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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. 

RC mededelingen 
In deze rubriek vind je mededelingen van de (Plv) RC’s van R25 en R09. 
 
Alarmering 

Gerard PDØJEW heeft het idee opgevat om naast de wekelijkse proefalarmering via e-mail dit ook via de 
Whatsapp groep DARES M-NL Alarmering te doen, Dus niet via de andere DARES M-NL Chat groep die 
dus zoals de naam al doet vermoeden bedoeld is als "chat" groep. 
 
De Whatsapp groep DARES M-NL Alarmering wordt alleen voor alarmering bij inzet en / of oefening 
gebruikt. In deze groep dus ook niet reageren op het wekelijks proefalarm.  

Indien noodzakelijk zal deze groep door de (plv) RC's ook gebruikt worden om dringende informatie over 
(nood)situaties in de wereld kenbaar te maken. Dit laatste zal i.o.m. het bestuur plaats vinden. 

Een prima initiatief, mede ook omdat naar aanleiding van de recente internationale oefening Globalset 2015 
geadviseerd word om van meer dan 1 alarmerings methode gebruik te maken. zie het verslag van deze 

oefening in de vorige nieuwsbrief. 

Op maandag 08 februari hebben jullie dus de eerste proefalarmering voor R25 en 09 via e-mail en Whatsapp 
kunnen ontvangen. Mocht er iets niet naar behoren werken of heb je vragen horen we dat graag. 

(Regio) agenda 
In deze agenda worden uitsluitend evenementen opgenomen die in meer of mindere maten iets met DARES te 
maken hebben. Voor een algemene agenda kun je kijken op de evenementen agenda op de VERON website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA 
 

27-02 Regio bijeenkomst 
Onze volgende bijeenkomst is op zaterdag 27 februari van 10.30 tot 14.30 uur. De deur is om 10.00 uur open 
Op deze bijeenkomst zal Hans Vreeswijk PA3GJM een masterclass Winlink verzorgen, Hans zal ook een aantal 
zaken meenemen zodat hij diverse demo’s kan verzorgen. (Als Hans door zijn werkgever naar de andere kant 

van de wereld gestuurd wordt zal deze master class op een ander moment gehouden worden) 
 
02-03 Zend examens  

De inschrijving voor de examens op 02 maart in Nieuwegein is gesloten, de eerstvolgende examens voor de F 
en N registratie worden gehouden op 11 mei in Assen, (beperkt aantal plaatsen) en 27 mei in Vlaardingen, 
meer info op www.radio-examen.nl 
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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. In de vorige uitgave van deze nieuwsbrief is abusievelijk vermeld dat DARES landelijk ook 

met een promo stand aanwezig zou zijn, dit berust op een misverstand.  
Er zal wel een verkoop stand van DARES R09 aanwezig zijn, de opbrengst komt ten goede van deze regio. 
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. 
 
26-03 Regio bijeenkomst 
De bijeenkomst van maart is op zaterdag 26 maart van 10.30 tot 14.30 uur. De deur is om 10.00 uur open. 
Op deze bijeenkomst zal Wim Telkamp PA3DJS een lezing verzorgen over ionogrammen en NVIS propagatie. 
Met een ionogram kun je de frequentie bepalen waarop een NVIS verbinding mogelijk is. Ionogram Dourbes. 

Als er dingen zijn bij dit onderwerp die je in de masterclass behandeld wilt hebben laat  mij dat dan weten, 
Wim PA3DJS kan er dan van te voren rekening mee houden en er aandacht aan besteden 
 
16-04 Landelijke Veiligheidsdag 
Op zaterdag 16 april zal evenals vorig jaar, in Almere  de Landelijke Veiligheidsdag gehouden worden. 

DARES is door de organisatie gevraagd communicatie ondersteuning te leveren bij de diverse demonstraties 
die door de OOV diensten gegeven worden. Meer info volgt binnenkort. 

