UP/DOWNLINK, jaargang 10, nummer 5
Voorwoord
Ook in dit nummer weer aandacht voor de pandemie die de wereld nog lang in haar grip houdt. We
kunnen er niet omheen. Maar gelukkig is er ook ander nieuws.
We hebben overigens besloten het eens per maand uitkomen te veranderen naar uitkomen als er
voldoende nieuws is (een pagina of 20). Vandaar dat in maart twee nummers uitkwamen.
Wil je niets missen? Voer je e-mailadres in op de Transponder-website bij ‘Volg De Transponder’.
In dit nummer onder andere:
 E-Channelizer met nieuwe versie, een test;
 Joynescan-plugin getest;
 OSCam instellen na flashen;
 Veel losse berichten, niet alleen over corona gelukkig…
Jullie reacties zijn van 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

Nederland 3: 32 jaar. De oudere lezer is nog opgegroeid met maar één Nederlandse tvzender. Op 1 oktober 1964 kwam Nederland 2 er officieel bij. Onze redactie weet nog dat om
kijkers te trekken Studio Sport (of hoe dat toen heette) en Floris naar Nederland 2 werden
gebracht. Menig oud tv-toestel had enkel VHF en er diende een aparte omzetter voor UHF
bijgekocht te worden. Goed voor de omzet van o.a. Philips… (zie ook hier).
We moesten daarna nog erg lang wachten op het derde net. Nederland 3 begon op 4 april
1988 (start: zie YouTube). In augustus 2014 kregen alle publieke zenders de NPO als
aanduiding.
Bron: Spreekbuis en Wikipedia. Een aantal leuke intro’s is hier te zien. Deel 2 hier.

VRT’s Studio Brussel heeft twee themakanalen. Naast De Tijdloze was er The Greatest
Switch. Deze laatste is 3 april vervangen door #ikluisterbelgisch. Non-stop (24/7) de beste
Belgische muziek.
Online via de website van Studio Brussel, via Radio Player België of Kanalenlijst Hans
(radio, Stream België nationaal). Bron: Studio Brussel.
Radio Minerva, de legendarische radiozender uit Antwerpen die zich op senioren richt, heeft
nieuwe radiostudio’s. De regionale zender ATV ging op bezoek en maakte er een
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nieuwsitem van. Daarin zit ook een videoverslag. Noot: copy/paste de url in VLC als alleen je
browser opengaat en het videoverslag speelt niet automatisch af.

Radio De Schans. Een Nederlandse naam voor een buitenlands initiatief. In Canada maakt
een groep vrijwilligers radio voor expats die nog graag naar Nederlandstalige radio luisteren.
Radio De Schans is via internet te beluisteren en heeft twee streams: Hollandse Hits en
Total Hits. Beide zijn opgenomen in Kanalenlijst Hans van april (radio, Stream NL nationaal,
marker ‘overige’).

Twee nummers terug schreven we over Radio Garden. Deze website is thans ook
opgevallen door De Volkskrant. Daar verscheen 27 maart een interview met de maker c.q.
eigenaar Jonathan Puckey.
Radio Garden telt nu zo’n 25.000 radiozenders met 150 miljoen luisteraars. Diverse zenders
mailen hem om opgenomen te worden. Check eens of jouw lokale zender er bij staat en zo
niet… doorgeven.
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KL85 is 1 april in Vlaanderen als online radiozender gestart met testuitzendingen. “Vanaf het
Paasweekend lichten we wel het anker en varen we het zeegat uit met KL85 richting een
totaal nieuw avontuur met radio als centrale pijler.” De muzieksoort? Volgens RadioVisie met
een flinke knipoog naar offshore radio (zeezenders). De studio staat in Zuid-WestVlaanderen. De uitzendingen zijn te beluisteren via de eigen website en die van Mi Amigo
40. De stream zit ook in Kanalenlijst Hans van april (Stream België regionaal). Op Goede
Vrijdag (10 april) begonnen de officiële uitzendingen.

Een paar dagen later, Tweede Paasdag 13 april, gaat in Vlaanderen BNL van start. Via
DAB+, zeventien FM-frequenties en internet. Zie RadioVisie. BNL is dan de opvolger van
VBRO (Vrije Brugse Radio Omroep), zie RadioVisie. Idem hier.

