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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 RC’s van R25 en R09
Interregionale oefening
Van R22 Brabant Zuid Oost kregen we de uitnodiging om mee te doen met een oefening op woensdag avond
08 juni van 20.00 – 21.30 uur LT. Het scenario is uitval van een tweetal Belgische kerncentrales waardoor
zuid Nederland zonder stroom zit. Gewerkt gaat worden op VHF/UHF en HF.
We hebben aangegeven interesse te hebben om mee te doen. Diverse DARES regio’s hebben al aangegeven
ook met hun DRCC’s en veldstations QRV te zijn, ook vanuit België is al interesse getoond om mee te doen.
Je kunt meedoen vanuit je shack, maar veel leuker is het natuurlijk om als je de mogelijkheid hebt er op uit
te gaan en ergens wat metaal in de lucht te steken. Meer informatie binnenkort via email.
Aanschaf van een tent
Omdat het al een aantal malen voorgekomen was dat er
dringend behoefte was aan een onderkomen wat niet alleen de
medewerker droog houd maar ook de kostbare apparatuur,
hebben we met het DARES Deelnemers Weekend voor de deur
waar ook weer een goede tent nodig was, de knoop doorgehakt
en heeft R09-Utrecht uit haar eigen financiële middelen een
tent aangeschaft.
Het betreft een tent van 3 X 6 meter die aan alle vier de
kanten gesloten kan worden. De tentopening kan naar keuze
aan elk van de vier zijden gemaakt worden. De tent heeft een
De tent voor het eerst in gebruik tijdens het DDW
zeer ruime sta hoogte van meer dan 2 meter.
Voor het opzetten van de tent zijn minimaal twee personen nodig. We hebben bewust voor deze wat duurdere
uitvoering gekozen omdat deze een veel steviger frame heeft en dikker doek.
Nieuwe landelijke website
Onze DARES deelnemer Theo Vermeulen heeft in opdracht van het bestuur een nieuwe website ontwikkeld.
De huidige site is sterk verouderd en is toe aan een nieuw "jasje".
Natuurlijk heeft ook de redactie van deze nieuwsbrief een bezoek gebracht aan de nieuwe website, en was
aangenaam verrast, het ziet er erg goed uit en is een hele verbetering ten opzichte van de oude website.

Het concept is via de volgende link beschikbaar: http://www.theovermeulen.nl/daresx/ en deze week ook op
noodcommunicatie.nl
Zolang de DARES deelnemers administratie module (DDA) niet is aangepast blijft ook de huidige site dares.nl
in de lucht. Op-/aanmerkingen gaarne per mail sturen naar ict@dares.nl
Halfjaarlijks (Plv.) RC overleg
Op zaterdag 21 mei was de halfjaarlijkse RC meeting, een bijeenkomst van het bestuur en de (Plv.) RC’s.
In tegenstelling tot eerdere jaren was de locatie niet het politie bureau in Lelystad maar de brandweer
kazerne in Gouda. Hans van harte bedankt voor de gastvrijheid.
We hebben ondermeer aandacht besteed aan de volgende punten:
Het overlijden van DARES R12 deelnemer Stan de Vries PA4S
Door de aanwezigen werd een minuut stilte in acht genomen.
Contacten met de overheid
In een aantal regio’s lijkt de VR belangstelling te hebben voor DARES,
het bestuur zal hier op reageren.
Veiligheidsdag Almere
De veiligheidsdag in Almere is een groot succes geworden, er is uitgebreid gesproken met minister van der
Steur, de demo van de operationele actie waarbij DARES de communicatie verzorgde was een succes, het
bestuur dankt allen die op welke wijze dan ook aan het slagen van deze dag bijgedragen hebben.
DARES website
De landelijke website is verouderd en vertoond diverse mankementen, er is door Theo Vermeulen hard
gewerkt aan een nieuwe website, de resultaten mogen er zijn, zie ook onder Nieuwe landelijke website hier
boven, het is de bedoeling de website per 1 juni in de lucht te brengen.
SIGCO
Jan-Pieter Kraaijer PCØKR heeft met behulp van een PowerPoint
presentatie aandacht besteed aan de vorderingen van SIGCO en de
voorbereidingen van de SIGCO dag op 25 juni.
Frequentie plan
Het huidige frequentie plan is hard aan een update toe, Dick PD2DM en
Wim PA4WK hebben aangeboden hier eens naar te kijken.
Jan-Pieter presenteerde o.a. het programma voor de
landelijke SIGCO dag op 25 juni

Digitale modes
Bij het agendapunt Digitale modes is uitgebreid stilgestaan bij het
digitale berichten formulier. Door diverse deelnemers is gekeken hoe een nieuw berichten formulier binnen
RMS Express ontworpen zou moeten worden,
Uiteindelijk heeft Johan PD1WGL een mooi ontwerp gemaakt, met als basis het document dat een aantal jaren
geleden door de toenmalige secretaris van DARES geschreven is.
Dit formulier stuurt als bijlage een XML bestand mee met het feitelijke bericht. Dat XML bestandje wordt
ingelezen door de viewer die bij het berichten pakket behoort en is op die manier verder verwerkbaar binnen
RMS en de klanten.
Tijdens het RC overleg is een korte presentatie gegeven aan de RC’s, namens de digitale werkgroep.
Binnenkort zal op de DARES site in de rubriek Digitale techniek, de volledige zip-file komen te staan.
Deelnemers die nu al vast het bestand willen hebben, kunnen dit aanvragen via
dares.gooi.flevoland@gmail.com en als onderwerp Berichtenformulier 1.22
Toekomst DARES
Onder leiding van Hans Baardscheer PE1AAY werd uitgebreid gesproken over de toekomst van DARES, het is
een goede gewoonte om regelmatig het functioneren van de eigen organisatie tegen het licht te houden,
aangezien dat in 2012 voor het laatst gedaan was werd het weer eens tijd hiervoor.
In een ongedwongen sfeer werd er naar hartenlust op los gediscussieerd, en passeerden diverse zienswijzen
de revue.
Officieel verslag
Het officiële verslag van deze bijeenkomst zal te zijner tijd door de secretaris gepubliceerd worden.

