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Satellietclub De Transponder vierde in augustus haar 15-jarig bestaan. De UP/DOWNLINK is er al 
sinds januari 2011. Het is voortgekomen uit de bijdrage die Hans (met steun van Gerard) maakte 
voor de FDSE (sinds zeker al 2004). Dus ook 15 jaar. Mooi toch?  
Al deze jaren schrijft Hans en krijgt hij tips van de andere redactieleden. Nieuws gaat voor lay-out, het 
blad wordt gemaakt in Word… Terecht dat daarom een van de lezers vraagt om een mooiere 
opmaak. Wie helpt..?  Hans wil nog even doorgaan, zolang zijn gezondheid het toelaat.  
 
In dit nummer onder andere: 

 Een test van de usb die DAB+ omzet naar mp3; 

 Een conversieprogramma om streams om te zetten naar m3u8; 

 De Philips Hue Play HDMI Sync Box;  

 Software: conversieprogramma voor stream naar m3u8, iptv-plugin freearhey en RC 7.2 van 
OpenPLi is uit. 

 
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, Hotbird op 13 oost en Eutelsat 9 oost. 

Tot slot algemeen nieuws over kabel, IPTV/OTT, DAB+, DVB-T(2), FM/AM, 5G en streams.  

Algemeen omroepnieuws 

 
De lokale omroepen moeten meer gaan samenwerken. Beter nog: streekomroepen gaan 
vormen. Liefst samen met de regionale omroepen. Minister Slob van mediazaken trekt geld 
voor pilots uit. Dit bleek woensdag 11 september in een debat met de Tweede Kamer. In 
november zou de nieuwe regeling al moeten kunnen ingaan. Bron: NLPO. 

 

 
KINK is thans te beluisteren via internet en via DAB+. Maar men wil het bereik toch vergroten 
door een FM-frequentie te gaan bemachtigen (Adformatie). 

 

Vanaf 30 september 2019 is Radio Decibel weer te ontvangen in Zuid-Holland op FM 97.6, in 
Noord Holland op FM 98.0 en in Utrecht op FM 97.3. En natuurlijk via de website online. BM. 

Per 1 oktober: classicnl is de nieuwe naam voor Classic FM. Zie hier. “De reden voor de 
verandering? Nog meer dan nu wil classicnl een toegangspoort voor klassieke muziek in 
Nederland zijn. Daarnaast wil het station naamsverwarring met andere internationale Classic 
FM stations voorkomen. Ook is het station al jaren niet meer via FM te beluisteren.” 

Film1 is  volgens Totaal TV ook weer met een apart abonnement enkel online te bekijken. 
Goed nieuws dus voor ‘cordcutters’ die enkel internet hebben. Op 30 september was het op 
de aanmeldpagina nog niet te zien. Daar moest nog een provider gekozen worden. 

De nieuwe ‘only digital radio’ Willy start 11 oktober (TV Visie). 

 

 

Astra 1, 19,2 oost 

VOXup gaat 1 december van start. Een nieuwe zender van RTL Duitsland. Deze is fta te 

ontvangen, het eerst via satelliet. Later via kabel en IPTV (BBtvnews en RTL DE); 
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QVC2 UHD is 1 oktober gestart (12.344 H), fta. Pearl 4K is gestopt. 

Sky Cinema HD Special is op 1 oktober door Sky Germany als nieuwe zender toegevoegd.

 

Een Russisch juwelen-shopping-kanaal, genaamd Juvelirochka, is fta gestart. 

  

TBN Russia, reli, fta. 

In het Russisch/Oekraïense pakket op 11.567 V zijn regelmatig wijzigingen van zenders. 

Eerst was alles fta, thans is het meeste gecodeerd. 

Sky Cinema Special HD, Sky Germany, code. 

Meer wijzigingen bij Sky Germany. Zoals een andere plek voor Boomerang, code. Disney XD 

Germany verdween (zowel de SD- als HD-versie). 

QVC2 UHD verscheen, fta. Teleshopping in 4K. Pearl 4K verdween. 

RTL komt met een speciale versie van RTL UHD voor Oostenrijk. Deze is te ontvangen via 

Astra 19 oost, 11.214 H. De verspreiding gaat via simpliTV = code. (BBtvnews en Infosat). 

 

Astra 3, 23,5 oost 

Geen noemenswaardige wijzigingen op Astra 23,5 oost deze maand. 

Astra 2, 28,2 oost 

Op 11.307 V verschenen o.a. veel filmzenders van Sony, vooralsnog fta! Sony Action, Sony 

Channel, Sony Christmas, Sony Crime, Sony Movies. Ook jeugdzenders Pop en Tiny Pop. 