BR6 is de nieuwe naam voor de lokale omroep RTV Bodegraven. Op 1 april van start
gegaan. BR staat voor Bodegraven en Reeuwijk, de 6 voor de zes plaatsen: Bodegraven,
Reeuwijk-Brug, Nieuwerbrug, Reeuwijk-Dorp, Waarder en Driebruggen.
Radio PROS gaat verder als PROSFM en is sinds 1 april op meerdere FM-frequenties in
Vlaanderen, voornamelijk Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen, te beluisteren. PROSFM is
een samenvoeging van Radio PROS met Pajot1, zo blijkt uit het nieuwsbericht.
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KINK lanceert Tweede Paasdag (13 april 2020) officieel nog een themazender: KINK
DISTORTION. Doelgroep is de thuiswerker ‘die het nog wat steviger wil’: metal, hardrock en
metalcore. De themazender is nu al te beluisteren.
KINK had al een themazender: KINK DNA Classics met ‘de beste alternatieve muziek uit het
verleden’, aldus KINK. Alles krijgt extra aandacht in reclame gemaakt via de STER.
Bron: KINK en Spreekbuis.
De stream url zit in Kanalenlijst Hans van mei (die van april was al uit).

Astra 1, 19,2 oost
BVN TV begon 27 maart, samen met VRT Radio 1, weer via Astra 19,2 oost (Astra 1M) uit te
zenden. De zender is fta te ontvangen via een tot voor kort ongebruikte transponder: 11778
V (DVB-S2, QPSK, 29500, 9/10).
Op de site van BVN werd dit 1 april pas bevestigd. Op een andere pagina valt te lezen dat de
uitzendingen via de Hotbird op 28 mei worden gestopt.
De reden om destijds te stoppen op Astra 19,2 oost was geld (bezuinigingen). Binnenkort
loopt het contract voor de Hotbird af en kan men op Astra gaan uitzenden voor ongeveer
hetzelfde geld. Dit maken we op uit deze mededeling: “Doordat we een andere encodertechniek gaan gebruiken op de Astra is het mogelijk om met minder bandbreedte uit te
zenden zonder kwaliteitsverlies. Dit heeft de terugkeer op de Astra-satelliet financieel weer
mogelijk gemaakt. Twee jaar geleden was dit helaas niet mogelijk en werden we door
bezuinigingen gedwongen te stoppen met de Astra 1L.” Gelet hierop zal HD er wel niet
inzitten.
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Wat ontbreekt is de ondertiteling via Teletekst 888. Van de BVN-marketing manager kregen
we 8 april 2020 de volgende verklaring (waarvoor dank).
“Het is voor BVN helaas organisatorisch niet mogelijk gebruik te maken van de bestaande (semi) live-ondertiteling
via teletekst. Dit betreft vooral de live programmering en de Vlaamse programmering.
Toelichting: bijvoorbeeld EenVandaag wordt live ondertiteld door de NPO. Dit programma wordt door BVN een
fractie later uitgezonden. Echter, dan zijn de ondertitels niet beschikbaar voor BVN aangezien het programma
nog live loopt bij de NPO.
Het Commissariaat voor de Media heeft daarom aan BVN ontheffing verleend van de doorgifteplicht voor
ondertiteling.
Het is technisch en organisatorisch maar voor een klein aantal programma’s mogelijk om deze te voorzien van
tt888.
Van alle actualiteiten programma’s die live worden ondertiteld, zijn de titels niet op tijd beschikbaar voor BVN.
Verder geldt dit ook voor alle VRT programma’s.
Het gaat te ver in detail om dit allemaal uit te leggen; het heeft o.a. ook met verschillen tussen de NPO en VRT
systemen te maken.
We zouden zelf ook heel graag onze programma’s voorzien van tt888, maar kunnen technisch geen stabiele
service aanbieden.”

SES meldt in een bericht een langdurig contract met BVN te hebben gesloten voor een
wereldwijde distributie.
Travel XP 4K is op 1 april gestopt met uitzendingen via Astra 19,2 oost (Bbtvnews). De
organisatie geeft aan Bbtvnews aan wel bezig te zijn met een andere aanbieders voor de
Duitse markt. Dat hoeft niet via satelliet te zijn. Travelxp 4K zit nog wel op de Hotbird, code.
Krone TV, Oostenrijk, verscheen met een testbeeld, fta.
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Nick jr., Sky Duitsland, aankondiging, code.

Disney+, Movistar (Spanje), code.
Sky Cinema Emotion (DE) verdween.
Fashion 4K verdween.
A La Maison, Frankrijk, code.
Astra 3, 23,5 oost
31 Maart was het de laatste dag dat Canal Digitaal en TV Vlaanderen de filmzender Film
Europe HD mochten doorgeven. Deze zender wordt nog wel door andere providers verstrekt.

Astra 2, 28,2 oost
MTV Classic in plaats van MTV 80s, code.
Hotbird, 13,0 oost
Athaqafia HD, Tunesië, fta. Hier zat even Arrabiaa HD uit Marokko.
Polsat Seriale HD, Polen, code.
Eutelsat 9B, 9 oost
TV5 Monde, gestopt.
TIN (The Israeli Network), fta.
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Kabel, IPTV, DAB+, DVB-T2, FM, AM, VOD, 5G, streams, apps (enzovoort)

Kunnen we binnenkort testuitzendingen via DAB+ horen van commerciële en publieke lokale
omroepen? Ja! De primeur ging naar de lokale zenders van Bergen, Castricum en Heilo die
in Noord-Holland kanaal 8B in gebruik namen (RadioVisie).

