
        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 10                    
 

29 april 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 1/29 
  

Voorwoord  

Het aantal mensen dat een e-mailnotificatie op onze site heeft ingevuld stond 16 april op 
1094. Bruto. Want sommige e-mailaccounts komen met een foutmelding terug. Maar netto 
blijven er nog veel mensen over die (potentieel…) het blad lezen. Mocht je het beu zijn: 
meld je dan gewoon even af. Even goede vrienden.  
Veel leesplezier met dit zeer volle nummer. 
 
In dit nummer onder andere: 

 OpenPLi blijft images voor VU+ bouwen, verslag bestuur OpenPLi; 

 DAB+ met schotelinstallatie combineren in één kabel van het dak; 

 GOS, voor gesproken ondertiteling, niet bij iedere provider; 

 Keske TVEllef getest; 

 T2-MI is mogelijk op beperkt aantal ontvangers; 

 Ziggo verhoogt internetsnelheid in juli; 

 1 mei: start van de derde landelijke commerciële DAB+ mux in Nederland; 

 Oekraïne: media spelen een belangrijke rol, spanningen lopen op. 
 

Reacties zijn welkom via: specials@detransponder.nl  
De redactie (alfabetisch): Emiel, Hans, Peter en Rob. Met dank ook aan David.   
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Agenda 

De belangrijkste agendapunten van de afgelopen tijd en toekomstige periode: 

 3 april. Kanalenlijst Hans is weer vernieuwd. Downloaden via onze site of OpenPLi. Op 

OpenPLi staan ook ipk-bestanden van de kanalenlijsten voor usb. Begin mei komen er 

weer nieuwe kanalenlijsten uit; 

 12 april t/m 6 mei, stemmen voor de Online Radio Awards 2022; 

 1 mei: start derde commerciële DAB+ mux voor Nederland, kanaal 9C; 

 10-12 mei 2022. ANGA, beurs voor breedband en media, in Keulen. Zie ook hier; 

 15-17 mei 2022, Radiodays Europe in Malmö (Zweden), zie hier. 

 

 
 24 mei: Spike wordt Paramount Network (zie het nummer 8, pagina 5); 
 28 mei, clubdag De Transponder in Apeldoorn, van 11.00 tot 16.00 uur; 

 2 en 3 juni, Parijs, Paris Radioshow; 

 
 september 2022: nieuwe indeling DAB+ lokale omroepen in NL; 

 2 t/m 6 september, IFA in Berlijn. 

 
 t/m 30 oktober, Philips Museum, tentoonstelling eyecatchers. 

Algemeen omroepnieuws 

 

“Donderdag 21 april 2022 – De VRT heeft een ambitieus plan klaar om de toekomst van de 
publieke omroep in Vlaanderen en Brussel te verzekeren. Dat plan omvat een grondige 
transformatie die ook belangrijke gevolgen heeft voor de VRT-organisatie en haar 
medewerkers.“ 
Enkele grepen uit het plan: de productie van het kroonjuweel, de serie Thuis, zal mogelijk bij 
een externe partij worden gelegd. De VRT bouwt aan een multimediaal intern productiehuis, 
zowel op vlak van content als op vlak van technologische omkadering. In het 
personeelsbestand zal geschoven worden: meer medewerkers met digitale kennis en 
afvloeien van anderen: 50 op natuurlijke wijze en 116 mogelijk ontslag.  

Meer op de site van de VRT. 
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Omroep ZWART brengt vrijdag 27 mei haar eerste televisieprogramma. Op NPO3 zal om 

22.45 uur ‘Podium ZWART’ te zien zijn. Een muziekprogramma.  

Bron: een lange lijst van programma’s over diversiteit, uitgebracht door de pers NOS. 

 

 

 

In het vorige nummer van de UP/DOWNLINK hebben we apparatuur beschreven die door 

slechtzienden gebruikt kan worden bij het beter zien van ondertiteling (zie hier, pagina 17). 

Behalve zien kan men ondertiteling soms* ook horen: GOS (Gesproken Ondertiteling). 

Van de NPO afdeling webcare kregen we een link naar een pagina met daarop alle providers 

die GOS ondersteunen. Zie hier. Het zijn er maar vier: Budget, KPN, T-Mobile en Online. 

Ziggo ontbreekt dus in het overzicht. We hebben de persafdeling van VodafoneZiggo om een 

reactie gevraagd. Geen antwoord. 

Ook Canal Digitaal ontbreekt. De woordvoerder van CD geeft aan dat GOS wel via Online 

TV beschikbaar is. Onder andere gebruikt door Freedom. GOS is niet beschikbaar in de CD-

smartphone-app.  

Een toelichting over GOS vind je bij de NPO. GOS: *“Bij Gesproken Ondertiteling wordt de 

ondertiteling, dus de geschreven vertaling van de buitenlandse spraak, van 

televisieprogramma’s uitgesproken door een computerstem. Deze wordt via een extra 

taalspoor naast het stereo- en surroundgeluid bij de zenders NPO 1, 2 en 3 uitgezonden op 

HD-kanalen.” 

 

Op 9 mei dient bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het beroep van KINK tegen 

de uitspraak van de voorzieningenrechter. Zoals bekend wil KINK ook graag via FM 

uitzenden en vocht daarom de verlenging van de noodverordening van de staatssecretaris 

aan. Zonder succes. In juni volgt een bodemprocedure over de vraag of de noodverlenging 

al dan niet legaal is. Meer bij NU en RadioWereld.   

 

 

ARTE gaat eind dit jaar ook een nieuwsuitzending in het Engels en Spaans brengen. 

Bron: Digital Fernsehen. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.npostart.nl/collectie/de-ander-zien-jezelf-zijn
https://pers.npo.nl/persberichten/npo-programmering-in-mei-extra-in-het-teken-van-racisme-discriminatie-en-diversiteit#content
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/04/updownlink_2022_09.pdf
https://www.providercheck.nl/tv-zenders/npo-1-gos
https://over.npo.nl/voor-publiek/toegankelijkheid/gesproken-ondertiteling#content
https://kink.nl/
https://www.nu.nl/media/6197282/kink-dwingt-eerdere-zitting-af-in-zaak-over-fm-frequenties.html
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/04/kink-vecht-uitslag-kort-geding-over-noodverlenging-fm-aan-bij-cbb/
https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/arte-bald-auch-auf-englisch-593986/
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Astra 1 (KR, L, M, N) op 19,2 oost 

Op transponder 11778 V (met o.a. BVN) begonnen drie zenders uit Oekraïne: UA:Pershyi, 

RADA eng (parlementaire zender met Engelse voice over) en MALYATKO TV (jeugd). Alle 

drie zijn fta te ontvangen.  

