liechtenstein, IJsland en Noorwegen
(Totaal TV);
Classic FM komt via DAB+ beschikbaar. Wanneer is niet bekend. Ook niet waar (heel
Nederland of een deel). Dit viel te lezen in de nieuwsbrief van Classic FM.

Geen reacties en vragen van lezers
Geen reacties of vragen ontvangen… jammer. Ons e-mailadres: specials@detransponder.nl

Wetenswaardigheden
Mi Amigo 45, het evenement in Blankenberge van 30 mei t/m 2 juni heeft ongeveer 3.000
bezoekers getrokken (MediaPages).
Proximus lanceert in België een nieuwe decoder. Naar zeggen een primeur voor Europa: het
is een 4K decoder met Android P, het besturingssysteem van Google. De ontvanger kan met
de stem bestuurd worden en kan apps van o.a. Netflix draaien. Om een jonger publiek aan te
trekken is er de optie van games spelen. Chromecast is ingebouwd zodat met een
smartphone of tablet eenvoudig video op tv getoond kan worden (VTM Nieuws). Met deze
decoder wil Proximus tevens een nieuwe dienst lanceren: Pickx. Gebruikers kunnen dan uit
een totaal-overzicht van zenders een eigen programma samenstellen. Dit viel niet goed bij
de publieke en commerciële aanbieders in België. Zij zien het als bedreiging (Totaal TV).
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De ministerraad heeft vrijdag 14 juni ingestemd met de voorstellen van minister Arie Slob
over de toekomst van de publieke omroep. Zoals verwacht (zie vorige nummer) wordt
ingezet op het grotendeels reclamevrij maken, meer programma’s online en een betere
samenwerking met regionale en lokale omroepen. Ook wil het kabinet topbeloningen aan
gaan pakken. Bron: Spreekbuis. De brief van het ministerie van OCW is hier te lezen. Via
deze link is de persconferentie van minister-president Rutte te zien.

Volgens de STER gaat het grotendeels reclamevrij maken van de publieke omroep tussen
de € 80 en € 90 miljoen kosten. En er zijn allerlei nadelige neveneffecten, onder andere voor
burgers (meer belasting betalen) en het bedrijfsleven (vooral MKB: tarieven voor 20.00 uur
zijn lager/betaalbaarder).
De STER waarschuwt het kabinet dan ook geen overhaaste besluiten te nemen
(Spreekbuis). De brief van de STER aan het kabinet is hier te lezen.

De luistercijfers voor april/mei 2019 vind je hier. Op nummer 1 staat nog steeds NPO Radio
2, gevolgd door Radio 538.
Er is een kantelpunt bereikt: er worden in Nederland meer minuten on demand naar de tv
gekeken dan liniair (direct), aldus een onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders.
Er is een verschil tussen jong en oud: “Het leeftijdssegment tot 35 jaar besteedt in totaal
duidelijk meer minuten aan digitale media dan 50-plussers. Zo besteedt de jonge doelgroep
159 minuten per dag aan video on demand, 50-plussers gemiddeld maar 120 minuten”
(Multiscope).
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Een nieuwe website laat kijkers de volledige missie van de Apollo 11 naar de maan bekijken.
Op de site 'Apollo In Real Time' zijn originele beelden en foto's van NASA te zien, evenals
een tijdlijn van de historische missie.

De website apolloinrealtime.org toont de hele Apollo 11-missie vanaf zo'n twintig uur vóór de
lancering tot het moment dat astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins
aankomen op het vliegdekschip dat hen na de landing opving. De website toont de tijdlijn
synchroon met de ground elapsed time, de officiële teller die tijdens de missie werd gebruikt.
Kijkers kunnen het evenement 'live' volgen, maar ook door een tijdlijn scrollen naar
specifieke momenten. De website is gemaakt door Ben Feist, een historicus bij NASA. Hij
maakte gebruik van origineel materiaal van de ruimtevaartorganisatie.
Bron: Tweakers.
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De Eutelsat 7C is, samen met de telecommunicatiesatelliet T-16, op 20 juni met een Ariane 5
raket met succes gelanceerd vanaf Kourou (Eutelsat en InfoDigital/Sat).

Het HEIT (Haags Economisch Interventie Team) controleerde recent samen met de stichting
BREIN bij ondernemers die hardware met illegale IPTV-abonnementen verkopen. Kennelijk
succesvol, het wordt herhaald (BREIN enEB).