Ook iets noordelijker in Noord-Holland zijn drie omroepen direct daarna van start gegaan:
LOS Radio, Noordkop Radio en Coastline Radio. Bron: DHA.
Er is een overzicht op internet geplaatst van de kanalen en de omroepen die deze gaan
gebruiken. Als je daar op ‘link’ klikt krijg je de naam of namen van de vergunninghouders te
zien en de datum waarop men mag (niet moet) beginnen met de uitzendingen.
De vergunningen zijn geldig tot 31 augustus 2022.

Filmkenner/journalist René Mioch is een wekelijks programma begonnen waarin hij films
bespreekt die de moeite waard zijn. Niet alleen films die in de bioscoop draaien maar ook
films die via VOD-aanbieders te zien zijn. Het programma heet BingeTalks en is via YouTube
te zien. Bron: Spreekbuis.

9 april 2020

specials@detransponder.nl www.detransponder.nl

pag: 8/26

UP/DOWNLINK, jaargang 10, nummer 5

KINK komt voor het eerst voor in de meting van de luistercijfers (NLO). De periode: januari
en februari 2020. Op plaats 16 met 0,4%. Programmadirecteur Michiel Veenstra is er blij
mee. De zender is alleen online en via DAB+ te beluisteren. Veenstra pleit nu toch voor een
FM-frequentie (Spreekbuis).

Meer nieuws over KINK: nieuwe themazender, KINK DISTORTION, zie hierboven bij
algemeen omroepnieuws.

KPN biedt klanten de keuze tussen het modem van KPN (de Experia Box) of een eigen
modem. Als je voor een eigen modem kiest dan kun je op een website meer informatie
vinden over het aansluiten op het KPN-netwerk. Ook valt te lezen dat ondersteuning mogelijk
is.

De app van JUKE kan nu ook met CarPlay geïnstalleerd worden. Hiermee zijn alle JUKEzenders ook via de autoradio te beluisteren. “Behalve op CarPlay is Juke ook beschikbaar op
Sonos, op het web en het werkt samen met de slimme assistenten Google Assistant en
Amazon Alexa. Voor smart-TV’s van Samsung is ook een aparte app beschikbaar. Een
Apple TV-app en ondersteuning voor Siri ontbreken helaas nog.” (iculture).
Vodafone krijgt tijdelijk een nieuwe naam: VFNL #StayConnected. Bron: VodafoneZiggo.

Radiozender Joe (NL) is op 1 april met een eigen app gekomen. Dat is exact één jaar na de
start van Joe in Nederland. Joe Nederland zit in Kanalenlijst Hans met een aac- en mp3stream (audioboeket NL nationaal).
Het Vlaamse zusje heet ook Joe en heeft al langer een app voor Apple en Android.
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RADAR heeft het aanbod van streamingdiensten (VOD’s) in Nederland bekeken en voor
eens op een rijtje gezet, de mogelijkheden en de prijzen. Zie hier (maart 2020).
Ook legt men uit hoe je de VOD’s op je tv zichtbaar krijgt. Zie hier (juni 2019). Tot slot een
link naar de uitleg over Apple TV (mei 2018).

Het Van Abbemuseum (Eindhoven, moderne kunst) heeft een pagina gemaakt waarop vele
kunstwerken aangeklikt kunnen worden voor een gesproken uitleg. Kies bij het kunstwerk
voor ‘Meerstemmige collectie’ en je hoort twee mensen een werk bespreken.

Ziggo gaat de nieuwe firmwareversie 4.22 voor Mediabox Next alsnog gefaseerd naar
gebruikers van deze bruikleendecoder versturen. Bron: TotaalTV.