 
14-05 Landelijke RC bijeenkomst 
Op zaterdag 14 mei zal de halfjaarlijkse landelijke RC bijeenkomst gehouden worden. 
De locatie is niet zoals gebruikelijk het politie bureau in Lelystad maar de brandweer kazerne in Leiden. 

Datum nog niet bekend DARES Deelnemers Weekend 
Er zijn plannen om weer een DARES Deelnemers Weekend  te organiseren, meer info binnenkort in deze 
nieuwsbrief. 
 

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. 

Inkoop 
Log in en ga naar het user menu, klik op inkoop. Hier vind je ondermeer DARES kleding, het TNC-X modem 

en een mastvoet voor onder het autowiel. 

 Nieuwe Ring Core Calculator 
Het onmisbare stuk gereedschap voor de ware knutselaar: de onvolprezen Mini Ring Core 
Calculator. Niet alleen voor het berekenen van ringkernspoeltjes, maar ook voor luchtspoelen en 
resonantiekringen. En nu met nog veel meer uitbreidingen. 

Velen van ons hadden versie 1.2 natuurlijk op de desktop staan, maar inmiddels is versie 1.3.1 al te 

downloaden. Kennelijk had ik al een update gemist medio vorig jaar, want de release 1.3.0 is al van juni 
2015. Maar beter laat dan nooit. De verbeteringen op een rijtje: 

Nieuw in Versie 1.3.1 (2015-12) 
Help-File in het Italiaans toegevoegd. (Met dank aan 

Franco,I2FHW) 

Programma en Help in Tjechisch. (Met dank aan Jara, 
CB) 
Draadlengte berekening nu met draad diameter. 

Nieuw in Versie 1.3.0 (2015-06) 

Implementatie van het programma in een andere 
programmeeromgeving. 
Beschikbaar in vier talen; Italiaans toegevoegd. 
Technische specificaties van meer ferrietkernen 
toegevoegd. 
Extra tool toegevoegd. 
Implementatie van een simpele printfunctie. 

Help bestanden nu beschikbaar in PDF formaat. 
De nauwkeurigheid van de berekeningen is iets 

verbeterd. 

Installatie en gebruik 

Voor de goede orde: Je moet eerst versie 1.3.0 installeren; dat programma staat hier.  
Daarna moet je versie 1.3.1 downloaden (dat is niet het volledige programma, maar een update) en de 

http://radiovlooienmarkt.nl/
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bestanden daarvan moet je in dezelfde directory (map) zetten als waar de bestanden van 1.3.0 stonden. 
Overschrijven dus. De update staat hier Zoals je ziet zijn er wat tooltjes bijgekomen.  
Dat maakt het rekenen bij het zelfbouwen nog eenvoudiger. Ik heb wel het idee dat ik meer zelf moet doen, 

invullen in de 1.2 versie van getallen leverde al meteen een uitkomst op.  
Ik moet nu eerst op => toetsen klikken voordat er wat gebeurt.  
Maar goed, het kan nu veel meer en werkt verder prima. Downloaden dus! Bron: PI4RAZ website 

Verkeersleider voor drones 

Nokia toont op een beurs in Dubai de combinatie van LTE en Mobile Edge Computing 
voor toepassing bij UAV's (drones). Nokia's Unmanned Aerial Vehicle Traffic 
Management (UTM) is ontwikkeld om in stedelijk gebied op een veilige manier te laten 
vliegen, met drones voorzien van GPS en LTE radio. 

In de Mobile Edge (base stations gecombineerd met servers) wordt het 'luchtruim' in de gaten gehouden.  

De software in de base stations verzamelt de telemetrie, wijst routes toe en kan ook dynamisch een 
gebiedsverbod instellen. Nokia is in Dubai voor de UAE Drones for Good Awards. Nokia verwacht drones in te 
kunnen zetten om (small) cells makkelijker te kunnen plannen, maar ziet ook toepassingen ontstaan in tal 

van industriële en maatschappelijke sectoren. Bron: Hamnieuws.nl 
 

Redacteuren gezocht voor Hamnieuws 

Omdat deze nieuwsbrief regelmatig artikelen van 
Hamnieuws overneemt (met bronvermelding natuurlijk) 
plaatsen we ook graag onderstaande oproep. 
 