BT Sport Extra, 1 t/m 6, naar andere frequentie, code. 

MTV-zenders naar een andere frequentie, code. 
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Hotbird, 13,0 oost 

AXN Spin HD, Polen, code. 

Vozrojdenie.tv, reli, fta. 

ETV-News, Ethiopië, fta. 

 

Jin TV, Koerdisch, fta. 

ARTI TV, Turks, fta. 

Playboy TV HD, Polen, NC+ pakket, code. 

 

Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams (enzovoort) 

 
DAB+ en lokale omroepen: nog geen gelukkige combinatie. De NLPO pleit er al lang voor 
maar gaat er van uit dat het pas in 2022 gerealiseerd kan worden. Er is een tijdelijke regeling 
in ontwerp die het mogelijk moet maken te experimenteren met steekomroepen (NLPO). 

 

 

 
Ziggo stopt 1 november met de doorgifte van het combi-kanaal CBBC en BBC 

Four/Cbeebies (overdag/avond).  

Reden: “BBC en Ziggo zijn dit overeengekomen bij de nieuwe afspraken die gemaakt zijn 

tussen beide partijen. Klanten van Ziggo kunnen uiteraard nog wel genieten van alle overige 

zenders van de BBC: BBC One, BBC Two, BBC First, BBC Entertainment, BBC World News 

en de BBC-radiozenders.” 

Verder Ziggo-nieuws: ook is ons bekend geworden dat er dit jaar geen verdere analoge 

afschakeling meer gepland staat. 
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Eerder stopte KPN (met dochters) al de doorgifte van BBC Four. T-Mobile blijft BBC Four wel 

doorgeven (Totaal TV).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5G. Voor deze nieuwe zendmethode zijn vele masten nodig met een kort  bereik. 

Gemeenten worden verplicht hun infrastructuur ter beschikking te stellen: lantaarnpalen, 

bushokjes, verkeerslichten, enzovoort. Ze zitten vol met vragen over het nieuwe 

antennebeleid (FD (inlog), RADAR en Telecompaper). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Om de 150 meter zou een antenne voor 5G nodig zijn. Dit stelt wetenschapper Sander 
Bronckers van de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven). In de regio Eindhoven is men er 
hard mee bezig. Het is immers de Brainport van Nederland en men wil voorop lopen. Voor 
een gebied als de gemeente Eindhoven betekent het zo’n 2.500 antennes.  
Ter vergelijking: thans staan er enkele honderden voor 3G en 4G. Tijdens de Dutch Design 
Week (19-27 oktober) wordt een proef gedaan. Ook PSV, het Catharinaziekenhuis en de 
Automotive Campus zijn er mee bezig. Of de straling gezond is… daar zijn de meningen 
sterk over verdeeld (Omroep Brabant). 

 
KPN sleutelt aan de ontvangst van Digitenne. Sinds deze in DVB-T2 is regent het klachten. 
Op 24 september werden er frequenties in de zendmast Goes (Zeeland) omgezet (Totaal 
TV). 

De RTBF heeft vrijdag 27 september twee nieuwe radiozenders gelanceerd: Jam en Viva+. 
Jam biedt ‘eclectische’ muziek (urban, pop, folk, rock) en Viva+ brengt hits van de jaren ’50, 
’60 en ’70 met de nadruk op Franstalige producties.  
De twee nieuwe zenders zijn enkel via DAB+ in Brussel en Wallonië en online te beluisteren 
(RadioVisie). Ook BX heeft een nieuwe radiozender online uitgebracht: BX1+. De streams 
van BX1+, RTBF-Jam en RTBF-Viva+ zitten in Kanalenlijst Hans van 4 oktober. 

 
Op 30 september heeft Radio Expres een nieuwe start gemaakt. Dé radio van ’t stad, is een 
zender voor Antwerpen (RadioVisie, met video van ATV). En zie deze reportage van ATV. 
Ook te beluisteren via Kanalenlijst Hans, radioboeket Stream België regionaal.  

 De programma’s van de regionale omroepen 
zijn vanaf 1 oktober ook bij NLZIET te bekijken. Het gaat om de live- en replaystreams van 

alle dertien regionale publieke omroepen. Bron: NLZIET. 
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Sky Radio is 1 oktober begonnen met kerstmuziek via Sky Radio Christmas. 

 
Via DAB+ (11C)  en online (Totaal TV).   
Ook te vinden in Kanalenlijst Hans van 4 oktober (radio-streams Nationaal of Kerstmuziek). 

