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Over deze nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van DARES Midden-Nederland en verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke 

maand, alle eerdere uitgaven van deze, en de oude R09-Utrecht nieuwsbrieven zijn hier te vinden. 
De opzet is het delen van informatie van, voor en door deelnemers van DARES.  

Een link naar de website waar deze nieuwsbrief in PDF formaat voor je klaar staat wordt via mail aan alle RC’s 
verstuurd, met het verzoek deze door te sturen naar de deelnemers in hun regio.  
Reacties op, en bijdragen aan deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs via pd0edn@gmail.com   
Ook ontvangen wij graag de nieuwsbrieven die door andere regio’s uitgegeven worden. 

Laatste nummer van de nieuwsbrief van R25 

Met het verschijnen van deze gezamenlijke nieuwsbrief is er een einde gekomen aan de nieuwsbrief van R25 
het laatste nummer kwam uit op 19 december. 
Jan PA7O heeft meer dan 110 uitgaven van de R25 nieuwsbrief verzorgd, een niet te onderschatten klus 
waarvoor we Jan dan ook hartelijk willen danken. Gelukkig heeft de redactie van Jan de toezegging gekregen 
dat hij ons regelmatig zal voorzien van kopij voor de rubriek Technical notes, een erg leuke rubriek waar 
Jan mee begonnen is en die in deze nieuwsbrief voortgezet zal worden. 

Wie wil wat schrijven over…. 
De redactie is natuurlijk altijd op zoek naar kopij, maar we zoeken op korte termijn iemand die regelmatig een 
stukje aan wil leveren over digitale spraak communicatie, daar zijn zoveel DARES deelnemers mee bezig, en 
er is zoveel vernieuwing dat het  in deze nieuwsbrief zeker meer aandacht verdient. 

Van samenwerken tot samengaan  
In deze regelmatig terugkerende rubriek vind je informatie die te maken heeft met de samenwerking en 
samengaan van de regio’s 25 en 09.  

De beide RC’s hebben in dit traject zorgvuldigheid boven snelheid verkozen.  
 
De eerste stap is gezet 
De eerste uitgave van de nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland is een feit, een eerste voor de 
buitenwereld zichtbare stap in het traject van samenwerken naar samengaan van de DARES regio’s  
25-Gooi en Flevoland en 09-Utrecht. Deze nieuwsbrief vervangt de nieuwsbrieven van beide regio’s, en we 

hopen natuurlijk dat deze nieuwsbrief met net zoveel plezier gelezen zal worden als de beide oude. 

Enquête 
Binnenkort zal onder de deelnemers van beide regio’s een enquête gehouden worden waarbij een ieder zijn  
mening kan geven over allerlei zaken die met het samen gaan van beide regio’s te maken hebben. 
De uitslag van deze enquête zal leidend zijn in dit traject.  
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RC mededelingen 
In deze rubriek vind je mededelingen van de RC’s van R25 en R09, deze keer over de eindejaarsbijeenkomst 

Korte terugblik 
Tijdens de goed bezochte eindejaarsbijeenkomst op zaterdag 19 december waarbij 
namens het bestuur ook Ton Gielen PA1TGI aanwezig was, hebben beide RC’s een 
korte terugblik gegeven over het afgelopen jaar, een jaar waarin in de wereld om ons 
heen veel gebeurd is wat grote gevolgen heeft voor de maatschappij waarin we leven. 

We hoeven daarbij alleen aan de terroristische aanslagen in Parijs te denken en de 
natuurramp die zich in Nepal voltrokken heeft en natuurlijk het voortdurende geweld in 
het Midden-Oosten met miljoenen vluchtelingen tot gevolg. 

Regionaal  
We hebben diverse regionale activiteiten ontwikkeld, oefeningen georganiseerd en ook 

deelgenomen aan bijvoorbeeld de landelijke veiligheidsdag in Almere, en meer 
regionaal maar zeker niet minder die in Hardenberg waar we een mooie presentatie 
hebben kunnen geven van wat DARES is en kan. 

Ook hebben beide regio’s een steentje bijgedragen aan de DARES stand op de Dv/dRA 
waar we veel profijt hadden van het nieuwe PR materiaal wat DARES door sponsoring verkregen heeft. 
In beide regio’s werd SIGCO geïntroduceerd, wat in 2016 verder opgepakt zal worden. 
Beide regio’s hebben nieuwe deelnemers mogen begroeten en in beide regio’s zijn ook deelnemers geslaagd 

voor het zogenaamde DARES examen. Ook werden door beide RC’s de nieuwe DARES pasjes uitgedeeld aan 
de aanwezige deelnemers. Wie niet aanwezig was kan op één van de volgende bijeenkomsten bij de RC. zijn 
pasje ophalen.  Al met al kunnen beide regio’s terugkijken op een goed jaar. 
Bij monde van Ton Gielen heeft ook het bestuur aangegeven vertrouwen te hebben in de aanpak van de beide 
regio’s om te komen tot DARES Midden-Nederland. 

Stichting DARES heeft nieuwe secretaris 
Op deze eindejaarbijeenkomst maakte Jan Rozema PA7O ook bekend dat hij de voordracht 
voor de functie van secretaris aanvaart heeft, Jan treed hiermee toe tot het dagelijks bestuur 
van de stichting DARES. Jan volgt hiermee Chris van Gorp PA7RHM op, die al vele jaren deze 
functie met grote inzet vervult heeft, waarvoor natuurlijk onze dank. 

Helaas is Chris genoodzaakt zijn functie neer te leggen omdat het niet langer te combineren is 

met zijn dagelijks werk wat op dit moment veel van zijn tijd opslokt. Chris blijft gelukkig wel 
beschikbaar als RC. van R17-Rotterdam-Rijnmond. 

Jan heeft ruime ervaring in verschillende bestuurlijke functies en heeft ook veel met vrijwilligers gewerkt. In 
het dagelijks leven is Jan IT docent (Windows server, Linux, Unix , Networkmanagement en Networksecurity) 
aan een MBO school in Hilversum. Jan zal de functie van Plv.RC. van R25 Gooi en Flevoland blijven vervullen. 
Langs deze weg wensen we Jan succes in zijn nieuwe functie. 

