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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 wim.pa4wk@gmail.com  
Ook ontvangen wij graag de nieuwsbrieven die door andere regio’s uitgegeven worden. 
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren.  

RC mededelingen 
In deze rubriek vind je mededelingen van de RC’s van R25 en R09 (IVM de zomerstop geen mededelingen) 

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.(IVM de zomerstop geen informatie) 

 

(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  
 
25-28 augustus 
DNAT Bad Bentheim 

Voor de 48e keer worden de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse  
Bad Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Het programma duurt meerdere dagen, zaterdag 27 augustus 
is de drukste dag, dan zal ook de vlooienmarkt plaatsvinden. Meer informatie vind je hier  
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http://r09.dares.nl/pages/nieuwsbrieven-dares-midden-nederland.php
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
http://www.dnat.de/index.php/nl/


11 september  

Ballon vossenjacht 
Elk jaar vormt de landelijke ballonvossenjacht in het 2e weekend van september weer een hoogtepunt op 

amateur gebied. Ook dit jaar zullen de organisatoren ongetwijfeld weer hun uiterste best doen om er een 
spectaculair evenement van te maken. Het zal nog spannend worden of de ballon dit jaar via ATV te volgen is 
omdat het nog niet zeker is of de ATV repeater in de Gerbrandytoren PI6ATV op tijd operationeel zal zijn. 
Voor meer informatie ga je naar www.ballonvossenjacht.nl 
 
17 september 
VHF-UHF-SHF Weak signal dag  
DKARS organiseert in samenwerking met ASTRON een Weak Signal dag voor de hogere frequenties.  
Deze vindt plaats op zaterdag 17 september a.s. en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.  
De dag zal plaatsvinden in het Drentse Dwingeloo, bij zendamateurs bekend als de plek waar de 
radiotelescoop (PI9CAM) staat. 

Aanmelden voor de dag is verplicht. Daarbij moet ook het kenteken van de auto doorgegeven worden.  
Dit in verband met de beveiliging van het terrein.  
Aanmelden kan via e-mail bij Hans (PAØEHG) op het adres: pa0ehg@amsat.org. 

24 september 

Radiomarkt “De lichtmis”Meppel 

Op 24 september 2016 vindt voor de 34e keer de Radio Onderdelen Markt (ROM) in Meppel plaats.  
De locatie is wederom het parkeerterrein van wegrestaurant De Lichtmis. 
De markt duurt van 08.30 uur tot 16.00 uur en telt vele standhouders. Parkeren kan in de nabijgelegen 
weilanden en kost €2.= De toegang tot de markt is zoals voorgaande jaren gratis. 
 
5 november  

Dag voor de Radio Amateur 
Deze dag zal zoals gebruikelijk gehouden worden in de Americahal te Apeldoorn en biedt naast commerciële 
en niet-commerciële aanbieders van (radio) elektronica een vlooienmarkt met een enorme hoeveelheid 
gebruikte onderdelen. Ook de nagenoeg complete presentatie van alle commissies en clubs die zich met de 
radiohobby bezig houden mag hier niet onvermeld blijven, ook DARES zal weer met een informatie stand 
vertegenwoordigd zijn. De Dv/dRZ is een aanrader voor iedereen die meer van onze hobby willen weten. 
 

Online bladen 
CQ-DATV  
Dit keer staat het augustus nummer in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te 
lezen, met weer een breed scala aan onderwerpen speciaal (D)ATV en de zeer hoge frequenties.  

Klik hier voor het augustus nummer en hier voor eerdere uitgaven. 

RAZzies 

De RAZzies voor de maand Augustus is uit! Met deze maand: Bandfilter experimenten (B) - Ervaringen met de 
KVE60C - Opa Vonk: Baluns - Marker Generator – Afdelingsnieuws.  
Klik hier voor het augustus nummer, en klik hier voor eerdere uitgaven.  

 

Online video’s 
Er staat weer een nieuwe aflevering van TX-Factor on line. Dit keer met o.a. twee 

reviews van SDR tranceivers namelijk van de IC7300 van ICOM en de MB1 van 
Sun Expert Electronics een Russische fabrikant, en verder o.a. aandacht voor 
satelliet verbindingen. Klik hier om naar de website te gaan en klik hier om de 
video op YouTube te bekijken  

Ook bij HAM nation hebben ze weer hun best gedaan om een aantal boeiende 
afleveringen samen te stellen. 

Kom hier regelmatig terug want elke week word er een nieuwe aflevering aan je 
aangeboden. 

Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 
 

Bij Ham Radio Now doen ze ook hun uiterste best een gevarieerd en voor 
iedereen interessant programma te maken. De afleveringen verschijnen soms 
een beetje onregelmatig, dus af en toe even kijken of er wat nieuws is kan 
handig zijn. Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen gemaakt. 
Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 

 

http://www.ballonvossenjacht.nl/
mailto:pa0ehg@amsat.org
http://cq-datv.mobi/38.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201608.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/index.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=8qXtPgntnsc&list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT&index=1
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos


VRZA zoekt nieuwe hoofdredacteur voor CQ-PA 

De VRZA is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur voor haar magazine CQ-
PA. Dat schrijft de vereniging op haar website. De huidige hoofdredacteur, 

Tudor (PD2MAC) neemt naar 4 jaar afscheid van de redactie.  
Onder leiding van Tudor is het papieren magazine omgetoverd tot een online 

magazine dat tegenwoordig ook voor niet-leden van de VRZA online te lezen is. 
Het bestuur van de VRZA zoekt als opvolger een teamplayer die het redactieteam aanstuurt, motiveert en het 
ook leuk vindt om zelf af en toe iets te schrijven. Daarnaast moet de kandidaat samenwerken met de 
webredactie en de verenigingszender PI4VRZ/A en de banden versterken. 
Meer informatie is te vinden op de website van de VRZA 
 