Reacties en vragen van lezers
In het vorige nummer hebben we het laatste nieuws over OpenPLi vermeld. Dat ging over
versie 7.3-release. Het kwam van een lid van het OpenPLi-team. Een van onze lezers
maakte ons er op attent dat OpenPLi ook al druk is met versie 8.0. Zie het forum. Hieruit
blijkt dat er nog geen datum bekend is voor deze nieuwe versie. We volgen het uiteraard.
We kregen een vraag van Frans uit België. Hij verving de Kanalenlijst hans van juli 2019
door die van maart 2020. Tot zijn verbazing kreeg hij foutmeldingen bij diverse HD-zenders
op Astra 19 oost, zoals ARD HD en ZDF HD.
Na heen-en-weer ge-e-mail bleek het volgende. Frans heeft een DM500HD met als image
Newnigma2 (versie 3.2.2.). Bij het instellen van de transponder blijkt een verschil tussen
DVB-S en DVB-S2. Bij DVB-S kan bij de FEC de stand ‘Auto’ worden ingesteld, bij S2 kan dit
niet en moet dus een waarde worden ingegeven.
De HD-zenders op Astra 19 oost die het niet deden bleken in Kanalenlijst Hans op ‘Auto’ te
staan. Doorgaans is dit geen probleem: de ontvanger kiest dan zelf de FEC. Bij deze
ontvanger geeft het als het ware een mismatch en dus geen beeld.
Nadat Frans bij de zender de juiste FEC handmatig had ingevoerd kreeg hij beeld.
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Een oplossing is het compleet laten scannen van de satelliet (Menu, Instellingen, Zenders
zoeken, Automatisch zoeken, geen zenders wissen). Dan blijkt de juiste FEC-waarde in de
plaats van Auto te komen.
Zijn vervolgvraag aan maker Hans: kan voortaan altijd een FEC-waarde in plaats van Auto
worden gehanteerd? Antwoord: nee, deze FEC komt voort uit het bestand satellite.xml. Dat
haalt menig gebruiker binnen via een software update van het image. Dus of je leert er mee
leven, of je koopt een moderne ontvanger…
Herkent iemand dit probleem en heeft een andere oplossing? Mail ons.
Reageer gerust eens: specials@detransponder.nl is ons e-mailadres.

Wetenswaardigheden

Glasvezel. Veel bewoners namen zelf initiatieven omdat KPN niet wilde komen. Daarna zag
je dat andere bedrijven (zoals E-Fiber) er brood in zagen. Toen deze begonnen met graven
wilde KPN in hetzelfde gebied geen klanten verliezen. Maar twee glasvezelnetwerken in
dezelfde grond? Niet nodig… geldverspilling. Ondertussen zitten we met een
‘glasvezeloorlog’. Zie een goede samenvatting in een artikel in Binnenlands Bestuur.

KPN is begin maart begonnen via haar glasvezelnetwerk met het aanbieden van supersnel
internet: 1 Gbit/s down en (voorlopig) 500 Mb upload. Kost € 65,- per maand. Thans
beschikbaar op 1,2 miljoen adressen. Eind 2021 voor alle glasvezel-klanten. Bron: KPN.

De nieuwbouw voor de VRT in Brussel loopt vertraging op. Het gebouw zal niet in 2021 maar
pas in 2024 klaar zijn. Ook wordt het een stuk kleiner. Bron: HLN.
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Freedom kiest voor Canal Digitaal. De nieuw opgerichte internetprovider Freedom Internet
biedt haar abonnees de mogelijkheid interactieve tv te kijken via Canal Digitaal. Er kan
gekozen worden uit twee tv-pakketten en drie themapakketten. Bij het abonnement hoort één
digitale ontvanger. Er kunnen vier extra ontvangers, tegen € 4,- per maand per ontvanger,
worden aangesloten.
Op 30 maart zouden de eerste klanten worden aangesloten maar vanwege de coronacrisis is
dit uitgesteld. Bron: Freedom en Emerce.

Proximus is in delen van België op 1 april met de uitrol van 5G gestart. Zie hier. Het is
daarmee het eerste 5G-netwerk in België. Op YouTube is een uitleg/promo-video gezet.

Wat heeft men nodig? Een 5G-smartphone en een aangepast abonnement (€ 49,99).
Volgens HetLaatsteNieuws gaat het om een ‘light’ versie. Er zijn nog geen nieuwe antennes
geplaats en ook de stralingsnormen zijn er nog niet. Vanwege die stralingsnorm zit een
gemeente als Brussel er niet bij. Er zijn mensen bang voor een kankergolf. Zie ook hierna.

Teletekst begon op 1 april 1980 in Nederland. Veertig jaar geleden dus. Het medium werd
door de BBC al in 1974 gebruikt. In Nederland wordt Teletekst nog veel gebruikt en is
daarmee springlevend. Bron: NOS en NOS. Zie ook YouTube over TT in de jaren ‘80.
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Het CBS meldt dat in 2019 453.000 Nederlanders (12 jaar en ouder) thuis geen toegang had
tot internet. Dat is 3% van de huishoudens. In 2014 was dit 7%. 2/3 was 75 jaar of ouder.

De HbbTV Association heeft op 6 april een nieuwe norm bekend gemaakt: 2020-01. In deze
versie zijn 2.586 test cases verwerkt, waarvan 177 nieuwe testen. In totaal zijn er 128 meer
functies dan in de vorige versie (2019-3). Het ontwikkelen geeft tv-producenten steun voor
een nieuwe norm.
Bron: HbbTV Association. Jammer dat de NPO niets meer met HbbTV doet.

