
 

 

 
Inhoud 
Over deze nieuwsbrief 
RC mededelingen 
(Regio) agenda 
Online bladen 
In IARU-R1 per 01 juni nieuw HF Bandplan 

Verslagen van het DARES Deelnemers Weekend  
Repeater nieuws 
Maandelijks inloopspreekuur bij brandweerkazernes  
Overzicht van ATV-repeaters op Hamnieuws.nl 
Nederland vicevoorzitter van de Conference 

Preparatory Group (CPG) 
BrandMeister kan koppelen met System Fusion  
AT vraagt verenigingen om prioriteiten 
Oude bekende in een nieuw jasje 
RAC in staat van paraatheid 

Kartonnen radio voor noodgevallen in Chili 
Voor u gelezen 
Kindervossenjacht in Berlicum 
Tot besluit 

 

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 RC’s van R25 en R09 
 

Bijeenkomsten 
In de maand mei zal er in verband met de feestdagen, landelijk RC overleg en andere verplichtingen geen 
bijeenkomst zijn, het is de bedoeling het seizoen in juni af te sluiten met een oefening, om in september het 
nieuwe seizoen weer met een oefening te beginnen. Mochten er in de maanden mei, juli en augustus 
activiteiten ontplooid worden zullen we jullie daarvan via mail en WhatsApp op de hoogte houden. 
 

(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  
 

2016 
F en N examens  
In 2016 worden schriftelijke examens afgenomen op de volgende data en tijden: 

18 mei in Rotterdam, clubhuis VERON A37; alleen N om 15.00 uur (inschrijving gesloten) 
27 mei in Vlaardingen, Groen van Prinstererlyceum; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (inschrijving gesloten) 
7 september in Veldhoven, NH Koningshof; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (inschrijving open) 
2 november in Nieuwegein, Meeting District; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (gaat rond 10 augustus open) 
Aanmelden of meer info op www.radio-examen.nl  
 
21 mei  

Landelijke RC bijeenkomst  
Op zaterdag 21 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 Gouda.  
 

21 mei 
Antenne meetdag Meppel 
Op zaterdag 21 mei 2016 wil de afdeling Meppel weer een antennemeetdag organiseren. Een unieke 

gelegenheid om uw eigen gebouwde of fabrieks antenne te laten meten. De metingen worden weer als 
vanouds uitgevoerd in het weiland tegenover wegrestaurant “De Lichtmis”, bekend van de jaarlijkse Radio 
Onderdelen Markt in september. 
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We hebben de mogelijkheid om te meten op 4 meter, 2 meter,70cm, 23cm, en 13cm.Van te voren opgeven is 

noodzakelijk, dit kan tot 7 mei 2016 bij Lucas pe1rqy@veron.nl maar natuurlijk ook via a32@veron.nl” 

 
24 – 26 juni  
HAM RADIO Friedrichshafen  
HAM RADIO Friedrichshafen is de grootste beurs voor zendamateurs in Europa en vindt meestal een maand na 
de Hamvention in Boston plaats. Tijdens dit driedaagse evenement zijn alle ins- en outs te zien, worden 

diverse presentaties gegeven en presenteren veel Europese verenigingen zich. Meer weten »  
 
25 juni  
SIGCO dag 
De plannen om een dag te organiseren speciaal voor SIGCO training en informatie nemen steeds vastere 
vormen aan, meer info via deze nieuwsbrief of per mail aan allen die zich voor SIGCO opgegeven hebben. 
 

Online bladen 
DKARS magazine  

Het mei nummer is uit. Klik hier voor de download. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook 
steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. 
Deze uitgave van het digitale blad bevat 46 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt 
aangemoedigd door DKARS. In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen: 
- 4 en 5 juni de Dutch Kingdom Contest 
- N1MM Logger+ DKC User Defined Contest (UDC)-file 

- Echolinktips voor de Windows PC of Laptop 
- Een verkorte 3 band HF antenne 
- VHF/UHF/SHF nieuws en traffic 
 

In IARU-R1 per 01 juni nieuw HF bandplan  

Per 1 juni wordt er een nieuw bandplan actief voor de HF-banden in IARU region 1, de regio waar onder 
andere Europa onder valt. Dit bandplan is ontstaan door samenwerking van verschillende verenigingen. In 
Nederland is de VERON verantwoordelijk voor internationaal overleg in IARU-verband. 
Nieuw is onder andere een (voorlopige) indeling van de 60-meter band. Voor die band is rekening gehouden 

met de geharmoniseerde 15 kHz, zoals die binnenkort in Nederland waarschijnlijk ook zal gelden. Voor de 60-
meter band is zowel ruimte voor CW, DIGI-modes en SSB. 

