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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 en belangstellenden.
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 RC’s van R25 en R09
DARES M-NL feliciteert alle geslaagden
Op woensdag 2 maart zijn in Nieuwegein examens gehouden voor de N en F registratie, het percentage
geslaagden was deze keer erg hoog te noemen.
In totaal werden er 136 examens afgenomen, een record sinds 2008. Het N examen telde 78 deelnemers,
waarvan er 73 zijn geslaagd (93,6 %). Voor het F examen waren 58 deelnemers, waarvan er 36 slaagden
(62,1 %). Namens de (Plv.)RC’s van DARES M-NL alle geslaagden van harte gefeliciteerd.
Ook ikzelf behoorde tot de 62,1% dit betekend dat ik voortaan als PA4WK door het amateur leven zal gaan.
Ik heb via mail en whats app al van vele mensen de felicitaties mogen ontvangen, hartelijk dank hiervoor.

Van samenwerken tot samengaan
In deze regelmatig terugkerende rubriek vind je verslagen van bijeenkomsten en andere informatie die te
maken heeft met de samenwerking en samengaan van beide regio’s.
Veiligheidsdag Almere
Op uitnodiging van de organisatie van de veiligheidsdag Almere op zaterdag 16
april 2016 neemt DARES actief deel aan deze dag.
DARES Midden-Nederland zorgt voor noodcommunicatie bij het onderdeel
watersnood in Flevoland, waarbij Dares zeker dit jaar "in the picture" zal staan.
Op deze dag hebben we de beschikking over 2 tenten die bemand moeten worden.
We denken aan 4 personen per tent.
Voor de nodige aflossing zijn wij op zoek naar DARES deelnemers uit andere regio's
(bijv. een SIGCO team).
In de eerste week van maart zijn naar de DARES deelnemers Midden-Nederland en
naar de overige deelnemers in het land de aanmeld formulieren verstuurd.
De inschrijvingvoor regio en landelijke deelnemers is donderdag 10 maart gesloten.
De organisatoren namens DARES, Gerard PDØJEW en Jan PA7O geven aan dat de
samenwerking en overleg met de organisatie van het evenement prima verloopt.

Bijeenkomst van 26 maart
Wim Telkamp PA3DJS zal een lezing houden met als titel
‘over ionogrammen en NVIS’
Naast jullie eigen vragen zul je in ieder geval antwoord krijgen op:
Wat is een ionogram, waar kan ik die vinden en wat voor informatie
kun ik er uit halen?
Wat is op moment X de best bruikbare band voor NVIS verbindingen?
Hoe kan ik een goede NVIS antenne opstellen onder slechte
omstandigheden, dus bijv. boven zandgrond o.i.d?
Wat is een goede antenne hoogte en wat is nog een redelijke
compromis zonder heel veel in te leveren op het rendement?
Wat voor soort antennes kan ik gebruiken voor NVIS propagatie?
Voorbeeld van een ionogram.
Klik op het plaatje voor een realtime weergave

Wim heeft al eerder een lezing voor ons verzorgd, klik dus we weten
zeker dat het een zeer interessante bijeenkomst gaat worden.

Belangstellenden en DARES deelnemers van buiten Midden-Nederland zijn bij ons altijd welkom, maar laat het
in dit geval in verband met de beschikbare ruimte wel even weten als je wil komen, klik

(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
19 maart
Landelijke radio markt, Autotron Rosmalen
Op zaterdag 19 maart zal weer de jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen
gehouden worden. In één van de vorige uitgaven 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 maart
Regio bijeenkomst
Op zaterdag 26 maart zal Wim Telkamp PA3DJS een interessante lezing houden over ionogrammen en NVIS
propagatie. De deur gaat om 10.00 uur open direct daarna begint de koffie door te lopen, we beginnen om
10.30 uur, en denken om ongeveer 14.30 uur te stoppen. Zie ook in de vorige nieuwsbrief ‘Over ionogrammen
en NVIS’ en het artikel hier boven ‘bijeenkomst 26 maart’
16 april
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. Zie ook in deze nieuwsbrief ‘van samenwerken tot samen gaan’
Meer info volgt binnenkort.
11 en 27 mei
F en N examens
De eerstvolgende examens voor de F en N registratie worden gehouden op 11 mei in Assen, (Aanmelding
gesloten) 27 mei in Vlaardingen, 7 september in Veldhoven (aanmelding gaat rond 28 april open)
en 2 november in Nieuwegein (aanmelding gaat rond 10 augustus open) aanmelden of meer info op
www.radio-examen.nl
14 mei
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.
Datum nog niet bekend
SIGCO dag
Er zijn plannen om een dag te organiseren speciaal voor SIGCO training en informatie, meer info binnenkort.