Klaas in het zonnetje 
Gelukkig was ondanks dat hij ziek was Klaas 
Goosensens PDØZX de eigenaar van het pand waarin 
ons DRCC gevestigd is ook nog even aanwezig. Klaas 
was namelijk door beide RC’s genomineerd om eens 

extra in het zonnetje gezet te worden omdat hij al vele 
jaren een groot deel van zijn bedrijfsruimte geheel 

belangeloos beschikbaar stelt voor van alles wat met 
amateurradio te maken heeft en daarmee ook voor 
DARES Midden-Nederland. Nadat bij een welingelichte 
bron navraag gedaan was waar we Klaas een plezier 

mee kunnen doen werd besloten hem te trakteren op 
een fles ketel 1 

In zijn dankwoord zei Klaas dit gebaar erg te waarderen en dat we 
een goede keuze gemaakt hadden met deze fles, hij beloofde ons 
de inhoud in gezondheid te nuttigen. 

Een nieuw jaar 
Na een bezoek aan de snackkar van Wout, waar door de meeste 
deelnemers weer prima voor de inwendige mens gezorgd werd, 
keken we natuurlijk ook nog vooruit.  
Naast de vele dingen die zullen gebeuren waar we nu nog geen 

weet van hebben zijn er ook dingen die al wel bekend zijn.  
In het komend jaar zullen de zaken die in 2015 opgestart zijn een 

vervolg krijgen, en ook dit jaar zullen we weer deelnemen aan diverse landelijk en regionale activiteiten. 
Zo zal op 16 april de landelijke veiligheidsdag in Almere georganiseerd worden. De demonstratie zal bestaan 
uit het simuleren van een watersnoodramp (vergelijkbaar met Floodex 2009). 
Ook zal er al vroeg in het nieuwe jaar door Hans Vreeswijk PA3GJM een masterclass Winlink gegeven worden. 

Wim PDØEDN bedankt Klaas en overhandigd hem 
namens de beide regio’s het presentje. 

Jan Rozema PA7O  

Ton Gielen PA1TGI aanwezig 
namen het bestuur luistert 
aandachtig. 



Verder zullen er op een aantal momenten oefeningen gehouden worden waarbij ook de SIGCO rollen naar 
voren zullen komen en geoefend zullen worden.  

DARES test RMS Express 
In het laatste nummer van de R09 nieuwsbrief heb je in het artikel “ DARES test RMS 
Express” kunnen lezen dat een groepje amateurs bezig is met het testen van RMS 
Express als mogelijke opvolger van Paclink. 
Deze maand mochten we een verslag ontvangen van Jan Sander PA3GON, hartelijk 

dank hiervoor.  
 
Eerste gebruikerservaring Winlink met RMS Express 
Sinds kort ben ik overgeschakeld van het programma Airmail naar de nieuwste versie 
van RMS Express.  
RMS Express  wordt door Winlink aanbevolen als het programma om berichten via 

Winlink te versturen en te ontvangen. De laatste jaren is het programma sterk 
uitgebreid en verbeterd. 

De installatie van RMS gaat erg snel. Zeker als je al een account bij Winlink hebt. Tijdens de installatie is het  

een voorwaarde dat je verbinding houd met het internet zodat alle actieve RMS packet en Pactor stations en 
andere relevante gegevens in het programma geladen kunnen worden. Een mooi onderdeel van het 
programma is dat je RMS Packet stations in je omgeving kunt selecteren. De afstand van je eigen locatie  en 
de bearing naar het RMS station zijn gegeven zodat je de antenna daar naartoe kunt richten. In minder dan 5 

minuten na de download (http://www.winlink.org/RMSExpress) maakte ik mijn eerste verbinding met 
PI8DAR-10 op zo'n 30 kilometer afstand. 
Ik ga hier geen uitgebreide installatiehandleiding geven. Ik neem aan dat de werkgroep "digitaal" de 
overschakeling naar RMS Express aan het voorbereiden is..... 
 
Het werken met RMS Express en mijn PK232MBX werkt soepeler dan met de Packet Cliënt module in Airmail. 
Het sturen van berichten met een bijlage groter dan 10 kilobytes gaf altijd problemen in Airmail.  

Na het versturen van 10379 bytes vond er geen dataoverdracht meer plaats. Dit is waarschijnlijk een fout in 
Airmail. Het versturen van een bestand van 53 kilobytes gaf geen enkel probleem met RMS Express. 
Hieronder zie je hoe de opbouw, het opvragen van nieuwe berichten en verzenden van een bericht met bijlage 
te zien is in het "Packet Winlink Session" scherm: 

 
*** Starting to call PI8DAR-10 
*** Opening serial port COM11; 9600 baud; AEA/Timewave 

*** Connecting to PI8DAR-10 
*** CONNECTED to PI8DAR-10 
 
WL2K RMS station Kortenhoef JO22NF (DARES R25 Gooi/Flevoland) with RMS Relay 
[WL2K-3.2-B2FWIHJM$] 
;PQ: 76045582 

SanDiego CMS via PI8DAR > 
   ;FW: PA3GON 
   [RMS Express-1.3.9.0-B2FHM$] 
   ;PR: 07602628 
   ; PI8DAR-10 DE PA3GON (JO22KC) 
   FC EM 5TCFBXPSOMLF 56044 53060 0 

   F> 8A 

FS Y 
*** Sending 5TCFBXPSOMLF. 
FF 
*** Completed send of message 5TCFBXPSOMLF 
*** Sent 1 message.  Bytes: 53524,  Time: 13:38,  bytes/minute: 3924 
   FQ 
*** --- End of session at 2015-12-27 18:20:55 --- 

*** Messages sent: 1.  Total bytes sent: 53524,  Time: 14:02,  bytes/minute: 3813 
*** Messages Received: 0.  Total bytes received: 0,  Total session time: 14:02,  bytes/minute: 0 
*** Disconnecting 
 
Zoals hier boven te zien is was de dataoverdrachtsnelheid 3813 bytes per minuut. 
In de praktijk is met 1200 baud packet  een maximaal haalbare dataoverdrachtssnelheid van +/- vier kilobyte 

per minuut mogelijk. 