  

Ook op diverse andere satellieten verschijnen Oekraïense tv-zenders, vaak fta. Bijvoorbeeld 

op de Hotbird. Hot-posities zijn ook de Astra 4A (4,8 oost), de Eutelsat 36B (36 oost) en de 

Amos 3 en 7  (4 west). 

AutoMotorSport HD temp, CD en TVV, code. Zelfde programma als AutoMotorsport HD. 

 

Terug: wir24.tv (zie ook hier) en gotv neu (muziek en teleshop), Volksmusik (teleshop en 

muziek), Oostenrijk, fta. 

TSA Promo op 11067 V, fta. Van het Spaanse Telefonica. Idem op de Hotbird (12303 V). 

 

Astra 3B op 23,5 oost 

In vorige nummers schreven we over het dubbel uitzenden van zenders als History, MTV NL, 

Nickelodeon, TV Oranje en Spike. Deze zijn en blijven op Astra 23,5 oost. RTL Lounge gaat 

van Astra 19,2 naar 23,5 oost. Er zou een overgangsperiode volgen waarna de zenders op 

de huidige/oude transponder stoppen. 

De persafdeling van Canal Digitaal meldt ons 28 april: “De planning is dat we de eerste week 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://nl.kingofsat.net/sat-astra4.php
https://nl.kingofsat.net/sat-w7.php
https://nl.kingofsat.net/pos-4.0W.php
https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/satellit/astra-192-grad-ost-neuer-sender-auf-ors-transponder-593859/
http://www.gotv.at/
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van juli stoppen met het dubbel uitzenden van de zenders. Op de oude posities komt dan 

een slide te staan.”  

In Kanalenlijst Hans staan alle zenders ook al op de nieuwe transponder. De officiële lijst van 

Canal Digitaal zal binnenkort worden aangepast.  

Astra 2 (2-E, 2F, 2G) op 28,2 oost  

TalkTV, de officiële start was 25 april, fta. De site van de zender vind je hier. 

   

 

 

Sky News Ireland heeft (tijdelijk?) een hogere bitrate en daarmee een beter beeld. De reden: 

op transponder 12207 V zijn enkele zenders verdwenen (verplaatst). Sky News Ireland had 

een bitrate van 1,5 tot 4,5 Mbps en door de meer vrije ruimte nu 5 tot 8 Mbps.  

De zender is fta te ontvangen. Bron: RXTVInfo. 

Hotbird (13B, 13C en 13-E) op 13,0 oost 

Teleradiopace TV, Italië (van het bisdom Chiavari), fta. Site hier. 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://m7cdn.io/canaldigitaal/downloads/zenderlijst.pdf
https://m7cdn.io/canaldigitaal/downloads/zenderlijst.pdf
https://talk.tv/
https://rxtvinfo.com/2022/inadvertent-bitrate-boost-for-sky-news-ireland
https://www-teleradiopace-tv.translate.goog/dove-siamo/dove-siamo/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://www.teleradiopace.tv/
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AMC Break en AMC Crime, Polen, TVN, code. 

Nickelodeon Ukraine Pluto TV, Polen, code. 

Al Alam HD TV, Arabisch, fta, nieuwe SID.  

Transponder 12539 V wordt door Fashion TV verlaten. De zender roept de kijker op te 

switchen naar 12380 V. Daar zijn de drie zenders van Fashion TV (SD, HD, UHD) fta te zien. 

Samen met Insight TV UHD, Love Nature 4K en MyZen 4K. Deze zijn wel gecodeerd.  

 

Kabel, IPTV, DVB-T2, DAB+, FM, AM, KG, LG, 5G, streams, apps, enzovoort 

1 mei: start van de derde commerciële DAB+ mux in Nederland, enkele zenders zijn al 

bij het uitgeven van dit blad gestart met testuitzendingen op kanaal 9C.  

Zie hier. En RadioWereld. Of in het vorige nummer (UP/DOWNLINK 2022, nummer 9, 

pagina 5 ev.). 

 

Radiozender Joe is vanaf 1 mei ook te horen via de digitale ether (DAB+). De radiozender 

gaat uitzenden via het nieuwe landelijke DAB+-netwerk voor commerciële radiozenders. 

De nieuwe commerciële mux krijgt kanaal 9C. Er zijn al testuitzendingen waargenomen. 

Bron: MediaMagazine. 

Op Facebook kondigt Joe haar komst op DAB+ aan. Zie ook de website. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht-9c.html
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/04/nieuw-landelijk-commercieel-dab-netwerk-zondag-in-de-lucht/
https://www.detransponder.nl/wp-content/uploads/2022/04/updownlink_2022_09.pdf
https://mediamagazine.nl/radiozender-joe-breidt-uit-naar-dab/
https://www.facebook.com/Joe-Radio-NL-562746504235380/
https://joe.nl/
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Radio Maria Nederland meldt in haar nieuwsbrief twee nieuwtjes: er is een nieuwe website 

en de zender is per 1 mei te ontvangen op een nieuwe DAB+-frequentie. Het gaat om de 

nieuwe landelijke commerciële DAB+-mux. De huidige DAB+-frequentie zal nog even 

beschikbaar blijven. Een moderne ontvanger gaat automatisch naar de nieuwe.  

 

 

En ook per 1 mei op de nieuwe commerciële mux: Radio Nostalgie. Deze zender (van 

Sublime) is onder andere in Vlaanderen al langer te beluisteren via FM en DAB+ met hits 

van de jaren ’70 tot nu. Of het format voor Nederland verandert moet worden afgewacht. 

Bron: RadioWereld. Een site voor Nostalgie NL (nostalgie.nl) schakelt naar de Vlaamse. 

 

 

 

“Eind mei krijgt Ziggo GO een update waarmee de look & feel vergelijkbaar is met die van de 

mediabox.  Zo zal onder andere de menubalk horizontaal worden geplaatst net zoals dit op 

de mediabox het geval is.” Zie voor de wijzigingen de bron: Ziggo Community.  

Ook de Mediabox Next krijgt een software update (naar 4.39). Zie hier. 