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.

Zomerstop
Zoals al eerder aangegeven houden we een korte zomerstop, in juli en
augustus zijn er geen bijeenkomsten.
Wel is de regio indien nodig gewoon inzetbaar, zij het door vakantie
afwezigheid in iets afgeslankte vorm.
In september starten we het nieuwe seizoen met een leuke oefening waar ook
een partij van buiten DARES bij betrokken is.
Wat het precies gaat worden houden we nog even onder de pet.

(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:
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 informatie op www.radio-examen.nl
08 juni
Verbindingsoefening
Van R22 Brabant Zuid Oost kregen we het verzoek om mee te doen met een oefening op woensdag avond
van 20.00 – 21.30 uur LT die tot doel heeft om de verbindingen te testen tussen veldstations en DRCC’s
verspreid door het hele land. Naast locale verbindingen op VHF en UHF tussen veldposten en hun DRCC, is het
vooral de bedoeling dat de DRCC’s op korte golf onderling verbindingen maken. Op deze manier komen dus
de lokale berichten van zuid naar noord en van noord naar zuid Nederland.
We hebben aangegeven hier interesse in te hebben. Meer info voor DARES M-NL deelnemers via email.
24 – 26 juni
HAM RADIO Friedrichshafen
HAM RADIO Friedrichshafen is de grootste beurs voor zendamateurs in Europa.
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, zondag 22 mei is door de organisatie van deze dag een mail met de laatste informatie gestuurd
aan allen die zich voor SIGCO opgegeven hebben.

Trends in beeld: de ECD-radar

door Maarten PD1H

De redactie werd door Maarten PD1H op het onderstaande artikel op de website van het Agentschap Telecom
opmerkzaam gemaakt, het A.T. geeft op haar website in een zogenaamde ECD radar aan wat de
ontwikkelingen zijn die we op Telecom gebied kunnen verwachten. Kijk eens naar de punten 20 en 18, dan is
een organisatie als DARES met onder andere haar Winlink mogelijkheden onmisbaar…?
Technologische ontwikkelingen gaan snel in de wereld van de telecommunicatie. Als agentschap brengen we
regelmatig in beeld welke trends we als organisatie waarnemen op het gebied van Technologie, Media en
Telecommunicatie (TMT). Deze trends worden weergegeven in de ECD-radar.
Wat is de ECD radar
De ECD-radar geeft een voorspelling van trends die op ons
werkterrein (gaan) spelen. Deze trends zijn geplaatst in de
tijd en per trend wordt de relevantie voor het werk van het
agentschap aangegeven. De EDC-radar levert hiermee
waardevolle input voor ons werk op. Met behulp van dit
instrument bepalen we jaarlijks op welke ontwikkelingen we
extra inzetten en welke onderzoeken we in de nabije
toekomst gaan uitvoeren.
Mogelijk is de ECD-radar ook voor u een interessant
instrument. De gevonden trends kunnen namelijk ook voor u
van belang zijn. Tot nu toe werd de ECD-radar vooral intern
gebruikt. In de toekomst willen we de uitkomsten ook
bespreken met onze externe stakeholders.
Open hier de ECD-radar Elk gekleurd vlakje komt overeen

met een trend of ontwikkeling, door erop te klikken kunt u ze openen en sluiten. De betekenis van de
gebruikte vormen en kleuren wordt toegelicht in de onderste balk van de ECD-radar.
Reageren?
Wilt u reageren op de ECD-radar of hebt u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Er is ook een Engelse versie van de ECD-radar. Bron: website AgentschapTelecom