Nu ook Belarus (Wit Rusland) op 5MHz 

Ook Belarus (Wit Rusland) heeft nu een toewijzing voor 5 MHz amateur radio geratificeerd volgens de 

gemaakte afspraken tijdens de WRC-15  

De toegang voor radio amateurs uit Belarus in de 60 meter band (5 MHz) is als volgt geregeld:  
• 5351.5 - 5366.5 kHz (hele band, dus geen kanalen) 
• 50 Watt 

• CW, SSB, Digitale mode 

• Op secundaire basis 
• Alleen voor de F licentie houders 

DKARS organiseert VHF-UHF-SHF Weak signal dag  
DKARS zal in samenwerking met ASTRON een Weak Signal dag voor de hogere frequenties organiseren. Deze 
vindt plaats op zaterdag 17 september a.s. en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur. De dag zal plaatsvinden in 
het Drentse Dwingeloo, bij zendamateurs bekend als de plek waar de radiotelescoop (PI9CAM) staat. 

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit: 

11.00 Opening van de dag door de voorzitter van DKARS; PA2DW en iemand van ASTRON 

11.15 Lezing door PA3FXB, satelliet bounce met de telescoop 

12.15 Lezing door PAØT, wat is er zo leuk aan contesten op VHF-UHF-SHF 

13.15 tot 

14.00 
Lunch pauze, op beperkte schaal rondleiding mogelijk bij de telescoop. 

14.00 

Discussie met de aanwezige amateurs, Hoe stimuleren we de (slapende) weak signal 

amateurs om weer actief te worden, maar ook hoe zorgen we voor nieuwe aanwas.  
Doel van de discussie is om gezamenlijk een aanpak te zoeken waarmee we weer meer 
amateurs actief krijgen, zoals voorbeelden bv uit UK maar ook OK. 

15.00 Lezing door PA3BIY, een (zelfbouw) remote station voor 2 meter 

16.00 Lezing door PAØEHG, very weak signal en het gebruik van SDR 

17.00 Einde van de weak signal dag 

 
Aanmelden voor de dag is verplicht. Daarbij moet ook het kenteken van de auto doorgegeven worden.  
Dit in verband met de beveiliging van het terrein.  
Aanmelden kan via e-mail bij Hans (PAØEHG) op het adres: pa0ehg@amsat.org. 

SAQ ontvangt bijna 300 rapporten  

Naar aanleiding van de uitzendingen op 03-07-2016 van dit unieke station zijn al 297 rapporten ontvangen. 
 
Lars Kalland, SM6NM, van het SAQ Grimeton Heritage Site station in Zweden heeft op 12 juli een voorlopig 

https://www.vrza.nl/wp/2016/07/28/bestuursmededeling-hoofdredacteur-cq-pa/
https://www.vrza.nl/wp/2016/07/28/bestuursmededeling-hoofdredacteur-cq-pa/
mailto:pa0ehg@amsat.org


rapport gepubliceerd waarin staat dat er 297 luisterrapporten ontvangen zijn, en dat de meeste luisteraars er 

in geslaagd waren om op zijn minst een deel van de tekst die op 3 juli op 17,2kHz werd uitgezonden ter 
gelegenheid van de herdenking van “Alexanderson Day”, te nemen. 

Het grootste deel van de rapporten was afkomstig uit Europa, maar er waren ook 4 luisteraars uit Amerika die 
er in geslaagd zijn om de SAQ signalen te horen.  

“Wederom bedankt voor jullie inspanningen om de oude machine in perfect werkende staat te houden,” 
schreef Jean Louis Descombes, F6BNL.  
“Het is elke keer weer zo'n belevenis om het station te horen!,” schreef John Collins, KN1H. 

De Alexanderson generator uit het begin van de vorige eeuw — feitelijk een wisselstroomgenerator die op 
zeer hoge snelheid draait — kan 200 kW produceren, maar meestal wordt hij op minder dan de helft van dit 
vermogen gebruikt. Eens zorgde hij voor betrouwbare verbindingen over de Atlantische oceaan, maar 
tegenwoordig is het een museumstuk en wordt alleen gebruikt tijdens speciale gelegenheden. Hij is gebouwd 
in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Het station wordt onderhouden door de Grimeton World Heritage 
stichting. Klik hier voor een virtuele tour en hier voor een Duits talige video. 

Hulp bij antenneplaatsing: 
AEDES Antenne Factsheet  

Het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing 
Nederland, een onderdeel van DKARS, heeft 
een belangrijk succes geboekt.  

Na de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft 
nu ook vereniging van woningcorporaties, 
AEDES, in samenwerking met de DKARS een 
document over antenneplaatsing op haar 
interne netwerk geplaatst.  

Het AEDES Antenne Factsheet is daarmee voor 
elke woningbouwcorporatie online toegankelijk. 

Lees hier onder wat er op de website van AEDES te vinden is.  

Klik hier en kijk of jouw woningbouwcorporatie ook lid is van AEDES. 

Factsheet Antenne-installaties van radio-zendamateurs  
Het gebruik van de frequentieruimte door zendamateurs valt onder het recht van vrije meningsuiting. Daarom 

mogen woningcorporaties deze antennes niet verbieden. Wel moeten huurders voor plaatsing altijd 

toestemming vragen aan de corporatie. BOAN (Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland) beschreef 
met Aedes de juridische kaders in het factsheet Corporaties en antenne-installaties van radiozendamateurs. 

De 5 meter regel 
Tot een maximumhoogte van 5 meter boven dak of 

boven de grond, hebben zendamateurs voor hun 
antenne geen vergunning van de gemeente nodig, 
maar wel toestemming van de verhuurder.  
In de praktijk blijkt dat corporaties heel verschillende 
regels hanteren bij het plaatsen van antennes. 