 

 

Ziggo deelt op de pagina zenderwijzigingen mee dat voor klanten met een oudere mediabox 

de doorgifte van KIJK stopt 1 op juni.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.radiomaria.nl/
https://www.radiomaria.nl/?page_id=2636
https://sublime.nl/
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/04/audiohuis-amsterdam-sublime-start-met-nostalgie-op-dab/
https://nl.nostalgie.be/
https://community.ziggo.nl/t5/Ziggo-Updates/Ziggo-GO-krijgt-een-update/ba-p/955956
https://community.ziggo.nl/t5/Ziggo-Updates/Alles-over-de-software-update-4-39-van-de-Mediabox-Next/ba-p/681198?BroadcastId=14063860&cmid=3213681&ecmp=FCC_01381_T_002102&phid=47Z6PT6
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/zenderwijzigingen
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En in april wijzigde dit bij Ziggo (verwerkt in Kanalenlijst Hans, boeketten Ziggo):  

 

 

 

Op Tweede Paasdag is CROOZE officieel op DAB+ in België (Vlaanderen en Brussel) 

gestart. Stream hier. 

 

   

  

 

Op 12 mei start in Duitsland Brillux Radio. Via een landelijke DAB+ mux en online. Brillux is 

een firma die onder andere verf maakt. Op de zender zal informatie worden gegeven over 

renoveren, opknappen en verbouwen. Zie ook Satellifax.  

Brillux Radio neemt op de landelijke DAB+ mux de plaats in van vrouwenzender Femotion. 

Deze blijft regionaal in NRW via DAB+ te beluisteren. Zie RadioWereld. 

KPN biedt de kinderzender Nickelodeon Ukraine.  

Bron: Breedbeeldweetjes en MediaMagazine.     

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://crooze.eu/
https://streams.crooze.eu/proxy/crooze/MP3
https://www.brillux.de/radio
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id=51d08427e2d2efd26963c473467e4158
https://radiowereld.nl/medianieuws/2022/04/duitsland-kluszender-vervangt-vrouwenzender-landelijk-op-dab/
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/2022/04/21/nickelodeon-ukraine-bij-kpn-nickelodeon-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bf%d0%bd/
https://mediamagazine.nl/kpn-voegt-oekraiense-televisiezender-toe-aan-kpn-tv/?amp
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De Amerikaanse legerzender AFN heeft haar website en app vernieuwd naar ‘AFN Go’. Tot 

1 april 2022 was het Afn 360.   

Bron: DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service).  

De negen algemene zenders en vijftien zenders uit Europa zijn ook te vinden in Kanalenlijst 

Hans, radio Stream AFN (mei 2022 streams bijgewerkt). 

Op de Eutelsat 9B (9 oost) zijn de radio- en tv-zenders gecodeerd, net als elders. 

 

 

 

Heb je interesse om in het Verenigd Koninkrijk (UK) radio via DAB+ te brengen? Sound 

Digital zoekt gegadigden (Arqiva). Er is nog plaats voor drie omroepen. Zie RadioToday. 

 

  

Op Mallorca start binnenkort een tv- en radiozender voor Duitssprekenden onder de naam 

Mallorca E1NS. Vanuit een glazen studio aan het strand. De radio start 1 mei. 

De radiozender is ter plaatse via FM te beluisteren en wereldwijd online via de site. 

Testuitzendingen zijn al begonnen. Stream hier. 

 

  

In Oostenrijk heeft ANTENNE VORALBERG twee nieuwe themakanalen in gebruik 

genomen: Plus 80er 90er en Plus Neue Hits.  

mailto:specials@detransponder.nl
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https://afngo.net/
https://www.dvidshub.net/news/417209/new-afn-streaming-audio-service-released
https://nl.kingofsat.net/find.php?question=AFN
https://arqiva.com/
https://radiotoday.co.uk/sdl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mallorca
https://www.mallorca1.live/
https://edge14.streamonkey.net/mallorcaeins-1
https://www.antennevorarlberg.at/
https://edge60.radio.antennevorarlberg.at/av-plus80er90er
https://edge01.radio.antennevorarlberg.at/av-plusneuehits
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In maart is Sweet Rock Radio gestart. Een project van Bart van Leeuwen, onder andere 

bekend van Radio Veronica en Radio 538.  

Te beluisteren via de middengolf in Den Haag en omgeving op AM 1485, apps of via de site. 

Stream hier. 

Lokale omroepen 

De servicedesk van Red Bee heeft aan de lokale omroepen een bericht gestuurd over de 

dagenlange storing die eind maart optrad. De oorzaak bleek een defecte lijnkaart in de core 

router te zijn.  

“Red Bee heeft op 30 maart een flinke verstoring gehad met betrekking tot onder andere de levering 

van signalen aan de NLPO MediaHub. We willen u graag op de hoogte brengen van oorzaak en 

onderzoek naar de verstoring.  

Tijdens een geplande firmware update op 30 maart van één van de core routers in het platform van 

Red Bee ontstonden problemen. Een flink deel van het netwerk werd door deze problemen geraakt, 

met verstoringen tot gevolg voor zowel lokale, nationale alsook internationale klanten. In eerste 

instantie werd gedacht aan de update als oorzaak, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat een 

defecte lijnkaart in de core router oorzaak van het probleem was. Met het onderzoek naar de oorzaak, 

wat later een defecte lijnkaart bleek te zijn, is veel kostbare tijd verloren. De defecte kaart is in de 

nacht erop vervangen en de firmware update is zonder problemen alsnog uitgevoerd op advies van de 

fabrikant. Na het herstellen van de situatie is het langdurige hersteltraject van alle signalen begonnen. 

Dit is een handmatige klus geweest, waarbij signaal voor signaal op alle mogelijke plekken in het 

netwerk hersteld werden. Voor een klein deel van de omroepen heeft dit meerdere dagen tot 

verstoringen geleidt.” 

 

 

Pech voor Streekstad Centraal (Alkmaar en omgeving). Een aannemer die werkzaamheden 

aan het carillon uitvoerde heeft woensdag 20 april de antenne van de zender onbedoeld 

verwijderd. De zender stond aan en raakte oververhit. De schade is daardoor groot.  

Bron: Streekstad Centraal. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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http://www.sweetrockradio.nl/
http://mscp4.live-streams.nl:8190/live.mp3
https://www.streekstadcentraal.nl/
https://www.streekstadcentraal.nl/60109424-geblunder-met-renovatie-carillon-klem-onder-viaduct-en-streekstad-centraal-uit-de-lucht
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De DAB+-mux Stedendriekhoek (Apeldoorn e.o.) gaat half mei over op een nieuw kanaal: 5A 

wordt 6B. Tussen 10 en 12 mei zijn er werkzaamheden gepland.  

 

 

Meer informatie bij TVEllef/reis. De reis is van 9 t/m 18 mei 2022.  