Een goede zichtverbinding met sterke signalen en niet te veel stations op een frequentie zijn van grote 
invloed of een bericht "snel" verstuurd kan worden. Het versturen van dit bericht kostte totaal toch nog 14 
minuten.... Het is daarom van groot belang de berichten zo klein mogelijk te houden.  
In het programma zit daarom ook de mogelijkheid plaatjes te "resizen". Maak hier vooral gebruik van. 
 
Mijn eerste ervaringen met RMS Express zijn dus positief. Ik moedig daarom iedere DARES deelnemer  aan 

Jan-Sander PA3GON 

http://www.winlink.org/RMSExpress


om ook met RMS Express te gaan werken. Het is echt niet ingewikkeld, duur of moeilijk. Met elk (oud) type 
packet modem kun je al beginnen. Als je, zoals ik, een PK232MBX met versie 7 software hebt kun je ook 
meteen met Pactor 1 op HF meedoen! Heb je vragen? www.winlink.org/RMSExpress of pa3gon@winlink.org 
 

VHF experimenten  
Tijdens de bijeenkomst van 10 oktober werd duidelijk dat meerdere 
deelnemers graag via de frequentie willen oefenen met het 

berichtenformulier. Om dit uiteindelijk handen en voeten te kunnen 
geven werd aan ons, (Arno PA5W en Jan Sander PA3GON) gevraagd om 
enige test verbindingen te maken op 2 meter. We hebben op 20, 21 en 
23 december 's avonds geëxperimenteerd of het mogelijk is om altijd 
een verbinding te hebben tussen het meest westelijke gedeelte van 
DARES Regio 09 (Woerden) met het noordelijke gedeelte van DARES 
regio 25 (Emmeloord) de afstand tussen beide stations bedroeg 91 km.  

wij gebruikten hiervoor 2 meter SSB. 
Station PA3GON: ICOM 910H maximaal 100Watt. Antenne: 10 elements 
horizontaal op 12 meter boven straatniveau. 

Station PA5W: Yaesu FT897 met lineair max. 200Watt. Antenne: 9 
elements horizontaal op 10meter boven straatniveau. 
 

Ondanks dat beide stations ver buiten elkaars "zicht" bereik zijn was op 
alle dagen een verbinding in SSB met honderd procent verstaanbaarheid 
(R=5) mogelijk. 
De signaalsterkten varieerde van S2 tot S9+10dB. tijdens het QSO. 

Ter vergelijk hebben we het experiment in FM herhaald. In FM was de verstaanbaarheid soms weg (R=3). 
Het verminderen van het zendvermogen aan beide zijden naar 50 Watt leverde een verslechterde 
verstaanbaarheid en signaalsterkten op. 

 
De conclusies van het experiment zijn: 
Er is altijd een verbinding op 2 meter tussen het meest westelijke gedeelte en noordelijke gedeelte van de 
DARES regio's mogelijk als hiervoor een gerichte antenne en voldoende vermogen in SSB worden gebruikt. 

Hieronder een kaartje en dwars doorsnede van het traject. 73’s Jan Sander, PA3GON 
 

 

(Regio) agenda 
03-01 Kidsday  
Kidsday wordt twee keer per jaar georganiseerd om de jeugd te betrekken bij de hobby, technische interesse 
te ontwikkelen en om ze te motiveren een eigen machtiging te laten halen. Kidsday stelt ervaren OM's en YL's 
in staat om hun station en liefde voor de hobby te delen met de jeugd. Dit is een mooie kans om ze over 
DARES  te vertellen, want ook kinderen vinden het heel normaal dat als je op het knopje drukt het licht 

aangaat, en je overal met de hele wereld kunt bellen. Zie ook het artikel hier over in onze vorige nieuwsbrief. 

23-01 Regio bijeenkomst 
Aanvang van de bijeenkomst is 10.30 uur, de koffie is klaar vanaf 10.00 uur.  
Tussen 12.00 en 12.30 uur zal Wout wel weer langs komen met allerlei smaakvolle snacks. 

Antenne situatie bij Jan Sander PA3GON 
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Op deze bijeenkomst is er volop gelegenheid elkaar een goed 2016 te wensen, en kunnen de deelnemers van 
beide regio’s elkaar beter leren kennen.  
Aanvullingen op deze agenda zullen de deelnemers van R25 / R09 indien nodig via e-mail ontvangen.  

 
23-01 Microwave Meeting  
Ook in 2016 vindt er weer een Heelweg Microwave plaats in Westendorp bij Doetinchem. De locatie is echter 

wel gewijzigd. Het evenement vindt nu plaats bij De Radstake aan de Twenteroute 8, tussen Varsseveld 
(einde A18) en Lichtenvoorde. 
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 23 januari tussen 10.00 en 15.00 uur en is vooral een mooie 
gelegenheid om je UHF / SHF zelfbouw spullen door te laten meten. Er is namelijk heel veel meetapparatuur 
beschikbaar voor de hogere frequenties. www.pamicrowaves.nl 
 

02-03 Zend examens  
De eerstvolgende examens voor de F en N registratie worden gehouden in Nieuwegein, opgeven kan tot begin 
februari. Voor meer informatie klik je hier 
 
19-03 Landelijke radio markt, Autotron Rosmalen  

Op zaterdag 19 maart zal weer de jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen 
gehouden worden. Zoals het er nu uitziet zal ook DARES met een stand vertegenwoordigd zijn.  

De vlooienmarkt is geopend van 09.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is €8.= per persoon.  
De kassa’s gaan al om 08.00 uur open. Voor meer informatie klik je hier. 
 
Beurzen en markten 
Een overzicht van de beurzen in 2016 in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland vind je hier: 
http://www.on4lea.be/termine.htm  

 

Op de landelijke website 
In deze rubriek willen we nog eens extra de aandacht vestigen op dingen de op de landelijke website te 
vinden zijn. Vaak is het wel nodig eerst in te loggen. We hopen dat men hierdoor wat vaker de site bezoekt. 
 