Andere aanpassingen zijn onder andere het verruimen van het DIGI-mode bandje op de 30-meter band, dat 
nu van 10.130 tot 10.150 kHz loopt. Op de 80-meter band is een nieuw DIGI-mode segment geïntroduceerd 
tussen 3.570 en 3.580 kHz voor onder andere JT65 en JT9-toepassingen. 
Op de website van VERON is een beknopte versie te downloaden. Deze is in kleur opgesteld en dubbelzijdig af 
te drukken. 
 

Verslagen van het DARES Deelnemers Weekend  

In het weekend van 6,7 en 8 mei werd het DARES Deelnemers Weekend gehouden, hier vind je als eerste een 
bijdrage van één van de deelnemers, Maarten, PD1H. daarna volgt een verslag van de organisatie. 
 
Kort verslag van het DDW                                                                                      door Maarten, PD1H (R25) 

Locatie: Centrum voor kunst, cultuur en landschap van het Rivierenland “Het Stroomhuis”, 

Van Pallandtweg 1 te Neerijnen. 
 
Allereerst mijn dank aan de organisatie van het weekeind, Wim PA4WK en Dick PD2DM 
 
Op vrijdagmiddag ben ik uit mijn werk richting Neerijnen gereden. De locatie was goed aan te rijden, centraal 

in het land en eenvoudig te vinden. Achter “Het Stroomhuis” was een groot stuk grasland tot onze 
beschikking waar je alle mogelijke antenne opstellingen kwijt kon, je tent, camper bus en auto. 
 
Ik werd door de organisatie met verse koffie ontvangen in de grote tent die eigenlijk dienst heeft gedaan als 
beschutting tegen de felle zon, want we hebben het echt getroffen met het weer. 
 
Mijn eigen tent opgezet en gezamenlijk gegeten. De Chinees en snackbar zitten op korte afstand om de hoek. 

 
Ondertussen kennis maken met de andere deelnemers, wat verbindingen gemaakt en eigenlijk meer druk 
geweest met kennis op doen bij andere deelnemers. 

 
Ik heb prima geslapen in een klein tentje en werd in de ochtend wakker van vogelgeluiden, in een oase van 
rust. Niet vreemd dat je overdag fietsers, wandelaars en motorrijders ziet komen en gaan die deze plek als 
pitstop gebruiken.  
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Die zaterdagochtend kwamen er nog enkele DARES deelnemers uit eigen regio (Gerard) en de rest van 

Nederland. Maar het aantal deelnemers kan/moet volgens mij makkelijk omhoog de volgende keer. 

Hans PA3GJM gaf een demonstratie van zijn HF Winlink postbus server, zodat alle aanwezigen met zijn 
systeem verbindingen konden maken via VHF Winlink. De email gaat daarna via Hans zijn netwerk verder 
door via HF. Volgens mij een prachtoplossing voor DARES. Erg nuttig en zeker goed om volgend jaar weer te 
doen, Hans? 
 

De zaterdag is afgesloten met een BBQ. Wim en Dick hadden catering laten aanrukken. 
 
De zondagochtend weer lekker wakker worden in een oase van rust met vogels op de achtergrond. Ik had om 
11:00 uur andere verplichten, dus zaak vroeg opgeruimd en afscheid genomen. 
Ik heb bijzonder genoten van dit weekeind, van de rust, de hobby en ongedwongen sfeer.  

 
Het DDW bekeken door de ogen van de organisatie 
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagd 

weekend, het weer was omgeslagen, het hele weekend 
volop zon, geen spat regen en temperaturen tussen de 
24 en 26°C, beter konden we het ons niet wensen. 
We waren om ongeveer 13.00 uur al met vier personen 
aanwezig, Dick en Wim zijn eerst even kennis gaan 
maken met Brenda van Geresteyn, de uitbater van de 

uitspanning “Het Stroomhuis” na een hartelijke 
ontvangst wees Brenda ons de toiletten, het 
watertappunt en de spanningsaansluiting waar we 
gedurende ons verblijf gebruik van konden maken, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
     
 

 
Vrijdag 

Nadat we de spanningsaansluiting in orde gemaakt hadden, hebben 
we eerst onze nieuwe aanwinst opgezet, een prachtige tent van 3 X 6 
meter waar we het hele weekend veel plezier van hebben gehad op 
de momenten dat we even niet in de overvloedig aanwezige zon 
wilden zitten. 
Dick en Wim hebben nog even wat andere zaken als koffie, thee, bier, 

frisdrank en een koelkast opgehaald. 