Verslag 93e Amateur Overleg online
De VRZA heeft eind mei het verslag van het 93e Amateur Overleg dat op 16 maart jl. gehouden werd op haar
website gepubliceerd.
Prioriteiten
In het verslag is onder andere te lezen dat toezichthouder Agentschap Telecom kampt met een achterstand in
werkzaamheden voor radiozendamateurs. Om die reden is het onderzoek naar harmonisatie of uitbreiding van
de 40-meter band voor Novice amateurs, alsook het nieuwe ATOF-beleid, blijven liggen.
Uitbreiding 40m voor Novice
In het verslag is een prioriteitstelling gemaakt van de openstaande werkzaamheden. Om die reden is het
onderzoek naar harmonisatie of uitbreiding van de 40-meter band voor Novice amateurs blijven liggen.
Novices zullen daarvoor moeten wachten tot een eventuele uitbreiding van de 40-meter band en/of een
Europese harmonisatie van de toegewezen banden waarop zij mogen uitzenden. Dit verzoek van VERON heeft
helaas de laagste prioriteit gekregen.
Gedragslijn vergunningen
Meer aandacht lijkt de toezichthouder te willen besteden aan een nieuw ATOF-beleid, dat nu onder de noemer
‘gedragslijn vergunningen’ opgenomen is in de prioriteitenlijst, gevolgd door een onderzoek om het maximaal
toegestane zendvermogens voor Full-amateurs uit te breiden.
Vrijgeven PAØ prefix
Ook het vrijgeven van de PA0-prefix staat nog op de agenda, hetzij met minder prioriteit.
Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht
Dit gevolgd door een eventuele aanpassing van de “Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht
2015”. Tussen de letters door lezen we dat deze wijziging “onder meer verband met het invoeren van de
gedragslijn“. Lijkt AT zich in de toekomst met de inhoud van uitzendingen te willen bemoeien?
Aanpassing examenregeling
Ook wil AT een aanpassing doen in de “Examenregeling frequentiegebruik 2008”. Daarbij zullen internationale
CEPT-afspraken worden toegevoegd en “het toetsen van sociale vaardigheden op de amateurbanden“. Al met
al lijkt duidelijk dat de toezichthouder zich in de toekomst meer wil toespitsen op de inhoud van de
uitzendingen.
De 60-meter band in de toekomst naar 15 kHz
Hamnieuws.nl schreef al eerder over de 60-meter allocatie die in de toekomst mogelijk gelijk getrokken gaat
worden aan het WRC-15 besluit: terug naar een geharmoniseerde band van 15 kHz. Nu lijkt Agentschap
Telecom dit ook publiekelijk toe te geven. De toezichthouder geeft daarbij aan dat er een klacht uit het
buitenland ontvangen is.
Drie keer opgetreden tegen intruders; Twee gele kaarten
Verder valt te lezen dat Agentschap Telecom twee keer een gele kaart heeft uitgereikt aan een
radiozendamateur wiens gedrag buiten fatsoensnormen ging. De toezichthouder geeft aan dat dit dit middel
tot een positief resultaat heeft geleid. De betrokken amateur(s) lijken van de waarschuwing geleerd te hebben
en dit werpt ook zijn vruchten af naar de omgeving van de ontvanger.
Daarnaast heeft Agentschap Telecom op basis van klachten drie intruders bezocht. Bij hen is apparatuur in
beslag genomen en een flinke geldboete opgelegd. Eén van deze intruders was vaak op PI2NOS actief en
meldde zelf op de CB band dat de boete liefst 3300 euro bedroeg. Een waarschuwing voor de rest…
Ook schrijft Agentschap Telecom dat zij met vier radiozendamateurs een informeel gesprek heeft gevoerd
inzake het doen van uitzendingen buiten het voor hen toegestane band-segment. Dit naar aanmeldingen van
meldingen die zij (van mede-amateurs) ontvangen heeft.
Waarden en normen
De afdeling toezicht zal in 2016 meer aandacht besteden aan waarden en normen op de amateurbanden.
Zoals ze zelf schrijft:
“Ook in 2016 zal de afdeling Toezicht zich inspannen om radiozendamateurs te beschermen in hun
frequentiegebruik, maar zeker ook aan te spreken op gedrag en de zo belangrijke waarden en normen in de
amateurwereld. Door het gesprek aan te gaan en zendamateurs waar nodig direct aan te spreken, is een
toezicht traject niet altijd nodig. Als het echter nodig is dan schuwt AT echter een rapport van bevindingen

met een sanctie als gevolg niet en bij illegaal gebruik en het bewust verstoren is ook een strafrechtelijk
onderzoek altijd een optie. Wij hopen met deze werkwijze maximaal rendement te halen uit de (beperkt)
beschikbare mensen en middelen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van het
zendamateurisme.” Het gehele verslag is te lezen op de website van de VRZA Bron: Hamnieuws

Online bladen
CQ-PA
In het 30 pagina’s dikke april nummer van het digitale maandblad van de VRZA wat hier te lezen is word weer
aandacht geschonken aan allerlei zaken op amateur gebied en actualiteit.
RAZzies
In de uitgave van juni van dit maandblad van de RAZ (Radio Amateurs Zoetermeer) deze maand aandacht
voor: LF Functiegenerator, Opa Vonk: Bluetooth, Sweeperino, Hulp gevraagd bij reparatie en Afdelingsnieuws.
Klik hier voor het juni nummer, en klik hier voor eerdere uitgaven.
CQ-DATV
Dit keer staat het juni nummer voor je klaar om te lezen, met weer een breed scala aan onderwerpen speciaal
voor de zeer hoge frequenties. Klik hier voor het juni nummer en klik hier voor eerdere uitgaven.

Geen fusie VRZA, VERON en DKARS
Het voorstel van DKARS
In het DKARS magazine van mei stond een opmerkelijk artikel van de secretaris van DKARS Peter de Graaf.
“De afgelopen maanden heeft er vanuit het bestuur van de DKARS informeel overleg plaatsgevonden met de
VRZA en de VERON. Het doel daarbij was om tot één landelijke amateurvereniging te komen die geheel klaar
is voor alle uitdagingen van deze tijd.
Over de uitkomst hiervan zullen wij u binnenkort in een aparte editie van het Magazine uitgebreid berichten”.
Het duurde niet lang voordat er van zowel VERON als VRZA zijde een reactie kwam.
Reactie van de VERON
De VERON geeft daarbij aan geen partij als DKARS nodig te hebben om tot een samenwerking met de VRZA
te komen, temeer omdat die partij eerder al aangegeven heeft zelfstandig te willen blijven.
Het hele artikel is te lezen op de VERON-website.
Reactie van de VRZA
Enkele dagen daarvoor gaf het VRZA bestuur al antwoord op enkele vragen van leden die haar bereikt hebben
betreffende een eventuele fusie of verregaande samenwerking.
De antwoorden daarom zijn te lezen op de VRZA-website.