Hamnieuws 3 jaar oud 

Over enkele maanden bestaat www.hamnieuws.nl drie jaar. Om ook de komende drie jaar door te gaan, 
zoeken we redacteuren die hun bijdrage willen leveren.  
Te denken valt aan een nieuw onderdeel dat zich richt op ‘Zelfbouw 2.0’, waarbij eenvoudige projecten 
worden besproken op basis van Arduino en/of Raspberry Pi, of de bekende 15-euro VHF/UHF modules van de 
Tsjechische webwinkel. 

Het gaat dus specifiek om projecten tot 50 euro die voor een ieder te bouwen zijn. Eenvoudig, betaalbaar en 

toegankelijk. Interesse om 2-wekelijks een artikel te schrijven? Neem contact op met de redactie van 
Hamnieuws. 

De verbeterde RTL-SDR stick  

Enkele jaren geleden werd de RTL-SDR uitgevonden. Met custom firmware 
was het mogelijk om een DVB-T (digitenne) ontvanger voor de computer te 
gebruiken als breedbandige SDR voor frequenties tussen de 24 en 1766 MHz 
(~13 – 1864 MHz met experimentele drivers) met een bandbreedte van 

ongeveer 2 MHz. 

Een wereld ging open voor zendamateurs die voor het bedrag van 20 euro opeens allerlei nieuwe 
mogelijkheden kregen.  
In een rap tempo werden diverse applicaties ontwikkeld en was het mogelijk om D-Star en DMR te decoderen. 

Maar niet alleen zendamateurs ontdekte de budget SDR. Een heel nieuwe doelgroep werd opeens bereikt. 

Denk aan hackers (niet te verwarren met crackers) en geïnteresseerden in elektronica, die voorheen nog 
weinig tot niets wisten van onze hobby.  
Enkelen van hen hebben inmiddels examen gedaan en de licentie op zak. Binnen en buiten Nederland. 

Inmiddels hebben de mensen achter de website rtl-sdr.com een eigen variant ontwikkeld. Deze is voorzien 
van de meest recente 820T2 tuner, beschikt over een 1 ppm TXCO, zit in een metalen behuizing en heeft een 

SMA-aansluiting voor de antenne. Er worden betere componenten gebruikt met lagere toleranties, en passieve 
koeling is ingebouwd voor frequenties boven de 1.000 Mhz. Kleine aanpassingen, die de RTL-stick niet veel in 
prijs doen laten stijgen. Voor $19,95 gaat deze over de toonbank. 

De eerste batch was binnen enkele dagen volledig uitverkocht. Inmiddels is de 2e batch zo goed als gereed. 

Vanaf 11 februari a.s. wordt deze batch uitgeleverd vanaf de Chinese fabrikant. 
Meer informatie over de RTL-SDR 2.0 is te vinden op de website RTL-SDR.com. Bron: Hamnieuws.nl 

Opruimactie oude IP-allocaties 

Twee jaar geleden heeft Rob (PE1CHL) geprobeerd alle houders van een IP adres in Nederland  
te benaderen in verband met de wens om de registraties op te schonen als ze niet meer gebruikt worden 
en er in de toekomst ook geen gebruik meer voorzien wordt. 
Dit bericht is hier nog te vinden:  http://pe1chl.nl.eu.org/hosts/mailing.txt 

De vernieuwde RTL-SDR stick 
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Een aantal mensen heeft toen gemeld dat ze hun adres wilden houden, een aantal heeft het laten vervallen, 
maar het overgrote deel heeft hij niet kunnen bereiken. 