In Canada en de USA is een nieuwe ASVOD-dienst gestart: Quibi. Deze wil de concurrentie
met Netflix en YouTube aangaan. Quibi is gemaakt als app om te kijken via de smartphone.
Het verschil met Netflix: shows zijn maximaal tien minuten en films zijn opgedeeld. Een
abonnement kost $ 4.99 met advertenties en $ 7.99 advertentie-vrij. De eerste 90 dagen
gratis. Zie de website.
Quibi is een ASVOD. AS staat voor ad-supported (= met reclames).
Bronnen: Spreekbuis en BBC-news.

Er is een adviescollege opgericht om de staatssecretaris van EZ/Klimaat te adviseren over
de toekomst van commerciële radio in Nederland.
Het gaat om de wijze van verdelen of verlengen van vergunningen en over
vergunningsvoorwaarden. Ook adviseert het over het al dan niet afschakelen van analoge
radio (FM/AM) na september 2022. Bron: Agentschap Telecom, 30 maart. Zie ook hier.
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Coronavirus en de media
Corona. Hier een greep uit wat ons opviel aan bijzondere initiatieven in Nederland en
daarbuiten in relatie tot media.

NPO Radio 5 presentator Bert Kranenbarg is begonnen met Troostradio. Niet via een eigen
website maar op Spotify. Muziek om troost te bieden in deze verwarrende tijden.
Bron: Spreekbuis, zie ook de pagina op Spotify.
Iedereen kan een verzoek indienen. Bert zal ook in zijn programma’s Troostradio onder de
aandacht brengen.

De uitreiking van de Lokale Media Awards en de Avond van de Streekomroep gaan 12 juni
wegens de coronacrisis niet door. Bron: NLPO.
Zoals verwacht stelt Ziggo nieuwe ontwikkelingen uit. Zo ging de switch naar supersnel
internet op 24 maart in Rotterdam niet door. Men wil medewerkers niet onnodig in gevaar
brengen (Emerce).
Het coronavirus is de oorzaak dat Ziggo minder snel SD-zenders naar HD gaat overzetten.
Toelichting: hiervoor is bandbreedte nodig. Deze haalt Ziggo uit de afschakeling van analoge
tv. Dit is tijdelijk in een lockdown gezet. Zie Totaal TV.
Vlaams federaal minister voor volksgezondheid, Maggie De Block, riep op tv iedereen op om
in zijn kot te blijven. VRT Radio MNM maakte er een mix van. Deze werd razend populair,
zie YouTube.
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Natuurlijk was er veel meer op YouTube te zien. We kregen van lezers tips zoals:












"Stayin' Inside" - Corona Virus Bee Gees Parody;
My Corona Home - ("Kokomo" Parody Song);
Hey There Corona (Plain White Tees Parody);
Hello (from the Inside) An Adele Parody by Chris Mann;
My Corona by Chris Mann;
Stay Home Vogue (Vogue Corona Parody by Chris Mann);
The Beatles - Yesterday (Lockdown Acapella Version);
The Kiffness - Lockdown Rhapsody (Bohemian Rhapsody Parody);
The Kiffness - Tequila (but saying Corona instead);
The Kiffness - Sweet Corona (Sweet Caroline Parody);
Coronavirus Rhapsody by Queen | COVID-19 Karaoke.

Mocht je toch binnen zitten en je vervelen, klik er eens op.

Tijdens deze coronacrisis (met thuisblijven) kijken we meer tv en luisteren we meer radio
(+16%). Naar radionieuwszenders is zelfs een toename van 48% gemeten (RAB en
Spreekbuis). Ook hier. De laatste cijfers vind je bij de Stichting Kijkonderzoek (zie hier).

Telenet België schrapt een groot deel van de premium sportzenders van Play Sports.
Abonnees krijgen in plaats van de Play Sports-kanalen 5 t/m 8 ‘straffe films’ en series van
Play More. Dit vult de gaten die vallen doordat er tijdens de coronacrisis geen live sport meer
is. Telenet zendt verder ook herhalingen uit van sport-talkshows en wedstrijden uit het tvarchief. Bron: Telenet.

Het advies is ouderen fysiek niet meer te ontmoeten maar wel op een andere manier contact
te houden. Bellen of e-mailen enzovoort. Maar wat als die ouderen de nieuwe technieken
niet beheersen? Dat valt te leren. Telenet BE heeft een website gemaakt met allerlei tips om
deze tijd thuis goed door te komen om ‘bomma te leren chatten’… slang (taal), hoe open ik
een webshop, live gaan via Facebook, met meerdere een videochat houden via WhatsApp
en thuis te werken met aanwezige kinderen, enzovoort. Zie samen er door.
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Totaal TV meldde dat vanwege de coronacrisis twee zenders van de Franse zender TV5 zijn
samengevoegd. Gevolg is dat de epg vaak niet klopt en de ondertiteling niet werkt.
TV5 Monde Europe wordt onder andere door T-Mobile en Ziggo doorgegeven. Niet door
KPN.