 

 

In Wales (UK) is Swansea Bay Radio op 21 april vervangen door Breezy Radio. Ook 

onderdeel van Nation Broadcasting. Zie RadioToday.  

Op de site van Breezy Radio vind je ook de online stream. 

Koekstad Radio (Deventer) is in de regio Deventer ook te beluisteren via DAB+ kanaal 5A. 

 

 

Een half jaar geleden zette Radio Emmeloord ook de zender op 747 AM vanuit 

Pietersbierum aan. Daar komt nu nog een middengolffrequentie bij op werkdagen: de 675 

AM vanuit Schalkhaar. Radio Emmeloord is ook in een straal van zo’n dertig kilometer te 

beluisteren via DAB+. Bron: RadioVisie. 

Duitsland. In NRW (Nordrhein Westfalen) starten op 2 mei twee DAB+-zenders: Zound 1 en 

Zound 2. De streams Zound1 en Zound 2 zitten in Kanalenlijst Hans van mei. Zie Satellifax. 

  

Heb je nieuws over je eigen lokale omroep? Mail dit ons!  

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht-lokaal.html
https://www.tvellef.nl/site/reis.html
https://radiotoday.co.uk/2022/04/new-breezy-radio-brand-to-replace-swansea-bay-radio/
https://www.breezyradio.wales/
https://listen-nation.sharp-stream.com/tcbay.aac
https://www.koekstadradio.nl/
https://www.radioemmeloord.nl/
https://radiovisie.eu/blad-1466-telenet-spotify-emmeloord/
https://zound1.de/
http://edge03.streamonkey.net/zound1-mix
http://edge60.streamonkey.net/zound1-max
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id=4cee65413388f8b92916ec39af038e93
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Zie de site van Radio-TV-Nederland voor alle frequenties in Nederland.  

Een overzicht van erkende Vlaamse lokale radiozenders met een link naar hun stream vind 

je bij RadioVisie.  

Reacties en vragen van lezers 

Wim zag een foutje… linksonder op iedere pagina staat een datum. Nummer 9 is uitgebracht 

op 15 april maar had nog als datum 6 april (van nummer 8). Sorry…  

Multistreams en T2-MI 

Paul heeft een vraag over multistreams. Hij wil de Franse zenders ontvangen op 5 west. Dat 

kan als je ontvanger beschikt over een S2X-tuner.  

Maar let op… op de Eutelsat 5 West B zitten zowel Franse als Italiaanse zenders. Zowel 

gecodeerd als fta. Zowel in DVB-S2 als in S2/multistream.  

De meeste multistream-transponders zijn met een S2X-tuner te ontvanger. Er is echter ook 

een andere norm: T2-MI. Deze wordt gebruikt om Italiaanse T2-zenders (dus op het land) te 

voorzien van signaal. Om de transponder met T2-MI zichtbaar te maken moet je een 

geschikte ontvanger hebben. Een ontvanger met  een S2X-tuner alleen volstaat niet.  

We hebben het getest in een Edision Mio 4K met OpenPLi 8.1. Het werkt (zie hierna). 

Maar het werkt allemaal niet in de ontvangers van Vu+ en Zgemma met OpenPLi. Tenzij je 

eerst de procedure volgt van Astra-sm en het plaatsen van specifieke bestanden waarna de 

zenders apart uit die zenderlijst van ciefpsettings moeten worden gezet. Procedure hier. 

Een geschikte ontvanger zou dan de Zgemma H9 Twin zijn (zie bijvoorbeeld hier) of het 

zusje H7C (zie bijvoorbeeld hier).  

Wie heeft nog meer goede ervaring met de ontvangst van S2X met T2-MI? Mail het ons! 

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://radio-tv-nederland.nl/
https://radiovisie.eu/lokale-radio-in-vlaanderen-de-streams/
https://nl.kingofsat.net/pos-5W.php
https://vuplus-images.co.uk/index.php?threads/ciefpsettings-e2-iptv.6797/page-10#post-109992
https://www.asat.nl/Zgemma-H9-TWIN-2x-DVB-S2X-4K-Linux-Enigma
https://www.asat.nl/-Zgemma-H7C-4K-Receiver-H.265-UHD-DVB-S2X-2-x-DVB-T2/C
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Satkurier (uit Polen) heeft in augustus 2018 een artikel geschreven over multistream met als 

onderdeel T2-MI. Zie hier de Google-NL-vertaling. Met uitleg over Physical Layer Scrambling 

(PLS). 

 

Reacties op deze UP/DOWNLINK of vragen enkel via: specials@detransponder.nl. 

Wetenswaardigheden 

 

 

 

Miscommunicatie..? “Gekraak, vervormde stemmen, geruis en gesprekken die direct 

wegvallen. Leeuwarders vanaf 31 maart in twee postcodegebieden twee weken lang niet 

bellen of gebeld worden met apparaten aangesloten bij telecomprovider Simpel. Bij contact 

met de klantenservice wordt de eerste paar dagen bij hoog en laag volgehouden dat er geen 

storing is en dat het probleem toch echt bij de consumenten moet liggen.” Zie Radar.  

 

 

Het aantal abonnees van Netflix daalt voor het eerst in tien jaar. Q1 2022: min 200.000. 

Belangrijkste reden: de concurrentie van andere VOD-aanbieders als Disney+ en HBO Max. 

Ook door het opheffen van coronamaatregelen, denk aan het thuis moeten blijven, hebben 

abonnees opgezegd. 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://satkurier-pl.translate.goog/news/173378/odbior-kanalow-w-plsmultistream-10-pytan-i-odpowiedzi.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
mailto:specials@detransponder.nl
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/klantenservice-simpel-bijzonder-klantonvriendelijk-tijdens-dertien-dagen-durende-storing/


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 10                    
 

29 april 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 14/29 
  

Thans heeft Netflix wereldwijd 221,6 miljoen abonnees. Ondanks de daling steeg de omzet 

met 10% tot € 7,3 miljard.  

Netflix denkt er over goedkope abonnementen met reclame aan te gaan bieden en het delen 

van wachtwoorden aan te pakken.  

Zo'n 34% van alle Nederlandse gebruikers van streamingdiensten kijkt mee op het account 

van iemand anders. 

Bron o.a. RTL Nieuws, NOS, NU.  

 

 

 

Ziggo gaat vanaf juli de snelheden voor zijn particuliere en zakelijke pakketten verhogen. De 

downloadsnelheden gaan bij alle pakketten met tussen de 10 en 50Mbit/s omhoog. Ook 

stijgen bij sommige abonnementen de uploadsnelheden.  