Belangen 
Het recht op vrije meningsuiting weegt zwaar bij 
belangenafweging, zo blijkt ook uit jurisprudentie.  
Wel kan dit recht beperkt worden als dit in strijd is 
met de belangen van omwonenden.  
Meer over de juridische status van zendamateurs en 

de regels rond hun antennes valt te lezen in het 

factsheet Corporaties en antenne-installaties van 
radiozendamateurs. 

Praktische documentatie 

Corporaties en antenne-installaties van radiozendamateurs Download pdf 
 
Handige links 
De brochure van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijk relaties vind je hier  
Ook op de website van PA2OLD vind je veel nuttige informatie. 
Klik hier om naar de website van het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland te gaan. (DKARS) 
Voor contact klik je hier 

Deze figuur kan je helpen om te bepalen of jij aan de 5 meter regel voldoet 

Door de Antenne Factsheet kan in veel gevallen allerlei 
juridische touwtrekkerij voorkomen worden 

http://alexander.n.se/albert-einstein-the-alexanderson-high-frequency-alternator/
http://alexander.n.se/virtual-visit-to-saq-grimeton/?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=s1bWRTR6qlE
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/bouwregelgeving/factsheet-antenne-installaties-van-radiozendamateu.xml?bron=alerts
http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/over-de-vereniging/overzicht-leden-van-aedes.xml
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/opdrachtgeverschap-in-de-bouw/20160418-corporaties-en-antenne-installaties-van-r.pdf#_blank
https://www.antennebureau.nl/sites/default/files/infoblad-schotelantennes-ministerie-bzk.pdf
http://www.pa2old.nl/page.php?id=45
http://www.dkars.nl/index.php?page=bureau-ondersteuning-antenneplaatsing-nederland
http://www.dkars.nl/index.php?page=contact-gegevens


PI8CNL              Door Jan PA7O 
PI8CNL (Communicatie Node 
Lelystad) is al weer een tijdje uit 

de lucht. De huidige computer is 
end-off-live en daarom 

uitgevallen. Door een gift van 
Jan PA7O hebben we de 
beschikking gekregen over een 
goede tweedehands computer 
voorzien van de benodigde 
software om weer als RMS 

station te kunnen werken.  
 

Testen  
Er zijn tussen Kortenhoef (Jan/PA7O) en Soest (Gerard/PDØJEW) diverse 
tests uitgevoerd. 
De verwachting is dat begin augustus  PI8CNL-10 en -12 weer 
operationeel zal zijn. 

Foeke PA3FNT, BT houder van PI8CNL, zal de computer plaatsen.  
Voor meer informatie over PI8CNL klik je hier 

  

Video signaal van ballonvossenjacht naar 23cm band 
Ballonvossenjagers opgelet! Het videosignaal van de ballon gaat naar 23cm. 
Het video signaal van de ballon zal met ingang van dit jaar niet op 2330MHz. in de 13cm band te zien zijn 
maar op 1252 MHz. in de 23cm band. 

Zendbeperkingen 
De afgelopen jaren is de organisatie geconfronteerd met diverse zendbeperkingen in de 13cm band. In goed 

overleg met de frequentiecoördinator van het  Agentschap Telecom is echter altijd een oplossing gevonden 
zodat de videozender op 2330 MHz vanuit de ballon kon zenden. Nu er ook permanente vergunningen 
uitgegeven zijn aan de primaire gebruikers kan het Agentschap Telecom de beschikbaarheid van 
frequentieruimte op 13cm niet langer garanderen en moeten we een nieuwe oplossing zoeken. Dit doen we 
door uit te wijken naar de 23cm band. 

Comtech module 
Na enig zoekwerk is er nog een 23cm Comtech module gevonden die als basis gaat dienen voor de nieuwe 
videozender. Deze is beschikbaar gesteld door Ton (PE1BQE) uit Amersfoort. Rolf (PE1PTP) heeft inmiddels 

software geschreven voor de controller die we gaan gebruiken. Ook wordt er druk geknutseld om het 
uitgangsvermogen van 50 mWatt (17 dBm) naar ruim 1 Watt (30 dBm) te brengen, zodat de ballon in ruimte 
omtrek te volgen is. 

De video signalen zullen dit jaar voor het eerst te zien zijn op 1252 MHz. Deze frequentie wordt door vrijwel 
iedere ATV-repeater gebruikt als analoge input. Er zal een nieuwe Cloverleaf antenne gebouwd worden zodat 
peilers recht onder de sonde de beelden ook goed kunnen ontvangen. 

Hoe kan je de beelden zelf ontvangen? 

Dat is gelukkig niet zo moeilijk. Als je beschikt over een 
analoge satellietontvanger dan ben je al bijna klaar. De 
gevoeligheid van de meeste satellietontvangers is alleen 
niet erg goed omdat normaal gesproken een LNB met 
grote conversieversterking wordt gebruikt. Wil je een 
goede gevoeligheid, gebruik dan een geschikte 
voorversterker. 

 
Voorbeelden van een voorversterker: 

http://www.pe1rki.com/23cmpreamp.html 
http://www.g4ddk.com/G4DDKVLNA2B3.pdf 

De antenne 
Tenslotte is een geschikte antenne nodig. Een Yagi voldoet doorgaans prima maar ook een quad antenne kan, 
mits je niet te ver uit de buurt bent, al voldoen. Van beiden is informatie voldoende op het internet te vinden,  

Een ander idee is om de bi-quad beschreven in het volgende artikel bouwen. 
Zeker voor mobiele stations is dit een handzame antenne die in relatie tot zijn afmetingen uitstekende 

prestaties levert. 