 
Op vrijdagavond hebben we nadat Maarten en Hans gearriveerd 
waren en het ongemerkt al wat later geworden was, patat en chinees 
gehaald bij de locale Chinees / snackbar, dat bleek een goede keuze 

Plaats genoeg voor mens en dier Antenne metingen, soms roept het meer 
vragen op dan het antwoorden geeft 

De veldopstelling van Gelmer PE1ION, Winlink werkt 

Vrijdag avond eet smakelijk, patat en chinees 

De nieuwe DARES tent van R09 met afmetingen van 3 X 6 meter en een 
wandhoogte van 2 meter 

http://stroomhuisneerijnen.nl/horeca-het-stroomhuis.html


te zijn, het smaakte prima. Nadat we nog het een en ander opgezet en in elkaar gezet hadden zijn we naar 

bed gegaan. 

 
Zaterdag 
Ook de zaterdag begon met prachtig weer, we werden gewekt 
door fluitende vogels en een opkomende zon. 
We hebben ons bezig gehouden met diverse klussen zoals het 

opzetten van masten en antennes. 
Op VHF / UHF werkten we met een X50 op een hoogte van 11 
meter, deze opstelling werkte goed, de repeater van Zoetermeer 
kwam binnen met een signaal van R5 /S6, op HF werden met 
wisselend succes diverse antennes uitgeprobeerd. Er werd 
ondermeer gebruik gemaakt diverse SWR meters en een 
RigExpert AA54 antenne analyser. 

 
In de loop van de dag kwamen ook de andere deelnemers één 
voor één binnen druppelen wat het totaal op twaalf bracht, een 

gezellige club maar wij als organisatie hadden toch op wat meer deelnemers gehoopt. Hans PA3GJM heeft ook 
nog geëxperimenteerd met een hybrid RMS (VHF/UHF/HF) station. Iedereen is lekker bezig geweest met van 
alles en nog wat, en heeft zich naar ons idee prima vermaakt.  
 

Jacob PDØJA voorzitter van de 
REC (Radio en Elektronica club 
Culemborg) die ook elk jaar op 
dit terrein hun velddag houden 
kwam ook nog even langs, via 
Jacob zijn we aan de contacten 

gekomen die er toe geleid 
hebben dat we dit terrein 
konden gebruiken, waarvoor 
onze dank. 
Aan het eind van de middag 

werd de bestelde barbecue 
bezorgd, de route beschrijving 

die we gestuurd hadden had 
gewerkt want de bezorger had 
de weg naar “ons” weiland 
zonder problemen kunnen 
vinden.  

 
Het vlees en de salades werden natuurlijk direct in de koelkast 

gezet zodat alles tijdens de BBQ nog lekker vers en fris was. 
Iedereen heeft zich tegoed gedaan aan de salades en het vlees 
wat van de gril kwam.  
Voor iedereen waren er drie soorten salades, wit en bruin 
stokbrood, diverse sausen, kruidenboter, gemengd fruit, 

gemarineerde kipfilet, gemarineerde filetkarbonade, 

gemarineerde varkenssaté, Mexicaanse barbecueworst en een 
grillburger. 
 
Zondag 
Op zondag moesten een aantal deelnemers naar huis omdat ze 
ook nog andere (Moederdag) verplichtingen hadden. 
We zijn met de overgebleven mensen heel rustig, want het was 

best warm, de hele boel gaan afbreken. 
De diverse spullen werden terug gebracht en de bagage van 
iedereen in de auto’s geladen. 
Wim en Dick hebben nog afscheid genomen van Brenda en 
kregen van haar te horen dat we volgend jaar weer hartelijk 
welkom zijn. 
Al met al kunnen we ondanks dat er niet heel veel deelnemers op 

af gekomen zijn terug kijken op een erg geslaagd weekend, 
iedereen die geweest is had zo iets van “ja volgend jaar weer” en 
dat is iets wat we zeker van plan zijn, we zullen daarbij natuurlijk 
de leermomenten van dit jaar in het achterhooft houden. 
Iets wat we zeker zullen veranderen is de datum, een weekend 
tussen de Jutberg en het VERON pinksterkamp en dan ook nog 

Zaterdag ochtend, fluitende vogels en een opkomende zon 

Dick onder belangstelling van 
Maarten aan de slag met de 
RigExpert antenne analyser 

Het bewijs is geleverd Winlink werkt ook bij Gelmer PE1ION 

Iedereen liet zich de barbecue prima smaken 

Voor de eigenaar van het veld was er een gevulde envelop 
en een bloemetje voor zijn vrouw 

http://www.radioelektronicaclub.nl/?page=nieuws&nav=home&subnav=nieuws&num=0


tijdens Moederdag is niet zo’n handige keuze. 

