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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 gelezen kan worden 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 

Noodfrequentie vrijhouden 

IARU Regio 1 voorzitter Don Beattie G3BJ meldt dat in de nasleep van de aardbeving in Italië radio amateurs 
actief zijn bij de ondersteuning van (nood) communicatie.  
Het dringend verzoek is om 7060 KHz vrij te houden, naast sommige andere frequenties in de 80 en 40m. 
band die gebruikt worden voor noodverkeer binnen Italië. Meer informatie verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Volgende bijeenkomst 
Onze zomerstop nadert zijn einde, de gezamenlijke bijeenkomsten van DARES M-NL bestaande uit de regio’s  

25-Gooi en Flevoland en 09-Utrecht zullen weer starten op zaterdag 17 september van 10.00 uur tot 
ongeveer 14.00 uur. Plaats als gebruikelijk DRCC M-NL Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg. 

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 nog geen informatie) 
 

(Regio) agenda 

In deze agenda worden uitsluitend evenementen opgenomen die in meer of mindere maten voor DARES 
deelnemers interessant kunnen zijn. 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  

2016/2017 
F en N examens voor radio-amateur 
Op diverse plaatsen worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen  
Aanmelden en meer informatie op www.radio-examen.nl  
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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 hebben de organisatoren weer hun uiterste best gedaan om er een spectaculair 
evenement van te maken. Door de ingrijpende verbouwingen en verhuizingen van de diverse 
amateursystemen in de Gerbrandy toren zal het ATV relais PI6ATV dit jaar niet beschikbaar zijn voor het 
doorgeven van de video beelden van de ballon. Hier voor wordt daarom een oplossing gezocht in streaming 

via de website www.ballonvossenjacht.nl ook voor meer informatie ga je naar deze website. 
 
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. 
 
14-16 oktober 
JOTA-JOTI weekend 
Het bekende jaarlijks terugkerende internationale weekend waarin scouts en zendamateurs zich helemaal 
kunnen uitleven in alle facetten van onze mooie hobby.  

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de JOTA-JOTI en wil je graag helpen om scouts een geweldig en 

onvergetelijk weekend te laten beleven? Geef je dan op via info@jota-joti.nl en je word gekoppeld aan een 
Scoutinggroep bij jou in de buurt die jouw hulp kan gebruiken om de JOTA-JOTI tot een succes te maken! 
 
20 oktober 
Lezing Hamnet in Woerden 
Op donderdag 20 oktober a.s. ontvangt de afdeling Woerden e.o. van de VERON als gastspreker Eric 

Oosterbaan, PE2EON.  
Eric is een van de architecten van Hamnet in Nederland en gaat, naast de geschiedenis van Hamnet en de 
opzet van de infrastructuur, vooral ook in op de gebruikersmogelijkheden nu en in de nabije toekomst.  
De avond vindt plaats in het FCJV Ontmoetingscentrum ‘De Badkuip’, Boerendijk 32 3443 AH te Woerden. 
Aanvang 20:00, de zaal is al om 19:30 uur open. 
 
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 september nummer in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te 
lezen, met weer een breed scala aan onderwerpen speciaal bedoeld voor (D)ATV en de zeer hoge frequenties.  

Klik hier voor het september nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
 
RAZzies  
De RAZzies van de maand september is uit! Met deze maand: Koekblik transceiver (B) - Opa Vonk: Propagatie 
(dit is zeer interessant en eigenlijk verplichte kost voor een DARES amateur) - Dynamische Microfoon 
versterker – Afdelingsnieuws. Klik hier voor het september nummer, en klik hier voor eerdere uitgaven. 

 

Online video’s 
Online video’s is één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief geworden, als je nog andere video’s of 
series weet laat het ons dan weten, als het geschikt is zullen we het plaatsen. Ook eigen opnames van jouw 
evenement, velddag of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

Optimisme is een verantwoordelijkheid.                                     John Piek PAØETE 
Als er een natuurramp gebeurt vertrouw jij dan je leven toe aan het 

feit dat mobiele telefoon en internet verbindingen nog werken?  
Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe?  

Ik dacht het niet, amateurradio, communicatie die altijd blijft werken.                       

 

http://www.ballonvossenjacht.nl/
mailto:info@jota-joti.nl
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http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201609.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/


De makers van 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. 

 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW (Application Engineer bij Tektronix) is 
wederom een absolute "must see". De video's gaan voornamelijk over radio 

technische onderwerpen met meettechniek in het bijzonder. Complexe 
onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. Hier kan geen theorie boek aan 
tippen! Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 
Het kanaal van de eigenzinnige Dave Jones is aan absolute aanrader voor 
elektronica liefhebbers. Veel video's van topkwaliteit in een prettig tempo.  

Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews.  

Dave blijkt altijd weer in staat je te verrassen.  
Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 
TX Factor is een kwalitatief hoogstaand programma, het is een serie van HD TV 
shows geheel gewied aan amateurradio vanaf de lancering van TX Factor in 2014 
zijn de afleveringen 122.000 keer bekeken. De presentatoren onderzoeken alles 

wat met amateurradio te maken heeft. Klik hier en ontdek wat TX Factor jou te 
bieden heeft. De meest recente video staat altijd rechtsboven in de menubalk. 

 

Lezing Hamnet in Woerden 
                                                                                                         Door Nico PAØNCR secretaris VERON afd. Woerden 
Op donderdag 20 oktober a.s. ontvangt de afdeling A66 (Woerden e.o.) als gastspreker Eric Oosterbaan, 
PE2EON. Eric is een van de architecten van Hamnet in Nederland en gaat, naast de geschiedenis van Hamnet 
en de opzet van de infrastructuur, vooral ook in op de gebruikersmogelijkheden nu en in de nabije toekomst. 
In IJsselstein zit op de 300 meter hoge zendmast een Hamnet opstappunt dus voor amateurs in onze regio 
die hier mee willen experimenteren is dit ideaal.  

 
De avond vindt plaats in het FCJV Ontmoetingscentrum ‘De Badkuip’, Boerendijk 32 3443 AH te Woerden.  

De locatie is ook voor mensen die minder goed ter been zijn prima toegankelijk en er is plenty parkeerruimte. 
De avond begint om 20:00, de zaal is al om 19:30 open. 
 
Omdat Hamnet momenteel zeer in de belangstelling staat, denken wij dat de bijeenkomst de moeite waard is 
om in de DARES Nieuwsbrief Midden-Nederland op te nemen. 
Vanzelfsprekend zijn ook niet A66 respectievelijk VERON leden van harte welkom. 

 

Programma 56e Dag voor de RadioAmateur  
Op zaterdag 5 november 2016 organiseert VERON voor de 56e keer de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA). 
De dag zal dit jaar wederom plaats vinden in de Americahal te Apeldoorn. De dag begint om 09.30 uur en 
duurt tot 17.00 uur. De kaartverkoop beginteen half uur eerder. Kaarten kosten € 9,- en VERON-leden 

betalen op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs € 8,-. Bezoekers tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. 
 
Naast de radiobeurs waar handelaren en particulieren hun waar aanbieden zijn er ook diverse lezingen in de 
zalen boven het ‘marktplein’. Zo houdt Ben Witvliet (PE5B) om 11.45 uur een lezing over ”Near Vertical 

Incidence Skywave (NVIS) onderzoek, antennes en propagatie”, een onderwerp waarop hij enkele maanden 
geleden gepromoveerd is en zeer interessant is voor de DARES amateur. Om 13.00 uur houden de dames van 

PI4YLC een lezing met het onderwerp ”Proud 2B PI4YLC”, gevolgd door een lezing van Bas de Jong (PE1JPD) 
over zijn 23cm FM zelfbouwtransceiver. 
 
Naast de beurs en lezingen is er natuurlijk ook weer het Jeugdplein, waarbij de jongere bezoekers zich 
kunnen vermaken door zelf een schakeling in elkaar te bouwen. Daarnaast zullen diverse VERON commissies 
en zelfstandige verenigingen zich op de beurs presenteren en vindt de Morse Challenge (voorheen: 
Vonkenboerwedstrijd) plaats. Ook is er dit jaar weer een zelfbouwtentoonstelling.  

Meer informatie: www.veron.nl. Bron: Hamnieuws.nl 
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https://www.youtube.com/user/W2AEW
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Noodfrequentie aardbeving 7060 KHz. 
IARU Regio 1 voorzitter Don Beattie G3BJ meldt dat in de nasleep van de aardbeving in Italië radio amateurs 
actief zijn bij de ondersteuning van communicatie.  

Het verzoek is dan ook om de frequentie 7060 kHz vrij te houden voor noodverkeer. 
  

Op de IARU Regio 1 site schrijft hij:  
In de nasleep van de aardbeving met een kracht van 6.2 op de schaal van Richter die Italië op 24 augustus 
trof en waarbij op het moment van dit schrijven 291 mensen om het leven kwamen, en 1300 zwaar 
gewonden zijn Italiaanse amateurs actief bij de ondersteuning van de communicatie. 

Het dringend verzoek is om 7060 kHz vrij te houden, naast 
sommige andere frequenties in de 80 en 40m banden die 

gebruikt worden voor noodverkeer binnen Italië. 
 