Nu is de volgende fase voor deze opruimactie actie ingegaan.  Rob heb alle regels in de hosts file voorzien van 

een datum waarop er met de betreffende amateur voor het laatst contact is geweest over de registratie, voor 
zover bekend.  Je kunt deze file hier vinden: http://pe1chl.nl.eu.org/hosts/hosts.137 

Als die datum voor jou meer dan 6 jaar geleden is (dus voor 2010), en je wilt je adres nog houden, dan moet 
je een mail sturen naar pe1chl@amsat.org met vermelding van je call. Als je 2 jaar geleden al gereageerd 
hebt staat als het goed is die datum erbij en hoef je nu niet te reageren. 

Over een maand zullen alle registraties van voor 2010 waar dan nog geen herbevestiging van ontvangen is, 
worden verwijderd.   Het blijft dan altijd nog wel mogelijk om je registratie terug te vragen, de oude gegevens 
blijven bewaard.  Dus als je later nog wat met HAMNET wilt gaan doen kun je altijd mailen en je oude 
adressen terug vragen. Rob PE1CHL Bron: Hamnieuws.nl 
 

‘De Meldkamer’ bij SBS6 
Nieuw realityprogramma wekelijks te zien vanaf zondag 
28 februari om 20:30 uur op SBS6. 
Vanaf 28 februari komt SBS6 met het nieuwe realityprogramma 
De Meldkamer. Het programma geeft de kijker een kijkje achter 

de schermen in de wereld van politiemeldingen en de meldkamer. 

"Er komen zeer uiteenlopende meldingen binnen zoals 
gewelddadige overvallen, mishandeling, straatroof en inbraak. 
Met behulp van cameratoezicht en verborgen camerabeelden 

probeert de politie de criminelen op te pakken, voordat het echt 
uit de hand loopt." aldus SBS6. 

Met behulp van de burgers, cameratoezicht, de politiehelikopters en de agenten op straat maakt de politie 
jacht op criminelen. De meldkamers handelen dagelijks honderden 112-meldingen af die er binnenkomen. 
Hier krijgen zij te maken met de meest heftige situaties en bijbehorende emoties. 

Bron: hulpverlening.nl  

RIVM: verband straling en gezondheid niet eenduidig 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de resultaten van een 
onderzoek naar de mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische straling op 
de gezondheid van werknemers gepubliceerd. 

 
Volgens de onderzoekers is er op basis van de huidige kennis geen eenduidig antwoord op de vraag of er een 
verband is tussen de effecten van de straling op de gezondheid van mensen.   

Zo zijn er volgens het RIVM aanwijzingen dat er een verband is tussen (laagfrequente) 
elektromagnetische velden en de mate waarin de zenuwziekte ALS voorkomt. Maar het is 
niet duidelijk of deze velden de daadwerkelijke oorzaak zijn of andere factoren op de 
werkplek, zoals chemische stoffen of elektrische schokken. Wat betreft andere mogelijke 
gevolgen, zoals ziekten van het zenuwstelsel, dementie of MS, spreken studies elkaar 

tegen of is er nog te weinig onderzoek gedaan. Dit geldt ook voor verschillende vormen 
van kanker. 

Het ministerie van Sociale Zaken had het RIVM opdracht gegeven tot het onderzoek ter voorbereiding van 
nieuwe wetgeving in het Arbeidsomstandighedenbesluit.  

Deze gaat in juli van dit jaar in ter implementatie van de Europese richtlijn over werknemers en 
elektromagnetische velden en moet werknemers hier beter tegen beschermen.  
Deze richtlijn ziet op de directe gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, omdat er geen 
wetenschappelijk bewijs is voor effecten op de lange termijn. Het ministerie wilde deze stelling onderbouwd 
zien. 

Het rapport is daarnaast bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden te informeren 
over de stand van de wetenschap en om hen in staat te stellen om te bepalen of nader onderzoek 
noodzakelijk is.  
Het RIVM zegt de ontwikkelingen op dit onderzoeksgebied te zullen blijven volgen.  