Sinds 30 maart brengt de NPO gedurende de coronatijd op NPO2 oude tv-programma’s
onder de titel Heimwee TV. De programma’s zijn ook online via NPO Start te bekijken
(Spreekbuis). De collectie van Heimwee TV komt van Beeld en Geluid.

Normaal trekt een VVV toeristen aan. De VVV van Zeeland adviseert echter thuis te blijven.
Als pleister op de wonde is er via YouTube een video over de Zeeuwse natuur geplaatst.
Bijzonder aan deze video is dat ze met de muis 360 graden (links/rechts/boven/onder)
gedraaid kan worden.

Zware tijden voor lokale omroepen. Door de coronacrisis worden er opdrachten geannuleerd
en krijgen ze minder reclame-inkomsten. Sommige dreigen te verdwijnen terwijl je juist in
deze tijd een goede nieuwsbron voor de lokale bevolking kunnen zijn. Bron: NLPO en
Nieuws.nl.

Minister Arie Slob (Media) kondigde aan dat er € 11 miljoen beschikbaar komt voor lokale
media (kranten en omroepen) uit een noodfonds. Bron: NOS.

Op deze bijdrage is al kritiek gekomen. Het is geen extra geld maar geld dat al beschikbaar
stond voor de kranten en lokale omroepen in 2021. Een soort sigaar uit eigen doos. Ook het
verstrekken naar huis-aan-huisbladen, zonder bewezen journalistiek niveau, wordt vreemd
gevonden. Bron: NRC.
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Hoe houd je contact met ouderen in deze tijd? In Arnhem is door de ouderenzorg gestart met
Pleyade.TV. De tv-uitzendingen zijn te zien via RTV Arnhem en een eigen Facebookpagina.

In Engeland zijn op diverse plaatsen zendmasten in brand gestoken. De reden: nepnieuws
over 5G. Volgens dit nieuws zou er een link zijn tussen 5G en corona. Bron: BBC en NU.nl.
De UK-overheid roept social media nu op dit soort nepnieuws te verwijderen (The Guardian).
Ook in Liessel (gemeente Deurne, Noord-Brabant, ten oosten van Helmond) is een
zendmast in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april in brand gegaan. Eigenaar Cellnex
Telecom heeft aangifte gedaan want er zijn vermoedens van brandstichting. Er zijn leuzen
geschilderd.
Bron: Omroep Brabant en Villamedia. Zie ook GeenStijl.

YouTube gaat video’s waarin een verband tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus verwijderen. Bron: Villamedia.
KPN en Ziggo verlengen in verband met de coronacrisis het aanbod van gratis zenders,
waaronder Film1 en 192TV (TotaalTV). Op kanaal 13 biedt Ziggo ook programma’s: cabaret
en IedereenLive. In ieder geval tot 13 april (VodafoneZiggo).
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Tijdens de coronacrisis wordt onder andere meer naar de tv gekeken. Een groei voor Netflix,
Disney+ en Videoland. Maar volgens Tim Kuik van de Stichting BREIN heeft de crisis ook
geleid tot meer illegaal tv kijken. Zowel via illegale IPTV-aanbieders als aanbieders van ebooks. Bron: Entertainment Business.

Onder het motto: thuis zitten is niet nodig met Canal Digitaal geeft deze provider tips. Zoals
‘Lekker bezig!’ om in beweging te blijven en ‘Weet jij het beter?’ met spelprogramma’s.
Onder andere hersengymnastiek. Alles via de CD TV app. Zie persbericht.

Hardwarenieuws
Deze maand geen bijzondere hardware gevonden. Iemand wel? Tip ons.

Softwarenieuws
E-Channelizer 20.0.0.312

Op 12 maart verscheen er weer een update van sateditor E-Channelizer. Volgens de release
notes weer 22 verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Zoals een betere
Nederlandse vertaling. Bij ‘Opties’ in te stellen aan de linker zijde.

We hebben nog eens E-Channelizer versie 20 bekeken. Er kan veel mee. Maar niet alles. Zo
kun je in Dreamset van zender veranderen door deze te selecteren en dan op de spatiebalk
te klikken. Bij E-Channelizer gebeurt er dan niets.
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Maar met E-Channelizer kun je wel settings (kanalenlijsten) binnenhalen. Dat gaat als volgt.
Onder de tab ‘Boeketten’ kun je kiezen voor ‘Importeren’. En dan ‘Store’. Daar vind je veel
settings van derden). De store zit achter een betaalmuur (slotje).

Kortom: je moet betalen. Het is mogelijk voor veertien dagen een gratis proefperiode te
krijgen. We hebben dit gedaan en inderdaad… het slotje van de Store ging er af. We zagen
de ‘Hans’. Deze zouden zijn gehaald van de website van De Transponder. Zonder
toestemming van het bestuur van De Transponder of maker Hans.