OKE FM, de streekomroep voor Altena en de Bommelerwaard, is sinds vrijdag 4 oktober ook 
via DAB+ te beluisteren.  
Het bestuur heeft toewijzing via een publieke frequentie niet afgewacht en heeft ruimte 
gehuurd bij de commerciële aanbieder MTVNL. Daarmee in feite een primeur.  
Via masten in Eindhoven en Loon op Zand is OKE FM op kanaal 9C in een groot deel van 
Noord-Brabant te ontvangen (Oké Media). 

 
 

Reacties en vragen van lezers 

De FogCam van ‘The Saint Francisco State Unitversity’ blijft. In het vorige nummer stond het 

internationale nieuwsbericht van stoppen met deze ‘langstdraaiende webcam’. Lezer 

CyberDan maakt goed nieuws bekend: de universiteit gaat door. Zie hier. 

 

Frenske vroeg zich af waarom vele tekstkoppen onder het artikel staan in plaats van er 

boven. Wel… de tekstkop is hier eigenlijk een illustratie bij het artikel. Niet onze eigen 

tekstkop maar copy/paste van de bron of bronnen. Verder maakte Frenske opmerkingen 

over onze layout. Daarin moeten we hem gelijk geven. De kennis van opmaken ontbreekt. 

Wordt aan gewerkt. Voorop staat echter de inhoud van het blad. Lijntjes er tussen helpt..? In 

dit nummer een eerste poging het beter leesbaar te krijgen. Reageer maar…  

 

Wetenswaardigheden 

 

Google Stadia, het online gamingplatform van Google, komt mogelijk in de top-tv’s van 

Philips. TPVision is in onderhandeling. Stadia is gebouwd op het Google Cloud Platform. 

Games worden rechtstreeks gestreamed naar een Chrome-browser. Binnen vijf seconden 
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staat het spel klaar zonder download en installatie. Begin volgend jaar is er meer nieuws te 

verwachten (Emerce). 

 

NLZIET gaat de programma’s van de (dertien) regionale omroepen brengen. Zowel de live-

uitzendingen als de replaystreams. ‘Binnenkort’ stelt NLZIET op 9 september (NLZIET). 

  

 

T-Mobile heeft zeven van de veertien abonnementen geschrapt, waaronder het goedkoopste 

(EUR 10,00 per maand) en het duurste abonnement (EUR 60,00 per maand). Zie de nieuwe 

prijslijst. Het is niet meer mogelijk een abonnement af te sluiten met alleen belminuten.  

T-Mobile heeft het Go abonnement met 0 GB dataverkeer geschrapt. Ook het abonnement 

met 2 GB dataverkeer is verleden tijd. Bron: Telecompaper. 

              

De BBC heeft een archief-site: BBC Archive. Deze is recent flink ge-update met zo’n duizend 

klassieke clips van tv-programma’s. Bron: BBtvnews. Zoeken kan op categorie of op periode 

enzovoort. 

 

Een onderdeel van de BBC Archive-website is RemArc. Dit deel is ontwikkeld voor mensen 

met dementie. Het helpt gebruikers het geheugen weer te activeren.  

 

De regionale omroepen toonden zich 10 

september, de dag voor de behandeling in 

de Tweede Kamer, alvast positief over 

NPO Regio (Spreekbuis). 
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Apple TV+, de nieuwe VOD-dienst van Apple, start zoals verwacht eerder dan nieuwe 

concurrentie Disney+. Apple wil 1 november beginnen, Disney 12 november (AD). Meer 

informatie over wat men gaat brengen is op de site van Apple te vinden. 

 

En toch wil Disney+ iets eerder zijn… daarom werd het 12 september mogelijk tot de officiële 

start (12 november) gratis te proberen. Aanmelden via de site van Disney+ Nederland. Als 

officiële reden voor de proefperiode geeft Disney aan: technische test. Men moet wel voor 12 

november opzeggen, anders loopt het abonnement betaald door. 

  
De technische test wees al uit dat voorlopig niet via een Samsung-tv gekeken kan worden 

(Totaal TV). Totaal TV heeft ook een eerste test uitgevoerd. Hun kinderhart ging sneller 

kloppen… “Disney+ heeft nu al duidelijk de magische wauw-factor, en dat kan alleen maar 

beter worden.” 

Volgens Broadcastmagazine heeft 8% van de huishoudens al de beschikking over Disney+. 

 

Vanaf 11 september 2019 zijn bij NLZIET de live- en replaystreams van de twaalf 

hoofdkanalen In ‘full HD’ te bekijken: 1080p met een framerate van 25 naar 50 frps.  