De nieuwe wetgeving ziet dus alleen op de directe effecten van elektromagnetische velden op werknemers. 
Deze komen onder meer voor bij antenne-installaties.  
Voorbeelden van effecten zijn prikkeling van de zenuwen of opwarming van organen. Bron: PI4RAZ website 

Een 112 meldkamer, hier de meldkamer Haaglanden 
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Nieuw onderkomen voor VERON Utrecht  

In nummer 11 van 2015 van de R09-Utrecht nieuwsbrief klik brachten we het nieuws dat de VERON afdeling 

centrum dakloos dreigde te worden, ze moesten na 40 jaar hun geliefde fort aan de Gageldijk verlaten. 

 
In het voorjaar van 2016 zou het doek definitief vallen en moest de gehuurde ruimte in fort de Gagel terug 
gegeven worden aan de gemeente Utrecht die er andere plannen mee heeft. 
In de afgelopen periode is door het bestuur keihard gewerkt om een ander onderkomen te vinden,  Het 
bestuur heeft de afgelopen tijd heel veel locaties bezocht, maar velen zijn afgevallen omdat deze te duur 
waren of niet centraal genoeg lagen. maar gelukkig werden al deze inspanningen uiteindelijk toch beloond.  
Bij scouting groep PeKa 18 was er echter al snel een goede match. “Op 6 februari kwam het verlossende  

telefoontje, dat in de vergadering van de overkoepelende groep besloten was akkoord te gaan met de verhuur 
van genoemde ruimten aan VERON Centrum”, zo laat de secretaris van de afdeling centrum weten. 
De VERON afdeling A08/Centrum (Utrecht) heeft dus gelukkig een nieuw onderkomen gevonden.  
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die dinsdag 09 februari gehouden werd op Fort de Gagel 
gingen de leden unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur. 
 

De vereniging zal medio dit jaar gaan verhuizen naar het gebouw van scouting groep PeKa 18 aan de 
Daalseweg 148 in Utrecht Zuilen. Tegen een alleszins redelijke huurprijs krijgen ze de beschikking over een 

afsluitbare ruimte op de 1e verdieping van het gebouw geschikt om een shack in te huisvesten.  
Verder kunnen ze gebruik maken van de bar en is er buiten voldoende ruimte voor antennebouw.  
Ook kunnen ze, uiteraard in goed overleg met de scoutinggroep, gebruik maken van een vergader / lesruimte.  
Ga hier naar de website van PeKa 18  
Begin maart zal het bestuur zaken contractueel afwikkelen. 

“Er staat ons nog heel wat werk te wachten, niet alleen op de nieuwe locatie, maar ook op de oude.  
Fort de Gagel moet eind juli, mogelijk eind augustus schoon worden opgeleverd”, vertelt voorzitter Michel 
(PA4MIC), die ieder lid dan ook oproept om mee te helpen en hand- en spandiensten te verrichten. 

Beste SAQ uitzending ooit  

De kerstuitzending van de Zweedse ultra-
langegolfzender SAQ van 24 december 

2015 lijkt de beste te zijn sinds vele jaren. 

Een goed afgestemde zender in combinatie 
met gunstige weersomstandigheden en 
weinig achtergrondruis leidde tot een 
record aantal luisterrapporten van over de 
hele wereld. . Het uiteindelijke 
totaaloverzicht van de luisterrapporten 

bevat zo'n 400 QSL rapporten  
 

De meest afgelegen luisteraar was Michel Delmarle / FR5ZX op Reunion Island, zo'n 9.500km hemelsbreed 
van Grimeton in Zweden, die een RST 529 rapport gaf. SAQ werd ook ongewoon hard ontvangen in Wasilla, 
Alaska, en op nog veel meer locaties Amerika, in Rusland en in veel Europese landen. 