De nieuwe frequentie van de ballon is 1252MHz. geworden  

Overczichtsscherm bij Gerard/PDØJEW 

Het theoretische bereik van PI8CNL 

http://r25.dares.nl/pi8cnl.html
http://agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/hinder-en-storing/primair-gebruik-secundaire-amateurbanden/meldingen
http://www.pe1bqe.nl/
https://github.com/realrolfje/balloontv/blob/master/src/setfreq/setfreq.ino
http://www.pe1rki.com/23cmpreamp.html
http://www.g4ddk.com/G4DDKVLNA2B3.pdf


Een 23 cm biquad antenne 

Om te kunnen kijken naar de live beelden van de ballon die nu in de 
23cm uitgezonden gaan worden hebben we natuurlijk een geschikte 

antenne nodig. 
Een mooi ontwerp daarvan vond ik op de website van PI4RAZ, de 

straler buigen we van 2.5mm² installatie draad, let op dat de 
hoeken netjes haaks zijn, de antenne moet vlak zijn, dat wil zeggen 
dat niet de ene hoek dichter bij de reflector zit dan de andere en de 
maatvoering moet op deze frequentie tot op de mm kloppen. Als 
reflector is eenzijdig ongeëtst epoxy print gebruikt. De straler heb ik 
regenbestendig gemaakt door er een kunststof doos overheen te 

plaatsten. Doe hier wel even de magnetron test mee, zet de lege 
doos een poosje in de magnetron, als het materiaal warm word zit 
er koolstof o.i.d. in en is het ongeschikt voor ons doel, als je op 
zeker wilt spelen gebruik je een transparante doos. 

 

Een FT817 hampack    Door Raphael PDØRAF 

Deze video gaat over een hampack, dat is een 
manpack zoals je die veel bij defensie tegen komt 

maar dan voor een amateur tranceiver, in dit geval 
een FT817 van Yeasu.  
De video laat het hele proces vanaf de eerste 

gedachten tot het uiteindelijke resultaat zien 

Houd alsjeblieft in gedachten dat dit niet te koop is 

maar de maker denkt aan een volgende versie met 
een SDR tranceiver, hij zoekt hiervoor nog mensen  
die het project financieel willen ondersteunen. Klik 
hier om de video te starten. Op internet staan ook 
veel leuke eenvoudiger ontwerpen, gebruik de 
zoekterm: type tranceiver manpack. 

Turkse licenties ingetrokken, waar of niet waar? 
Op Internet gaan diverse berichten rond dat de Turkse zendamateurs sinds 20-07 niet meer mogen 

uitzenden, dit naar aanleiding van de onrust in het land. De voorzitter van de TRAC meldt echter dat deze 
berichtgeving onjuist is.  
Ook op het cluster zijn nog spots te zien van Turkse zendamateurs die actief zijn. 
Hier onder de reactie van de voorzitter van de Turkse Radio Amateur Club op deze berichten. 
 

There is no ham radio license revoked in Turkey and ham radio operators are operating normally.  
The reports on ham radio licenses being revoked by The Supreme Council of Radio and Television (RTUK) are 

unconfirmed and speculative. RTUK is not a regulatory body of ham radio.  
We believe that it is against ham radio ethic to share unconfirmed information, especially in this sensitive 
time. We would like to remind every ham radio operator to avoid sharing unconfirmed news and speculation. 

73! Aziz SASA,TA1E 

President TRAC (IARU-Member Society of Turkey) 
 
Wat de waarheid ook is, onthoud je van commentaar en stel geen vragen over de situatie in het land als je in 
verbinding bent met een Turks station. Het is niet alleen verboden om over politiek te praten maar je kunt er 
ook, zeker in deze situatie iemand ernstig mee in de problemen brengen. 

Dit ontwerp zal zeker niet door iedereen te realiseren zijn maar het 
kan wel dienen om je op een (eenvoudiger) idee te brengen. 

De maten zijn gegeven in mm volg deze zeer nauwkeurig 

Werk nauwkeurig en neem de tijd, dat zal het 
eindresultaat ten goede komen 

De bevestiging van het voedingspunt kun je bijv. 
maken met een SMA chassisdeel 

Het geheel tegen regen beschermen, maak onder 
in de doos een gat om condenswater af te voeren 

https://www.youtube.com/watch?v=PJQ2EEW0bwA
http://yaesuft817.com/wp/turkey-gouvernement-revokes-19201-ham-radio-licenses/
http://www.trac.org.tr/


Nieuwe praktijkgids ‘Werken bij 

elektromagnetische velden’  
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) heeft onlangs de praktijkgids ‘Werken bij 
elektromagnetische velden’ uitgebracht. 

De gids is niet geheel toevallig gepubliceerd op 1 juli, de dag 
waarop Europese regels voor het werken met 

elektromagnetische velden zijn opgenomen in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat besluit geeft aan hoe 
werkgevers en werknemers gezondheidsrisico’s moeten 
inschatten en eventueel beperken. 

Het werken met antennes beslaat ‘slechts’ een deel van de gids; voor de rest staan elektromagnetische 
velden centraal die onder andere ontstaan bij elektriciteitsopwekking, -transport en -gebruik, en de 
opwarming van materialen. In de aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit is de blootstellingslimiet 
voor elektromagnetische straling bij het werken met of in de buurt van antennes overigens ook niet 
veranderd. Een tabel met alle waarden is te vinden op de website van het Antennebureau 

Veldsterktemetingen op 62 locaties in Nederland  
De maatschappelijke vraag naar snelheid en capaciteit op het gebied van draadloze telecommunicatie blijft 
toenemen. Operators reageren hierop door in hun netwerk te investeren. Op verschillende locaties zoals 
stadscentra worden antennes bijgeplaatst. De komende maanden doen inspecteurs van Agentschap Telecom 

op 62 locaties in Nederland veldsterktemetingen. Met de metingen wil het agentschap de veranderingen in het 
plaatsen van antennes en de gevolgen hiervan op elektromagnetische veldsterktes in kaart brengen. 

Rekening houden met blootstellingslimieten 
Vergunninghouders delen steeds vaker antennemasten met elkaar. Dit wordt ook wel site-sharing genoemd. 

In bestaande masten worden antennes voor verschillende toepassingen en met verschillende zendvermogens 
bijgeplaatst. 