De zenders zijn: NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL 4, RTL 5, SBS6, RTL 7, Veronica/Disney XD, 

Net5, RTL 8, RTL Z, SBS9. Het gaat om zenders die via het (Britse) bedrijf Red Bee Media 

worden aangeleverd (aldus een bericht op Tweakers). 

Het gaat niet om VOD-uitzendingen. En niet voor alle apparaten. Op smartphones en tablets 

wordt de nieuwe norm niet gehaald. Zie NLZIET.  

Volgens Totaal TV is NLZIET hiermee beter van kwaliteit dan Digitenne (ook 1080p/50) door 

de hogere bandbreedte. 

De Yugo-app van de Belgische provider Telenet is nu ook geschikt voor Apple TV. Met deze 

app kunnen klanten direct, dus zonder pc op laptop, de tv aansturen (Tweakers). 
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De hybride smart-tv-app van Canal Digitaal werkt in de nieuwste modellen van Panasonic. 

Deze tv’s hebben een satelliettuner. Hierdoor is een losse ontvanger niet meer nodig.  

De hybride smart-tv-app van Canal Digitaal zal vanaf dit najaar beschikbaar zijn op alle 

Panasonic OLED-tv-modellen uit 2019, en op de lcd led-tv’s vanaf de GXW804-serie. 

Homecinemamagazine. 

 

Het NLO (Nationaal Luister Onderzoek) heeft de AudioMonitor 2019 gepresenteerd (zie 

hier). Per dag wordt 202 minuten naar audio geluisterd (2017: 190), waarvan 72% naar live 

radio. Het aantal huishoudens met een DAB+ toestel is verdubbeld, net als de gemiddelde 

luistertijd via DAB+ van 13 naar 26 minuten per dag. Zo’n 5 miljoen mensen luisteren naar 

podcasting. Veel cijfers zijn in beeld gebracht in een animatie.  

 

Eurojust (een justitieel samenwerkingsverband van de Europese Unie in Den Haag) heeft 

weer een illegaal tv-iptv-netwerk opgerold. Mogelijk zijn er twintig verdachten.  

Vele tienduizenden klanten kunnen niet meer kijken na het platleggen van de meer dan 200 

servers in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Doelgroep waren klanten in Italië. Er zijn o.a. 

93 servers uit Nederland gebruikt maar er zijn geen aanwijzingen dat er ook Nederlanders  

betrokken zijn. Bron: HLN. En de NOS. 

 

8K. Eerder hebben we bericht dat de ‘8K Association’ zich ziet als waarborg en een logo zal 

voorschrijven voor fabrikanten die zich aan hun (internationale) normen houden. Nu blijkt er 

nóg een organisatie te zijn met hetzelfde doel: de CTA (Consumer Technology Association). 

Het CTA-logo mag gebruikt worden door fabrikanten vanaf 2020. Bron: CTA en Tweakers. 

Interesse in de technische voorwaarden (lees eisen)? Zie hier. En dit is dan het logo… 
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https://nos.nl/artikel/2302264-illegale-tv-diensten-op-internet-uit-de-lucht-gehaald.html
https://8kassociation.com/
https://cta.tech/
https://cta.tech/News/Press-Releases/2019/September/CTA-Launches-Industry-Led-8K-Ultra-HD-Display-Defi.aspx
https://tweakers.net/nieuws/157510/consumentenorganisatie-onthult-logo-en-specs-voor-8k-televisies.html
https://www.cta.tech/cta/media/Membership/PDFs/CTA-8K-UHD-Display-Characteristics-July-2019.pdf
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Masthead is een techniek gebruikt door Google voor haar product YouTube om advertenties 

automatisch te laten starten in een app. Een app zowel op een smartphone maar sinds 18 

september ook op de app van een smart-tv. Google komt daarmee de adverteerder 

tegemoet, aldus een bericht op Tweakers.  

De advertentie staat bovenaan op de beginpagina van de app en begint na een paar 

seconden automatisch met afspelen. Het gaat vooralsnog om een bèta, maar de test loopt 

wel wereldwijd, zo zegt Google. Zie ook Google-blog. 

 

Canal+ International is nu definitief eigenaar van de M7 Group (waar onder andere Canal 

Digitaal toe behoort). Dit bleek uit gegevens van de Kamer van Koophandel (week 38).  

De overname was al eerder aangekondigd, inclusief de prijs van 1 miljard euro. Canal+ 

International is weer onderdeel van Vivendi (Mediamagazine). 