Het meest bijzondere QSL rapport kwam van een groep van 12 Duitse radio amateurs (DB1AI, DJ1WF, 
DC5OS, DO1OFR, DL3OMK, DJ8MP, DL1IMM, DK4OS, DL6OCA, DJ5FK, DL9AV), onder aanvoering van Carlo 
Struß (DL7CSX) die tevens een link met foto's stuurde van hun ontvangstavonturen. 

Grimeton een keer bezoeken? zeker de moeite waard, en goed nieuws: tegenwoordig kan je ook een virtueel 

bezoek brengen aan deze bijzondere locatie. 
Wie deze uitzendingen een keer wil beluisteren maar geen langegolf ontvanger heeft kan het ontwerp hier 
boven gebruiken om een converter te bouwen. Klik hier voor de website met een bouwbeschrijving. 

Daalseweg 148 

Street view afbeelding van de ingang van het scouting gebouw van PeKa 18  Foto van het gebouw en de omgeving, genoeg ruimte voor antennes 

De hal waar de langegolfzender opgesteld staat 
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Repeaternieuws 

In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge 2 meter en 70 cm repeaters, dit omdat deze repeaters 
in geval van nood een belangrijke schakel in de (nood)verbindingen kunnen vormen. 

PI2NOS krijgt een ontvanger in Breda 

Vanmiddag is er een extra ontvanger voor de bovenregionale repeaters PI2NOS en PI3UTR geactiveerd.  
Deze staat in Breda op een hoogte van ruim 120 meter. Daarmee krijgt west Brabant ook goede dekking voor 
de beide repeaters, al was mobiel werken al wel mogelijk vanaf het snelwegennet rondom de stad. 

Deze nieuwe ontvanger in Breda is de 17e ontvanger voor het bovenregionale netwerk van PI2NOS. 
Meer informatie over PI2NOS en PI3UTR is te vinden op de website hobbyscoop.nl. 

Bovenregionale ontvangers in Eindhoven verplaatst  

De ontvangers voor PI2NOS en PI3UTR in Eindhoven zijn vandaag verplaatst.  
Voorheen stonden deze opgesteld in Tongelre, maar op deze locatie ontstond intermodulatie.  
Als tijdelijke oplossing was het squelchniveau van de ontvanger omhoog gezet, zodat de overlast op het 
bovenregionale netwerk beperkt werd. 

De beheerders hebben op 12 februari een andere ontvanger geplaatst op de Croy langs snelweg A2 aan de 
westkant van de stad. Daarmee krijgt Zuid-Oost Brabant weer de beschikking over een ontvanger voor de 
bovenregionale repeaters. 

PI3UTR en PI2NOS ontvanger in Coevorden 
Het zuidoosten van Drenthe kampte al enige tijd met het probleem dat PI2NOS niet goed bereikbaar was.  

Dit werd veroorzaakt door het plotselinge verdwijnen van onze ontvangstantenne in Hoogersmilde.  
Als noodoplossing is in Hoogersmilde daarom een antenne in gebruik die noodgedwongen binnen, achter een 
raam staat aan de noordzijde van de toren, alles behalve ideaal dus.  
Alhoewel een oplossing gezocht wordt bestond tegelijk ook de wens om in Zuidoost Drenthe een betere 
toegang te krijgen voor PI2NOS; daar is per vandaag een oplossing voor gekomen. 

Een helpende hand komt uit Coevorden waar de DMR repeater PI1CVD gehost wordt door Auk, PDØADC.  
Hobbyscoop experimenteerde al eerder samen met onder meer Auk met System Fusion repeaters die echter 
voorlopig in de ijskast gezet zijn in afwachting van nieuwe mogelijkheden voor een vergunning.  

PI1CVD beschikt over een mooie antennemast aan de noordoost zijde van Coevorden en daar was nog een 
prachtige plek beschikbaar voor een extra bovenregionale ontvanger voor zowel PI3UTR als ook PI2NOS.  
Zo gezegd zo gedaan, vanmiddag is de nieuwe ontvanger geactiveerd zodat de toegang in Noord Nederland 

verder verbeterd is, de eerste resultaten zijn zeer bemoedigend.  
Zoals gezegd is ook PI3UTR nu voorzien van een ontvanger op dezelfde locatie.  