Online bladen
DKARS Magazine
Het 43 pagina’s dikke maart nummer staat weer on line met o.a. de volgende onderwerpen:
- We hebben een nieuwe DKARS voorzitter!
- Een symmetrische antennestroommeter
- Veel VHF/UHF/SHF en EME nieuws
- Red Pitaya SDR Transceiver (deel 3)
- KiCad – A free, multi-platform software suite for designing schematics and PCB’s
- Het DKARS Radio-amateurpanel
- How High should my Dipole be?
Klik hier voor het maart nummer en hier voor oudere uitgaven.

Repeater nieuws
In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge spraakrepeaters, dit omdat deze repeaters in geval van
nood een belangrijke schakel in de (nood)verbindingen kunnen vormen.

Een indicatie van het stralingspatroon van HAMNET in Amsterdam

HAMNET in Amsterdam
Delen van Amsterdam hebben sinds kort de
beschikking over HAMNET. In Amsterdam West
(Osdorp) heeft Peter (PA3PM) een antenne
geplaatst.
Deze antenne heeft een openingshoek van 90º en
130º als hoofdstraalrichting. Er wordt zowel gebruik
gemaakt van horizontale als verticale polarisatie.
De antenne staat op circa 55 meter hoogte.
Verbinding maken kan uitsluitend op de 5 GHz band.
De bandbreedte is beperkt tot 10 MHz.
Vanuit Amsterdam West, Zuid en delen van
Amstelveen moet een verbinding mogelijk zijn. Een
indicatie van het stralingspatroon is in onderstaande
afbeelding weergegeven. Ook Novice amateurs
kunnen een verbinding maken, omdat gebruik
gemaakt wordt van ISM-frequenties (maximaal
vermogen 1 Watt EIRP, DFS aan). Een
zichtverbinding is absoluut noodzakelijk op 5 GHz.
Meer info: HAMNET.nl. Bron: Hamnieuws.nl

Defensie maakt direct verbindingen met amateurs
De dit jaar op zaterdag 14 mei gehouden Amerikaanse Armed Forces Day Crossband Communication Test,
krijgt een bijzonder tintje: een aantal militaire stations zal de gezamenlijk toegewezen kanalen op 60 meter
gebruiken om direct verbinding te maken met amateurstations op deze band.
Armed Forces Day bericht
Dit jaar zal een select aantal militaire stations crossband Automatic Link
Establishment (2G ALE) communicatie gebruiken, alsmede MIL-STD Serial
PSK, voor het verzenden van het Armed Forces Day bericht van de
staatssecretaris van defensie.
Armed Forces Day 2016 is eigenlijk op zaterdag 21 mei, maar het radio
event wordt een week eerder gehouden om een conflict met de Dayton
Hamvention, die van 20-22 mei gehouden wordt, te voorkomen.
Verbinding met amateurstations
De jaarlijkse Armed Forces Day Communication Test is de gelegenheid om te
oefenen in tweeweg verbindingen tussen amateurstations en militaire
stations, met gebruik van een verscheidenheid aan modes, waaronder SSB
en CW maar ook digitale modes.
Het jaarlijkse event geeft deelnemers — waaronder ook luisterstations
(SWLs) — de kans om hun technische vaardigheden te demonstreren, en
erkenning te verwerven van de militaire radio stations.