Bij het aanzetten of het wijzigen van de eigenschappen van een 
antenne, de eerste ingebruikname, moet de vergunninghouder 

rekening houden met de door ICNIRP vastgestelde 
blootstellingslimieten. Dit betekent dat bij het voor de eerste maal 
in gebruik nemen van of het wijzigen van de eigenschappen van 
een antenne de Europese norm voor elektromagnetische 

veldsterktes op publiek toegankelijke plekken niet mag worden 
overschreden. Agentschap Telecom houdt toezicht op het niet 
overschrijden van de norm. 

Veldsterktemetingen 
Deze zomer voeren inspecteurs van Agentschap Telecom 
veldsterktemetingen uit. Dit zijn metingen op publiek toegankelijke 
locaties zoals stadscentra, woonwijken, industrieterreinen en 
metrostations. Daarbij worden aanwezige elektromagnetische 

velden gemeten van 100 kHz tot 3 en 6 GHz en dus niet alleen die van antennes voor mobiele communicatie, 
denk ook aan WiFi-, radio en televisiesignalen.  
De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting aan het einde van dit jaar naar buiten gebracht. 

Aan het stoeien met antennes                                                       Door Wim PA4WK 

Een vakantie en lekker weer nodigt uit tot buiten spelen, als zendamateur ga je dan bijvoorbeeld met 
antennes aan de gang. 
 

Hoe het zo kwam 

Op dinsdag 26 juli was ik nietsvermoedend met deze nieuwsbrief bezig met PI2NOS op de achtergrond aan, 
toen ik Gelmer PE1ION hoorde die onderweg was om een boormachine op te halen. 
Het bleek dat hij bij Dick PD2DM bezig was om beugels op de muur te boren om een antennemast te plaatsen 
toen de boormachine de geest gaf, het toeval wil dat ik in het bezit ben van een goede hydraulische 
slagboormachine, dus in plaats van naar huis te rijden reed Gelmer naar Vianen om mij en mijn boormachine 
op te halen.Eenmaal bij Dick in Almere aangekomen bleek dat hij een mooie steiger geplaatst had wat het 
werk een stuk makkelijker en vooral veiliger maakte en binnen no-time zaten de gaten in de muur. 

 
De antennes 
We hebben de mast geplaatst met in de top een X200 van Diamond voor 2m en 70cm, een koeienhoorn met 

Het werken in de buurt van elektromagnetische velden kan risico’s 
inhouden. Het is goed deze te kennen 

Op deze manier zal de komende tijd de veldsterkte op 
een 62 tal locaties gemeten worden. 

http://ow.ly/ysfO3020j4M


aan de ene kant een verticaal beampje voor 70cm en aan de andere 

kant een 7 elements horizontale beam. Dick had een haspel van 100 
meter nieuwe kabel gekocht en alle antennes werden voorzien van 

nieuwe RG213/U coax. Het geheel wordt rondgedraaid door een 
CD45 rotor van CDE voorzien van een steunlager. 
 
Nadat we de kabels op lengte plus een meter geknipt en van 

pluggen voorzien te hadden konden de eerste testen beginnen, 
allereerst werden de antennes gemeten met Dick z’n nieuwe 
antenne analyser, Daaruit bleek dat alles werkte in de band waar 
het voor bedoeld was en de SWR nergens boven de 1:1.4 uitkwam. 
Ook de signaal sterkten van een aantal repeaters waren zeer 
bemoedigend. 

De toevallige voorbijganger 
Dat sommige mensen de klok hebben horen luiden maar op geen 
stukken na weten waar de klepel hangt bleek wel toen een 
voorbijganger op de fiets in onvervalst Amsterdams opmerkte “hé 
alweer een schotel in de buurt erbij”, die had het duidelijk niet  

begrepen. 

Een andere voorbijganger die met de hond aan het wandelen was 
bood ons een lengte steigerpijp aan omdat hij ooit het plan gehad 
had om iets met satelliet ontvangst te doen, maar aangezien daar 
na 10 jaar nog niets van gekomen was lag die pijp van 4 meter lang 
hem eigenlijk wel een beetje in de weg, en de vraag was of wij er 
iets aan hadden, nou is mij vroeger altijd geleerd om geen nee te 

zeggen als je iets gratis kunt krijgen dus is Dick nu een steigerpijp 
rijker, je weet maar nooit hoe die van pas kan komen.  

 Buitenlucht maakt hongerig 
Het was ondertussen al lang etenstijd geweest, maar we waren 

doorgegaan om maximaal van het daglicht gebruik te kunnen 
maken, maar de magen begonnen nu toch wel een beetje te knorren. 

Dick was de keuken in gedoken en trakteerde ons op 
een heerlijke maaltijd bestaande uit snijboontjes met 

gebakken aardappelen en een flinke karbonade. 

Naar huis 

Na het eten nadat we de rommel opgeruimd hadden en 
de steiger afgebroken hebben Gelmer en ik de thuisreis 
aanvaard, onderweg nog wel simplex met Dick 

verbinding gehouden om de nieuwe setup te testen. 
Het bleek op de A27 goed te gaan tot ongeveer de 
afslag Eemnes, geen verkeerd resultaat vonden wij.  
Al met al konden we terug kijken op een zeer 
geslaagde dag, Dick komt nu de straat uit met zijn 
signaal. Gelmer heeft aan lichaamsbeweging gedaan, 

(hij klaagde over spierpijn) en ik heb geleerd dat als je 
je met een QSO op PI2NOS bemoeit dat het maar zo 
kan gebeuren dat je tot ’s-avonds laat bezig bent. 

Radio Caroline weer in de lucht 

Van 5 tot 8 augustus 2016 activeert de Martello Tower Group de MV Ross Revenge, eens de thuisbasis van 
zeezender Radio Caroline, om het 50 jarig bestaan van offshore radio uitzendingen te vieren. De groep zal 
twee stations in de lucht brengen met de call GB5RC vanaf het wereldberoemde schip de Ross Revenge die 

op een vaste ligplaats in de rivier Blackwater ligt in Essex, Engeland. 
 