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.
Beheerders lanceren samen repeaterwebsite door Micha PA1OKZ
Samenwerkende repeaterbeheerders hebben vorige week een
website gepubliceerd waar radiozendamateurs worden geïnformeerd
over Nederlandse repeaters.
De website www.repeater.nl geeft niet alleen inzicht hoe de tegenwoordige regelingen door de Nederlandse
overheid worden gehanteerd, maar legt ook uit hoe je de repeaters kan gebruiken en hoe wordt omgegaan
met verstoringen.
Al langere tijd bestond de behoefte om een informatievoorziening in te richten voor de gebruikers van
repeaters omdat gebleken is dat veel onduidelijkheid bestaat over de regels die hiervoor gelden.
Zo weten verschillende radiozendamateurs niet goed wat nu de verschillen zijn tussen de vroegere
machtigingsvoorwaarden en de huidige regeling, ook al is deze al ruim 10 jaar geleden van kracht geworden.
De website komt in een tijd dat er veel veranderd in de wereld van radiozendamateurs.
Tegenwoordig bestaan er in toenemende mate digitale netwerksystemen zoals DMR, D-star en System Fusion
die veel nieuwe gebruikers aantrekken maar ook analoge repeaters zijn volop in de belangstelling. Repeater.nl
geeft daarom enkele simpele richtlijnen die radiozendamateurs helpen om het verkeer soepel te laten
verlopen.
Inmiddels zijn er al zo’n 55 repeaters die de richtlijn hanteren en de verwachting is dat dit aantal nog
aanzienlijk groeit. Ook hebben de amateurvereniging VRZA, Stichting DKARS en het BrandMeister Digital
Network hun steun gegeven aan de samenwerkende repeaterbeheerders.

Betekent dit dan dat er nu van alles gaat veranderen op de Nederlandse Repeaters? Nee, dat is niet de
bedoeling! Repeater.nl legt alleen maar uit wat al langere tijd geldt en helpt om het allemaal beter te kunnen
begrijpen. Link naar de website Bron: Hamnieuws.nl
Inter-modulatie PI2NOS ontvanger Amsterdam
Sommige PI2NOS gebruikers is opgevallen dat via de ontvanger van Amsterdam sinds enkele weken soms
een station doorkomt met een sterke echo. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een kwaadwillend persoon
ging die bewuste verstoringen veroorzaakte maar vanavond zijn we tot de bron van het probleem gekomen.
Naar gebleken is enkele weken geleden (precies parallel met het ontstaan van de verstoringen) de antenne
van de Amsterdamse 70cm repeater PI2ASD op een andere plek neergezet bovenop het World Fashion
Center. Nu blijkt dat de storing wordt veroorzaakt door inter-modulatie in de ontvanger van PI2NOS in
Amsterdam door de flink toegenomen veldsterkte van PI2ASD. Een dergelijk probleem ondervonden we al
eens eerder in Eindhoven en dus was het rekensommetje snel gemaakt:
De verschilfrequentie tussen beide uitgangen bedraagt 75kHz. Als er
vervolgens een erg sterk station op de ingang van PI2ASD actief is op
431.800MHz. dan wordt deze verschilfrequentie als gevolg van intermodulatie weer naar beneden gemengd naar 431.725MHz. Het mengen
van de uitgang van PI2NOS met deze verschilfrequentie veroorzaakt
voorts weer de echo.
Lees ook het eerdere artikel op Hobbyscoop, waar uitgebreid ingegaan wordt op dit fenomeen zoals eerder
ervaren in Eindhoven. 24 mei is het nieuwe filter geplaatst waarmee we hopen het intermodulatie probleem
ondervangen te hebben. Testen maar!Bron: Website Hobby scoop

De laatste Lichtmis van Stichting ROM?
Stichting Radio onderdelen Markt (ROM) heeft op haar website aangegeven te zullen
stoppen met het organiseren van de radiomarkt bij De Lichtmis. Dit jaar zal de markt
voor het laatst plaatsvinden op zaterdag 24 september a.s. Inmiddels is het de 35e
‘Lichtmis’ die georganiseerd is door de stichting.
Een nijpend tekort aan vrijwilligers voor de organisatie is een van de hoofdredenen van het bestuur om te
stoppen met het organiseren van de markt. De antenne meetdag, een andere activiteit van de stichting, was
al overgedragen aan de VERON-afdeling Meppel.
Het aantal medewerkers dat deze markt in stand houdt is dusdanig gekrompen dat er volgend jaar wellicht
geen Radio Onderdelen Markt meer gehouden zal worden omdat het organiseren simpelweg niet meer
mogelijk zal zijn. Wij organiseren deze markt om mede-hobbyisten te plezieren maar als bestuur alleen
kunnen we dit niet echt meer organiseren.
Bovenstaande tekst valt te lezen op de website van Stichting ROM. Wellicht zal de radiomarkt in de toekomst
nog wél doorgang kunnen vinden als voldoende mensen zich aanmelden als vrijwilliger?

Australië vestigt wereldrecord met zonnecel
Onderzoekers van de University of New South Wales wisten een nieuw type zonnecel te produceren met een
conversie-efficiëntie van 34,5 %, een flinke verbetering op het oude record van 24 %.
Om deze hoge efficiëntie – die vlakbij de volgens een recente studie theoretische limiet van 35 % ligt – te
behalen, gebruiken de wetenschappers een prisma dat invallend zonlicht splitst in drie afzonderlijke
lichtbundels van verschillende golflengtes. Deze lichtbundels vallen elk op een eigen laag
(indiumgalliumfosfide, indiumgalliumarsenide en germanium), waarbij elke laag optimaal geschikt is om
energie te halen uit de golflengte van het licht dat erop valt.
Nu maar afwachten tot dit type commercieel beschikbaar komt, want dat wil meestal nog wel even duren. Of
zullen de Aussies hiermee de Worldsolarchallenge gaan winnen dit keer?