Amerikaanse verbindingsdienst QRV op 60m

QSL kaart
Voor alle stations die verbinding maken met een militair station is een QSL
kaart beschikbaar. Het leger, de luchtmacht, de marine, het Korps Mariniers
en de Kustwacht co-sponsoren het geheel, waarbij militaire stations zenden
op militaire frequenties en luisteren op Amateur Radio banden.
Amateur Radio stations en korte golf luisteraars die geïnteresseerd zijn in het

ontvangen van de MIL-STD Serial PSK mode kunnen het desbetreffende programma downloaden: MS-DMT.
Meer info
Alle details van de Armed Forces Day radio activiteiten van dit jaar — inclusief stations, frequenties, tijden en
modes — worden vanaf 12 april gepubliceerd op de ARRL website en op de MARS Facebook pagina van het
Amerikaanse leger. Bron: PI4RAZ.nl
Zou het niet geweldig zijn als we in Nederland ook zo iets voor elkaar kunnen krijgen? Bij elkaar in de keuken
kijken om zodoende van elkaar te leren.
PAØØNEWS: iedere week vrijdagavond om 22.30 lokale
tijd op 145,575 (PI3UTR). Daily Minutes: iedere avond
om 19.00 op PI2NOS met iedere ochtend om 10.30 uur
een herhaling van de voorgaande avond.
Kijk ook eens op de website http://www.pa0ete.nl

Raspberry Pi 3 is uit
Vier jaar geleden, op 29 februari 2012, werd de eerste
256MB Raspberry Pi Model B op de markt gebracht.
Sindsdien zijn er 8 miljoen verscheept, inclusief 3
miljoen Raspberry Pi 2 modellen, waarmee het de best
verkochte Engelse computer ooit is. En nu is er de Raspberry Pi 3.
Raspberry Pi 3 is nu te koop voor $35 (en dat is net zoveel als de
Raspberry Pi 2 kost), en heeft:
- Een 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (~10x sneller
dan de Raspberry Pi 1)
- Geïntegreerde 802.11n wireless LAN en Bluetooth 4.1
- Volledig compatibel met Raspberry Pi 1 en 2
Voor meer informatie, zie het Raspberry blog

De nieuwe Raspberry PI 3 is uit voor slechts $35.=

Elektrische auto's rijdende stoorzenders
Als onbedoeld gevolg van de storing die twee populaire
energie-efficiënte auto's van BMW en Tesla op de AM
omroepband veroorzaken, hebben deze merken besloten om
de AM-band niet meer te ondersteunen in hun boordradio's.
(Paart achter de wagen spannen?)

Zowel rijdend als tijdens het opladen kan flinke storing ontstaan

Frequentie omvormer oorzaak
Deze van oplaadbare batterijen voorziene voertuigen hebben
een elektrische motor met een frequentie-omvormer die stoort
op de AM-omroepbanden (en dus waarschijnlijk ook op 160m);
een band die toch al gevoelig is voor dat soort storingen (zoals
schakelende voedingen e.d.)
Maar er is een voorlopige oplossing: AM omroep stations
kunnen gestreamd worden via het internet waar deze auto's
aan boord in voorzien.

Oplossingen
Intussen werkt een team van ingenieurs, die aan de kant staan van de trouwe AM-luisteraars, aan een
technische oplossing die zou kunnen bestaan uit afgeschermde bekabeling en het isoleren van de motor.
Anders dan in Nederland wordt in Amerika AM nog volop beluisterd; niet in de laatste plaats omdat het veel
verder reikt dan FM-zenders, in het bijzonder in heuvelachtig terrein waar na de eerste bocht de FM ontvangst
verdwenen is. Wat we uit dit verhaal kunnen afleiden is dat elektrische auto's dus kunnen bijdragen aan de
stoornevel in dichtbevolkte gebieden.
De vraag is ook wat de omvormers doen die de energie in de accu's stopt, zoals bij de laadpalen gebeurt. Want
ook daar zullen frequentieomvormers toegepast worden.
Wie weet heeft je buurman 's-nachts zo'n stoorzender onder je antenne staan als jij eens lekker van de hobby
wil genieten... Bron: PI4RAZ.nl

NBEMS (fldigi + flarq)

(door Foeke PA3FNT)

Narrow Band Emergency Messaging Software ( NBEMS ) is een Open Source software suite die het voor radio
amateurs mogelijk maakt om op een betrouwbare wijze digitale berichten te verzenden.

Met behulp van vrijwel elke computer (Windows , Mac en Linux) en een analoge radio kan
met NBEMS digitale communicatie worden verricht zonder dat er een speciale digitale
infrastructuur of een gespecialiseerd modem noodzakelijk is. NBEMS werkt op zowel VHF /
UHF FM en op HF in enkel-zijband.
NBEMS bestaat uit een aantal programma's die aan elkaar gekoppeld worden.
Met behulp van FLDIGI wordt de verbinding opgezet en het gebruikte protocol gekozen.
Het programma FLARQ (FL ARQ) zorgt voor de correctheid van de informatie die wordt
verwonden. In het programma FLMSG zijn formulieren beschikbaar die gebruikt kunnen
worden binnen de emergency communicatie. NBEMS is de standaard aan het worden
binnen de digitale emcomm communicatie.