Van 5 tot 8 augustus 
Het team reist in de ochtend van 5 augustus 2016 af naar de Ross Revenge waar ze de stations zullen 
opbouwen. Het plan is om verticals te gebruiken voor 40m, 20m (ook te gebruiken voor 17m), 15m (ook te 
gebruiken voor 12m) en 10m, gemonteerd op het schip. Zodra alles staat begint het team met uitzenden en 
dat zullen ze doen tot de ochtend van maandag 8 augustus. De verwachting is dat verticals zo dicht bij 
zeewater het zeer goed zullen doen gezien de pseudo-brewster opstralingshoek en dat het goede DX op zal 
leveren.  

Daarnaast worden er dipolen voor 80m en 40m geplaatst voor lokale Engelse en Europese QSO's en misschien 
mogen ze zelfs nog wat monteren op die fantastische mast van 45 meter hoogte.  

Dick op de nok van het dak bezig met het monteren 
van het 70cm beampje 

Dick trakteerde ons op een heerlijke maaltijd bestaande uit snijbonen 
met gebakken aardappelen en een karbonade 



Maximum Legal power 

De opzet van het team is om twee stations 
tegelijk in de lucht te hebben met het 

volledige in Engeland toegestane 
vermogen. Dit wordt de eerste keer in vele 
jaren dat er op zulke lage frequenties 
uitgezonden gaat worden vanaf de Ross 

Revenge! 

QSL Policy 
QSL kaarten moeten direct naar G6NHU 
gestuurd worden of via het Bureau, 
geadresseerd een GB5RC. Vanuit Engeland 

gelieve een SASE bij te voegen (Self 
Addressed Stamped Envelope, een aan 
jezelf gerichte envelop voorzien van 

postzegel). Van buiten Engeland: gelieve 
een SAE en $2 bij te sluiten. GEEN 

postzegels of andere valuta dan US$ opsturen. Directe kaarten zonder enveloppen of de juiste bijdragen 
worden via het bureau beantwoord. 

Stuur GEEN IRCs. 

Direct QSL's naar Keith Maton, 41 Bemerton Gardens, Kirby Cross, Essex. CO13 0LQ, United Kingdom. 

SWL reports 
We verwachten het heel druk te krijgen gezien de aard van het event, en we moedigen SWL rapporten aan. 
Stuur je een SWL rapport, zorg er dan voor dat je de exacte frequentie vermeld waar je ons gehoord hebt, de 

tijd dat je ons gehoord hebt en vermeld tenminste twee stations (of meer) waar we mee in gesprek waren. 
Het zou ook leuk zijn om te weten met wat voor radio en antenne je luistert. 

De kaart 
Na het event zal een speciale QSL kaart geproduceerd worden. Meer over offshore radio kun je in deze 
uitgave van onze nieuwsbrief onder de kop video van de maand zien en lezen. Bron: website PI4RAZ 

PI4AMF uit tip: Zeezenders in Nijkerk 

In Nijkerk is een expositie te zien over de geschiedenis van 

de zeezenders in het algemeen en van Radio Veronica in 
het bijzonder. Onder de noemer ‘192 museum’ is de 

expositie te zien op de eerste verdieping van het gebouw 
waar ook de studio’s van 192TV, Café 192 en het onlangs 
geopende ‘Demis Roussos museum’ zijn gevestigd.  
De expositie geeft een overzicht van de zeezenders die in 

de jaren 60 en 70 voornamelijk in de Noordzee geankerd 
lagen. 
Het 192 Museum aan de Oude Barneveldseweg 65B in 
Nijkerk is vanaf 2 september elke vrijdag en zaterdag van 
11.00-17.00 uur open voor het publiek. 
Bron: Website VERON afd. Amersfoort  
 

Gelukkig weer wat activiteit op de zon 

Na een paar relatief rustige weken is de zon weer wakker 
geworden met een grote groep zonnevlekken die over het naar de 
aarde gekeerde oppervlak van de zon trekken. 

Volgens ruimte-wetenschapper Karl Battams hebben de 

zonnevlekken ongeveer de grootte van de aarde, en strekken zich 
uit over een regio ter grootte van 16 aarde's. 
 
De zon heeft zich de afgelopen tijd een beetje koest gehouden, 

waarbij er op de naar de aarde gerichte kant niet veel activiteit te 
zien was. Dat heeft tot nogal wat misleidende berichten geleid dat 
de zon in ruste zou zijn. De zon lijkt zo'n drie jaar geleden zijn 
maximum aan activiteit bereikt te hebben van de 11 jarige cyclus 

waar we momenteel in zitten, maar zelfs dat maximum was relatief laag vergeleken bij voorgaande cycli, met 
minder actieve regio's dan verwacht gedurende zo’n piekperiode. Maar de activiteit is dus nog niet helemaal 

voorbij, het komt alleen minder vaak en minder intens voor. Bron: Website PI4RAZ 

De MV Ross Revenge was van 1983 tot 1989 de uitzendlocatie van Radio Caroline 

Toch nog activiteiten op de zon 

Klik op de afbeelding om de promotie video te starten 

http://r09.dares.nl/media/R09%20Nieuwsbrief%2015-06-2015.pdf
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4553&Itemid=43
http://veronamersfoort.nl/?p=5028
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4555&Itemid=43
https://youtu.be/PbfiWsg5E6A


Lobby voor behoud huidige 60m toewijzing 
De twee Nederlandse amateur radio verenigingen VERON en VRZA hebben ervoor gepleit dat de huidige 
toewijzingen in de 60-meter amateur radio band 5350-5450 kHz behouden moet blijven.  

Het AT gaat echter uit van een toekomstige toewijzing van 5.351,5-5366,5 kHz op basis van de WRC-15. 
Het AT heeft namelijk een klacht uit het buitenland ontvangen met betrekking tot de actuele toewijzing.  