Wie de volgende keer mee wil luisteren maar geen ontvanger heeft voor 17.2KHz. kan deze converter bouwen. 

 

http://www.hamnieuws.nl/pi2nos-krijgt-een-ontvanger-in-breda/
http://www.hobbyscoop.nl/
http://www.hobbyscoop.nl/2016/pi3utr-en-pi2nos-ontvanger-in-coevorden/


Zoals gezegd is ook PI3UTR nu voorzien van een ontvanger op dezelfde lokatie. De 
toegevoegde waarde is op dit moment nog nihil; PI3UTR is op dit moment slechts 
beperkt QRV vanuit Goes en Hilversum. Het primaire opstelpunt van deze 

bovenregionale 2-meter repeater in IJsselstein is op dit moment niet actief vanwege de 
omvangrijke verhuizing en verbouwing aldaar. Mede hierdoor is PI3UTR nog niet 
ontsloten in het noorden van Nederland. Alhoewel het nog wel een aanzienlijke tijd zal 

duren voor PI3UTR ook goed te ontvangen zal zijn in Noord Nederland is met de 
voorbereidingen hiertoe al wel een aanvang gemaakt, de ontvanger in Coevorden 
maakt hier onderdeel van uit.  
Een hartelijk dankjewel gaat uit naar Auk, PDØADC die de locatie faciliteert. 

Overigens is momenteel de PI2NOS ontvanger in Eindhoven defect, zo constateerden 
we afgelopen weekend. Dit was al eerder te lezen op onze website.  
Het is de bedoeling dat deze tegen het einde van deze week gerepareerd zal zijn.  
Dit is tevens het moment om te onderzoeken of de inter-modulatie problemen met 
gebruikers van PI2EHV. De Eindhovense 70cm repeater ontvangt slechts 25kHz lager 
dan PI2NOS, zendamateurs in de directe omgeving van Eindhoven Tongelre zijn in 

enkele gevallen onbedoeld op de PI2NOS ontvanger waarneembaar als gevolg van 

intermodulatie met de sterke signalen van Digitenne, dat zich in dezelfde mast bevindt. 
Bron: Hobbyscoop.nl 

Technical Notes door Jan PA7O en Gerard PDØJEW 

Deze keer een testverslag over RMSexpress en Pactor. 
 
Afgelopen weekend hebben Gerard PDØJEW en Jan PA7O een 
Pactor test gedaan om te bepalen of met een snelle opzet van 
een eenvoudige antenne (afb. 1) bij Jan PA7O in Kortenhoef 

een P2P (point to point) verbinding met een vast punt (FD-3 
antenne bij Gerard PDØJEW te Soest) Pactor verbinding 
mogelijk is. 

De test bestond uit 2 onderdelen: 

1- Point to Point tussen Soest en Kortenhoef op 40 meter 

2- Vanuit zowel Kortenhoef en Soest onafhankelijk van elkaar 
testen met beschikbare HF RMSen in Europa op 40 meter. 

Specs. bij Jan PA7O. 
Trx: Yeasu FT857,  

Endfed-antenne (van Chameleon Antennas USA) (afb. 1) 
LDG Antennetuner 
Power: 20Watt,,  
Pactormodem: SCS-PTC II-pro (Pactor 3 licentie) 

Specs. bij Gerard PDØJEW 

Trx: Yeasu FT857,  
FD-3 antenne stralend oost-west,  
Pactor modem Pinoak (vermoedelijk in licentie gemaakt van 

SCS-PTC II)  
De P2P test met 
Gerard verliep goed, 

ook het versturen 
van bijlagen m.b.v. 
RMS-Expres /Pactor 
mode (Pactor3) 
kwamen zonder 
fouten binnen.  