Hans: “mij is nooit toestemming gevraagd door de makers van E-Channelizer de lijsten te
gebruiken. Ik zou deze wel gegeven hebben mits deze voor iedereen gratis, dus niet achter
een betaalmuur, beschikbaar zouden zijn. Het zou de makers dus sieren hier mee op te
houden. Zelf gebruik ik voor het maken overigens Dreamset. Veel eenvoudiger en gratis.”
Overigens lukte het ons niet kanalenlijsten/settings van Hans binnen te halen. De reden: er
stonden er geen. Wel van andere makers, zoals ‘Vhannibal’. Of deze maker ooit
toestemming heeft gegeven is ons niet bekend.
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Bij de knop ‘Downloaden’ op de startpagina is ook het ‘betaalslotje’ verdwenen. Je kunt dan
van KingOfSat of Lyngsat lijsten binnenhalen. Er kunnen regio’s geselecteerd worden.
Daarna moet je de satellieten in de gekozen regio(‘s) aanvinken.

Bij LyngSat zie je rechts onder dat er geen kanalen binnen gehaald kunnen worden. Enkel
transponders. Bij KingOfSat kan wel de optie kanalen worden geactiveerd.
Ter vergelijking: met Dreamset kun je dit ook. Je vinkt dan direct de satellieten aan waar je
de data van wil hebben (File, Nieuw, Internetinstellingen). Zonder te hoeven betalen.
Onder ‘Manage IPTV’ zou je m3u-bestanden moeten kunnen binnenhalen. Maar als je
vervolgens in de Store kijkt… staat er niets.

Voorlopige conclusie: je kunt erg veel met E-Channelizer. Veel is toegelicht in een helpdesk.
Maar andere sateditors bieden dit ook. En in onze ogen simpeler, een helpdesk is niet nodig.
Maar dat kan aan een gebrek aan ervaring liggen. In ieder geval hoef je voor sateditors als
DBE en Dreamset niet te betalen om settings binnen te halen.
Oproep aan lezers: e-mail je ervaringen met E-Channelizer eens. Mogelijk heb je daar in
deze coronacrisistijd tijd voor.
iNetRadio.nl
Weer een nieuw radioportal: iNetRadio. In dit geval enkel voor ‘zenders’ uit Nederland.

Via de website kunnen er vele zenders beluisterd worden. Je kunt kiezen voor alle zenders
of selecteren op een thema.
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Jammer: geen link naar een eventuele website van de zender. En geen locatie (van belang
bij lokaal gerichte zenders). Wat we ook missen: een zoekfunctie. De zenders staan nu nietalfabetisch door elkaar. Staat jouw zender er niet bij? Dan kan deze gemeld worden.
Joynescan
Veel gebruikers van Enigma2-ontvangers in Nederland en België hebben ‘Kanalenlijst Hans’
in hun ontvanger staan. Een deel vindt dat niet genoeg. Ze willen graag de zenderlijst die
hun provider heeft gemaakt er bij hebben. Dat kan. Bij OpenPLi: Menu, Instellingen, Tuners
& zenders zoeken, vind je de optie ‘Fast Scan’. Na activeren krijg je een nieuw submenu.

In de bovenste regel kan een provider gekozen worden. Bijvoorbeeld Canal Digitaal of TV
Vlaanderen. Mogelijk ook in andere images beschikbaar op een soortgelijke manier.
Maar wat als je Joyne (Nederland of België) als provider hebt? Deze staat niet in het rijtje
van Fast Scan maar is op een andere manier te krijgen, namelijk via een eigen plugin. Deze
plugin vind je in OpenPLi via Menu, Applicaties, Downloaden (groene toets) en vervolgens
‘systemplugins’. Zoek daar naar ‘joynescan’ en klik op OK. Vervolgens gaat de plugin zich
installeren.
Noot: of deze plugin ook in andere images dan OpenPLi beschikbaar is hebben we niet
onderzocht.
Na installatie: Menu, Instellingen, Tuners & zenders zoeken. Bovenaan staat ‘JoyneScan’.

Deze selecteren. Op de eerste regel kun je kiezen voor Joyne NL of Joyne BE.
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Speel met de opties op de regels onder provider. Ze spreken voor zich. Een scan start je
door op de gele toets te drukken. Uiteraard moet je tuner ‘open staan’ voor de Eutelsat 9B.
We namen de proef op de som door Joyne BE te scannen. Dat lukte. Boven in het
zenderoverzicht kwam een nieuw boeket ‘Joyne BE’.

Na openen volgen eerst tv- en daarna radiozenders.

Aparte volgorde: eerst tv-zenders (het Vlaamse pakket gevolgd door enkele fta-zenders op 9
oost en zelfs enkele van de Hotbird 13 oost), gevolgd door eerst de Nederlandse en daarna
Vlaamse radiozenders.