Prikbord 

dit kun je vinden door na inloggen eerst op members only te klikken.  
Op het prikbord vind je verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten, erg informatief en een must voor 
iedere DARES deelnemer die bij wil blijven. 

Repeaternieuws 

In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge repeaters, dit omdat repeaters in geval van nood een 

belangrijke schakel in de (nood)verbindingen kunnen vormen. 
 
DMR repeater in de Achterhoek 
De Achter(af)hoek krijgt een DMR repeater. Dat laat beheerder Henry (PC2KY) van de Stichting Twentse 
relaisstations aan Hamnieuws weten. Het relais zal opgesteld worden in Groenlo waar het APRS-station 
PI1SGM-2 ook staat. 

De repeater is van Hytera en sluit aan op het BrandMeister netwerk. Daarmee is dit de 20e repeater binnen 
dat netwerk in Nederland. Eerder al plaatste de stichting DMR-repeater PI1TWE in Hengelo, die ook 

aangesloten is op het BrandMeister netwerk. 

De ATOF is gisteren ontvangen. De beheerders hopen het relais medio januari actief te hebben.  
Alle hardware is voorhanden, het is enkel wachten op de VPN-router voor de beveiligde aansluiting op het 
BrandMeister netwerk. 

De repeater zendt uit op de frequentie 438.3250 MHz, heeft de roepletters PI1xyz en DMR ID 204666. De 

roepletters zijn PI1GRL. Meer informatie op de website: twentserelaisstations.nl. Bron: Hamnieuws.nl  

Nieuwe ATOF voor PI2ANH uitgegeven 
Agentschap Telecom heeft op 18 december een nieuwe ATOF voor de 
70cm repeater PI2ANH uitgegeven.  

De initiatiefnemers hopen het relais in de eerste weken van januari in een 
test opstelling in gebruik te nemen.  
Alle hardware is inmiddels al voorhanden, zoals een Motorola repeater. 

De initiatief nemers hopen begin 2016 een locatie in Oosterbeek gebruik 
te kunnen nemen voor het relais. Tot die tijd zal de repeater actief zijn 
vanuit Oosterbeek.  
PI2ANH ging medio oktober QRT nadat Agentschap Telecom 

geconstateerd had dat het relais niet in Arnhem maar in Nijmegen opgesteld stond. Dit was in strijd met de 
afgegeven ATOF, die daarna voor een ieder beschikbaar kwam om de komende 3 jaren een nieuw experiment 

De repeater PI2ANH op de testbank 
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op te startten. De repeater gaat uitzenden op 430.0500 MHz en gebruikt 77 Hz CTCSS. De Stichting Telecom 
Techniek Arnhem is verantwoordelijk voor het beheer van de repeater. Bron: Hamnieuws.nl 

Naamswijziging Noordelijke repeaters 

Drie repeaters hebben een naamswijziging ondergaan. Dat zijn PI3APM in Appingendam en PI2DZL en PI6DZL 
in Delfzijl. De nieuwe roepletters zijn respectievelijk PI2NOG, PI3NOG en PI6NOG, waarbij de suffix voor 
Noord-Oost Groningen staat. 

Ook is de repeater PI6NOG gewijzigd van frequentie. 1298.4000 MHz is ingeruild voor 1298.4250 MHz om 
interferentie van een Duitse repeater te voorkomen.  

Daarnaast hebben de beheerders van de Delfzijl Repeater Groep streams toegevoegd op de website. 

Meer informatie is te vinden op de website: delfzijlrepeatergroup.nl. Bron: Hamnieuws.nl 

PI3GOE zonder vergunning in 2016 
Voor de regionale 2 meter FM repeater PI3GOE valt per 1 januari 
2016 helaas het doek, zo laat de beheergroep – Radioclub de 
Beverlanden (PI4Z) weten. PI3GOE moet plaats maken vanwege 

de aanvraag voor een nieuwe vergunning die door een 
zendamateur in Goes is ingediend, en inmiddels ook door het 
Agentschap Telecom is gehonoreerd.  

De nieuwe ATOF-houder wil uitsluitend D-star repeaters plaatsen, 
waarmee Zeeland zonder regionale analoge FM repeaters komt te 

zitten. 
 

Dit nieuws kwam voor de beheerders als een mokerslag. In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in dit 
bekende 2 meter relais die het grootste gedeelte van de provincie Zeeland afdekt om de performance verder 

te verbeteren. Navraag bij het Agentschap Telecom leert dat een aanvraag in Goes is gedaan voor zowel een 
2 meter, 70 centimeter alsook een 23 centimeter relaisstation die allemaal zullen gaan uitzenden in Digitale 
spraak (D-star). Naar verluid betekent dit niet alleen het einde van PI3GOE maar moet ook PI2VLI op 
Walcheren haar zender gaan uitschakelen. Lees de rest van het artikel hier Bron: Hamnieuws.nl 

Nieuwe frequentie voor PI2BOZ  
De UHF-repeater in Bergen op Zoom (PI2BOZ) is verhuist naar een nieuwe frequentie. Dat laat beheerder 
PAØRPA weten. Voortaan zendt het relais uit op 430.0250 MHz. Voorheen was dit 430.2125 MHz.  
De instellingen blijven als vanouds. 
Er wordt 88.5 Hz gebruikt voor CTCSS. Dit is afwijkend volgens het CTCSS-landplan, omdat de BOZ-repeater 
zich richt op Zeeland en West Brabant. PI2BOZ is ook de enige repeater voor Zeeland die over blijft na het 
uitschakelen van PI3GOE (en waarschijnlijk PI2VLI) op 1 januari. Bron: Hamnieuws.nl 

PI2VLI verhuist van frequentie 
De Zeeuwse UHF-repeater PI2VLI heeft 430.0750 MHz ingeruild voor de nieuwe frequentie 430.3375 MHz.  
Het is daarmee in status terug gegaan van een regionale repeater naar een lokale repeater.  
Het uitgangsvermogen is gereduceerd. 