Omroep Brabant is als eerste nieuwsorganisatie in Nederland met haar nieuws ook op de
nieuwe schermen van Google, de zogeheten Nest Hub, te zien. Eerder voegde de omroep al
het radionieuws toe aan de Google Home, de slimme luidspreker van Google (VillaMedia).

De RTBF heeft een nieuwe bezuiniging gevonden. Vanaf 1 juli worden er ’s nachts geen
nieuwsuitzendingen meer gebracht op de radio. Het nieuws van middernacht wordt herhaald
tot 05.00 uur (De Standaard, verderop in artikel).

VOD-aanbieders leiden voor de consument tot versnippering van het aanbod van
programma’s. Je kunt straks niet voor alles gaan betalen. Gewone tv zal blijven bestaan
naast deze streamingdiensten. Door de VOD-concurrentie van Netflix en soortgelijken zal
lineaire tv wel duurder worden (HLN).

Het RAB bestaat tien jaar. RAB staat voor het Radio Advies Bureau. Het ‘groepeert’ vele
radio-omroepen (landelijk, regionaal, lokaal, publiek en commercieel) in Nederland.
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Ter gelegenheid van de tiende verjaardag hebben ze een documentaire gemaakt met als
kernvraag: hoe ziet de toekomst van de radio er uit? Zie de site van RAB met de 26-minuten
documentaire (of via YouTube. Radio bestaat 100 jaar… maar hoe luisteren we over vijf jaar
of nog later?

Radionomy zou gratis blijven. Veel ‘radiozenders’ van hobbyisten maken gebruik van de
dienst van Radionomy. De Stichting BREIN is van mening dat er auteursrechten betaald
moeten worden. Radionomy stelt nu dit met de Buma/Stemra te regelen, ook voor na 1
januari 2020 (Spreekbuis).

Panasonic gaat zijn volledige 2019 line-up van oled-tv's voorzien een beeldmodus die
speciaal is afgestemd voor en door de streamingdienst Netflix. De beeldmodus (Netflix
Calibrated Mode) zal ingeschakeld kunnen worden wanneer er via de ingebouwde applicatie
naar Netflix Originals wordt gekeken (Hardware.info).

Het radionieuws van de NOS is gewild bij menige lokale omroep, of omroep van een
hobbyist. Hiervoor moet betaald worden. De NOS gaat controleren of ‘omroepen’ die haar
nieuws brengen dit ook doen (Radiofreak).

Polderpop Radio is sinds 1 juli eindelijk ook op de middengolf te beluisteren (in Eindhoven en
regio, AM 891). We schreven hierover in het mei-nummer. Polderpop Radio is online te
beluisteren en zit ook in Kanalenlijst Hans.
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Maandag 1 juli was het exact dertig jaar geleden dat de eerste radio-uitzending van de lokale
omroep in Noordoost Fryslân de lucht in ging. Om dit memorabele feit te herdenken heeft
Streekomroep RTV NOF een glossy uitgebracht. Het blad wordt huis-aan-huis bezorgd in
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Voor de mensen die het blad niet hebben ontvangen is
er de mogelijkheid het online te lezen via: de site van RTV NOF (Nieuwe Dockumer
Courant).

Radio Bergeijk keer terug in de ether. Bergeijk is een kleine gemeente onder Eindhoven,
Radio Bergeijk is echter niet de lokale omroep maar de naam van een VPRO-radioprogramma. Dat programma keert terug met nieuwe satirische afleveringen. Zogenaamd
vanuit Bergeijk maar feitelijk uit een studio in Amsterdam.
Vanaf 27 augustus tot 27 september, en tussen 29 oktober tot 29 november is Radio
Bergeijk wekelijks te horen in het hoorspel- halfuur en in Nooit Meer Slapen op NPO Radio 1.
Tevens te beluisteren als podcast via o.a. vpro.nl/radiobergeijk (ED).
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De commerciële tak van de BBC blijft vooralsnog Brits in plaats van Europees. Het
Commissariaat voor de Media heeft op verzoek van BBC Studios besloten de eerder
afgegeven uitzendlicenties in te trekken. Reden is het uitstel van de Brexit. Het gaat onder
andere om BBC Brit, BBC Earth, BBC Entertainment en BBC First (Nederlands
Medianieuws).
Radioplayer Vlaanderen gaat binnenkort van start. Radioplayer is een portal (Android en
Apple app) voor radiozenders. Het is al actief in vele landen. Thans wil men ook de Vlaamse
zenders bedienen, van nationaal tot lokaal of hobby (web only). Daartoe zijn de tarieven op 2
juli bekend gemaakt. De opbrengst wordt gebruikt voor het non-profit portal dat door de
zenders zelf wordt beheerd (RadioVisie). Volgens een analist van RadioVisie hoeven
zenders echter geen haast te maken. De app wordt nog te weinig gebruikt. Maar mogelijk
wel op termijn als de ‘slimme speakers’ de app kunnen verwerken. Beperking: je kunt vaak
alleen maar de app van je eigen land installeren. Dus mogelijk kan men in NL niet de
Radioplayer Vlaanderen downloaden. We zullen zien.