Foeke PA3FNT met een
analoge portofoon

Wat het je nodig?
Een computer met Windows, Linux of Mac kan gebruikt worden om deel te nemen aan
NBEMS. De software is op het internet te vinden.

Daarnaast heb je een koppeling nodig met de radio. Dit kan een eenvoudige digitale interface zijn die het audio
tussen zendontvanger en PC verzorgt en de PTT schakelt.
Ook de wat duurdere kastjes van bv signalink e.d. zijn hiervoor geschikt.
Met zo'n koppeling kun je gebruik maken van alle geluidskaart modes zoals psk, fax. Rtty, sstv, enz.
Rapport DARES digitale werkgroep
In de eerste DARES digitale werkgroep is NBEMS ook aangewezen als een fallback optie indien Winlink niet
beschikbaar is. Hieronder een passage uit dit rapport:

‘Alhoewel de werkgroep een andere keuze heeft gemaakt wordt NBEMS gezien als fallback mogelijkheid.
NBEMS kan als back-up systeem gebruikt worden indien alleen point-to-point gewerkt kan worden en er geen
gebruik gemaakt kan worden van bestaande Winlink infrastructuur (RMS Gateway) . Voordeel is dat het PSK
protocol erg gangbaar is in de amateur wereld en dat de kosten om NBEMS te gebruiken erg laag zijn.
Een laptop met geluidskaart gekoppeld aan een transceiver is voldoende om NBEMS te kunnen gebruiken’
Handleiding
Op de DARES website van Regio 25 en 14 staat een (oude) handleiding over de installatie van NBEMS.
http://r25.dares.nl/nbems.html
Sla hierbij het laatste deel van de installatie over het gebruik van de email client Sylpheed over.
NBEMS heeft inmiddels een eigen omgeving om formulieren t.b.v. emergency communicatie af te handelen.
Experiment Midden Nederland (e.o.)
Tijdens de laatste bijeenkomst in Bunschoten is het idee opgevat om met NBEMS te gaan experimenteren.
Gewoon vanuit je eigen shack in de lucht komen met dit product. Via een mail naar mailto:pa3fnt@xs4all.nl
kun je reageren of je mee gaat doen aan dit experiment. Dit eerste experiment is bedoeld voor amateurs die
NBEMS zelfstandig kunnen installeren en ermee werken.
We gaan een aantal data prikken om in de lucht te komen. Op één van de volgende bijeenkomsten van DARES
M-NL kunnen we een demonstratie geven en onze bevindingen delen, zodat ook andere DARES deelnemers
gebruik kunnen maken van de opgedane ervaringen en aan de slag kunnen met NBEMS.

Overstromingskaart: wie krijgt in MiddenNederland natte voeten?
PROVINCIE UTRECHT
De gebieden rondom Mijdrecht, Maarssen, Breukelen en
Veenendaal maken het meeste kans om te overstromen in de
provincie Utrecht. Dat blijkt uit de regionale
overstromingskaart. Op de kaart is te zien welke gebieden
getroffen kunnen worden door een overstroming.

Evacueren en de snelweg, er worden maatregelen getroffen om
iedereen zo snel mogelijk het bedreigde gebied uit te krijgen

De kaart geeft daarnaast informatie over hoe inwoners zich in
veiligheid kunnen brengen bij een dreigende overstroming en
welke voorbereidingen inwoners kunnen treffen.

ZWARE STORM
Er worden daarbij verschillende situaties geschetst, zoals de gevolgen van hoogwater op de Lek en Nederrijn en
een zware storm op het Eemmeer. Ook is te zien wat de consequenties zijn voor de regio Utrecht als er op de
Noordzee sprake is van een zeer zware storm.
Op de kaart wordt Utrechters erop gewezen om tijdens een overstroming de instructies van de gemeente of de
Veiligheidsregio te volgen. Dat kan via hun site of Twitter of via de regionale rampenzender Radio M Utrecht.