Overgaan naar een lokale repeater was de enige mogelijkheid om in de lucht te blijven, nadat een andere 
amateur alle ATOF’s voor de 2-meter, 70-centimeter en 23-centimeter repeaters heeft aangevraagd en 

gekregen voor een D-star experiment. Onder andere de VHF repeater PI3GOE moet hierdoor QRT. 
PI2VLI gebruikt 88.5 Hz als CTCSS toon. Meer informatie over PI2VLI is te vinden op de website srgw.nl, waar 
ook informatie over PI1VLI en PI3VLI te vinden is. De laatste twee repeaters blijven echter ongewijzigd. 

Nieuwe frequentie voor PI2SWK 
Het Goudse StroopWafelKanaal (PI2SWK) krijgt een nieuwe frequentie.  
Per 1 januari 2016 heeft het relais een regionale status gekregen. Daarmee 
wordt de frequentie 430.2625 MHz. ingeruild voor 430.2250 MHz. De CTCSS 
blijft ongewijzigd op 88.5 Hz. (Echolink node #669316). 

Door de beheerders is de afgelopen maanden al het nodige onderhoud aan de 
repeater gepleegd.   
Zo is enkele maanden geleden de antennekabel vervangen, wat resulteerde in 
een winst, of moeten we in dit geval spreken van minder verlies? van 12dB. 

Tijdens die werkzaamheden is ook de antenne vervangen door een exemplaar 

met meer gain. 
De afstand tussen de opstelplaats van de repeater en de antenne is 75 meter 
en dan maakt een betere coaxkabel zeker op UHF een wereld van verschil. 
Het relais staat sinds eergisteren uit. Momenteel worden de filters afgeregeld. 
Binnen enkele dagen zal de repeater op de nieuwe frequentie teruggeplaatst 
worden. Meer info is te vinden op de website van de repeater: PI2SWK.nl. 

Het dekkingsgebied van PI3GOE 

De nieuwe antenne wordt geplaatst 
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Boven regionale repeaters PI3UTR en PI2NOS 
Er is zoveel interessant nieuws te melden dat de redactie ervoor gekozen heeft om het nieuws onverkort van 
de website van Hobbyscoop over te nemen. 

Nieuwbouw Gerbrandytoren 
Het is pas het topje van de ijsberg, maar in de Gerbrandytoren wordt keihard gewerkt om verschillende 
systemen weer snel in de lucht te krijgen. Inmiddels zijn de 19 Inch racks allen helemaal voorbereid en de 
algehele infrastructuur is aangelegd! Dit betekent dat de racks van alle nodige veiligheid is door de 
vereffening aan te sluiten, er zijn drie groepen aangesloten en in de racks zijn een vijftal PDU's ingeschakeld 
zodat we omstreeks 80 bestuurbare netaansluitingen tot onze beschikking hebben. Verder is vandaag ook de 
broodnodige LAN verbinding tot stand gekomen zodat we ook daadwerkelijk de eerste technologie in gebruik 

kunnen nemen! 

PI3UTR opnieuw ingeschakeld 
Véél sneller dan gedacht is dankzij de LAN verbinding en de 
verhuizing van de server de bovenregionale repeater 

PI3UTR ge-heractiveerd. Hier hoort natuurlijk een hele 
duidelijke kanttekening bij: De server in IJsselstein dient 

als het hart van de repeater en zorgt ervoor dat de zender 
in Hilversum en in Goes weer in bedrijf zijn. Momenteel 
zendt Hilversum nog uit met een directionele antenne 
richting noordwest, maar de komende dagen zullen we 
deze tijdelijk omschakelen naar één van de rondstraal 

antennes die we in Hilversum tot onze beschikking hebben.  
 
Het opnieuw in de lucht brengen van PI3UTR is voor het 
hele team een symbolisch moment, het motiveert alle betrokkenen enorm om flink verder te bouwen aan de 
nieuwe systemen. Wat ons betreft zetten we veel vaart achter de werkzaamheden zodat we hopelijk binnen 
ongeveer een maand ook de oorspronkelijke antennes van PI3UTR in IJsselstein weer kunnen gaan gebruiken. 
Dit is echter onder strikt voorbehoud omdat we zeer afhankelijk zijn van externe factoren om de benodigde 

feeders in de buismast in gebruik te kunnen gaan nemen. 
 

PI2NOS ontvangers 
Eindhoven  
Het nieuws over de nieuwe ontvanger in Eindhoven bleek al zó snel de ronde te doen op 
de verschillende nieuwssites (dankjewel Randy) dat we maar even gewacht hebben met 

het melden ervan in dit verzamelbericht. De ontvanger is geplaatst in Eindhoven 
Tongelre en voorziet op een uitstekende manier in dekking in het oosten van Brabant 
en het noorden van Limburg. 

Kampen 
Ook is het team in Kampen de afgelopen dagen druk geweest om de performance te 

verbeteren. Hier bleek dat bij het inschakelen van de repeater Kampen (PI2KMP) enige 
terugwerking ontstond, met name op PI2NON. Dennis (PA4DEN) en Herman (PDØHF) 
hebben een extra filter geplaatst om de performance te optimaliseren 

IJsselstein 

Ondanks het feit dat PI2NOS eigenlijk het minste problemen ondervond van het 
uitschakelen van de cabine in IJsselstein bleek vrijwel onmiddellijk dat de antenne op 
220m een wel zéér belangrijke functie vervulde. Het wegvallen ervan leverde toch in 
veel gevallen gaten op in de ontvangst, met name in het gebied ten zuiden van 
IJsselstein. De afgelopen dagen is daarom versneld gewerkt aan het hernieuwd 
beschikbaar maken van deze antenne. De ontvanger staat inmiddels op de 20e 
verdieping in de nieuwe racks, bovenop de PI3UTR server. Het zal duidelijk zijn dat voor 

deze ontvanger inmiddels gebruik wordt gemaakt van een feeder die maar liefst 160 
meter lang is. Joost (PE1RMN), Paul (PE1RJV), Gerrit (PD0RZJ), Vincent (PE1RKM) en 
Mischa (PA1OKZ) hebben vandaag de werkzaamheden kunnen uitvoeren die hebben 
geleid tot dit prachtige resultaat 
Met het beschikbaar komen van de antenne op 220m is ook de 70cm WebSDR PI1UTR weer geactiveerd. 