 

 

In 2020 gaat er € 6,5 miljoen meer naar de publieke omroep dan dit jaar. Dit blijkt uit de 

Miljoenennota die met Prinsjesdag werd aangeboden. Er gaat € 736,2 miljoen naar de NPO, 

de omroepverenigingen, NTR en NOS en € 157,45 miljoen naar de regionale omroepen. En 

er gaat nog geld naar allerlei media-instellingen. In totaal gaat het om € 1,023 miljard 

(Nederlands Medianieuws). 

De Hilversumse-tv-toren is 12 en 13 oktober van binnen te bekijken. Op grote hoogte krijgt 

men een geweldig uitzicht (Spreekbuis).  

Waar moet je op letten als je een nieuwe tv wil kopen anno 2019? RADAR legde deze vraag 

voor aan Sim Kranenburg van Tweakers.net. Zie hier. 
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100 jaar radio, reden voor twee hobbyisten van de site Jingleweb een Tunes Top 100 samen 
te stellen met de leukste jingles en tunes uit onze 100 jaar radiohistorie. Kijk en luister ook 
eens in de soundcloud. Klik op de eerste, de rest volgt automatisch.  

   
 

 
XS4ALL wordt door KPN, ondanks bezwaren van personeel en klanten, toch opgeheven. 

KPN denkt dat klanten beter geholpen zijn met dienstverlening onder één dak. De XS4ALL-

klanten worden naar verwacht in de tweede helft 2020 overgezet naar KPN (Adformatie). 

 

GigaNet. Dit is de naam van de campagne die VodafoneZiggo op 23 september gestart is 

voor het nieuwe, snellere, netwerk van mobiel (Vodafone) en vast (Ziggo) samen.  

VodafoneZiggo streeft naar verdere verhoging van de internetsnelheden. Utrecht wordt de 

eerste stad in Nederland met internetdownloadsnelheden tot 1 gigabit per seconde en 

binnen twee jaar volgt de rest van Nederland. Ook het toekomstige 5G behoort tot GigaNet. 

Niet alleen voor smartphones maar ook om allerlei andere apparaten te laten communiceren. 

 

Het zusterbedrijf Telenet gaat in België ook spoedig de snelheid Gigabit aanbieden (HLN). 

Alle bestaande abonnementen krijgen van Telenet een gratis snelheidsverhoging, al ligt die 

nog niet op 1 Gbps. Om gigabitsnelheden te krijgen, moeten klanten bijbetalen voor een 

zogenaamde Speedboost-pakket, dat met bestaande abonnementen te combineren is. Zie 

ook Techzine België en Computable. 
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Eutelsat is begonnen met het ELO-project. Vijfentwintig kleine (nano) satellieten gaan in drie 

jaar tijd de lucht in. Doel: een IoT-netwerk. IoT staat voor Internet of Things. In het 

Nederlands: Internet der dingen. Allerlei allerdaagse objecten die met elkaar communiceren. 

Eutelsat denkt aan communicatie tussen vrachtwagens of voertuigen in de landbouw.  

Zie het Eutelsat nieuwsbericht. 

 

Gebruikers van een Edision OS Mio 4K opgelet. Als men OpenPLi 7.1 wil installeren in de 

versie ‘multiboot’ dan crasht de ontvanger. Installeren in de (standaard) usb-versie ging wel. 

In OpenPLi Release Candidate 7.2 is dit probleem opgelost. Downloaden zie hier. 

Noot: vergis je niet met de Mio 4K+. Hier is alleen de nieuwe testversie voor beschikbaar. De 

4K+ is een nieuwe versie van de 4K. Heeft ook een combo-tuner maar naast S2X kan als 

tweede tuner gekozen worden tussen C/T2 en S2. Zie bijvoorbeeld hier. 

Het Franstalige Brusselse tv-station BX1 heeft vrijdag 27 september om 10 uur zijn lang 

verwachte radiostation BX1+ gelanceerd.  

Het station is enkel te beluisteren (maar ook te bekijken) via het internet.  

BX1 bericht over politiek, sociale, culturele, economische gebeurtenissen en sport, uit 

Franstalig Brussel. 

Hoe zijn de online kijkcijfers? Dus consumenten die via Ziggo/GO of NPO Start kijken. 

Bureau GFK meet dit regelmatig. In augustus 2019 is Ziggo/GO is ‘leider’ met 33%, gevolgd 

door NPO Start met 23%. KIJK.nl staat op plaats drie met 15,1% (= ruim 2 miljoen mensen 

boven de 13 jaar) en is de sterkste steiger ten opzichte van juli. Daarna volgen Videoland en 

RTL XL met ieder 11%. 
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Hardwarenieuws 

Philips Hue Play HDMI Sync Box 

Vele gebruikers van een Philips (TPV)-tv met ambilight genieten van dit gecertificeerde 

fenomeen. Maar het kan nóg mooier. In plaats van alleen een meekleurende rand van de tv 

kunnen ook lampen in dezelfde ruimte ‘meedoen’.  