INITIATIEF
De kaart is een initiatief van de Veiligheidsregio Utrecht, Rijkswaterstaat, de provincie en alle waterschappen in
de regio. Bezoek ook: Website met informatie over overstromingen in Nederland.

Wat als Walkie-Talkies niet bestonden?
Op 09-03-2016 publiceerde Kenwood Communications haar nieuwe NEXEDGE reclame campagne: Wat als
Walkie-Talkies niet bestonden? geproduceerd door het Belgische productiehuis Shelter.
De nieuwe reclame campagne van Kenwood is
gebaseerd op een film uit de gerenommeerde
reeks “Wat als”. Dit sketchprogramma sleurt je
mee in een nieuwe realiteit, in het leven zoals
het nét niet is. Nu eens compleet van de pot
gerukt, dan weer beangstigend realistisch.

Scene uit het reclame filmpje. Klik op de afbeelding om de video te starten

Shelter won al eerder prijzen zoals de BANFF
Rockie Awards 2012 voor beste Comedy en
beste Entertainment. Het productiehuis werd
tevens genomineerd voor de Emmy's in 2012
(comedy), Rose D'or 2012 (Comedy), World
Media Festival 2012 (Comedy) en Frapa Award
2012 (Best Comedy Format).

Shelter maakt tijdens hun opnames al meerdere jaren succesvol gebruik van Kenwood portofoons en
toebehoren. Bron: Push2Talk

Meldtafels voor nieuwe landelijke 112-meldkamers
aangekocht
CREON, gespecialiseerd in de ontwikkeling van meubilair voor meldkamers
en controlekamers, gaat de komende vijf jaar meldkamertafels leveren voor
de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). CREON verwierf de opdracht na
een Europese aanbesteding.
De huidige 112-meldkamers in Nederland worden de komende jaren
samengevoegd op tien meldkamerlocaties. Alle partijen binnen het
meldkamerdomein; politie, veiligheidsregio’s, brandweer, ambulancezorg en
De nieuwe werkplek voor de 112 centralisten
KMAR, hebben daarom besloten om daar standaardisatie in aan te brengen.
De aanbesteding voor de nieuwe meldkamertafel is een eerste concrete stap.
Pieter Louwers, directeur van CREON licht toe: “De aanbesteding voor nieuwe meldkamertafels voor de LMO
sluit perfect aan bij de kernactiviteiten van CREON. Wij zijn al twintig jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en
levering van werkplekken voor 24/7 toepassingen zoals meldkamers en controlekamers. We hebben dus veel
ervaring in het ontwerpen van dit soort werkplekken en een groot deel van de huidige 112 meldkamers is ook
door CREON ingericht.”
Het was volgens Louwers desondanks een enorme uitdaging om een tafel te ontwerpen die volledig voldoet aan
het omvangrijke programma van eisen en daarnaast ook nog concurrerend is in prijs.
Tot op heden koos iedere veiligheidsregio in Nederland een eigen leverancier voor de inrichting van de
meldkamer. Deze aanbesteding was erop gericht om tot één model meldkamertafel te komen dat de komende
vijf jaar in 112-meldkamers zal worden toegepast.
Modulair opgebouwde meldkamertafel
De komende jaren worden naast de nieuwe locaties ook de werkprocessen gestandaardiseerd en
geharmoniseerd. De techniek, zoals het gemeenschappelijk meldkamersysteem en het communicatiesysteem
C2000, wordt vernieuwd. Deze ontwikkelingen in het meldkamerdomein stellen andere eisen aan de
meldkamertafel. De vraag die is gesteld in de aanbesteding is een modulair opgebouwde meldkamertafel die
tijdens de levensduur relatief eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende eisen ten aanzien van
inrichting en ICT. De meldkamertafels moeten eenvoudig zijn te beheren en te onderhouden en geschikt voor
toepassing van het concept van free-seating.
De tafels zijn uitgevoerd met een elektrische hoogteverstelling van werkblad en monitoren die het mogelijk
maakt om zowel zittend als staand aan de tafel te kunnen werken. Daarnaast kan ook de kijkafstand tot de
monitoren eenvoudig door de gebruiker ingesteld worden. Zo kan bij iedere dienstwisseling de centralist de
tafel aanpassen aan zijn of haar lichaamsafmetingen. Bij het ontwerp van de tafels is ook goed nagedacht over
het inbouwen van apparatuur en bekabeling en de toegankelijkheid daarvan voor service en onderhoud.
De meldkamertafel is een flexibel concept. Binnen de kaders die in de aanbesteding zijn geformuleerd is het
mogelijk om de tafel eenvoudig aan de regionale locatie aan te passen.