 
Na het afronden van 
deze geslaagde test 
zijn wij afzonderlijk 

verder gaan testen 

om te kijken of met 
beperkt vermogen 
Europese HF RMS 
stations te werken 
zijn. 

De 30m. hoge mast van Auk 
PDØADC in Coevorden met  
antennes voor PI2NOS en 
PI3UTR 

Afb. 1 De eenvoudige antenne bij Jan PA7O 

Afb. 2 Het Pactor 3 modem van Gerard 

Afb. 1 1De eenvoudige end-fed antenne van Jan PA7O 

Hierboven de door Jan PA7O uitgevoerde tests met 
resultaten  

 

http://www.hobbyscoop.nl/2016/pi3utr-en-pi2nos-ontvanger-in-coevorden/


Conclusie 
Het gebruik van 
Pactor is een protocol 

wat naar de mening 
van Jan en Gerard 
een serieus 

communicatiemiddel 
is om bij 
noodcommunicatie 
ingezet te kunnen 
worden.  
Enig nadeel zijn de 

prijzige modems van 
SCS-PTC. 
 
De redactie bedankt 
Gerard en Jan voor 

hun bijdrage en kijkt 
met belangstelling uit 

naar de volgende in 
de rubriek Technical 

Notes  
 

Online bladen 
DKARS magazine 
Het februari nummer staat weer online met dit keer 50 pagina’s informatie en interessante artikelen, o.a.   
Veel nieuws van het Scoop Hobbyfonds!, A quick look at Peppermint Six: Linux with a small footprint, How to 
get rid of your prototype board, VHF/UHF/SHF nieuws, Patch kastjes voor audio en video, Zelf frontjes maken, 
Red Pitaya SDR Transceiver (deel2) en WSPR & the Ultimate3. Klik hier voor het februari nummer en hier voor 
oudere uitgaven. 

DARES R09 is op zoek naar……  

Voor onze verkoop kraam op de radio onderdelen markt in Rosmalen zijn we op zoek naar mensen die samen 
met Wim PE1PME en Wim PDØEDN de kraam willen bemannen. Je hoeft natuurlijk geen uren te staan, als je 

een uurtje tijd hebt zijn we daar ook al blij mee. Als genoeg mensen hiertoe bereid zijn hebben we allemaal 
de gelegenheid om ook nog een rondje over de markt te maken.  

Spullen voor de verkoop 
Verder zijn we op zoek naar materialen die we op de markt kunnen verkopen, deze moeten natuurlijk wel iets 

te maken hebben met de hobby en als iets kapot is dit wel vermelden, we willen geen troep verkopen, de 
opbrengst zal volledig ten goede komen van DARES R09-Utrecht. Als je spullen hebt die je beschikbaar wilt 
stellen kun je die op de bijeenkomst van 27 februari meenemen naar Bunschoten.  
Als je zelf ook wat van de opbrengst wil hebben kan dat ook, geef dat bedrag door als je het betreffende item 
inlevert, alles wat het meer opbrengt is voor onze regio. Niet verkochte spullen krijg je natuurlijk terug. 
Voor de website van de radio amateur markt klik je hier  

Tot besluit  
Dit was weer een uitgave 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 01 maart verschijnen. 
 

Volgende bijeenkomst 
Graag tot ziens op de volgende bijeenkomst, zaterdag 27 februari 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. 
Zonder afmelding rekenen we op je komst. 
Op deze bijeenkomst zal Hans Vreeswijk PA3GJM een masterclass Winlink verzorgen, Hans zal ook een aantal 
zaken meenemen zodat hij diverse demo’s kan verzorgen. (Als Hans door zijn werkgever naar de andere kant 
van de wereld gestuurd wordt zal deze master class op een ander moment gehouden worden. 

 

 

Log van de verbindingssessie van 13-02-2016 met het RMS in Slovenië op HF met pactor. 
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