DBØET is QSY voor een testperiode, RX Groningen actief 
Al eerder uitgebreid aangekondigd, en vandaag ook uitgevoerd: De operator van DB0ET uit het Duitse Emden 

heeft ons laten weten dat hun repeater vandaag QSY is gegaan naar 438.975MHz! Volgens Christoph, DF5KX 
is de ombouw succesvol geslaagd waarmee een testperiode ingaat die duurt tot eind januari 2016. We 
benadrukken nog maar eens dat de verhuizing nog niet definitief is, maar de eerste resultaten zijn positief. 

Het QSY gaan van DBØET was al eerder aangekondigd, maar als gevolg van beperkingen in de toegang op de 
DBØET locatie moest dit worden uitgesteld. Het PI2NOS team heeft al bij de eerste aankondiging van de 
verhuizing een ontvanger in Groningen geactiveerd, echter, dit bleek een beetje té voortvarend omdat het 

De ontvangst mast van 
PI2NOS in Eindhoven Tongele 

In de Gerbrandy toren beginnen de 19"racks zich al aardig te vullen 

http://hobbyscoop.nl/


gevolg ervan was dat bij DBØET de overlast erdoor onbedoeld toenam waardoor besloten is om de ontvanger 
in Groningen voorlopig weer uit te schakelen. 

Met het QSY gaan van DBØET is de PI2NOS ontvanger voor de regio Groningen opnieuw geactiveerd zodat het 

voor de Noordelijke zendamateurs beduidend gemakkelijker is om van PI2NOS gebruik te maken. Oók is de 
CTCSS verplichting op de ontvangers Hoogersmilde, Leeuwarden en Groningen voorlopig niet langer van 
toepassing! 

Wij hopen dat de  testen met DBØET positief verlopen, indien dit het geval blijkt kunnen beide repeaters 
onderzoeken of een verdere samenwerking tot de mogelijkheden behoort! 

Donateurs héél hartelijk dank! 
In de afgelopen periode zijn de ontwikkelingen rond PI1UTR, PI3UTR, PI6ATV, PI2NOS, PI6TEN en alle 
gerelateerde activiteiten (Hamnet, WebSDR, Digi repeaters enz.) in een énorme stroomversnelling gekomen. 
Er is nu al ontzettend veel werk verzet, maar er moet ook tegelijk nog véél meer gebeuren. We zijn allen erg 

tevreden met het resultaat tot dusverre. 

Dit resultaat is voor een heel belangrijk deel mogelijk geworden doordat we in de afgelopen periode erg veel 

steun hebben mogen ontvangen uit verschillende hoeken. Zo hebben we van vele zendamateurs hulp 
gekregen in middelen en is ook door diverse amateurs hulp aangeboden. Daarnaast is de donateurlijst in de 
afgelopen weken aanzienlijk toegenomen!  

We hebben in omstreeks 3 weken tijd maar liefst meer dan 1.200 Euro aan donaties mogen ontvangen!  

Namens alle betrokkenen en mede amateurs willen wij alle donateurs bijzonder hartelijk danken voor hun 
bijdrage! 

Bijdrages blijven keihard nodig om verder te kunnen bouwen, maar ook vooral om de lasten over een langere 
termijn te kunnen dragen.  
We zullen in de toekomst hierover nog enig inzicht verschaffen. Donaties doe je hier. Bron: Hobbyscoop.nl 

Tenslotte wenst het hele team en alle medewerkers van de gezamenlijke repeaters u bijzonder 
fijne kerstdagen en een heel voorspoedig en vooral radiorijk 2016! 

Ook Engeland over op BrandMeister.  
Steeds meer landen schakelen over op de DMR master software 
BrandMeister. Door allerlei problemen op het DMR+ netwerk, zoals 

bijvoorbeeld uitval van verbindingen en de slechte communicatie met 
de DMR+ ontwikkelgroep, lijken repeaterbeheerders hun heil ergens 

anders te zoeken. Zondag zijn de eerste Hytera repeaters uit the UK ook overgekomen naar het BrandMeister 
netwerk. Vanaf de start vorige maand met BrandMeister in Nederland zijn er tientallen repeaters toegevoegd 
aan het netwerk. Wij wensen onze "westerburen" veel succes bij de uitrol van deze migratie!#dmr #hamdmr 
#BrandMeister Bron: ham-dmr.nl  

 

Handige schakelingen 
Ik wil in deze rubriek van de nieuwsbrief wat simpele schakelingetjes plaatsen, deze zullen niet uitblinken 
door een hoog technische niveau, maar simpel zijn en een hoog oh ja gehalte hebben.  

In deze eerste aflevering iets met een 7805, dat kan natuurlijk ook een andere vaste regelaar zijn maar let 
op, de spanning van de regelaar bepaald de minimum waarde van de regelbare spanning aan de uitgang. 

Regelbare vaste spanningsregelaar  
Een beetje verwarrende titel, maar elke knutselaar kent 
dat wel: zit je een schakelingetje te bouwen, moet deze 

een gestabiliseerde voeding van 6, 8 of 9 Volt hebben. En 
daar heb je dan natuurlijk net de regelaar of zenerdiode 
niet voor. De meeste onderdelenzaken zijn over de kop of 
leveren alleen nog satellietschotels, Conrad of Mouser 

hebben minimum orderbedragen en dat duurt weer een 
week, dus wat dan?  