De kaders die aan de tafel zijn gesteld zorgen er volgens CREON voor dat altijd aan de betreffende Arbo-eisen
wordt voldaan en de meldkamertafels goed te beheren zijn en blijven. De eerste dertig tafels worden dit jaar in
de meldkamer Limburg geplaatst. De meldkamer Limburg in Maastricht wordt in de loop van 2016 operationeel
in gebruik genomen.
De meldkamer Rotterdam is in 2017 de volgende meldkamer die met de tafels zal gaan werken.
Daarna volgen de andere locaties tot medio 2020. Bron: RB&W

België krijgt toegang tot de 60-meter band
Toezichthouder BIPT heeft aanpassingen in het bandplan voor Belgische zendamateurs
gemaakt. Zij krijgen toegang tot de 60-meter band. Daarbij is de WRC2015
aanbeveling opgevolgd. Zendamateurs mogen gebruik maken van het spectrum
tussen 5351.5 en 5366.5 met een vermogen van 15 Watt EIRP op secundaire basis.
Ook is de allocatie op de 4-meter band uitgebreid. Voorheen mochten Belgen
uitsluitend gebruik maken van 69.950 MHz. Deze frequentie blijft beschikbaar maar
wordt uitgebreid met het spectrum tussen 70.1125 tot 70.4125 MHz. Dit op secundaire
basis met een vermogen van maximaal 50 Watt PEP. De toewijzing is alleen geldig
voor houders van een HAREC-licentie. Houders van een basisvergunning (ON3 call) of ex-novice houders (ON2
call) mogen geen gebruik maken van de nieuwe banden. De verplichte registratie voor gebruik van de 4-meter
band is komen te vervallen nu de band per 1 maart jl. is opengesteld voor alle HAREC-houders.
Meer informatie is te vinden op de website van UBA. Bron: Hamnieuws.nl

Leuke webshop voor onderdelen

Al zoekend naar iets anders kwam ik toevallig deze website tegen, ik had er nog nooit van gehoord en mogelijk
anderen ook niet dus leek het mij leuk hem in deze nieuwsbrief te vermelden.
Ook geschikt voor mensen die niet in het verre oosten willen bestellen want ze zijn gevestigd in Amsterdam en
voorzien van een thuiswinkel keurmerk.
Ze hebben een ruim assortiment met fatsoenlijke prijzen. Klik hier om naar de website te gaan.

Zesdelige tv serie over de Dienst Speciale Interventies
De KRO-NCRV zendt vanaf woensdag 13 april een
zesdelige serie uit over de Dienst Speciale
Interventies (DSI). De eerste aflevering van het
programma “Onder de radar” is op 13 april om
21:15 uur te zien op NPO3.
De DSI is een speciale interventie eenheid die
wordt ingezet bij terrorisme gerelateerde situaties.
Deze video geeft een beeld van het werk van de
Dienst Speciale Interventies.
Bij de Dienst Speciale Interventies (DSI), zijn goed
getrainde en zwaarbewapende specialisten van
Specialisten van politie en defensie werken samen in de dienst speciale interventies politie en defensie ondergebracht.
Na de aanslag op de redactie van het Franse magazine Charlie Hebdo in 2015 ontstond de behoefte aan
snellere en meer flexibele inzet van speciale eenheden in ons land. Bron: Hulpverlening.nl

Een webshop met wel heel erg leuke spullen, wat te denken
van een ruime keus aan antennes voor frequenties van
1.8MHz. tot 6GHz, allerlei bevestigingsmaterialen, vele typen
band-pass filters tot 6kW, kunststof behuizingen IP63 voor
vele buiten toepassingen, 4KW, 8-Way Remote Antenna
Switch HF + 50 MHz, los verkrijgbare dipool en element
bevestigingen voor je eigen antenne constructies.
Of voor HAMnet vele typen paneel en sector antennes voor
5.1-5.9GHz.