De firma Signify, voortgekomen uit Philips Lighting, heeft daarvoor een apart device 

gemaakt, de Philips Hue Play HDMI Sync Box. Na aansluiten van de box (via hdmi, 

maximaal vier apparaten kun je aansluiten) kun je via een app maximaal tien Philips Hue-

lampen aansturen. De box zit dus tussen maximaal vier bronnen en de tv. Zonder vertraging.  

 

Zie voor meer informatie hier bij Signify (uit Eindhoven). Of hier in het ED.  

De Philips Hue Play HDMI Sync Box wordt vanaf midden oktober exclusief bij MediaMarkt 

Nederland gelanceerd. Een demovideo is hier te zien. 
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USB-stick van DAB+ naar mp3, een test 

In het vorige nummer van de UP/DOWNLINK beschreven we een usb-stick die DAB+ 

zenders laat horen op een pc door omzetting naar mp3. Voor onder de € 20,- zijn er vele via 

webshops te koop.  

Lezer Jan uit Eindhoven kocht er een via eBay (voor GBP 12,99) en gaf ons een testrapport. 

Hij kreeg de stick USB-Dongle DAB/DAB+ Radio Receiver Y8J9 binnen een week in een 

envelop bezorgd. Veel zat er niet in: een klein doosje met de usb-stick en mini handleiding in 

het Engels. Zie afbeelding. 

 

Eigenlijk is het heel eenvoudig: je steekt de usb in een vrije usb-poort, drukt op het knopje 

aan de zijkant van de usb, en het apparaatje begint al te zoeken. Via de ‘Windows 

verkenner’ komt de usb te staan. Open deze poort en je ziet de gevonden zenders. Kies een 

bestandsextensie, bijvoorbeeld VLC. Na het kiezen van een zender: geduld, het omzetten 

heeft wat tijd nodig. 
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Bij voldoende signaal brandt er een groene led, anders een rode. In de praktijk, in huis 

getest, brandt vaak de rode led. De usb heeft er moeite mee. Maar dit kan dus anders zijn 

als je dichter bij een DAB+ mast zit of je huis is niet zo goed ‘geïsoleerd’. Het kwam in de 

praktijk ook voor dat niet de juiste zender werd gevonden. Kortom… leuk speeltje maar verre 

van perfect. Welk je moet kiezen? Geen idee, door de bomen zie je het bos niet meer… tips 

zijn welkom.  

Softwarenieuws 

Conversieprogramma van stream naar m3u8-bestand 

In de afgelopen twee uitgaven van UP/DOWNLINK hebben we enige aandacht besteed aan 

de conversie van streams uit ‘Kanalenlijst Hans’ naar een m3u8-bestand, zodat de streams 

ook te gebruiken zijn in andere mediaspelers zoals VLC. 

Als proef hebben we een m3u8-lijst gegenereerd van de kanalenlijst en beschikbaar gesteld 
als een download-bestand. Er bleek belangstelling te zijn voor deze eenmalige actie. 

Maar nu is het ook mogelijk om zelf de conversie uit te voeren. Enige basiskennis is nodig 
van FTP, telnet of SSH. 

Het conversieprogramma is geschreven in de programmeertaal Python. Dit is niet zomaar 
een keuze omdat de meeste (Enigma2) satellietontvangers ook gebruik maken van Python. 

De conversie werkt als volgt op hoofdlijnen: 

 Download hier het conversieprogramma ‘enigma2m3u8.py’ en pak het uit; 
 Plaats het programma met FTP in de satellietontvanger in een zelfgekozen map; 
 Download de laatste ‘Kanalenlijst Hans’, specifiek ‘e2_hanssettings_kabelNL.zip’; 
 Plaats het zip-bestand met FTP in dezelfde map als het conversieprogramma 

‘enigma2m3u8.py’; 
 Maak verbinding met Telnet of SSH naar de satellietontvanger; 
 Voer nu dit commando uit waar de bestanden staan: python enigma2m3u8.py > 

tvlijst.m3u8 

Als het goed is heb je nu in dezelfde map het geconverteerde bestand tvlijst.m3u8. Anders 
verschijnt alleen de melding: ‘There was an error opening the file: 
e2_hanssettings_kabelNL.zip’ in het geconverteerde bestand. 