Iets wat zeker moet blijven is de gezellige en ongedwongen sfeer tijdens het hele weekend. 

Voor alle ideeën en suggesties betreffende het DDW 2017 kun je mailen naar pd0edn@gmail.com  
 
Langs deze weg willen wij als organisatie iedereen die op welke wijze dan ook bijgedragen heeft aan het 
DARES Deelnemers Weekend 2016 hartelijk danken en graag tot volgend jaar. 
Dick PD2DM en Wim PA4WK 

 

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. 

 
Werkzaamheden Gerbrandytoren  
Zondag 1 mei zijn er weer diverse werkzaamheden uitgevoerd in de Gerbrandytoren. Er wordt momenteel 
druk gewerkt aan de (her)opbouw van PI6ATV. Hiervoor worden antennes geplaatst op de ring rond de 24e 
etage op 96 meter hoogte. 

Ook is de server die verantwoordelijk is voor de WebSDR vervangen door een sneller exemplaar.  
Daardoor is de 70cm WebSDR weer beschikbaar. Op deze WebSDR kan naar vrijwel alle 70cm repeaters in 
Nederland geluisterd worden. 

In de Gerbrandytoren staan twee ontvangers. Eén loopt van 430 tot 432 MHz en de andere van 432 tot 434 

MHz. Beiden hangen aan een antenne met verticale polarisatie. De VHF WebSDR in Hilversum is nog niet 
beschikbaar. Dat kan pas als de zender voor PI3UTR weer verplaatst is van Hilversum naar IJsselstein. 
Hiervoor moet echter nog een low-loss coax tracé van 150 meter aangelegd worden. 

De 70cm WebSDR in IJsselstein is op deze website te beluisteren: websdr.pi1utr.ampr.org:8901. 

Maandelijks inloopspreekuur bij 
brandweerkazernes Utrecht 
Vanaf maandag 2 mei kunnen mensen elke eerste 

maandag van de maand met hun vragen over 
brandveiligheid terecht bij een specialist. 
Brandweerkazernes in de regio openen de deuren 
voortaan voor een inloopspreekuur. 

Vanaf 10.00 uur konden mensen naar 26 
brandweerkazernes in de regio. Op deze manier moet 
het laagdrempelig worden voor het publiek om vragen 

te stellen.  
 

Vragen 
Volgens specialist Brandveiligheid Joost Polak was er behoefte aan zo'n spreekuur: "We merken dat mensen 
veel vragen hebben, zoals 'ik heb een rookmelder, waar moet ik 'm ophangen?' en 'ik heb een brandblusser, 
is het wel de goede?'. Ze weten vaak niet waar ze die vraag kunnen stellen."  
 

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hoopt met de bijeenkomsten vooral senioren en gezinnen met kinderen te 

bereiken. Polak: "Op het moment dat mensen kinderen krijgen, wordt de veiligheid in huis toch ineens een 
stuk urgenter. En senioren die minder goed ter been zijn willen we ook beschermen." 
 
Huisbezoeken 
De VRU heeft de ambitie om met de toekomst een samenwerking aan te gaan met thuiszorgorganisaties.  

"Het is nu nog niet mogelijk om thuis bij de mensen langs te gaan. We hopen dit in de toekomst wel mogelijk 
te maken." 
 
Elke eerste maandag van de maand tussen 10.00 uur en 12.30 uur kunnen mensen binnenlopen bij de 
brandweerkazerne.  
Een overzicht van de deelnemende kazernes is hier te vinden. Bron: RTV-Utrecht 

Overzicht van ATV-repeaters op Hamnieuws.nl 
Ongeveer een kwart van alle pagina’s die bezocht worden op deze website bestaat uit het opvragen van de 

repeater data, voornamelijk de analoge FM-repeaters op de 2-meter en 70-centimeter band. Deze data was 

eerder al uitgebreid met digipeaters voor het DMR en D-star netwerk alsook de actieve bakens in Nederland. 

