LiveU mee het Wad op, een report door Martin
Wijbenga 1e Programmatechnicus Omrop Fryslan
Omrop Fryslân ‘in dei op it wetter’. (Omrop Fryslân ‘een dag op het water’)
In de aanloop naar de
waterschapsverkiezingen
heeft Omrop Fryslân een dag
aandacht besteed aan het
werk van de Waterschappen
door met Radio en TV te presenteren vanuit Lemmer bij het Woudagemaal.
Daarnaast ging een verslaggever met
cameraman de provincie door om
gelijktijdig op Radio en TV verslag te doen
vanaf andere markante waterschaps
locaties in Fryslân. Hiervoor gebruikten
we onze LiveU LU400 over KA sat.

De latency van 2 x KA sat (zowel de encoder als decoder hadden een KA sat
verbinding) bleek voor de LiveU lastig, en uiteindelijk hebben we gekozen voor de
LU Smart app op iPhone. De iPhone app leverde prachtige beelden in hoge
kwaliteit, 3 tot 5Mbit over een enkele 4G verbinding (!!)
Grote uitdaging was een 3e
verslaggever die met cameraman
samen wilde gaan wadlopen en op die
manier live verslag te doen vanaf het
Wad. Helaas werkte het weer niet
mee en was wadlopen geen optie, als
alternatief werd gekozen voor een
vaartocht over het wad tussen
Holwerd en Ameland en werden op
Ameland verschillende locaties aangedaan die met water(-schap) te maken
hebben.

Voor het live verslaan vanaf het wad maakten we gebruik van een LiveU LU70 in
rugzak, gehuurd bij Heynen. De LU70 hebben we voorzien van zowel 3G als 4G
SIMkaarten en daarmee hebben we prachtige resultaten behaald. Vanaf het
moment dat de camera aan stond en de LiveU een verbinding had, hebben we de

prachtige beelden op TV gebracht.

Door voor zowel 3G als 4G te kiezen hebben we over het hele traject op het wad,
een prima verbinding gehad. In de remotecontrol van de LiveU zag je dat de
netwerken elkaar prachtig aanvulden, de ene keer deden we 3 tot 5Mbit over 3G
met meerdere SIMkaarten en even laten 4 tot 6 Mbit over meerdere 4G
SIMkaarten.
Omdat de eindregie op locatie stond in Lemmer hebben we daar ter plaatse 2 KA
sat connecties opgezet, eentje voor internetfaciliteiten voor de redactie en de
andere voor broadcastfaciliteiten als Codecverbinding voor Radio en ook de
‘downlink’ voor signalen van de LiveU units in de provincie.
Mede dankzij de KAsat en LiveU faciliteiten van Heynen hebben we prachtige
uitzendingen gemaakt van 8:00 tot 18:00 en hebben we de Friezen kunnen
informeren over de werkzaamheden van het Waterschap in de provincie.
Door Martin Wijbenga Omrop Fryslan.
Ad de Groot Heynen B.V.
Heynen B.V. is verantwoordelijk voor de levering van de LiveU oplossingen, KA sat
hardware, Recording en streaming oplossingen met MediaExcel en voor Radio;
Audio over IP codecs.
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