Meer bij VodafoneZiggo, Ziggo, Tweakers. 

Op 21 april informeerde Ziggo haar klanten via e-mail. “In de maand juli verhogen we de 

internetsnelheid voor onze klanten. Je krijgt een bericht met meer informatie zodra we je 

snelheid gaan verhogen.” 

 

 

Ziggo geeft een seintje als de internetsnelheid verhoogd is. Men kan dan het modem 

herstarten (1 minuut van de stroom) of de nachtelijke reset afwachten.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5303113/netflix-abonnement-delen-extra-betalen-advertenties
https://nos.nl/artikel/2425756-aantal-netflix-abonnees-daalt-voor-het-eerst-in-tien-jaar-tijd
https://www.nu.nl/economie/6196108/netflix-verliest-voor-het-eerst-in-tien-jaar-abonnees-aandelen-kelderen-26-procent.html
https://vodafoneziggo.nl/nieuws/ziggo-verhoogt-opnieuw-internetsnelheden-voor-veel-abonnementen/
https://www.ziggo.nl/zakelijk/campagne/internetsnelheid-meegroeien
https://tweakers.net/nieuws/195822/ziggo-verhoogt-in-juli-snelheden-van-bijna-alle-internetpakketten.html
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Consumenten (boven) en zakelijk (onder) 

 

Opmerkelijk: voor consumenten blijft de upload van Max en Giga gelijk. Voor zakelijke 

klanten wordt enkel de upload van Giga iets verhoogd. Zie ook Tweakers. 

 

 

De ACM bestudeert nog steeds de plannen van RTL en Talpa Network. De positie op de 

reclamemarkt, de relatie met providers en andere betrokkenen wordt bekeken.  

Het onderzoek is nog in volle gang, een datum kan nog niet worden gegeven. Bron: NU.  

 

 

KPN biedt sinds 21 april ook een combinatie van Disney+ met ESPN. Bron: KPN.  

 

 

 

´47% van de Nederlanders vindt glasvezel beter dan andere internetverbindingen. Toch vindt 

ruim een kwart van de Nederlanders die nu nog geen glasvezel hebben (27%) de huidige 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://tweakers.net/nieuws/195892/ziggo-verhoogt-uploadsnelheid-van-gigabit-abonnement-voor-particulieren-niet.html
https://www.nu.nl/media/6196702/fusieplannen-rtl-en-talpa-network-hoe-staat-het-ervoor.html
https://www.overons.kpn/nieuws/met-unieke-combinatie-van-disney-en-espn-biedt-kpn-entertainment-voor-iedereen/


        UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 10                    
 

29 april 2022       specials@detransponder.nl   www.detransponder.nl     pagina: 16/29 
  

tarieven te hoog: de prijs houdt deze groep tegen om over te stappen naar dit snelle 

internet.” Meer bij Pricewise.  

 

 

De Stichting BREIN meldt op 20 april een illegale IPTV-aanbieder, All-in-one-premium-TV, te 

hebben gestopt. De aanbieder kreeg een schikkingsvoorstel van € 2.500,-. Laag wegens 

persoonlijke omstandigheden. Ook is een onthoudingsverklaring getekend met een 

boetebeding van 500 euro per dag(deel) of inbreuk. Bron: BREIN.  

 

 

Dit vraagt de schrijver van een artikel in DutchCowboys zich af. Sinds de lancering van de 

eerste satelliet in 1957 gaat het steeds harder. Tot 2010 ongeveer 100 per jaar. Maar sinds 

die tijd gaat het harder. In 2020 waren er 114 lanceringen waarbij 1.300 satellieten de ruimte 

in werden gebracht. Een flinke toename in het aantal satellieten dus. In 2021 werden dat er 

nog meer: toen waren het er in september al 1.400.  Met name door SpaceX.  

De NASA overweegt de communicatie met astronauten via de (mini)satellieten van SpaceX 

en straks Amazon te laten verlopen in plaats van het huidige Tracking and Data Delay 

Satellite-netwerk.  

Dan is er nog de vraag van het ruimtepuin. Verwijderen is kostbaar, maar laten hangen en 

een botsing kan veel duurder zijn.  

Zie ook Apparata: “De ruimtevaartorganisatie NASA heeft een miljoencontract afgesloten 

met o.a. SpaceX om hun oude satellieten te vervangen.” Idem Reuters.  

 

 

Het internationale ruimtestation ISS is op 23/24 april van zijn baan afgeweken om een 

botsing met ruimtepuin te voorkomen.  

Door de motoren van het aangekoppelde Russische bevoorradingsschip Progress MS-18 

tien minuten aan te zetten kon schade worden voorkomen. Bron: NU.  

 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.pricewise.nl/blog/tarieven-houden-voor-kwart-overstap-glasvezel-tegen/
https://stichtingbrein.nl/illegale-aanbieder-all-in-one-premium-tv-gestopt-schikt-met-brein/
https://www.dutchcowboys.nl/technology/zijn-er-niet-te-veel-satellieten-in-de-ruimte
https://www.apparata.nl/nieuws/nasa-dumpt-oude-troep-voor-spacex-satellieten-185278
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/amazon-spacex-snag-nasa-space-communications-contracts-2022-04-20/
https://www.nu.nl/tech/6197064/internationaal-ruimtestation-iss-wijkt-uit-voor-ruimtepuin.html
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Op de SES 6, 40,5 west, zijn er soms feeds van Nederlandse tv-zenders. Hiervoor is wel een 

speciale ontvanger nodig. Types die men op een schip gebruikt. Meer informatie bij Sat4All.  

Donderdag 21 april meldt Crazy Sat dat er op transponder 10995 V (32725  DVB-S2 8PSK 

FEC ¾) 63 datafeeds gevonden zijn. Maar of deze van Nederlandse zenders zijn… het blijft 

allemaal wat onduidelijk.  

 

 

De marktomzet van de Nederlandse telecommarkt is ten opzichte van 2020 met € 100 

miljoen (1,1%) gegroeid. De mobiele markt maakt meer dan een derde uit van de totale 

omzet.  

VodafoneZiggo had voor het tweede jaar op rij naar omzet het grootste marktaandeel met 

een aandeel van 36,7% van de totale dienstenomzet uit de Nederlandse telecommarkt.  

Bron: Executive People. 

 

Uit de ASTRA TV-monitor 2021 blijkt dat 45,7% van de huishoudens in Duitsland via de 

satelliet radio en tv ontvangt. Daarmee is satelliet leidend. 93,7% kijkt tv in HD.  