Sinds vandaag is er ook een overzicht te vinden met uitgangsfrequenties van alle ATV-repeaters zoals ze 
uitgegeven zijn in de ATOF (Aanvullende Toestemming Onbemand Frequentiegebruik) door toezichthouder 
Agentschap Telecom. Alleen nu wél in leesbaar formaat. 

De brandweerkazerne in Bunnik. Ook hier kunnen mensen maandelijks 
terecht met vragen over brandveiligheid.  Foto: Gemeente Bunnik 
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De lijst is hier te vinden. Voor de ingangsfrequenties kan gekeken worden op het testbeeld van de 

verschillende repeaters alsook de website geraadpleegd worden. Bron: Hamnieuws.nl 

Nederland vicevoorzitter van de Conference Preparatory Group (CPG) 

Gerlof Osinga is namens Nederland benoemd tot eerste vicevoorzitter van de Conference 
Preparatory Group. De CEPT CPG is verantwoordelijk voor de Europese voorbereidingen van de 
World Radiocommunication Conference (WRC) die in 2019 gehouden wordt. Osinga: “Het is een 
unieke kans om de belangen van Nederland de komende jaren optimaal te behartigen.” 

Afgelopen november vond de World Radiocommunication Conference in Genève plaats.  
Tijdens deze conferentie hebben 3.750 afgevaardigden van in totaal 169 landen wereldwijde 

afspraken met elkaar gemaakt over de bestemming van frequenties voor bijvoorbeeld mobiele telefonie en 
satellietcommunicatie. 

Aan het einde van deze WRC werd de agenda voor de volgende conferentie opgesteld. De CEPT CPG zal de 
komende jaren diverse WRC- agendapunten voorbereiden. Onderwerpen waar Gerlof Osinga en zijn team aan 
zullen werken zijn onder andere: nieuwe allocaties voor 5G, RLAN, satelliet, science, maritiem en 

luchtvaartdiensten. Bron: Verbinding 

BrandMeister kan koppelen met System Fusion  
De ontwikkelaars van BrandMeister, de master software die op het DMR-netwerk gebruikt wordt, hebben een 
nieuwe versie vrijgegeven. Hierin wordt het koppelen met System Fusion repeaters mogelijk. Eerder al 

werden er koppelingen gemaakt naar APRS en het D-Star netwerk. 
De koppeling vindt plaats tussen twee gespreksgroepen en wordt enkel 

ondersteund wanneer de repeater in Digital mode draait.  
Mixed-mode, zoals in Eindhoven gebruikt wordt, werkt nog niet. 

Meer informatie kan gevonden worden op de website HAMDigitaal.nl. In 
Nederland draaien alle DMR repeaters (Delfzijl, Amersfoort en Den Haag 

uitgezonderd) op het BrandMeister netwerk. 

AT vraagt verenigingen om prioriteiten 

Afdeling Handhaving van het Agentschap Telecom heeft de verenigingen gevraagd welke prioriteiten 
zij moeten stellen bij het toezicht op het gebied van radiozendamateurs. Zij willen graag hierover van 
gedachten wisselen en nodigen hen uit om zelf zaken die aandacht behoeven in te brengen.  
In het bijzonder voor dit laatste punt heeft de VRZA de hulp van alle radiozendamateurs nodig. 

Zelf geeft het AT aan te willen praten over toezicht op het misbruik van o.a. PI4-roepnamen op 

amateurfrequenties door radiozendamateurs die geen gebruik mogen maken van die frequenties, het gebruik 
van te hoge vermogens en het taalgebruik, dat vaak de fatsoensnormen overschrijdt op de diverse banden, 
maar met name via repeaters. 

Heb je aanvullingen op bovengenoemde punten of heb je een uitgesproken mening, reageer dan op dit artikel. 

Doe dat wel vóór woensdag 18 mei 2016 zodat we deze punten tijdig kunnen inbrengen. 

Namens de commissie Machtigingszaken VRZA, 

Ron PBØANL 

Een oude bekende in een nieuw jasje 
Van Gerard PD0JEW kreek ik onderstaand artikel toegestuurd waarvoor 
dank. 