AT5 zal waarschijnlijk de stadszender voor Amsterdam blijven. De wethouder geeft 2 juli dit
advies, ondanks een ander advies van een commissie, toch aan de gemeenteraad om AT5
de licentie 2019-2024 te geven. De gemeenteraad vergadert op 11 juli. Daarna volgt het
Commissariaat voor de Media nog.
De andere kandidaat, nieuwkomer C-Amsterdam, wordt het dus mogelijk niet. Want er mag
maar één lokale omroep per gemeente zijn (o.a. Villamedia en NRC).
C-Amsterdam gaf in een reactie op haar site aan verbaasd te zijn.

Het aantal kabelaansluitingen in Nederland met een snelheid van 100Mbit/s of meer is de
tweede helft van 2018 met 32.000 gedaald. De reden is niet duidelijk. Mogelijk heeft de
prijsverhoging van Ziggo er mee te maken. Het aantal kabelaansluitingen met een snelheid
tussen 30 en 100Mbit/s steeg met 41.000.
Naast kabel was er ook glasvezel en dsl. Bij glasvezel nam het aantal aansluitingen met
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100Mbit/s of meer toe van 670.000 naar 707.000. Het aantal dsl-aansluitingen nam iets af,
van 2,7 miljoen halverwege 2018 naar 2,65 miljoen eind 2018. Bij dsl ging het aantal
aansluitingen met 100Mbit/s of meer van 637.000 naar 649.000.
Zie Tweakers op basis van de ACM Telecommonitor.

De Ziggo Mediabox Next heeft voor- en nadelen. Op het Ziggo gebruikersforum wordt vooral
de mindere beeldkwaliteit (van HD-zenders) gemeld.

Eutelsat bevestigt de succesvolle lancering van de Eutelsat 7C. Op haar pagina is een video
te zien van de lancering en een overzicht van de zenders op 7 oost. De satelliet richt zich
vooral op het oosten van Europa, Turkije en Azië maar is ook in Nederland te ontvangen.

Amazon heeft een aanvraag gedaan om duizenden satellieten te mogen lanceren, om zo
een begin te maken met een globaal dekkend satellietnetwerk voor het aanbieden van
internet (Tweakers).
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RTL Nederland blijft zeker tot 2031 op het Mediapark te Hilversum. RTL NL heeft daar
20.000 m2. Het huurcontract met Media Park Enterprise is verlengd (BM en Spreekbuis).

Disney+, de nieuwe VOD-dienst van The Walt Disney Company, gaat in november in de
USA van start. Europa volgt pas in 2020. Men begint dus niet eerst met testen in Nederland
(Emerce).

Euroflex… een initiatief van Berlusconi. Niet de oud-premier maar Pier Silvio, de zoon van.
Hij is directeur bij Mediaset. Euroflex moet een Europees tegenwicht gaan bieden tegen
Amazon, Netflix, Youtube enzovoort (Spreekbuis).

HBO MAX kan volgens Totaal TV ook een nieuwe speler op de VOD-markt worden.