Een eind gevoede ½λ antenne voor 80, 60 en 40m
Op de website van Daan PAØFNB kwam ik een ontwerp tegen van een eindgevoede halve golf antenne voor
80, 60 en 40 meter, Erg interessant aangezien dit de banden zijn waar wij als DARES het meest mee te
maken hebben. Ik heb Daan een email gestuurd met de vraag of ik het artikel over mag nemen voor plaatsing
in onze nieuwsbrief. Daan had hier geen bezwaar tegen. Ik heb de originele tekst hier en daar iets aangepast
en wat informatie over coax traps toegevoegd. Ook op internet is veel informatie over coax traps te vinden.
De website van Daan is absoluut de moeite waard om eens te bekijken, er staan veel leuke en interessante
dingen op. http://www.pa0fnb.nl/index.htm
In het onderstaande artikel wordt gesproken over een trap, een trap is hier een parallelkring die in resonantie

is op een bepaalde frequentie en het woord trap komt uit het Engels en betekend val, vrij vertaald is een trap
dus een sperkring. Bijvoorbeeld, een trap met een resonantiefrequentie van 7.1MHz. zal alles wat achter de
trap zit afkoppelen voor signalen van die frequentie maar signalen lager in frequentie wel doorlaten zodat de
rest van de antenne ook mee doet. Zo kunnen we dus met traps resonerend op diverse frequenties een
multiband antenne maken. Na deze introductie terug naar het artikel van Daan PAØFNB.
De eindgevoede ½λ draad
door Daan PAØFNB
Nu de 60 meter band voor gebruik door amateurs is vrijgegeven, ontstaat natuurlijk ook de behoefte om er
een antenne voor te hebben die redelijk werkt. Nu gebruikte ik een antenne die op het eind (voor u als u dat
wilt: begin) gevoed wordt. Niet met een openlijn, zoals een “Zepp” antenne, maar met een 1:49 trafo.
Gegevens om zo’n trafo te maken zijn er voldoende op internet en ook op mijn website te vinden. Voor hoog
Ohmig voeden van een meer banden antennen moet de lengte een halve golf zijn of een harmonische
daarvan, bijvoorbeeld een voor 80, 40 en 20 meter. Meestal wordt er dan een halve golf voor 40 meter
genomen, dus een draad van 20 meter (afgerond voor dit verhaal). Dat is dus een hele golf voor 20 meter en
dus ook hoog Ohmig en wordt daar een zogenaamde loading coil achter gezet met een hoge reactantie voor
40 meter (iets in de buurt van zo'n 4000 Ohm) en daar achter een stukje draad om er een halve golf voor 80
meter van te maken. Dat gaat er dan ongeveer zo uitzien:
De spoel met een reactantie van ongeveer 4000 Ohm is vrij
eenvoudig te maken en dat zal een reden zijn waarom dat
zoveel wordt toegepast. Ik zelf heb dat ook regelmatig
toegepast. Wil je die spoel maken op bv. 16 mm buis en je
gebruikt 0,5 mm koperdraad dan moet je daar 200
windingen opleggen, bij 26 mm buis 100 windingen en bij
40 mm grijs pvc buis 50 windingen. Doordat het stuk draad
achter de loading coil kort is, wordt de bandbreedte op 80
meter ook erg smal (± 50kHz.) zie afbeelding hier naast.

50 kHz om te zenden, buiten dit gedeelte heb je dus een tuner nodig

Voor het toevoegen van de 60 meter band en toch een
redelijke bandbreedte op de lagere frequenties dan de 40
meter band, zullen we dus andere wegen moeten
bewandelen. Daar komt nog bij dat de 60 meterband geen
harmonische vormt met 80 en/of 40 meter. Ik heb in plaats
van een loading coil in dit ontwerp voor een trap gekozen.
Die heeft het voordeel dat op de resonantie frequentie de
reactantie hoog is en dus de rest van de draad
afgeschakeld wordt, net als bij de loading coil, maar de
zelfinductie is laag zodat voor de lagere frequenties meer
draad nodig is en dus meer bandbreedte.
Nadeel is wel dat de totale antenne langer word, en dat
moet je wel kwijt kunnen.
Wel is het maken van een trap moeilijker
dan alleen een spoel. We kunnen dat op
twee manieren doen, bij de eerste
methode maken we met een condensator
en spoeldraad. Voor het maken van een
trap gebruikt PAØFNB grijze pvc afvoer
buis van 40 mm (bouwmarkt) en voor het
afsluiten twee eindkappen. hiermee is het
geheel eenvoudig waterdicht af te
werken. De condensator kan dan binnenin
gemonteerd worden en de spoel aan de
buitenkant. Dat gaat er dan ongeveer
uitzien als op de twee foto’s links.

De trap in onderdelen

De kant en klare trap

De condensator hier op de foto is 100 pF
3kV en heeft een diameter van 32 mm
zodat hij in de spoelkoker past.