Omdat ik sinds kort ook QRV ben op de HF banden en ik op m'n Alinco 
DX-70 ook 50 Mhz kan werken heb ik een variant gemaakt van de z.g.n. 
'Popovic' antenne. Een simpel en erg goedkoop antennetje om te maken. 
Het enige rekenwerk wat je ervan hebt is de maten van de 
oorspronkelijke Popovic x 3 te doen. 
Deze uitvoering is door de knik in principe een dualbander maar daar ben 
ik even aan voorbij gegaan en heb de antenne met behulp van een 

antenne-analyzer gepiekt op 51 Mhz. 
Mocht je de antenne toch ook voor 2 meter willen gebruiken dan moet de 
afstand van het voedingspunt tot de knik ± 5 korter zijn dan het resultaat 

uit de omrekensom. (83 x 3 = 249 - 5 % = ± 236,5 mm).  
De lengte van de elementen vanaf de knik kwam bij mij na het trimmen 
uit op 112,5 mm. De SWR is gemiddeld over 50/52 Mhz 1:1,4.  
Deze antenne is voorlopig uitgevoerd als prototype en wordt in de 

definitieve uitvoering nog aangepast. 

Gerlof Osinga  
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Bij aanschaf van de materialen ben je nog geen € 15,- kwijt de coax niet meegerekend. Ik had toevallig 40 

mm pvc voorhanden maar 32 mm dikwandig volstaat ook. De einden van de buis worden nog met passende 

doppen afgedicht om fluiten te voorkomen. De doorvoeren van de elementen door de buis kun je met b.v. kit 
afdichten. Boor voor de zekerheid in de onderzijde van de buis even een paar kleine gaatjes van 2 mm om 
water af te voeren. 
De mechanische verbinding tussen de boom en het voedingspunt kun je van allerlei kunststof maken.  
De plaatsing van de pvc buis heb zo gekozen om de mechanische sterkte en stabiliteit van de elementen 

voldoende te garanderen. Omdat pvc nogal UV gevoelig is en na verloop van tijd bros wordt is het nuttig om 
dit zwart te spuiten na een grondige reiniging en licht opschuren voor een goede hechting. (tnx Peter PJ4NX 
voor de tip.) 
De elementen zijn gemaakt van 4 mm aluminium, een mastklem hebben we allemaal wel voorhanden en het 
lasdoosje haal je zo bij de bouwmarkt waarbij ik gekozen heb voor de lasdoos met z.g.n. doorprikwartels, 
deze sluiten direct waterdicht af als je deze om de elementen schuift. Om de verbindingen in de elementen te 
voorkomen wordt voor de definitieve uitvoering 4 mm aluminium staf gebruikt van 2 meter lengte. Je kunt 

i.p.v. PVC buis natuurlijk ook een ander geschikt materiaal gebruiken. Om mantelstromen te voorkomen kun 
je even een choke in de kabel aanbrengen. (7-9 slagen met een diameter van ± 100 mm.) 

De oorspronkelijke Popovic-antenne vind je op: http://www.pe1opm.nl/dares/dload/popovic%20antenne.pdf  
De oorspronkelijke Popovic heb al enige weken in gebruik op 2 en 70 en voldoet uitstekend. (Zie foto.) 

Ik gebruik de antenne horizontaal gemonteerd. 

Veel plezier als je je op dit projectje stort and good dx,  
73s, John, PE1ATY. Bron(nen): www.pe1opm.nl 

RAC in staat van paraatheid Bron: ARRL, vertaling Paul PA3PWM 

Canadese Radio Amateurs in staat van paraatheid om bij de bosbranden in 
Alberta te assisteren. 
 

Het begon op 1 mei 2016 in Alberta, Canada, met een onbeduidend 
brandje geclassificeerd als “MWF-009” maar die ontwikkelde zich tot een 
grote, snel uitbreidende vuurzee, door het droge weer, harde wind en een 

lage luchtvochtigheid groeide het uit tot een ramp van historische 
proporties. De vlammen richten grote schade aan en leidden tot de 
evacuatie van alle bewoners van Fort McMurray, in het land van Canada’s 

teerolie velden. Hoewel de branden niet leidden tot een communicatie crisis 
en inzet van ARES, waren radio amateurs betrokken bij de hulpverlening 
bijvoorbeeld in samenwerking met het Rode Kruis 

Alberta’s Sectie Manager Garry Jacobs, VE6CIA/VE6OW, meldde pp 5 mei 
dat Alberta ARES in in staat van paraatheid werd gebracht om “VHF/UHF 

linking” aan te kunnen bieden; hoewel er geen HF activiteiten waren om dat Fort McMurray verlaten was. 