Miljoenenomzet tv-reclame door succes Oranje. Het succes van het WK Vrouwenvoetbal
leverde de publieke omroep 5,5 miljoen euro aan reclamegeld op. Tijdens het EK in 2017,
toen gewonnen door de Oranje Leeuwinnen, was dat nog 'slechts' 1,1 miljoen euro. Dat laat
de STER weten aan een krant.
Omroep Max groeit nog, de overige publieke omroepen leden een (fors) ledenverlies. In vijf
jaar tijd (2014-2019) daalde het aantal leden van 3,5 naar 2,5 miljoen (Villamedia en NRC).
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Amazon en Google ‘luisteren af’
Google-Assistent (zowel de slimme speaker Google-Home als de app voor de smartphone)
is er ook voor Google zelf. De NOS de VRT NWS berichtten op 10 juli dat medewerkers van
Google via de slimme luidspreker aan ‘afluisterpraktijken’ doen. Niet live maar achteraf
beluisteren van ingesproken tekst.
Hier heeft de gebruiker vooraf geen toestemming voor gegeven. Alhoewel… het valt te lezen
in de gebruiksvoorwaarden dat alles wat gezegd wordt ook wordt opgeslagen. Maar wat
gebruikers simpelweg niet kunnen weten is dat er mensen zijn die achteraf stukjes van die
opnames kunnen beluisteren. Dit alles is volgens Google om met taalexperts het product te
verbeteren.

Zie ook de video’s bij VRT NWS van VRT NWS en Google zelf.

De VRT geeft ook uitleg hoe gebruikers kunnen voorkomen dat Google-medewerkers
meeluisteren.

Amazon luistert met Alexa ook af. Dit werd 11 juli bekend gemaakt (Emerce).
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Hardwarenieuws
Mediabox Next getest door Totaal TV
Totaal TV mocht negen maanden meekijken bij de ontwikkeling van de Ziggo Mediabox
Next. Een test van deze receiver is op de website te vinden.

In ons vorige nummer beschreven we al de technische kant. Dit is de conclusie van Totaal
TV:

Raspberry Pi 4
Er is een nieuwe Raspberry uit: Pi 4. Deze mini-computer is geschikt om 4K-beeldschermen
aan te sturen. 4GB aan RAM en meer updates ten opzichte van de voorganger. Zoals twee
mini-HDMI-poorten om twee (4K) schermen tegelijk beeld te geven. De prijs valt mee: vanaf
€ 40,-. (RTLZ en Raspberry, met video).
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Softwarenieuws
HetWeer werkt weer
Er waren wat technische problemen met de bekende app HetWeer. Vaak gaf het onderdeel
Buienradar een crash (groen scherm). Deze problemen zijn sinds de update van 17 juni
opgelost. Als je ze nog hebt: bij de software update van je image komt de nieuwe versie van
de app binnen. Of je installeert alleen deze app opnieuw.
De layout van de app is tekstueel aangepast. WeerInfo, het onderdeel waar je een plaats
kunt invullen, staat bovenaan. Gevolgd door NL, België en Europa. In deze drie is de
volgorde ook wat aangepast. Het weerbericht staat nu onderaan, waardoor o.a. buienradar
hoger staat.

IPK-generator versie 6.0 is uit
In april 2014 hebben we een special gemaakt over het maken van IPK-bestanden (zie hier).
Deze special was gebaseerd op het programma IPK Creator, versie 4.0. Inmiddels kunnen
we melden dat na versie 5.0 al versie 6.0 uit is. Deze is door Persian Prince 18 juni op het
forum van OpenPLi gezet en hier te downloaden.
11 juli 2019
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We zoeken een enthousiaste lezer die onze special uit 2014 eens zou kunnen bijwerken…
OpenPLi 7.1 stable release is uit!
Zaterdag 22 juni kregen we van een lid van het OpenPLi-team het bericht dat de definitieve
versie 7.1 uit is gebracht. Zie ook het OpenPLi-forum.

Het advies is niet via een software update van 7.0 je ontvanger naar 7.1 te brengen maar de
ontvanger te flashen. Als je een 7.1 test-image had (release candidate) dan moet je flashen.
Dit flashen kan op diverse manieren. Zo kun je van de site van OpenPLi het image
downloaden naar je pc, uitpakken en op een usb zetten. Een complete flash dus. Advies is
eerst een autoback up te maken via Auto backup (Menu, Instellingen, Auto backup). Liefst op
een lege usb. Hiermee worden diverse belangrijke bestanden gekopieerd en bij het flashen
van het nieuwe image kun je deze terugzetten. Dat scheelt je in de instellingen van lnb’s,
kanalenlijst en timer.
Als je de ontvanger op deze manier flasht en je ziet op de site twee images staan (usb en
multiboot), kies dan voor usb.