Als Python ook beschikbaar is op je PC, dan kun je natuurlijk bovenstaande stappen op je 
PC uitvoeren. 

Het conversieprogramma heeft nog zijn beperkingen en tekortkomingen. 
Het werkt uitsluitend met het bronbestand ‘e2_hanssettings_kabelNL.zip’. Een andere 
bestandsnaam kun je nog niet opgeven. 

In het geconverteerde m3u8-bestand zijn ook zogenaamde ‘markers’ opgenomen. Dit zijn in 
feite titels van de afzonderlijke boeketten in het m3u8-bestand. Voorbeeld: ‘++Stream NL 
nationaal++’. Zo heb je wel ‘hoofdstukken’ in de lange lijst. Echter niet alle mediaspelers 
kunnen overweg met deze ‘markers’ en genereren een foutmelding, dit kan als hinderlijk 
worden beschouwd. Deze foutmeldingen kun je negeren. Het weglaten van deze markers 
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geeft weer als nadeel dat je ‘hoofdstukken’ niet ziet in de m3u8-lijst. In de verbeterde versie 
van het conversieprogramma willen we een keuze-optie toevoegen of markers wel of niet 
onderdeel zijn van de m3u8-lijst. 

De geconverteerde m3u8-lijst toont nu alleen de TV-zenders. 

Er wordt één grote lijst gegenereerd. Misschien is het ook wenselijk om allemaal kleine 
m3u8-lijsten te generen. Elk boeket is een m3u8-bestand. 

Het conversieprogramma is geschreven in Python versie 2. Het is mogelijk dat het 
programma niet werkt in de nieuwe Python 3 versie. Dit is nog niet getest. Check je Python 
versie als volgt: ‘python –version’. 

Het conversiebestand is ook beschikbaar op GitHub. Volg deze link.  
Op deze manier kunnen andere ontwikkelaars ook eenvoudig verbeteringen aanbrengen aan 
het conversieprogramma. 

Maar voor nu: veel plezier met de eerste proefversie van het enigma2m3u8 
conversieprogramma!  
Peter van der Laan, computerclub Pegasus-Apeldoorn. 

Freearhey, een gratis IPTV-plugin 

Normaal komt IPTV negatief in het nieuws. Abonnementen met illegale streams die op grote 

schaal worden aangeboden. Vaak werkt het ook maar kort. Mede omdat er tegen wordt 

opgetreden door organisaties als de Stichting BREIN. 

Op het forum van OpenPLi heeft iemand een plugin geplaatst die toegang geeft tot vele tv-

zenders. Betaling voor deze plugin is niet nodig. We hebben de inhoud bekeken en zijn 

aangenaam verrast. Geen film- en sportzenders maar veelal ‘gewone’ zenders. Uit zeer veel 

landen. Dus een tip deze plugin eens te downloaden en proberen (zie #1, Attached files).  

Methode: downloaden, op usb-stick zetten, deze in je ontvanger steken, wachten op de pop-

up, installeren, ontvanger herstarten. Onder de blauwe toets zie je dan de plugin verschijnen. 

 

Kies deze. Het programma gaat open. Kies een land en een zender. Je zult verbaasd zijn 

van de snelheid en kwaliteit.  

Voor gebruikers van OpenATV: na installatie en herstart druk je op de groene toets. Dan 

kom je in de Plugin Manager. Daar zie je de freearhey plugin staan. Selecteer en OK. 
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Vervolgens opent de plugin en zoek je een land en zender. 

 

Op GitHub vonden we het ‘bronbestand’ en zagen we dat zenders regelmatig worden 

bijgehouden. De mappen zijn de landen. Daarin vind je de zenders met hun stream-url. 

Instellen ontvanger en Canal Digitaal CI voor Mezzo TV 

Lujo, nieuw lid bij De Transponder, heeft ter vervanging van een oude Dreambox 900 een 

VU+ Ultimo gekocht. Op de Dreambox kreeg hij de muziekzender Mezzo open, op de VU+ 

niet. Hij vroeg naar een oplossing. Is de oorzaak OpenPLi of OpenATV of een conflict met 

OScam? 

Algemeen: Mezzo TV HD wordt sinds juni 2015 door Canal Digitaal doorgegeven. Thans 

vanaf het familiepakket. Maar de wijze van coderen is anders. De toen nieuwste cammodule 

was nodig. Zie hier. 