Volgens de Amateur Radio Coalition, een nationale ham radio “fan pagina” op Facebook, waren de PERCS 
(Provincial Emergency Radio Communications Service) en de club in Fort McMurray gereed om de radiokamer 
te kunnen bemannen en noodcommunicatie richting Fort McMurray te kunnen verzorgen als de gebruikelijke 

communicatie uit zou vallen.  
PERCS in de aangrenzend British Columbia is vergelijkbaar met RACES in de US, en bestaat uit Amateur Radio 

vrijwilligers die nood communicatie kunnen verzorgen voor gemeentes en hulpdiensten. PERCS werkt 
daarvoor samen met “Radio Amateurs of Canada”. 

Tegen het einde van de eerste week waren 80.000 
bewoners geëvacueerd uit Fort McMurray. Zo’n 25.000 
bewoners die in eerste instantie naar het noorden van de 
stad waren gevlucht warden succesvol ondergebracht in 

het zuiden, buiten bereik van de branden. Complete 
wijken, duizenden huizen en andere gebouwen, zijn 
verloren in het getroffen gebied als gevolg van deze 
branden. 

Volgens de Toronto Globe and Mail, hebben de provinciale 
autoriteiten nog steeds niet bepaald wanneer het veilig 

genoeg is voor de bewoners om terug te keren naar het 
getroffen gebied. De autoriteiten gaven op 11 mei wel aan 

dat dankzij de verbeterende weersomstandigheden de branden minder hevig waren en de brandweer beter in 

staat was verdere uitbreiding van de vuurzee te beperken. De Minister President van Canada, Justin Trudeau 
is van plan Fort McMurray op vijdag 13 mei te bezoeken. Bron: ARRL  

Logo van onze Canadese zuster organisatie 

Mensen vluchten voor het vuur over wegen met aan weerszijden de 
immense bosbranden 

http://www.pe1opm.nl/dares/dload/popovic%20antenne.pdf
http://www.pe1opm.nl/
https://www.facebook.com/NARCFP
http://www.percs.bc.ca/
http://www.arrl.org/news/canadian-radio-amateurs-went-on-alert-to-assist-in-alberta-wildfire-emergency-evacuations


Kartonnen radio voor noodgevallen in Chili                               
dit artikel kreeg ik van Raphael PDØRAF doorgestuurd, de vertaling is 
gedaan met behulp van google translate  
Deze video laat zien dat ondanks alle technologie de ware 
oplossing voor een probleem vaak toch gelegen is in simpele 
en goedkope oplossingen. 

 
30% van 's werelds seismische energie  
Chili ligt aan de westkust van Zuid-Amerika en is één van de 
meest door aardbevingen getroffen in landen in de wereld. 
Ongeveer 30% van 's werelds seismische energie komt vrij op 
zijn grondgebied als gevolg van de hoge snelheid van de 

bewegingen tussen de Nazca en Zuid-Amerikaanse tektonische 
platen. Deze bewegingen veroorzaken veel schade aan, en 
soms vernietiging van, infrastructuur, waarschuwingssystemen 

en communicatiesystemen waardoor een groot deel van het land geïsoleerd raakt van elektriciteit, televisie, 

internet, telefoon en mobilenetwerken, vaak kan zo’n periode meerdere dagen of nog langer duren.  

Informatie is belangrijk 
Daarom is door de Oficina Nacional de Emergencia de  ONEMI Radio 
ontwikkeld, een radio voor noodsituaties uitgerust met zonnecellen die dus 
functioneert zonder conventionele elektriciteit of batterijen.  

Dit vergemakkelijkt de toegang tot informatie onmiddellijk na een 
noodsituatie, het draagt bij tot het verminderen van onzekerheid, angst en 
verdriet bij de getroffen bevolking. ONEMI Radio is een essentieel 
onderdeel dat elk gezin moet opnemen in hun Emergency Kit om op de 
hoogte te blijven na een aardbeving of andere noodsituatie. Klik hier om de 
video te bekijken. 

Voor u gelezen                                                        door Jan PA7O 

Eerste smartphone met DAB+  

Op de Radiodays Europe conferentie in Parijs, 's werelds grootste 

conferentie over mobiele telefonie, heeft LG Electronics een smartphone 
gepresenteerd die voorzien is van een DAB+ ontvanger.  
DAB+ is de digitale opvolger van het FM-systeem. Hiermee kunnen niet 
alleen meer radiostations worden ontvangen dan op de huidige overvolle 
FM-band, maar DAB+ zorgt ook voor een betere en storingsvrijere 
ontvangst. 
 