Als je in de ontvanger een recent OpenPLi-image hebt dan kun je ook vanuit de ontvanger
zelf deze naar 7.1 brengen. Ook hier: maak een back up via Autobackup. Liefst weer op een
(lege) usb.
Ga vervolgens naar Image flashen (Menu, Instellingen, Image flashen).
11 juli 2019
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En kies daar voor een versie van 7.1 (gewoon of multiboot).
Kies een slot waar het nieuwe image moet komen staan. Advies: met backup. Klik op OK.
Het flashen start dan automatisch (mits je ontvanger een internetverbinding heeft).

Daarna volgt de melding dat het flashen gelukt is. Met OK ga je door.

Kies het gewenste image (oud of nieuw, met of zonder multiboot) en de ontvanger herstart
daarmee. Noot: niet iedere ontvanger heeft multiboot.
Daarna worden vanuit de Auto backup de bestanden terug gezet. In de balk bovenaan zie je
hoe ver dit proces vordert.

Na dit proces herstart de ontvanger met het nieuwe image. Kijk nog wel even als je een
externe usb-tuner (Sundtek bijvoorbeeld) hebt of deze het doet. Anders even installeren via
de app. Zo gebeurd.
Grote dank en hulde weer aan het OpenPLi-team voor het vele werk aan de verbeterde
versie 7.1.
Naschrift: een van de redactieleden heeft met de Edision Mio 4K problemen ervaren met
Dreamset. Binnenhalen (read) ging maar terugzetten (write) niet. Een ander lukte dit wel.
Advies blijft: een goede back up maken (bijvoorbeeld met Backupsuite) zodat je eventueel
snel terug kan.
De release notes voor OpenPLi 7.1 zijn in de wiki van OpenPLi te vinden.
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De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 31 augustus.
In juli is er wegens vakantie geen clubdag.
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).
VPN-verbindingen
Op 22 juni hield Peter Siemes tijdens de clubdag een presentatie over VPN-verbindingen
(met netwerken, Enigma2-ontvanger). Van de presentatie is een opname van gemaakt. Deze
is op je pc terug te kijken via onze site en op je tv via Kanalenlijst Hans (van 5 juli, boeket
‘Stream Satellietclub De Transponder’). Ook presentaties van daarvoor zijn hier te vinden.

Thema clubdag 31 augustus: viering
Zie hieronder. Samengevat: iedereen op de normale tijden (11.00-16.00 uur) welkom, vanaf
15.00 uur voor leden die zich aangemeld hebben een barbecue tot 18.00 uur.
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
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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.

Uitsmijters
DVB-T2… welke antenne is het best?
De overgang van KPN Digitenne van DVB-T naar DVB-T2 heeft geleid tot tal van klachten
over minder ontvangst. Op het forum van Sat4All is een hele lange discussie gevoerd. Een
van de conclusies: een buitenantenne is beter dan een binnenantenne. Maar welke? Een
van de opties is de ‘ouderwetse’ Yagi-antenne. Zeker als je deze koppelt…
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Pornoharkjes…
Denk in dit kader ook aan de pornoharkjes uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. In heel
Nederland waren tussen eind jaren ’70 en begin jaren ’90 vele tv-piraten actief. Dit begon
vaak klein op zolderkamertjes van zendamateurs, maar groeide uit tot praktisch een echte
bedrijfstak toen hun populariteit steeg. Je draaide ’s avonds je Fuba-antenne in de richting
van een van de vele tv-piraten. De programma’s laten zich raden… Soms was er sprake van
een oorlog, met videotheekhouders. Zie hier. En hier bij GeenStijl.

Exotische schotels
Op het forum van Sat4All is een item geopend met foto’s van bijzondere schotels en
schotelopstellingen (zie hier).

Proximus: bienvenue of welkom?
Het blijft lastig in België met twee (eigenlijk drie) talen… in Brussel (Bruxelles) is kabelaar
Proximus overvallen door klachten na het lanceren van een nieuwe kanalenlijst. In deze lijst
stonden eerst Franstalige zenders en (ver) daarna pas de Nederlandstalige. Men heeft het
opgelost door de kijker de keuze te geven tussen twee lijsten. Via de groene knop kan men
kiezen tussen een lijst met eerst de belangrijkste Nederlandse of eerst de Franse zenders
(de Standaard).
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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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