De trap is ook eenvoudig zelf te maken met behulp van coax, hierbij maken we gebruik van het gegeven dat
een stuk coaxkabel een bepaalde capaciteit heeft en als we het oprollen ook een zelfinductie.
Een aardig programma om een coax trap te berekenen vind je op: http://www.cqham.ru/coaxtrap.htm
Dit programma zou ik zeker downloaden en installeren. In DKARS magazine van april van dit jaar vanaf
pagina 15 beschrijft Gerrit Jan Veneberg, PAØGJV hoe je traps op deze manier kunt maken. Lees dat eerst
goed door er staan veel handige tips in. Ook op http://www.qsl.net/on7eq/projects/coaxtraps.htm staat heel
veel handige informatie.

Een trap voor de 60 meter band gemaakt van coax kabel gaat er ongeveer
zo uitzien, voor traps geschikt voor QRO kun je teflon kabel gebruiken

De ½λ eindgevoede multiband antenne schematisch weergegeven

PAØFNB gebruik voor het maken van zijn traps dunne
coaxkabel type RG174/U
Een coaxkabel tabel leert ons dat deze kabel een
capaciteit heeft van 1pF per 1,53 cm, voor 100 pF heb
je dus 1,53 meter + de lengte van de aansluitdraden
nodig.
Wikkel dat op een grijze pvc buis van 26 mm zodat
het in de spoelhouder van 40mm geschoven kan
worden.
Daan heeft een trap gemaakt voor 40 m. met een C
van 60 pF en één voor 60 m. met een C van 100 pF.
Het afregelen is een precisie werkje. Voor de 40
meter afregelen met de dip-meter op 7,1 MHz en voor
de 60 meter afregelen op 5,4 MHz. Zo is de antenne
geworden, zie schematische weergave links.
De exacte maten van de antenne, zijn natuurlijk
afhankelijk van jouw situatie zoals hoogte, omgeving,
grondsoort enz. enz. dus houd mijn antennematen als
“ongeveer” aan (maak hem dus langer). De grafieken
hier onder laten goed de bandbreedte zien

Het in de band brengen van de antenne
Hang de hele antenne op inclusief de traps en begin door inkorten eerst de 40 meter band op 7,1 MHz te
brengen, daarna de 60 meter band op 5,4 MHz en als laatste de 80 meter op 3,65 MHz, of andere door jou
gewenste center frequenties. Doe het afregelen voorzichtig door kleine stukjes te gelijk af te knippen want het
is kritisch hoe dichter je bij de gewenste frequentie komt. Bron: website van Daan PAØFNB

Geen 70 MHz in Duitsland dit jaar
Duitse zendamateurs krijgen dit jaar niet de beschikking over een 70 MHz allocatie. In de
voorgaande jaren was het de DARC wel gelukt om een (zeer beperkte) toewijzing af te
spreken in overleg met de primaire gebruiker.
Toen was een allocatie van 30 kHz beschikbaar met om en nabij dezelfde voorwaarden zoals ze ook gelden
voor de 6-meter band, die in Duitsland op secundaire basis is toegekend aan radiozendamateurs.
DARC heeft op 4 november 2015 al een aanvraag gedaan voor medegebruik bij het ministerie van Defensie.
Dit jaar heeft het ministerie het verzoek afgewezen. Duitse stations kunnen tijdens het Sporadic E seizoen dat
van medio mei tot medio augustus duurt, dus geen gebruik maken van de 4-meter band. DARC geeft aan zich
te blijven inzetten voor een allocatie in deze band. Bron: Hamnieuws.nl

Wat is er voor nieuws onder de zon?
EAntenna komt met dual-band Moxon
De Spaanse fabrikant EAntenna komt met een dual-band Moxon
antenne voor de 6 en 4-meter band. De antenne weegt nog geen 3
kilo en heeft een boomlengte van 86 centimeter. De totale breedte
komt uit op circa 240 cm. Daarmee is de antenne ook zeer geschikt
voor portable gebruik of lichte antennemasten tijdens het Sporadic
E seizoen dat van ongeveer mei tot september duurt.
De antenne heeft een gain van ongeveer 6 dBi, een zeer goede VA
verhouding en bestaat uit een gevouwen element en director.
De antenne is voor circa €150.= verkrijgbaar bij de dealers.
In Nederland is dat Communicationworld in Deventer. In België Maes Electronics en in Duitsland Wimo.
Elecraft lanceert de KX2
Elecraft komt met de KX2 ultraportable zendontvanger.
Dit is een kleine broer van de reeds bestaande KX3 zendontvanger. Het bereik loopt van 3,5-30 MHz. Het
uitgangsvermogen is maximaal 10 Watt, waarmee de tranceiver in de categorie QRP-tranceivers valt.

In vergelijking met zijn grote broer mist deze zendontvanger dus
ondersteuning voor de 160-meter en 6-meter band, alsook de optie
om een 4-meter of 2-meter transverter in te bouwen. De reden
hiervoor is simpel: de zendontvanger moest erg compact gebouwd
worden. Klik hier of op de afbeelding om de promotie video te starten
Met een adviesprijs van $750 dollar heeft Elecraft een betaalbare
zendontvanger gebouwd die vooral interessant is voor portable
gebruik op velddagen of tijdens SOTA-activaties. Zijn grote broer kost
– gebouwd – 300 dollar meer. De KX2 is enkel compleet gebouwd te
verkrijgen. Dit in tegenstelling tot de diverse ‘ zelfbouw’ kits van Elecraft. Dit omdat door zijn zeer geringe
afmetingen de onderdelen, connectors en componenten te klein worden voor zelfbouw, aldus Elecraft. Een 2.6
Ah LiOn accu is optioneel te verkrijgen, hetzelfde geldt voor een ingebouwde LiOn lader. Ook de ingebouwde
antennetuner is optioneel te bestellen, alsook de microfoon of aangebouwde seinsleutel. Meer informatie is te
vinden op de website van Elecraft.