Een cammodule werkt zelfstandig, dus los van OScam. Maar wat met het image? Lujo heeft 

zowel OpenATV als OpenPLi geprobeerd. Zijn leverancier stelde nog dit: “Volgens mijn 

verkoper (Ziezotec) ontbreekt er een driver in OpenATV om de CI+ module van 

CanalDigitaal te laten werken.” We gaven niet op. Sjaco schoot technisch te hulp en 

uiteindelijk lukte het Lujo de VU+ beeld op Mezzo te laten geven in de combinatie OpenPLi 

7.1 met OScam (“Nadat ik Oscam gedownload had werkt ook de CD kaart in het normale 

slot en ook in de CI module.”).  

Sjaco heeft een en ander nog eens goed beschreven. Uitgangspunt is zijn Mutant HD51. 

Hierna zijn bijdrage. 

“Mezzo ontvangen met de Mut@nt HD51. Canal Digitaal geeft Mezzo vanaf het familiepakket 

door. De kaartlezer in een Enigma2-tuner heeft om te werken een softcam nodig. De meest 

bekende zijn Cccam en Oscam. Deze zijn tot nu toe niet in staat de decodering van deze 

zender te doen. Dat geld ook voor de oudere CI-modulen. Eén van de CI-modulen die dat 

wel kunnen is de onderstaande. 
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Deze werkt goed met zo wel OpenATV 6.3 als met OpenPLi 7.1. Dat geldt echter niet voor 

alle tuners. Als plugin heb ik in mijn tuner onderstaande gevonden voor OpenATV bij 

systeemplugins (systemplugins), genaamd ‘commoninterfaceassignment’.  

 

Bij OpenPLi is dit: 

  

Veel mensen willen dit moduul samen gebruiken met een andere kaart draaiend op OScam 

of CCcam. Dat kan maar geeft vaak conflicten. De oplossing daar voor is aan te geven bij 

welke zenders het moduul mag werken. Het moduul zal dan niet meer het werk van de 

softcam verstoren. Omdat het bij ATV anders moet dan bij Pli omschrijf ik eerst Open ATV. 

Procedure bij OpenATV. Stap 1: toets Menu. En daar ‘Decryptie & kinderslot’. 
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Dan: ‘Common interface taken’. 

 

Klik dan op de groene toets ‘Bewerk’.  

 

En toets nogmaals de groene toets om de zenders te selecteren. 

 

Tot slot: ga nu naar een zender die door het Ci-moduul moeten worden gedecodeerd. 

Procedure bij OpenPLi. Menu, Instellingen, Softcam/CI, kies voor Common Interface taken. 
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Hierna gaat het zoals beschreven bij OpenATV. Resultaat: beeld op Mezzo TV HD..! 

 

Hoe het gaat met de VU+ tuner hoop ik zaterdag 28 september op de clubdag te laten zien. 

Sjaco.” 

Naschrift redactie: mogelijk herhaalt Sjaco de demonstratie als hier belangstelling voor is op 

een volgende clubdag. Mail ons, dan geven wij dit door. 

OpenPLi Release Candidate 7.2 is uit 

Voor wie het proberen wil… de nieuwste versie van OpenPLi, 7.2, is als Release Candidate 

op 25 september uitgebracht (zie hier). Het is een testversie. Het team van OpenPLi krijgt 

daarom van gebruikers graag opmerkingen ter verbetering. Daarna kan de definitieve versie 

van 7.2 uitgebracht worden. 

 

Kijk op de homepage van OpenPLi of er voor je ontvanger een versie van RC 7.2 

beschikbaar is. 

 

 

De Transponder 

Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag zaterdag 26 oktober. 

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. 
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Volg De Transponder. Wil je automatisch en gratis 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). 

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 

Gerbrandytoren voorzien van blusgasinstallatie 

De zendmast in IJsselstein (officieel de Gerbrandytoren) heeft recent een blussysteem 

gekregen. Een brandmeldsysteem was er al. Dit is nu uitgebreid met een automatische 

blusgasinstallatie.  

De aanleg was een hele klus want de lift gaat maar tot 335 meter. Daarboven is de buis twee 

meter breed. De buizen zijn in stukken van twee meter een voor een naar boven gebracht en 

gemonteerd.  

 

 

Reden voor de aanleg is wellicht de kleine brand in de zendmast en vlak daarna een grotere 

brand in de zendmast Hoogersmilde (juli 2011). De brandweer moest met het publiek toen 

machteloos toekijken hoe de mast afbrak en naar beneden kwam… (RadioVisie). 

De toren is eigendom van Cellnex Netherlands bv. 
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https://radiovisie.eu/zendmast-met-eigen-detectie-en-blussysteem-video/
https://cellnextelecom.nl/over-cellnex/wie-zijn-we/
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Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK! 

 

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