Geen contacten via DMR 
Op de website Ham-DMR.NL vond de redactie het volgende 
bericht: In verband met de afwikkeling van het noodverkeer 
als gevolg van de aardbeving in Italie wordt verzocht geen 
contacten te maken via DMR met Italië. Beide tijdsloten 

worden namelijk gebruikt voor het noodverkeer. Deze 
oproep bereikte ons uit Italië.  

 
Internationale hulp niet nodig 

Op dit moment is geen hulp van buitenaf nodig. De 
Italiaanse radio amateur groepen volgen hun geplande procedures zoals afgestemd met de overheid. 
Alle verzoeken om informatie of vermiste personen moeten gericht worden aan het Rode Kruis of andere 
geautoriseerde hulporganisaties. Meer informatie: IARU Regio 1 
 

De VRU maakt zich zorgen over veiligheid op het spoor 

De Veiligheidsregio Utrecht VRU) maakt zich zorgen over de veiligheid op het spoor in de provincie Utrecht. 
Dat schrijft de VRU in een persbericht. 

 
De veiligheid op het spoor is van groot belang 
voor omwonenden en eigen personeel.  
De Veiligheidsregio Utrecht, de provincie 
Utrecht en zeven Utrechtse gemeenten maken 

zich grote zorgen. 

Dit naar aanleiding van informatie van de 
minister van Infrastructuur en milieu, over een 
forse overschrijding van het maximaal 
toegestane aantal transporten over het 
spoor. Het ministerie maakte onlangs cijfers 

bekend waaruit blijkt dat er veel meer 
gevaarlijke stoffen zijn vervoerd over het spoor 
dan afgesproken. 
 
Ook over trajecten waar überhaupt geen 
gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden, is 

dit wel gebeurd. Zoals Utrecht-Amersfoort en Harmelen-Utrecht. Vooral het vervoer van brandbare gassen 

valt op; hiervan werd volgens Utrecht drie keer zoveel vervoerd als afgesproken.  
Het ging om zo'n tweeduizend wagons vorig jaar door het stationsgebied Utrecht en op het traject Houten 

Utrecht. Op het traject Utrecht-Amersfoort 
werden zelfs 1.700 wagens met brandbare 
gassen vervoerd, terwijl dit helemaal niet 
mag.  

 

Op 10 juni 2016 heeft de Veiligheidsregio 
Utrecht, samen met Provincie Utrecht en zeven 
Utrechtse gemeenten, haar zorgen geuit in een 
brief aan staatsecretaris Dijksma van 
Infrastructuur en milieu. 
De VRU heeft de staatssecretaris verzocht 

samen met de provincie Utrecht en betreffende 
overheden, langs de spoorroutes binnen de 
provincie Utrecht in overleg te treden om de 
benodigde maatregelen te nemen om de 
overschrijdingen weg te nemen. 

Forse overschrijdingen van het aantal transporten van gevaarlijke stoffen over het 
spoor op verschillende trajecten in de veiligheidsregio Utrecht 

Reddingswerkers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers 
van de aardbeving, er is geen hoop meer dat er nog overlevenden 
gevonden worden. 

Klik op de afbeelding om een video fragment van de NOS te starten 

http://ham-dmr.nl/
http://nos.nl/liveblog/2127838-veel-slachtoffers-na-bij-beving-italie-zoeken-gaat-door.html
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=99
http://nos.nl/video/2128209-utrecht-wil-snel-minder-gevaarlijke-stoffen-op-het-spoor.html


Gemeente Amersfoort en Utrecht hebben ook afzonderlijk aandacht gevraagd voor deze problematiek. 

Bron: RTV Ronde Venen 
 

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. 

Dordrecht krijgt een DMR-repeater  
Leden van de Dordtse Electronica Club (PI4DEC) zullen binnenkort een DMR-repeater 
plaatsen. De repeater is reeds in bezit en een aanvraagprocedure voor de ATOF loopt 

momenteel. Naar waarschijnlijkheid zal de repeater aansluiten op het landelijk 
dekkende BrandMeister netwerk. 

De repeater maakt gebruik van de frequentie 438.0250 MHz en de ingang bevindt zich 7,6 MHz lager.  
De gebruikte Color Code is 2. De repeater staat momenteel bij Erik Jan (PA1ER) thuis en wordt getest.  
Of deze definitief opgesteld wordt op de 40-meter hoge mast bij PI4DEC is onbekend. 