Bron: ASTRA. Idem voor Oostenrijk hier. 

 

Meer cijfers over het kijkgedrag in Duitsland vind je op de ASTRA-site voor DE. 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
https://nl.kingofsat.net/sat-ses6.php
https://www.sat4all.com/forums/topic/375923-nederlandse-televisie-op-405-w-ses-6/
https://www.sat4all.com/forums/topic/375923-nederlandse-televisie-op-405-w-ses-6/?do=findComment&comment=2677538
https://executive-people.nl/696165/omzet-uit-telecomdiensten-afgelopen-jaar-gestegen.html
https://de.astra.ses/sites/default/files/2022-04/ASTRA%20TV-Monitor%202021%20Deutschland.pdf
https://de.astra.ses/astra-tv-monitor-2021-satellit-versorgt-die-meisten-tv-haushalte-deutschland
https://de.astra.ses/astra-tv-monitor-2021-satellit-ist-spitzenreiter-beim-tv-empfang-oesterreich
https://de.astra.ses/tv-bleibt-spitzenreiter
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Hoe kijkt de Vlaming? De Vlaming consumeert media steeds meer online, via meer 

platformen en meer mobiel. Dit blijkt uit de nieuwe Digimeter van imec.  

Van de Vlamingen kijkt 52% dagelijks live televisie van lokale tv-zenders. Maar er is een 

trend naar cord cutting.  

53% maakt maandelijks minstens een aantal keer gebruik van online content. De VRT NU 

app is het populairste. Zie ook hier: VRT NU kent een geweldige start in 2022. 

Radio: luisteren via DAB+ blijft sterk evolueren en kent op vijf jaar tijd een toename van 5% 

naar 32%. Bron: VAR. 

 

 

Reizen in Europa moet diverser en duurzamer om overtoerisme te voorkomen Maar hoe 

zorg je ervoor dat een onontdekte parel niet overlopen wordt zoals Parijs of Barcelona? Hoe 

behoud je natuur en cultuur én stimuleer je de lokale economie zonder schade toe te 

brengen? Data van satellieten kan uitkomst brengen. Daarnaast hebben we jouw frisse 

ideeën nodig. Wat kan je doen? Doe mee met de CASSINI Hackathon van 12 t/m 14 mei. 

Meld je aan! 

 

De regerende junta in Mali heeft de Franse omroepen RFI en France 24 definitief verboden 

nadat ze beweerden dat het leger van de Sahel-natie misbruik had gepleegd. Bron: VOA. 

Oekraïne/Rusland in relatie tot media 

 

 

Radio Kroeto is een project uit Vlaanderen om Oekraïense en Vlaamse jongeren ‘samen te 

brengen’. De programma’s zijn vanaf 4 mei via internet te beluisteren. Iedere woensdag van 

14.00 tot 17.00 uur. Bron: RadioVisie. 

De site van Radio Kroeto is zowel in het Oekraïens als Nederlands. 

mailto:specials@detransponder.nl
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https://www.var.be/nl/blog/vrt-nu-breekt-weekrecord
https://www.var.be/nl/blog/digimeter-2021
https://hackathons.cassini.eu/netherlands?utm_source=newsletter&utm_medium=scientias
https://www.voanews.com/a/france-24-tv-rfi-radio-say-mali-has-banned-them-for-good/6549072.html
https://radiovisie.eu/blad-1460-radio-kroeto-mnm-bruzz-video/
https://www.radiokroeto.com/
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Paramount zendt sinds 20 april niet meer uit in Rusland. Het gaat om zenders als 

Nickelodeon, MTV (Live en Russia) en Paramount Comedy. 

Eerder was Discovery met een vijftiental zenders al gestopt. 

Bron: DigitNews.  

Voor de ‘Rusland-omringende’ landen, zoals Oekraïne en Kazachstan, brengt Paramount 

haar zenders via de Eutelsat 36B op transponder 12562 H (zie Lyngsat). De zenders zijn 

gecodeerd (BISS).  

 

Litouwen heeft besloten om de Russische televisie in zijn land te beperken. Op 20 april 
blokkeerde de lokale commissie voor radio en televisie LRTK de uitzending van 32 
televisiezenders van het Russische bedrijf Gazprom Media. Bron: Satkurier (NL). 
 

 

KPN biedt de kinderzender Nickelodeon Ukraine. Bron: Breedbeeldweetjes. 

 

In Transnistrië, een zelfverklaarde pro-Russische republiek in Moldavië die grenst aan 

Oekraïne, zijn opnieuw explosies geweest bij het dorp Maiac (Mayak).  

Dat melden lokale autoriteiten. Op 26 april waren er twee explosies waarbij twee krachtige 

radiozendmasten werden verwoest.  

mailto:specials@detransponder.nl
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Volgens het Belarussisch persbureau Nexta zouden de masten gebruikt worden om 

Russische radio uit te zenden. Bron: NOS en Ukrinform.  

Zie ook RadioVisie: het betreft het meest krachtige zenderpark in Grigoriopol (12 km van 

Maiac). Strategisch van groot belang. De antennes van Radio Rossii (Rusland 1) en Vesti 

FM zijn daar nu dus buiten gebruik.   

Zie ook Reuters: “Tensions surge after attacks in Moldova's Russia-backed breakaway 

region.” Zie ook BNR en NOS.  

 

 

 

Transnistrië heeft ook eigen radiozenders. Van ‘de staat’ is PMR: Radio 1 en Radio 1 Plus. 

Site hier (NL-vertaling). Er wordt in drie talen uitgezonden: Roemeens, Oekraïens en 

Russisch. Ook is er een staats-tv-zender: TV PMR. Meer media hier.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.detransponder.nl/
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https://nos.nl/index.php/artikel/2426595-hoogste-staat-van-paraatheid-in-pro-russisch-republiekje-op-grondgebied-moldavie
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Hardwarenieuws 

 

DAB+ en schotel-installatie over één kabel en test met DAB+ zelfbouwantenne 

Een van onze lezers, Gerard, woont in midden Limburg. Een ideale locatie om DAB+ uit drie 

landen te ontvangen. Maar wat als je huis super geïsoleerd is? Dan is een buitenantenne 

nodig. Om onnodig gaten te boren is er een manier om de kabel van de buitenantenne te 

voegen bij die van de satellietinstallatie en binnen weer te splitsen. Hier zijn bijdrage. 

“Ziggo was enige tijd geleden gestopt met de doorgifte van het analoge FM signaal. Mijn 

radio kon gelukkig ook DAB+ aan. De meegeleverde draadantenne gaf alleen de op enige 

km’s afstand gelegen DAB+ zender door. 