 
Van een 7805 of iets vergelijkbaars heeft bijna iedereen wel wat liggen, en met een simpele ingreep is deze 
regelaar variabel te  maken, zie nevenstaand schemaatje. 
De werking is simpel. Met de loper van de potmeter naar de regelaar toe, ligt deze aan massa en komt er de 

Een simpele schakelingetje, maar je zal het maar net nodig hebben. 
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standaard 5V uit. Draai je de loper naar massa, dan zal de stroom door de spanningsdeler die gevormd wordt 
door de 1k weerstand en de potmeter er voor zorgen dat er een spanning over de potmeter komt te staan. 
Daardoor wordt de referentie van de regelaar opgetild, en neemt de uitgangsspanning toe. En zo maak je van 

een vaste spanningsregelaar een variabele. Bron: www.pi4raz.nl  

Uitbreiding frequenties OOV  

Tijdens de WRC-15 is de frequentiebehoefte voor de Openbare orde en Veiligheidsdiensten (in het Engels: 
Public Protection and Disaster Relieve (PPDR)) geaccommodeerd zodat deze meer in overeenstemming 

worden gebracht met de wensen en behoeften van deze tijd. Zo is voor onder andere Nederland een meer 
uitgebreid afstembereik voor PPDR-apparatuur afgesproken: de tuning range 380-470MHz. is uitgebreid met 
694-894MHz. Het gaat hierbij dan ondermeer om apparatuur die door politie, brandweer, ambulancevervoer 
en voor rampen- en terrorismebestrijdingorganisaties ingezet wordt. 
Ook is de betreffende ITU-R Resolutie meer techniek neutraal geformuleerd en zijn beperkingen als het 
specifiek benoemen van gedeeltes voor smalbandige- en breedbandige communicatie niet opgenomen. 
Hierdoor kunnen landen dit zelf vrij invullen. Dit komt innovatie ten goede. Bron: Agentschap Telecom. 

IoT-netwerkfonds ‘zet telecomwereld op zijn kop 
BiQ Group heeft een nieuw fonds opgezet dat de Nederlandse uitrol van het Internet of Things-netwerk en de 

ontwikkeling van randapparatuur moet stimuleren. Een ontwikkeling die volgens BiQ “de telecomwereld op 
zijn kop zal zetten omdat het bedrijfsleven eigenaar wordt van het netwerk”.IoT, de Internet of Things 
ondergaat een razendsnelle ontwikkeling; binnen 5 jaar zullen wereldwijd 22 miljard apparaten verbonden zijn 
aan het internet. Het is een markt waar veel bedrijven in Nederland producten voor ontwikkelen, maar een 
echt landelijk netwerk is er nog niet. Met de lancering van het Internet of Things-fonds tracht BiQ Group 
investeerders en ondernemers bij elkaar te brengen om daar verandering in te brengen. Een van de 
aangesloten bedrijven beschikt over 160 zendmasten waarmee in no-time een landelijk netwerk kan worden 

opgezet. 

“Wij draaien de wereld van de telecom operator volledig ondersteboven, omdat het bedrijfsleven eigenaar 
wordt van het netwerk en zonder belemmeringen haar toepassingen hierop kan realiseren”, aldus Chris van 
Steenbergen van BiQ Group. Een voorbeeld van zo’n toepassing is dat sensoren en monitoring vroegtijdig 

gevaarlijke situaties detecteren, zoals terreurdreiging, waarna het netwerk op grote schaal burgers 
informeert. Klik hier voor het originele artikel. Bron: Verbinding 
 

Een dozijn Galileo's 
De snelheid waarmee Europa werkt aan het eigen satelliet navigatie systeem 
loopt aardig op met de lancering gisteren van het nieuwste paar Galileo 

satellieten. De lancering verdubbelde het aantal satellieten in negen 
maanden. 

Galileo 11 en 12 werden gelijktijdig gelanceerd om 11:51 UTC (12:51 MET, 
08:51 lokale tijd) vanaf Frans Guyana met een Sojoez raket. 

Deze zesde Galileo lancering was er een volgens het boekje: alle Sojoez trappen werkten zoals gepland, 
resulterend in het in baan brengen van de twee satellieten door de laatste Fregat trap, in een baan dicht 
tegen de 23.500 km hoogte, zo'n 3 uur en 48 minuten na de start. 

“Met de lancering van vandaag heeft Europa haar aantal 
Galileo satellieten in een baan om de aarde in slechts 
negen maanden verdubbeld,” zegt Jan Woerner, algemeen 
directeur van ESA. 
 
“Samen met de grondstations die nu over de hele wereld 

ingericht worden, brengt dit de voltooiing van Galileo 
binnen bereik. De eerste Galileo dienstverlening staat 
gepland om volgend jaar te beginnen, wat het belang van 
deze investering benadrukt.” 

“De uitstekende performance van deze satellieten, gemeten op de grond, stelt Europa in staat zich aan te 

sluiten bij de club van wereldwijde dienstverleners van navigatiesystemen,” zegt Didier Faivre, ESA’s directeur 
van Galileo en Navigatie gerelateerde activiteiten. “Productie, testen en lancering van de resterende 
satellieten gaan door op regelmatige basis volgens plan. 

“Vervolgens zal na de zomerstop van 2016 het tempo van de lanceringen verder opgevoerd worden met de 

eerste van drie aangepaste Ariane 5 draagraketten die in plaats van twee, vier satellieten tegelijk in een baan 
kunnen brengen.” 
Deze maand is de 10e verjaardag van de lancering van Europa’s allereerste navigatie satelliet: GIOVE-A, op 
 

 

 

Met de huidige 12 bijna op de helft van de uiteindelijke 30 satellieten 
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28 december 2005. Die stelde de frequenties voor Galileo veilig, verzamelde data over de middelhoge baan en 
testte vast wat hardware voor de werkende systemen. Klik hier voor het originele artikel. Bron: www.pi4raz.nl   

Morse-examen in België  

Op zaterdag 18 juni 2016 zal de UBA, sectie DST (Diest), een officiële morseproef afnemen.  
 
In overeenstemming met het besluit van de Raad Van BIPT zijn de examinatoren erkend door het BIPT.  
Het examen wordt afgenomen op 5 en 12 woorden per minuut. 

Het slagen in deze proef levert een BIPT certificaat op dat erkend is in 
alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen. Met dit 
certificaat op zak, kan bij Agentschap Telecom de aantekening ‘CW 
included’ verkregen worden. 

In Nederland worden sinds het afschaffen van de CW eis geen examens 
meer afgenomen. De België route is toegestaan door Agentschap 
Telecom en eerder succesvol bewandeld door enkele zendamateurs.  

