
Openingswoord 15 jaar De Transponder

De transponder is  voortgekomen uit  de  computerclub Pegasus,  dit  in  2004 nadat  eerst  René
Hertgers en later ook Rinus Lindoorn en Ronald Wolvers een linux ontvanger kochten.

Deze ontvangers maakte functies mogelijk die in het verleden alleen op een computer mogelijk
waren, dingen zoals een netwerk toegankelijkheid, applicatie installaties en remote beheer.

Hierdoor werd deze ontvanger vaak behandeld op de Pegasus clubdagen, op 3 Maart 2004 was
satelliet  ontvangst  al  een  belangrijk  agendapunt  op  de  jaarvergadering  van  Pegasus,  mede
hierdoor heeft Rinus aangekondigd dat het bestuur ging uitzoeken hoe hiermee om te gaan.

Gezien de aandacht die ervoor was, is later het jaar besloten om hiervoor een aparte vereniging
op te starten, dit omdat satelliet ontvangst in het geheel toch teveel afwijkt van het doel van
Pegasus.

13 Augustus 2004 is de 1e schotel op het clubgebouw geplaatst, dit beschouwen we dan ook als
de officieuze oprichtdatum van de Transponder. In het allereerste bestuur van de Transponder
zaten dezelfde personen als in het Pegasus bestuur, sommige leden dan wel in een andere rol in
het bestuur.

Het  1e huishoudelijke  regelement  van  de Transponder  was grotendeels  overgenomen van de
computerclub en moest over de jaren regelmatig aangepast worden om de computerafhankelijke
bepalingen eruit te halen.

De  1e clubdag  was  op  25  September,  dit  met  meteen  al  16  ingeschreven  leden  en  andere
belangstellende. Hier was was ook de schrijvende pers van de Stentor bij, wat een maand later tot
veel bezoekers leidde.

December  2004 heeft de  Transponder  zich  in  de  Americahal  gepresenteerd  als  satelliet  club
tijdens de computerbeurs.

In 2004 is ook het jaar geweest dat PLI is ontstaan, dit team begon met het maken van images
voor de Dreambox ontvangers.

De Dreambox is voor vele van ons ook de ontvanger waarmee alles begonnen is, de 1 e dreambox
ontvangers  werkten  met  een  enigma1  systeem.  De  transponder  werd  hierdoor  ook  wel  de
Dreamboxclub genoemd.

2007/2008: De berichten gemaakt door Hans in de FDSE (First Dutch Satellietclub Europe) worden
verspreid via de Transponder mailinglijst, dit tot ongenoegen van de voorzitter en eindredacteur
Thymen Huisman. Hans en Gerard besloten dan ook met een eigen blad te komen, dit blad kreeg
de naam Up/Downlink. Deze naam is dan ook bewust gekozen.

Up: Het signaal dat naar de satelliet gaat en dat zijn een bijdrage uplinken naar de lezers.

Down: De feedback van de lezers over de bijdrages in het blad.

Ik wil  dan ook niet  nalaten Hans, Gerard en de rest  van de redactie te  bedanken voor deze
maandelijkse uitgave van de U/D.



2009: De publieke Omroep begint met uitzendingen in Hoge Definitie (HDTV), een mooie reden
om weer opzoek te gaan naar een nieuwere ontvanger voor veel leden van de club. 

Eind  19??: Hans  maakt  zijn  zelfgemaakte  kanaallijsten  voor  de  enigma  1  en  2  ontvangers
beschikbaar, deze lijst gemaakt voor de Nederlandse gebruiker levert een gesorteerde lijst met
favorieten mappen en kanalen.

De lijsten worden maandelijks bijgewerkt en zijn in 7 verschillende configuraties beschikbaar via
de website van De Transponder en via de update functie in de OpenPLI image.

De  lijsten  zijn  naast  Open  PLI  ook  bij  de  meeste  andere  image  bouwers  beschikbaar  in  het
applicatie menu.

2012: 3D wordt geïntroduceerd.

Dit betekende vooral de aanschaf van nieuwere televisies, 3D is echter nooit echt lekker van de
grond gekomen.

2015: Ultra HD geïntroduceerd.

Met de komst van UHD kwamen er ook weer nieuwere hardware op de markt, deze ontvanger
met  een  snellere  ARM  processor  geschikt  voor  betere  grafische  kwaliteiten  met  hogere
snelheden.

Met deze nieuwe generatie werd ook FBC, DVB-S2X op de markt gezet.

      De Transponder probeert elke 2 jaar een Opendag te organiseren, we hebben dan in totaal ook al 
   7 clubdagen gehad.

Tijdens de open dagen hebben we dan ook leuke presentaties gezien van onze leden, Erik (Alias 
‘Iemand’), Feedhunter Riny en Jan Kuylaars die Joyne heeft gepresenteerd tijdens de laatste open 
dag.
We hebben zelfs al een keer een half uur live een upstream op een transponder op 23,5 oost met 
een uplink wagen gehad.
Uitleg hoe te werken met Oscam en nog veel meer, alle presentaties zijn natuurlijk te vinden op 
onze website.

Naast de open dagen zijn een aantal mensen van ons bestuur ook live geweest bij radio 
Apeldoorn, erg leuk omdat we de kans kregen om uit te leggen wat we allemaal doen op onze 
clubdagen.

      Er zijn nog steeds 12 leden van het 1e uur uit 2004, 11 van de 12 zijn vandaag ook aanwezig.

September  2004:  Bennie  Boerkamp,  Gijs  Dijkgraaf,  Dolf  Grunbauer,  Freek  Kamminga,  Ton de
Kleijn, Bert Konings, Gerard Leipoldt, Rinus Lindoorn.

November 2004: René Hertgers, René Koldewijn, John Langen en Johan Poelstra.

We zijn 2004 geëindigd met in totaal 31 leden, 2014 hadden we zelfs 109 leden, dit jaar (2019)
hebben we in totaal 89 leden.

Vooral de laatste jaren is TV kijken veranderd, glasvezel-TV en andere online applicaties krijgen
meer gebruikers.



De huidige  generatie ontvangers  kunnen gelukkig  om een aantal  van deze nieuwe behoeftes
invullen,  kijk  maar  naar  de  samenwerking  tussen  Pegasus  en  met  Hans  en  zijn  bekende
kanaallijsten. Het toevoegen van streams is een welkome toevoeging gebleken, al zit hier ook de
nodige uurtjes werk in voor Hans maar ook voor het programma gemaakt om alle stream urls te
testen.

De nieuwe generatie android ontvangers maken het zelfs mogelijk om Netflix en de Canal Digitaal
en Ziggo app te draaien.

Satelliet  blijft  natuurlijk  ons  hoofddoel,  denk echter  wel  dat  we als  club ook best  de andere
mogelijkheden kunnen behandelen.

De presentaties over de raspberry en ChromeCast werden ook goed bezocht en bekeken via de
online video’s op onze website.

Als slot wil ik vermelden dat we als club niet zouden bestaan als er geen vrijwilligers zouden zijn,
of het nou de mensen achter de bar staan, de leden die elkaar helpen tijdens de clubdag of de
bestuursleden die elke keer weer aanwezig zijn.

Ik  wil  dan  ook  iedereen  hiervoor  bedanken  en  hoop  dat  we  nog  vele  jaren  van  elkaars
aanwezigheid kunnen genieten.

Eind.
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