Dit kwam doordat ik in een nieuwbouw huis woon met HR++ glas en de muurisolatie 

voorzien is van een aluminium damplaag. De ontvangst binnen met draadantenne binnen is 

dan zeer beperkt ☹: 

 
*) Website: https://fmscan.org (met de waarden ingesteld voor mijn locatie) 

Op het dak staat een draaibare schotel en een Wavefrontier T55. Deze heb ik gecombineerd 

via mijn achtvoudige DiSeqC schakelaar (zie hier) met ook een ‘Testirale  combiner for 

terrestrial band’ (aardse antenne). 

 

 

Er gaat één kabel vanuit deze DiSeqC switch naar beneden en binnen is een splitter om 

vandaaruit met een kabel naar mijn satellietontvanger te gaan en met de andere kabel naar 

mijn DAB+ ontvanger. Dus hoef ik geen extra kabel te trekken 😊 

mailto:specials@detransponder.nl
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Uiteraard is een achtvoudige DiSeqC schakelaar niet nodig, een kleinere kan ook voldoen. 

Als je bijvoorbeeld maar één LNB hebt (voor Astra 23,5 oost of combi 19 en 23 oost) dan 

voldoet een 2/1 (twee in, een uit). Zie bijvoorbeeld hier. Deze heeft op poort A een terrestial 

optie (“equipped with by-pass for terrestrial band from input A”). 

En als je een 2/1 wil uitbreiden met de DAB+-antenne, koop dan een 3/1 schakelaar. Zie 

bijvoorbeeld hier. 

 

Ik vond ook een 5/1 schakelaar met een speciale terrestial ingang, zie hier. 

Ik heb een ‘Libox Signal Splitter 2 WAYS Power Pass LB0037 LIBOX’splitter gekocht. Deze 

kost € 6,- (exclusief verzendkosten). Voorbeeldwinkel hier. 

Je kan deze splitter ook van andere merken krijgen. Alleen moet je er voor zorgen dat ze 

minimaal het gebied van 174Mhz en 2150Mhz kunnen verwerken. Of 1 ingang voor het DAB 

gebied 174-230 MHz en de andere ingang voor het satelliet gebied 950 en 2150 MHz., zoals 

bijvoorbeeld hier. 

Uiteraard geeft een splitter wel iets demping in dB’s maar hier was dit niet merkbaar bij de 

satellietontvangst. 

 

*) Het maakte géén verschil in de signaalsterkte (gemeten via de SNR in dB op mijn satelliet 

ontvanger) of ik wel of niet deze splitter er tussen plaatste 😊. 
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Op het dak heb ik (als experiment) een zelfbouw DAB+ antenne aangesloten. Zie ook hier. 

 

 

Dit had een grote verbetering. Er kwamen veel meer zenders binnen! 😊 
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Alle bovengenoemde zenders heb ik dus binnen gehaald op mijn DAB+ ontvanger met deze 

zelfbouwantenne 😊 

 

Opmerking: er zijn nog meer zelfbouwantennes die ook een (nagenoeg?) zelfde resultaat 

geven. Zie bijvoorbeeld deze video op YouTube. 

 
 

en hier.  

 

 

Deze uitvoering heb ik niet getest maar verwacht dat deze gelijk is aan die ik getest heb. 

*):  Als je een dunnere buis neemt dan moet je wel het aantal windingen onderin aanpassen 

en wel door enkele windingen meer te geven om de werking van de spoel gelijk te houden. 

Hoeveel weet ik niet en moet dit aan een zendamateur vragen. 
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Aangezien ik op het dak zoveel DAB+ zenders kan ontvangen heb ik geen behoefte aan een 

richtantenne. Dit zou zelfs in mijn geval negatief zijn omdat de openingshoek van de zenders 

die ik wil c.q. kan ontvangen ca 320 graden is. 

 

Gezien de constructie van mijn testantenne naar verwachting nagenoeg gelijk van opbouw is 

als de ‘TechniSat DABtenne+’ heb ik deze gekocht (zie hier als voorbeeldwinkel) en 

gemonteerd op het dak. Kosten: € 9,70 (exclusief € 4,95 verzendkosten). 

 

 

Het resultaat van deze antenne is gelijk aan mijn zelfbouwantenne! 😊 

Het voordeel van de ‘TechniSat Technisat DABtenne+’ is dat deze al samengesteld is en 

geschikt voor buiten. Deze is ook voorzien van een mastbeugel als deze geleverd wordt en 

dat voor een niet al te hoge prijs 😊. 

Samenvattend: ik heb nu een prima ontvangst, maar dat ligt uiteraard ook aan mijn locatie 

(NL en dicht bij België en Duitsland).“ 

Keske getest 

In UP/DOWNLINK 2022 nummer 9 hebben we het Keske van TVEllef besproken (pagina 

19). Tot onze verrassing kregen we een testexemplaar toegestuurd en onderworpen aan een 

test. 

Het Keske doet zijn naam eer aan: een mini-ontvanger (8 x 8 cm). In de verpakking zit ook 

een afstandsbediening, 2 batterijen, HDMI-kabel en voeding. En een gebruiksaanwijzing. 

Deze is helder geschreven, we hadden het Keske zo aan de praat.  

 

 

Bij de apps staan er twee van TVEllef. Maar ook Netflix en YouTube. Die werken. NPO Start 

kregen we echter niet aan de praat.  

TVEllef heeft twee programma’s: TVEllef Plus en TVEllef. Het eerste is een abonneekanaal. 

Zie het vorige nummer. 
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TVEllef Plus brengt veel muziek uit de Alpen… 

 

Er zijn meer tv kanalen aan te klikken, zoals Brasa Music (van het Amsterdamse Salto), AT5, 

TV Valkenburg, RTV Maastricht en Meer TV. Ook stond er een app naar Podium TV maar 

deze zender is al enige tijd gestopt.  

Kortom: het Keske werkt. Als je fan bent van TVEllef: kopen. Maar voor andere apps valt de 

werking niet te garanderen. Android 7 is immers al een verouderd besturingssyteem.  

Reactie TVEllef: “het doel is primair de eigen app op iedere tv beschikbaar te maken, andere 

apps zijn bonus. Toch zijn er ook veel mensen die het Keske gebruiken als extra Netflix of 

YouTube mogelijkheid met afstandsbediening. Eigenlijk krijg je nergens voor 25 euro een 

apparaat dat deze smart functie met afstandsbediening kan bieden. Omdat de TV11 app 

goed werkt willen we vooral deze app nog gaan uitbreiden, zoals gezegd, zodat je binnen de 

TV11 app ook de andere zenders kunt bekijken.”  