De FT-891 van Yeasu Wanneer hij komt en wat hij gaat kosten is nog niet bekend

Yaesu presenteert de FT-891
Yaesu heeft de FT-891 gepresenteerd op de
Hamvention in Dayton. Eerder al maakte
Hamnieuws.nl melding van de nieuwe
zendontvanger die op komst was. Yeasu zet
de FT-891 in de markt als opvolger voor de
FT-857. Echter, de VHF en UHF banden
ontbreken. Wel is de nieuwe telg voorzien
van een groot display, waarmee een veel
gehoorde klacht van de FT-857 opgelost is.

De FT-891 bevat een 32-bits DSP om de audiosignalen te bewerken. Ook is het front van de nieuwe
zendontvanger afneembaar. Het uitgangsvermogen bedraagt 100 Watt. Daarmee lijkt de FT-891 een opvolger
voor de FT-857 en geen opvolger van de FT-817(nd). Ook bevat de set standaard een 3 kHz breed
roofingfilter. Of andere filters als optie verkrijgbaar zijn is momenteel nog niet bekend. Door het smalle filter
bestaat de mogelijkheid dat AM en FM ontbreken.
Een adviesprijs is nog niet bekend, evenals een levertermijn.
Ook Kenwood stapt in de D-star markt
Kenwood lijkt ook zendontvangers met D-star functionaliteit aan te
bieden. Dat werd bekend gemaakt op de Hamvention in Dayton.
Daar werd een 3-bands portofoon met een nog onbekend typenummer
getoond aan het publiek.
De portofoon bezit een kleuren TFT-display, een ingebouwde GPSontvanger en biedt ondersteuning voor FM en D-Star.
Klik hier of op de afbeelding hier naast om de promotie video te starten.
Ook APRS-functionaliteit is volgens de flyer aanwezig. De 3e band is in Europa overigens niet bruikbaar. Het
gaat hier om de 220 MHz (1.25 meter) band die enkel in de Verenigde Staten gebruikt wordt door
zendamateurs. Andere opties aan boord van de nieuwe portofoon zijn SSB ontvangst en ingebouwde
Bluetooth functionaliteit. De ontvanger zou breedbandig zijn. Ook is de portofoon waterdicht volgens de IP54
en IP55 specificatie. Al met al bijzondere specificaties die tot hoge verwachtingen leiden en de TH-D72 zal
moeten opvolgen. Naar verwachting eind dit jaar leverbaar tegen een nog onbekende prijs.
Firmware update voor FM-audio IC-7300
De tweede firmware update voor de Icom IC-7300 transceiver is verschenen. Volgens de website van Icom
brengt deze update verbeteringen in de signaal/ruis verhouding bij FM modulatie.
Het versienummer van de firmware komt met deze update op 1.13 en downloaden kan op de website van
Icom. Voor de upgrade is een SD-kaart nodig.

ISS Tonnetje rond
Het Internationaal Ruimtestation ISS heeft de aarde voor de honderdduizendste
keer omcirkeld. Dat heeft de Russische vluchtleidingscentrale in Moskou
meegedeeld.
Drie astronauten werken momenteel in het ISS. Op het moment van aflossing zijn
zes mensen in het station aanwezig.
Het ISS omcirkelt de aarde op een hoogte van bijna 400 kilometer.
Het ruimtestation doet ongeveer anderhalf uur over een baan om de aarde. Bron: Het bar.net

Zendmast van 300 meter ingestort
In Zweden is een meer dan 300 meter hoge zendmast afgebroken en gedeeltelijk neergestort. Het gaat om de

Häglaredsmasten ten oosten van de stad Boras. Van de meer dan 300 meter hoge
mast staat nog iets meer dan 100 meter overeind. De bovenste 200 meter is
afgebroken en neergestort.
Door het uitvallen van de Häglaredsmasten zit een groot deel van de inwoners rond het
gebied van Boras zonder radio- en televisie-uitzendingen.
Hoe de mast heeft kunnen instorten is nog niet duidelijk maar sabotage wordt niet
uitgesloten aldus een aantal Zweedse nieuwsdiensten. Er zijn tijdens het incident geen
personen gewond geraakt.
Weersomstandigheden lijken niet de oorzaak te zijn van het instorten van de mast
aangezien er geen harde wind stond afgelopen nacht. Opvallend is dat een aantal
illegale klimmers een aantal dagen geleden Häglaredsmasten hebben beklommen. Van
de beklimming zijn video’s op Internet geplaatst. Klik hier om deze te bekijken. De
politie geeft echter aan dat de klimmers niet verdacht worden van het instorten van de
mast maar heeft wel andere aanwijzingen die kunnen duiden op sabotage.
De eigenaar van de zendmast, Teracom, probeert zo snel mogelijk via een tijdelijke
oplossing de radio- en televisie-uitzendingen weer op gang te brengen. Momenteel is
het gebied rond de zendmast nog afgezet. Via de zendmast zenden de nationale radioen televisiekanalen van de Zweedse omroep SR als een aantal commerciële
radiozenders. Inwoners rond het gebied wordt geadviseerdnaar alternatieve radiofrequenties of internet te
luisteren. Bron: Het bar.net

Veldwerk tijdens Mills-On-The-Air

door Paul PA3PWM

Publieke evenementen op bijzondere locaties zijn altijd een prima gelegenheid
om je (veld)uitrusting te testen en wat positieve aandacht voor de radiohobby
te krijgen! Toen Rienus PA0RBA me vroeg om dit jaar (weer) een ‘Mill On The
Air’ (MotA) te krijgen op de Nationale Molendag op 14 en 15 mei 2016 hoefde ik
niet lang na te denken…