Tot nu toe was DAB+ in smartphones (evenals in autoradio's) een stiefkindje, terwijl dit digitale radiosysteem 
toch al enige tijd beschikbaar is in diverse Europese landen. Nu komt LG eindelijk met een betaalbare 
smartphone waarin hardware voor een DAB+ ontvanger is ondergebracht. De Stylus 2 is een middenklasse-
toestel met een vrij groot scherm van 5,7". Het is de bedoeling dat de Stylus binnenkort leverbaar is in o.a. 
Australië, België, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk voor een prijs die rond 
300 euro zal liggen. 

"CQ-CQ 60 GHz, dit is WiGig 4,6 Gb/s"  
802.11ad is geen jaartal uit de geschiedenisles, maar een 
opkomende multi-gigabit draadloze communicatiestandaard die 
flitsende snelheden tot wel 4,6 Gb/s in de 60GHz-band mogelijk 
maakt (golflengte: 5 mm). Intel en Qualcomm Atheros hebben een 

geslaagde demonstratie gegeven van de samenwerking tussen hun 
respectievelijke 802.11ad “WiGig”-oplossingen. 
Deze samenwerking legt de basis voor 802.11ad-producten op 
netwerk- mobiel en computergebied, van het aansluiten van 4k-
displays tot tri-band (2,4 GHz, 5 GHz en 60 GHz) draadloze 
netwerken en mobiel datatransport met hoge snelheid.  

 
Op de CES 2016 waren al 60GHz-producten te zien, zoals de WiGig W110 chipset van startup Peraso 
Technologies en de Talon AD7200 multi-band Wi-Fi router van TP-Link, die de eerste ter wereld is waarin 
gebruik wordt gemaakt van de 802.11ad-oplossingen van Qualcomm Atheros.  

Deze zou 'in het begin van dit jaar' in de Verenigde Staten in de winkels liggen, maar we hebben tot nu toe 
nog niets op 60 GHz bij de Walmart kunnen ontdekken... 

 

Op dit kaartje zie je dat de hele westkust van Zuid-Amerika op 
de grens van de Nazca en Zuid-Amerikaanse platen ligt 

Een simpel, goedkoop maar uiterst handig 
onderdeel van elke emergency uitrusting 

https://www.youtube.com/watch?v=KAxpQAdVkvE
http://www.lgnewsroom.com/2016/03/lg-stylus-2-first-smartphone-to-support-dab/


Kindervossenjacht in Berlicum 

Een leuk initiatief om jeugd voor onze hobby te interesseren word ontplooid door PAØFMY. 

Zondag 19 juni organiseert PAØFMY een kindervossenjacht in samenwerking met de 
sportstimulering van Den Bosch. Kinderen lopen een eenvoudig circuit en dienen onderweg 
10 minizenders op de 80 meter band op te zoeken.  

Hier dient men te stempelen of een vraag of opdracht op te lossen. 

De jacht start bij het pannenkoekenhuis De Pimpernel in Berlicum. Inschrijven kan online 
via deze website waar ook meer informatie te vinden is. 

Berlicum is een mooi bosrijk natuurgebied. Bij de Pimpernel verkopen ze heerlijke pannenkoeken en de 
ouders kunnen op het terras wat drinken terwijl de QRP’s aan het zoeken zijn. (ouder morgen ook meelopen) 
Er is een camping en een zwembad dus neem je tentje mee als je een weekeindje wilt blijven. Inschrijven 
kost 3 euro waarvan 50 ct voor administratiekosten gemeente Den Bosch en 2,50 voor gebruik ontvanger, 
batterij en organisatiekosten. Bron: Hamnieuws.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 juni verschijnen. 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
In de maand mei zal er in verband met de feestdagen, landelijk RC, overleg, DDW en andere verplichtingen 
geen bijeenkomst zijn, het is de bedoeling het seizoen in juni af te sluiten met een oefening, om in september 
het nieuwe seizoen weer met een oefening te beginnen. 

Mochten er in de maanden mei, juli en augustus activiteiten ontplooid worden zullen we jullie daarvan via 
email en WhatsApp op de hoogte houden.  
Deze nieuwsbrief zal wel gewoon elke 1e en 15e van de maand blijven verschijnen. 
 
DRCC R09-R25  
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.  

 

 

https://www.sjorssportief.nl/activiteitenoverzicht.php?schoolGroup=&cursusType=1&woonplaats=%27s-Hertogenbosch&zoekwoord=&geslacht=&sportsoort=&tijdstip=&stad=&groupedCourseId=17410#alert-anchor
https://www.hamnieuws.nl/kindervossenjacht-in-berlicum/#more-8697
mailto:pd0edn@gmail.com