De 2/70 Yagi met 3 elementen voor 2m en 5 voor 70cm kost €58.=

Voor DARES toepassingen dualband yagi’s 2/70 naar keuze met 8, 13 of 17 elementen.
Een voorbeeld laat de afbeelding hiernaast zien, de 8 elements 2/70 Yagi met resp. 6,8/11,3dBi gain.
Het gewicht is slechts 850 gram, kan dus prima op onze lichte DARES mastjes. Klik hier om naar de website
te gaan en klik hier om de catalogus te downloaden.

Door Teensy 3.1 bestuurd VFO
Tom Hall, samen met nog meer amateurs van over de hele wereld, is er in geslaagd de Silicon Labs Si5351
zodanig te besturen dat deze bruikbaar wordt om VFO's (variable frequency oscillators) mee te maken, voor het
besturen van ontvangers en zenders. Tom gebruikte een Teensy 3.1 Arduino compatible board voor het
besturen van de Si5351, gemonteerd op een Adafruit breakout board. Een LCD display toont de huidige
frequentie en voorziet in een eenvoudige uitlezing bij het wijzigen van de frequentie.
De amateurband en de frequentie stapgrootte voor elke klik van
de encoder kunnen aangepast worden met een joystick.
Want als je in de 10 meter band komt is het stappen met kHzen tegelijk wel zo prettig, aangezien de band loopt van 28 MHz
tot 29.7 MHz.
Maar wat is de Si5351? De data sheet noemt het een I²CProgrammable Any-Frequency CMOS Clock Generator + VCXO.
Dat is een mond vol. Laten we dat eens een beetje ontleden. De
chip kan door een microprocessor bestuurd worden via een I2C
bus. De chip is ontworpen voor het genereren van kloksignalen
vanaf 8 kHz tot 160 MHz (en daar wint hij het van de Si570, die
niet onder de 4MHz wil). Dat is weliswaar niet "any frequency”.
Klik op de afbeelding om de demonstratie video te starten
maar toch een zeer acceptabel bereik. VCXO is de afkorting van
Voltage Controlled Crystal (ook wel X-tal) Oscillator. Het kristal is 25 MHz en voorziet in een zeer stabiele
frequentiebron voor de chip. Daarnaast genereert de Si5351 drie separate klok uitgangen.
Tom loopt door de code van zijn VFO en stelt die ter beschikking via GitHub. Een interessant project waarbij
een hoop details besproken worden voor iedereen die er zelf eens mee wil spelen. Zijn werk is gebaseerd op
het werk van anderen dat al eerder gepubliceerd is. Bron: PI4RAZ.nl

Hamshop laat Icom IC-7300 zien in Rosmalen
Veel amateurs zitten er al een tijd op te wachten, de eerste tranceiver van
ICOM volgens het SDR principe. Op 8 maart j.l. werd de set in de UK
geïntroduceerd, de dealers die deze introductie bijwoonden waren zeer
onder de indruk van het concept van de radio, de prestaties en de prijs.
In deze video geven Chris Ridley, G8GKC, Bob Rogers, MØKKW en Ian
Lockyer, 2EØIAJ van Icom UK een overzicht van de mogelijkheden van de
IC-7300 HF/50/70MHz transceiver.

Hamshop introduceert de ICOM IC7300

Hamshop introduceert IC7300
De nieuwe Icom IC-7300 zendontvanger zal te zien zijn op de
radiovlooienmarkt in Rosmalen, zo laat Marcus (PA2DB) van Hamshop.nl
weten. Eind deze maand verwacht de leverancier de 1e batch
zendontvangers (zeer) beperkt uit te kunnen leveren aan klanten.
De prijs is inmiddels vastgesteld op 1369 euro.
Hoewel de meesten van ons wel redelijk met de Engelse taal uit de voeten
kunnen is het toch wel handig dat de Hamshop de set levert met een
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

De Icom IC-7300 is de eerste zendontvanger van Icom die volgens het SDR principe zal werken. De
specificaties in combinatie met de lage prijs heeft hoge verwachtingen gewekt bij veel zendamateurs.
Ook bevat de IC-7300 de 4-meter (70 MHz) band, naast HF en 6-meter.
Meer informatie over de IC-7300 is te lezen op de website van Hamshop.nl.

Tot besluit
Dit was weer een 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 1 april verschijnen. (Nee geen grap)
Eerstvolgende bijeenkomst
Graag tot ziens op de eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 26 maart 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.
Voor meer informatie zie de (Regio) agenda in deze nieuwsbrief.