OK… als je dit niet wil: gebruik in Kanalenlijst Hans de boeketten Joyne NL of BE… ;-)
Waarom een aparte plugin? De zenderlijst van CD en TVV, via fastscan, is een lijst die wordt
binnengehaald van een bepaalde transponder, er wordt dus niets gescanned. De Joynescan
zoekt echt de transponders af, een totaal andere manier van scannen dus.
OSCam na flashen instellen
Hier en daar lezen we mensen die na het flashen van hun ontvanger geen beeld meer
hebben met een kaart van Canal Digitaal (CD) of TV Vlaanderen. In het forum van OpenPLi
is al enkele keren gewezen op de oplossing: je moet deze providers aanvinken. Zie
bijvoorbeeld hier.
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De vraag is: hoe vink je eenvoudig aan? Want dat staat er niet bij. We leggen het uit in een
aantal stappen.
Stap 1: zorg dat je de plugin ‘oscamstatus’ hebt geïnstalleerd. Deze vind je via Menu,
Applicaties, Downloaden (= groene toets), Extensions, oscamstatus. Klik hier op (OK).

Na installatie en een aantal keren exit (terug naar beeld).
Noot: we hebben van het OpenPLi-team vernomen dat men het installeren van de plugin
oscamstatus wil automatiseren. Als je de softcam OSCam installeert wordt deze plugin ook
standaard geïnstalleerd.
Stap 2: druk de blauwe toets van je afstandsbediening in. Je ziet dan in het rijtje staan:
Oscamstatus. Klik hier weer op.

Je krijgt dan dit keuzemenu.

Kies ‘Toon alle readers’. In de lijst die dan komt, kan je met de op- en neer toets naar de
juiste reader gaan en die activeren/deactiveren met de rode of groene knop op de
afstandsbediening.
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Alternatief voor gevorderde hobbyisten of gebruikers van een image waar de plugin
oscamstatus niet in zit.
Kijk welk IP-adres je ontvanger heeft. In OpenPLi is het pad: Menu, Instellingen, Systeem,
Expert instellingen, Netwerk, Adapter instellingen.

Zet dit IP-adres in de balk van je internetbrowser en enter. Je krijgt dan het OpenWebifscherm (webif = web interface). Aan de linkerzijde vind je onder Extra’s de tekst ‘OSCam
Webinterface’. Klik hier op.

Klik bovenaan op ‘Readers’ en selecteer de eerste reader. Scroll naar omlaag naar:

Daar vind je diverse aanbieders. Waaronder CD (Canal Digitaal) en TV Vlaanderen. Deze
aanvinken.

Succes.

Twitch TV
In het vorige nummer schreven we over PE1GDF, een website waar hobbyisten tv-beelden
konden tonen vanuit hun ‘shack’. In dit nummer aandacht voor een alternatief: Twitch TV.
Een internationale website van Amazon waar iedereen een eigen (live) programma kan
tonen. Van diverse aard: spelletjes (veel gezien), kookprogramma’s, muziek en
(podium)kunsten, sport, enzovoort.
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Onder ‘Ontdekken’ krijg je een aantal suggesties. Deze kun je ‘swipen’. Onder ‘Bladeren’ kun
je zoeken op categorieën of live streams.
Registreren om alleen te kijken is niet nodig. Wel als je een stream wil uploaden, wil chatten
of een seintje krijgen als een bepaalde aanbieder weer online is. Zie hier voor meer uitleg.
De stream url’s wijzigen, net als bij YouTube, erg snel. Het is dus zinloos ze in je ontvanger
te zetten. Maar via de website kijken kan een leuk tijdverdrijf zijn in deze ‘blijf in je kot-tijd’…

Stel je eens voor… deze keer niemand…
Redactie: wie wil zich in het volgende nummer voorstellen? Mail ons!

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag onder voorbehoud
(corona) op zaterdag 27 juni vanaf 11.00 uur. Zie voor de actuele stand de website.
Vanwege de coronamaatregelen vervallen de clubdagen van april en mei.
In april is er wel een digitale bijeenkomst voor leden geweest met behulp van Zoom.
Iedere satelliethobbyist is van harte welkom. 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. Een overzicht van alle dagen in 2020 vind je hier.
De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn).
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.
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.
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Uitsmijter
Kom van dat dak af…

De regionale omroep RTV Oost meldde 21 maart dat de brandweer een man van zijn dak
moest halen. De man was op zijn dak om een schotel te repareren. Het zou gaan om een
‘losgeraakte schotel’.
Volgens omstanders durfde hij niet meer van het dak af te komen. Fake nieuws?
Gedeeltelijk. Volgens De Stentor was de ladder achter hem weggevallen.

Wat wij vreemd vinden… kon niemand van de omstanders de ladder weer terug zetten..? Uit
een nadere analyse blijkt het om een trap of ladder te gaan die op een soort smal balkon
stond. Dan kan een omstander er niet bij. Advies daarom: werk je op het dak aan je schotel,
neem een telefoon mee. Zie ook S4A.
Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!

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