Toch is er nog geen besluit genomen, maar de verwachting is dat dit later dit jaar zal gebeuren. 
Laten we hopen dat de VERON en de VRZA succesvol zijn in hun poging, verder ben ik erg benieuwd wat die 
klacht uit het buitenland is. Internationale afspraken zijn goed en moeten ook nageleefd worden maar dat wil 
niet zeggen dat we de oren maar moeten laten hangen naar iedereen die meent dat hij ergens iets van moet 
vinden, een klacht moet natuurlijk wel gegrond zijn. Bron: div. websites 

AT publiceert risico's gebruik vergunningvrij spectrum  

Aan het gebruik van vergunningvrij spectrum zitten risico’s. De kwaliteit en 
capaciteit zijn niet gegarandeerd en apparaten kunnen elkaar storen. Het 

AT heeft onderzoek gedaan naar het huidige en toekomstige gebruik van 
vergunningvrije frequenties, omdat er de komende jaren op specifieke 
locaties problemen worden verwacht. Het gaat om toepassingen in de 
banden 433 MHz, 868 MHz, 2.4 GHz, 5 GHz en 60 GHz. 

Vergunningvrij spectrum wordt steeds belangrijker voor consumenten, organisaties en overheden. De vraag 

naar toegang tot draadloos snel internet is de afgelopen jaren sterk toegenomen.  
Ook gebruiken steeds meer organisaties vergunningvrij spectrum voor kritische bedrijfsprocessen of voor het 
ontwikkelen van nieuwe innovatieve applicaties.  

Onderzoek locaties 

In het onderzoek, uitgevoerd door Strict, Telecompaper en FIGO, is gekeken naar de ontwikkeling van het 
spectrumgebruik. De volgende locaties zijn in dit kader onderzocht: thuis, kantoorwerkplekken, 
vervoersknooppunten, stadions, ziekenhuizen en stadscentra. Daarnaast is er marktonderzoek gedaan met 
behulp van een consumentenpanel. Hierdoor is een goed beeld ontstaan over het werkelijke gebruik thuis.   

De risico’s van vergunningsvrije frequenties 

Op dit moment is het al erg druk in de 2,4 GHz band. Dit geldt met name voor de thuislocatie. De toename 
wordt onder andere veroorzaakt doordat steeds meer mensen thuis werken en gebruik maken van cloud-
based services en sociale media. Ook wordt er online meer video’s, muziek en films gestreamd.  
In ziekenhuizen kan de toename in het gebruik van de 2,4 GHz band voor problemen zorgen bij spraak en 
medische toepassingen. Het onderzoek laat zien dat de bewustwording bij professionele gebruikers stijgt. 
Professionele gebruikers weten dat het gebruik van vergunningvrij spectrum voor kritische bedrijfsprocessen 

risico’s met zich meebrengt.  

Druk op 5 en 2.4GHz. band zal verder toenemen 
Door de doorgaande groei van het gebruik van WiFi zal de drukte in de 2,4 GHz band naar verwachting hoog 
blijven. Het gebruik van de 5 GHz band zal toenemen. Openbare netwerkaanbieders zijn nu ook aan het 
onderzoeken of de 5 GHz band gebruikt kan worden voor de uitbreiding van capaciteit van mobiele 

netwerken. Bron: website PI4RAZ 

Radiotelescoop Dwingeloo brengt e-st@r-II satelliet op 

het rechte pad Tekst en foto’s door Erik Tiddens PD1ET van CAMRAS 
Op 7 juli 18:31 uur komt satelliet e-st@r-II over. Deze satelliet van het type 
CubeSat wordt door de Polytechnische Universiteit van Turijn in Italië gebruikt voor 
opleiding en onderzoek. De satelliet heeft een probleem: hij is vrijwel onbereikbaar 

voor controle vanaf de aarde. Vrijwel, maar misschien kan de Dwingeloo 
Radiotelescoop uitkomst brengen … 

De bedoeling is dat CAMRAS de satelliet een tweetal commando’s gaat geven.  

Het eerste commando moet er voor zorgen dat de satelliet elke 30 seconden data 

naar de aarde gaat uitzenden; dat doet hij nu om de twee minuten.  
Het tweede moet er voor zorgen dat de stand van de satelliet aangepast kan 
worden.  
Deze commando’s worden verpakt in twee data-pakketten die door de 
radiotelescoop richting satelliet worden verzonden. Of dat gaat lukken en of dat 
ook nog succes heeft? 
 

Aan het einde van de middag zijn wij – Jan van Muijlwijk (PA3FXB), Erik Tiddens 
(PD1ET) en Cor Veldman (PEØSHF) – bij de schotel. 
Omdat de satelliet zendt en ontvangt in de 70 centimeter band wordt de 70 cm 

Aansluiten van de zend-ontvangst 
apparatuur 

https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/market_research_license_exempt_spectrum_netherlands_v1-07.pdf
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4562&Itemid=43
http://www.cubesatteam-polito.com/missions/e-star-ii/


zender aangesloten en omstreeks zes uur ’s 

avonds doen we een testuitzending met een 
elevatie van 15 graden om zeker te weten dat 

alles werkt. 

De eerste overkomst van de e-st@r-II die we 

kunnen benutten duurt van 18:29 tot 18:40 uur. 
Omdat we nooit zenden met de schotel onder een 
elevatie van 10 graden is het tijdsbestek om data 
omhoog te sturen korter. Maar signalen van de 
satelliet ontvangen kan zodra deze boven de 
horizon uitkomt. 

Om 18:29 ontvangen we de satelliet. De telescoop 
volgt de baan van de satelliet en als we een 

elevatie van 10 graden bereikt hebben verzenden 
we om 18:31 het eerste commando. We moeten 

nu 30 seconden wachten …  De spanning stijgt … 30 seconden later meldt de e-st@r-II zich: het is gelukt! 