Molen "De vriendschap"in Veenendaal

Op stelling van de benodigde apparatuur

Inmiddels zijn er jaarlijks steeds meer molens ‘radioactief’ in dit weekend; ook
in Engeland, Duitsland en België. Peter; de molenaar van molen
De Vriendschap in Veenendaal, vond het een prima idee en verleende alle
medewerking! Zo waren we dus de hele zaterdag actief op HF vanaf de eerste
verdieping in de molen met de speciale call PA6MDV.
Complimenten overigens voor de AT: de vergunning was keurig binnen 3 weken
binnen! De molen ligt midden in de bebouwde kom van Veenendaal wat voor HF
antennes niet zo ideaal is… Maar dankzij de ‘omloop’ op de molen konden we
prima 2 dipolen kwijt waaronder mijn nieuwe G5RV.

De tijdelijke amateur shack in de molen

Onze beider IC7000’s bleken weer prima sets om in te zetten zeker dankzij de HF-filters die we van PI4AMF
(bedankt Klaas!) mochten lenen. Probleemloos konden we tegelijkertijd naast elkaar op verschillende HF
banden werken in CW en SSB! Helaas waren de condities niet geweldig maar door af en toe even via
dxsummit.fi te laten weten waar we waren of een andere ‘molen’ op te zoeken hebben we toch weer wat
mensen aan het Mills-on-the-Air 2016 certificaat kunnen helpen, en een behoorlijk aantal bezoekers van de
molen kennis laten maken met onze hobby.
Belangrijkste les die we hebben geleerd; zorg dat je een goede headset hebt als je in een werkende molen zit
 en verder… doen; prima oefening!
73 Paul, PA2PWM
http://www.mills-on-the-air.net/
http://www.pd6mill.com/
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=850

Weer wat leuks bij BACO
TEKNO 2008 draagkoffer van W.AG Funktion gemaakt van stevig Polypropyleen, met
uitneembare schuimvulling.
Ideaal voor het transporteren van je kwetsbare (meet)apparatuur.
Met twee snelsluitingen en goede scharnieren.
Kleur: zwart.
Afm: (buiten) 340x270x123mm (binnen) 326x222x116mm
Prijs €7,50 Meer info op: https://www.baco-army-goods.nl/

Medewerker Agentschap Telecom ontvangt
Vederprijs
Op woensdag 18 mei nam Ben Witvliet, technisch specialist bij
Agentschap Telecom de Vederprijs in ontvangst. Hij ontvangt deze prijs
voor zijn promotieonderzoek naar noodcommunicatie dat hij uitvoerde
op de Universiteit Twente. De Vederprijs wordt sinds 1929 jaarlijks
uitgereikt ter bevordering van de ontwikkeling van de wetenschap en
techniek op het gebied van radiocommunicatie.
Elk jaar reikt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de
zogenaamde Vederprijs uit aan personen die een baanbrekende bijdrage
hebben geleverd op het gebied van radio –en
telecommunicatiewetenschap.
Ben Witvliet heeft in zijn promotieonderzoek gekeken of het mogelijk is
om op grote afstand met elkaar te communiceren als alle netwerken
Ben Witvliet ontvangt de Vederprijs van
Françoise Kosters, voorzitter van het Vederfonds
wegvallen. Het gaat om gebieden waar geen telecommunicatieinfrastructuur is of gebieden waar de infrastructuur door een natuurramp is verwoest. Zijn promotieonderzoek
laat zien dat de natuur ons een alternatief biedt.
Met behulp van Near Vertical Incidence Skywave (NVIS), is het mogelijk om snel en eenvoudig een
doeltreffend communicatienetwerk te realiseren dat een gebied van 400 bij 400 km bestrijkt.
De Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder laat weten: “Ben Witvliet heeft uniek experimenteel werk
verricht op het gebied van radio propagatie op HF, via verticaal opgestraalde golven (NVIS).
Lees publicaties over het onderzoek van Ben Witvliet Bron: Website Agentschap Telecom

Cursus N & F in Amersfoort start in
september
Als voorbereiding op het zendexamen wordt er door de
afdeling Amersfoort van de VERON een cursus georganiseerd.
Deze cursus zal starten in september 2016 en op
woensdagavonden worden gehouden. Wilt u informatie over
de cursus of wilt u zich opgeven? Neem dan contact op met
Jan van Essen (PH7S), via mailto:PH7S@veron.nl Klik hier
Jan van Essen PH7S voor de klas in het leslokaal in Bunschoten
voor het volledige bericht. De VERON afdeling Amersfoort geeft
ook CW les, voor een overzicht van de diverse cursussen die in Bunschoten gegeven worden klik je hier.

De spijker op de kop
Voormalig directeur van de Federal Emergency
Management Agency (FEMA) zegt over de rol van
amateur radio na 9/11 en Haiti het volgende:

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 15 juni verschijnen.
Eerstvolgende bijeenkomst
Het seizoen zal in juni afgesloten worden met een oefening, om in september het nieuwe seizoen weer met
een oefening te beginnen.
Mochten er in de maanden juli en augustus activiteiten ontplooid worden zullen we jullie daarvan via email en
WhatsApp op de hoogte houden.
De nieuwsbrief zal wel gewoon elke 1e en 15e van de maand blijven verschijnen.
DRCC R09-R25 PI9DM
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.