 

Ziggo introduceert Mediabox Next Mini 

Voor (nieuwe) klanten die het alles-in-een-pakket Start of Internet & TV Start nemen is er de 

Mediabox Next Mini.     
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Voor klanten met een duurder pakket (Complete en Max) bestaat de mogelijkheid de 

ontvanger bij te huren voor bijvoorbeeld een tweede of derde tv in huis (€ 4,- per maand). 

Klanten met een Mediabox XL kunnen deze ontvanger omruilen voor een Mediabox Next 

Mini. Ze betalen enkel € 19,95 activatiekosten (zie hier). 

Bijzonderheden: de Mediabox Next Mini heeft geen coaxaansluiting. Het signaal gaat via een 

utp-kabel of WiFi. Geen opnamemogelijkheid, wel tot twee dagen terugkijken. Een HDMI 2a-

poort. Ondersteunt stembediening (voice control), heeft live-tv pauzeren. Heeft apps als 

Netflix, Videoland en YouTube en VOD (Movies & Series). Is geschikt voor 4K.  

De afstandsbediening kan ook de tv en een thuisbioscoopset bedienen.  

Stroomverbruik volgens Ziggo: 2,9W in stand-by of 3,9W bij een HD-uitzending. Kiest men 

voor een trage opstarttijd (10 seconden) dan is het verbruik in stand-by 0,9W. Of bij 20 

seconden 0,5W.  

Bron o.a.: Tweakers (eerder bericht hier), Ziggo mediaboxen en het Ziggo Communityforum. 

Softwarenieuws 

Algemeen 

 

 

Op de site van Star Walk worden twee apps besproken waarmee de vloot van Starlink-

satellieten te volgen is. Ook andere tools worden besproken. Alles in het Nederlands. Zie 

hier. 

OpenPLi en VU+-ontvangers, ondersteuning gaat door 

Bericht op 24 april ontvangen van het bestuur van OpenPLi naar aanleiding van 

berichtgeving over dit merk op het OpenPLi-forum. Waarvoor hartelijk dank. 

“Zoals bekend heeft OpenPLi van hun partners altijd geëist dat iedere fabrikant zelf de BSP 

met daarin o.a. de merk-specifieke details met o.a. hun drivers en nog een X aantal andere 

zaken onderhoudt. Dit was één van onze belangrijkste eisen. Helaas blijkt, na enige jaren dat 

beleid te hebben gevolgd, dat dit goede maar ook minder goede kanten heeft. Als de 

fabrikant in het algemeen wat laks is, dan moeten wij er soms via een omweg achter komen 

dat er nieuwe drivers blijken te zijn, maar dat men verzuimd heeft om de BSP van OpenPLi 

te actualiseren. Met het gevolg dat wij v.w.b. drivers soms achterlopen. Goed voor de 

stabiliteit van een Release maar niet altijd even handig. Tot zover het algemene verhaal. 

Op enig moment is er naar het vaste contact van Vu+ een dringend verzoek gedaan om 

bepaalde zaken te wijzigen / toe te voegen waardoor op termijn ook voor Vu+ hardware de 

CI+ implementatie zou kunnen werken. Kortom, geen enkel bezwaar voor Vu+ noch voor 

OpenPLi om deze basis te plaatsen in onze image. Anderen gingen hen immers al lang vóór. 

En vervolgens bleef het stil, stiller en zo mogelijk nog stiller vanuit de Vu+ ontwikkeling.  
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Aangezien wij uiteindelijk, er zijn meerdere pogingen ondernomen om dit contact te 

herstellen en uiteraard gevraagd te hebben wat er speelde, nog steeds precies nul reactie 

kregen van Vu+ op 'eenvoudige' verzoeken en ook de Duitse noch de Nederlandse 

groothandelaars / importeur in staat bleken om de samenwerking tussen Vu+ en OpenPLi te 

herstellen, hadden we geen andere keuze dan hetzelfde te doen als we met alle andere 

fabrikanten hebben gedaan. Schuif ze naar de algemene download-pagina waardoor zij 

minder prominent aanwezig waren voor de eindgebruikers. Deze actie betekende overigens 

niets meer of minder als hoe wij daarmee om gaan als bij veel andere (voormalig) 

interessante merken als Dream Multimedia en Xtrend en zoals met een aantal zo geheten 

'eendagsvliegen'.  

Zolang de images gebouwd kunnen worden, waarschijnlijk met enkele toekomstige 

tekortkomingen zoals het gebruik van CI+ modules, zullen we doorgaan met het bouwen van 

images voor Vu+ hardware. Of deze nu nog verkocht worden of niet, dat speelt verder geen 

rol. Deze beslissing is puur genomen op basis van 'gebrek aan technische ondersteuning'. 

Onlangs lijkt er weer enige beweging te zijn m.b.t. de ontwikkelaars van Vu+. Mede daardoor 

is de downloadlink van Vu+ weer iets makkelijker te vinden, hoewel deze al die tijd te vinden 

waren op de algemene downloadlink rechtsboven op de pagina https://openpli.org/.  

Als gevolg van deze (mogelijk tijdelijke) opleving is er opnieuw een verzoenende poging 

ondernomen. Laten wij hopen dat Vu+ het licht heeft gezien zodat de Vu+ gebruikers nog 

lang van de combinatie Vu+ hardware met daarop hun favoriete image kunnen profiteren.” 

Satellietclub De Transponder  

Satellietclub De Transponder heeft op zaterdag 28 mei, van 11.00 uur tot 16.00 uur, een 

clubdag gepland.  

Zie voor de actuele stand van de datums van de bijeenkomsten de website van De 

Transponder.  

Links. De subpagina Links op de site van De Transponder is weer aangevuld.  

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 het blok 

van e-mailnotificatie in. Het je er genoeg van? Meld je daar dan ook weer af.  
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Uitsmijter, een schone design schotel of..? 

 

  

strak design… (plaats onbekend) 

  

Molenbeek (Brussel), minder strak design… 

 

Tot het volgende nummer van de UP/DOWNLINK!   

Noot: alle voorgaande nummers (vanaf 2011) zijn terug te vinden op onze site, met 

daarbij een index-bestand zodat je kunt zoeken (Ctrl-F) op onderwerp. 

 

    

 

Reacties op dit nummer, inclusief op mogelijk onjuiste informatie of foutief taalgebruik, zien 

wij graag via: specials@detransponder.nl. 
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