De aantekening ‘CW included’ is in enkele landen nog steeds noodzakelijk 
om uit te mogen zenden. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk als men in CW uit 

wil zenden. SSB uitzendingen vanuit Frankrijk zijn ook zonder de notitie 
‘CW included’ toegestaan. Meer informatie is te vinden op de website van 
UBA. Bron: Hamnieuws.nl 

Landschapsprofiel voor VHF en UHF amateurs 
Op de website zendamateur.com vond ik dit mooie stukje software, klik op http://geo.ebp.ch/gelaendeprofil/ 
Als voorbeeld heb ik het traject Vianen – Arnhem ingegeven, we zien heel mooi eerst tot ongeveer 25Km. het 
lage deel van het rivieren gebied, dan steken we na 25Km bij Elst de Utrechtse heuvelrug over, tussen de 30 
en 40Km passeren we de Gelderse vallei waarna we vanaf 40Km weer heel mooi de Veluwe kunnen zien. 

Het werkt als volgt 
Eerst op de knop Neu starten klikken , daarna de eigen plaatsnaam in het midden invullen of de kaart 

verschuiven naar de gewenste locatie , klik enter. Klik nu op een andere plek op de kaart en er verschijnt een 
zwarte lijn tussen de twee plaatsen, en onderaan de pagina verschijnt nu een dwarsdoorsnede van het 
gekozen traject met de hoogteverschillen tussen de twee plaatsen. 
Houd er rekening mee dat door een verschil in schaalverdeling bij de horizontale (afstand) en verticale 

(hoogte) as een vertekend beeld ontstaat. 
De rode druppels op de kaart kun je met je muis verplaatsen zodat je heel nauwkeurig de positie van beide 
markers op de kaart kunt bepalen. Houd er wel rekening mee dat er door het programma alleen naar het 
aardoppervlak gekeken word en er dus geen rekening gehouden word met bossen en bebouwing. 
Tenslotte is de kaart zoombaar en er is satelliet en kaart weergave beschikbaar. Veel plezier er mee. 

On line bladen 
CQ-PA 
In het december nummer wat hier te lezen is word ondermeer aandacht geschonken aan: Radiokampweek 
2016, RF kits voor de Raspberry Pi, Noodcommunicatie en de bijdrage van DARES in noodsituaties, Zaterdag 

27 februari Elektronica Markt NOV. Oudere nummers van CQ-PA kunt u hier lezen.  

RAZzies 
De januari uitgave van dit maandblad van de RAZ (Radio Amateurs Zoetermeer) is weer uit, deze maand 
aandacht voor: Het Spoetnik project de zender, Opa Vonk: Gyrator, SPOTTO DSB tranceiver en buizen oudion 

Klik hier voor het januari nummer, en klik hier voor eerdere uitgaven. 
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CQ-DATV 
Dit keer staat het januari nummer voor je klaar om te lezen met weer een breed scala aan onderwerpen.  
klik hier voor het januari nummer en klik hier voor eerdere uitgaven.  

 

Eerste website op wereldwijde web 
bestaat 25 jaar  

De eerste website van het moderne internet is 25 jaar 
geleden ontstaan. Het gaat hierbij om de eerste 
website welke is ontwikkeld door de Brit Tim Berners-
Lee, hij was bedenker en grondlegger van het web.  
Op de website staat informatie hoe het wereldwijde 

web kan worden gebruikt. 

De originele pagina is in de loop der tijd veranderd, 
maar er is nog steeds een kopie beschikbaar.  
Deze kopie is afkomstig uit 1992. De eerste website is 

nog te raadplegen. 

Op de pagina kunnen internetgebruikers meer te weten komen over hypertext en technische details voor het 
maken van een eigen pagina. Het was eigenlijk een instructiepagina over het wereldwijde web. Berners-Lee 
was de oprichter van de website, hij wordt gezien als grondlegger van het internet zoals deze nu bestaat. De 
eerste webpagina was alleen te raadplegen voor medewerkers van CERN. In 1991 werd het wereldwijde web 

opengesteld voor de buitenwereld. Het adres van de site is w3.org. Bron: BAR 

Nieuwe foutmelding waarschuwt voor 

overheidscensuur  

Een nieuwe foutmelding, met codenummer 451, informeert 
internetgebruikers wanneer een pagina niet beschikbaar is 
omdat de pagina is geblokkeerd door een overheidsdienst. 

Het initiatief voor de nieuwe foutmelding komt van Tim Bray, een van de medeauteurs van de xml-

webstandaard. Bray diende zijn voorstel drie jaar geleden in, rond de tijd dat er veel versies van torrentsite 
The Pirate Bay werden geblokkeerd in het Verenigd Koninkrijk. 

De code 451 staat voor ‘juridische obstakels’, en moet een duidelijkere uitleg geven wanneer sites worden 
geblokkeerd door de overheid. Voorheen werd in die gevallen vaak de code 403 (verboden toegang) gebruikt. 

Het cijfer 451 is een knipoog naar het boek Fahrenheit 451, een dystopisch sciencefictionboek van de 
Amerikaanse schrijver Ray Bradbury. 

Tot besluit  
Dit was het eerste exemplaar van de nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland, opmerkingen en reacties op 

deze nieuwsbrief, en kopij voor de volgende kun je sturen naar pd0edn@gmail.com 
De volgende nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland zal op of rond 15 januari verschijnen. 
 
Volgende bijeenkomst 

Graag tot ziens op de volgende bijeenkomst zaterdag 23 januari van 10.30 – 14.00 uur. 
DRCC R09-R25 Haarbrug 10-B in Bunschoten. Aanvang 10.30 uur, de koffie is klaar vanaf 10.00 uur.  

Tussen 12.00 en 12.30 uur zal Wout wel weer langs komen met allerlei smaakvolle snacks. 
Op deze bijeenkomst is er volop gelegenheid elkaar een goed 2016 te wensen, en kunnen de deelnemers van 
beide regio’s elkaar beter leren kennen.  
Aanvullingen op deze agenda zullen de deelnemers van R25 /09 indien nodig via e-mail ontvangen.  
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