Iedere 30 seconden stuurt de satelliet nu een signaal naar de aarde. 

De eerste overkomst 
De eerste overkomst van de e-st@r-II die we kunnen benutten duurt van 18:29 tot 18:40 uur. Omdat we 
nooit zenden met de schotel onder een elevatie van 10 graden is het tijdsbestek om data omhoog te sturen 
korter. Maar signalen van de satelliet ontvangen kan zodra deze boven de horizon uitkomt. 

Commando’s worden verstuurd 
Om 18:32 sturen we het tweede commando omhoog. We kunnen niet controleren of dat commando 
aangekomen is en werkt omdat er voor ons geen merkbaar resultaat zal zijn. Maar de satelliet meldt zich 
iedere 30 seconden met een radiosignaal en een registratie hiervan sturen we naar de Italianen. Die 
analyseren het signaal direct en melden dat het tweede commando niet is aangekomen. De satelliet is nu 

achter de horizon verdwenen maar we krijgen nog een kans. Omstreeks 20:00 uur komt de satelliet weer 
over – in een iets lagere baan – en gaan we het weer proberen. 

Tweede poging 
Om 20:08 gaat het tweede commando opnieuw enkele keren vanaf de telescoop naar de satelliet.  

We kunnen horen dat het terugkomende radiosignaal van de satelliet nu anders klinkt, maar of het 
daadwerkelijk gelukt is? We sturen opnieuw onze registraties naar de Italianen. Morgen zullen we horen of 
ook het tweede commando is aangekomen! 

Schotel voorziet in behoefte 
Deze bijzondere actie maakt duidelijk dat de Dwingeloo Radiotelescoop voor dit soort experimentele 

doeleinden prima diensten kan bewijzen. De combinatie van een grote schotel en de mogelijkheid om op 
bijzondere frequenties te ontvangen en vooral te zenden, blijken wereldwijd beperkt voorhanden te zijn.  

Maar ook dat de vrijwilligers van CAMRAS goed kunnen samenwerken met de beheerders van dit soort 
experimentele satellieten. 

Maar er is meer…. 
Al eerder heeft de telescoop van Dwingeloo met haar schotel van 25 meter doorsnede haar nut bewezen bij 
het tot de orde roepen van satellieten die er een eigen mening op na hielden.  
 
Op 21 november 2013 lanceerde de Delftse satelliet bouwer ISIS vanuit Rusland haar eerste test-satelliet 
Triton-1 voor het volgen van schepen op open zee. Echter, na enige tijd bleek er een “klein” probleem te zijn 
met de zendontvangers van de satelliet. In een bepaalde operationele modus van de satelliet stond de zender 

continue aan. Dit bleek de radio-ontvangers van de satelliet zodanig te storen dat deze geen commando’s van 

De baancomponenten om de e-st@r-II te kunnen volgen  

30 seconden wachten …  … De spanning stijgt  Het is gelukt, radiotelescoop brengt de e-st@r-II 
satelliet op het rechte pad 

http://www.isispace.nl/


het grondstation in Delft konden ontvangen. De satelliet bleek 

tijdelijk doof. Één optie was om te wachten tot de satelliet 
zich weer zou résetten in een andere operationele modus 

waardoor het probleem zou verdwijnen.  
 
Grote mond gezocht 
De andere optie was om een zender te vinden die sterk 

genoeg was om Triton-1 weer tot de orde te roepen.  
De laatste optie had de voorkeur. De CAMRAS telescoop, nog 
volop in de testfase na de recente restauratie, bleek in te 
zetten als zo’n zender, en de vrijwilligers van de 
radiotelescoop waren erg enthousiast en stonden paraat om 
ISIS ondersteuning te bieden. Om andere redenen was tijdens 

de restauratie van de telescoop in de besturingssoftware ook de mogelijkheid om satellieten te volgen 

ingebouwd.  
Na enkele dagen voorbereiding en enkele aanpassingen aan de telescoop om haar tijdelijk om te bouwen tot 
radiozender kon er op vrijdag 29 november getracht worden Triton-1 te commanderen. 

Heel hard schreeuwen 

Een team van CAMRAS en ISIS was de vrijdagochtend paraat 

om de satelliet aan te stralen en door de grote antenne zou 
het mogelijk moeten zijn om de storing die de zender van de 
satelliet genereerde te ‘overschreeuwen’, zodat het 
commando wel gehoord kon worden door de satelliet. Regen 
en wat technische issues met de antenne gooiden in de 
ochtend nog wat roet in het eten maar in de avond was de 

telescoop klaar voor haar nieuwe opdracht.  
Bij de eerste poging in de avond om de satelliet te 
commanderen bleek het al succesvol! Binnen enkele seconden 
na het versturen van het commando via CAMRAS kon vanuit 
het grondstation in Delft worden geverifieerd dat de satelliet 
in een andere modus was gezet en dat de satelliet direct weer 
gebruikt kon worden.  

Al met al een groot succes en een perfecte demonstratie van de meerwaarde van CAMRAS en de Dwingeloo 
Radiotelescoop in Nederland. Bron: www.camras.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 wim.pa4wk@gmail.com  
De volgende nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland zal op of rond 15 augustus verschijnen. 

 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Met de bijeenkomst van 18 juni hebben we dit seizoen afgesloten, we starten in september weer met de 
bijeenkomsten. Mochten er voor die tijd nog activiteiten ontplooid worden zullen we jullie daarvan via deze 
nieuwsbrief, email en WhatsApp op de hoogte houden.  
De nieuwsbrief zal wel gewoon elke 1e en 15e van de maand blijven verschijnen. 
 

DRCC R09-R25  
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

De onwillige satelliet werd door de telescoop van Dwingeloo tot 
de orde geroepen 

Het commando signaal in de 70cm band is verzonden 

www.camras.nl
mailto:wim.pa4wk@gmail.com


 

 
 

 
 