De frequentie zal mogelijk nog gewijzigd worden, omdat deze in Delft ook in gebruik is voor een System 
Fusion / C4FM repeater die op hetzelfde punt opgesteld staat als de DMR-repeater PI1DFT.   
Gezien de onderlinge afstand lijkt de aangevraagde frequentie onhandig gekozen. Bron: Hamnieuws.nl 

Ontvanger Coevorden QRT 
Op 25 augustus bereikte ons het bericht dat onze PI3UTR en PI2NOS ontvanger in Coevorden QRT gaat. 
Hierover berichtte ons Auk, PDØADC. De antenne in Coevorden is gepositioneerd in een prachtige 30 meter 
hoge antennemast die prima dekking bood in de wijde omgeving. De ontvanger moet verdwijnen doordat 
terugkerende problemen over de mast met de lokale overheid uiteindelijk hebben geleid tot een definitieve 

afwijzing van de toestemming voor de aanwezigheid ervan. Auk zal de mast met alle antennes moeten 
verwijderen. 

Het verdwijnen van de “site Coevorden” betekent niet alleen het verdwijnen van de NOS en UTR ontvangers 
uit zuidoost Drenthe maar ook de DMR repeater PI1CVD moet het veld ruimen. Gelukkig gaat Auk niet bij de 
pakken neerzitten maar wordt gezocht naar een alternatieve locatie. Hobbyscoop wil daarom graag de oproep 

doen: Heb of weet je een uitstekende opstelplaats voor PI3UTR, PI2NOS en PI1CVD? Neem dan contact met 
ons op! Voor een beschikbare site gelden de volgende voorwaarden: 

- Mogelijk voor het plaatsen van 1 of 2 antennes 
- Aanwezigheid van een stroomvoorziening 

- Aanwezigheid van IP connectiviteit 

- Bij voorkeur een antennehoogte van 50+ meter 

Het team van Hobbyscoop bedankt Auk – PDØADC voor de altijd prettige samenwerking tot dusverre en gaan 
er vanuit dat we deze spoedig kunnen voortzetten! Bron: Hobbyscoop.nl 

Nieuw bij Hobbyscoop: Meetnetwerk “Baretta” 
Wie kent ‘m niet; de papegaai Baretta van Piet – PD2HPE uit Utrecht.  
Deze radiopapegaai is bijna dagelijks te beluisteren via de 

bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS als hij vrolijk op de 
achtergrond mee zit te kletsen met zijn baasje. Tijd om Baretta een beetje roem te 
geven!! Hobbyscoop presenteert in samenwerking met PC7X heet meetnetwerk 
Baretta: Bovenregionaal Amateur Radio Experimentele Transmitter Test Applicatie 

Okee, misschien een beetje een vergezochte afkorting, maar leuk vinden we ‘m wel :-). 
 
Wat is het meetnetwerk? 
Baretta is een meetapplicatie die je gewoon in je webbrowser kan gebruiken voor het uitvoeren van 

verschillende metingen aan jouw zendinstallatie. Het idee hiervoor komt voort uit de immer voortdurende 
ergernis dat repeaters worden gebruikt als testplatform. Een testje op z’n tijd is natuurlijk niet erg maar dit 
loopt nogal eens de spuigaten uit. Omdat Hobbyscoop vindt dat dit beter kan is daarom gewerkt aan een 

netwerk van extra ontvangers die zijn bijgeschakeld naast de UHF ontvangers van PI2NOS. Op een separate 
lege frequentie, namelijk 431.600 MHz (geen shift), kan hierdoor naar hartenlust getest worden zonder 
overlast te veroorzaken bij andere radiozendamateurs. Lees het complete verhaal op: Hobbyscoop.nl  

Video conferencing op HF 
Een aantal jaren geleden al experimenteerden Zoetermeerse radioamateurs met FDMDV, een digitale spraak 
mode voor HF. Inmiddels is deze software tot een nieuw niveau getild: er is nu ook video mogelijk tijdens de 
digitale spraakuitzending, en dat allemaal binnen de HF bandbreedte van 2700Hz.FreeDV plus Video voegt 
een nieuwe dimensie - video conferencing - toe aan het werken op HF. Stel je een QSO voor waar je niet allen 

http://rtvrondevenen.nl/artikel/32379540/veiligheidsregio-utrecht-maakt-zich-zorgen-over-veiligheid-op-het-spoor
https://www.hamnieuws.nl/dordrecht-krijgt-een-dmr-repeater/
https://www.hobbyscoop.nl/2016/ontvanger-coevorden-qrt/
https://www.hobbyscoop.nl/2016/nieuw-bij-hobbyscoop-meetnetwerk-baretta/
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=3120&Itemid=43
https://www.hobbyscoop.nl/wp-content/uploads/2016/08/bareta.jpg


je tegenstation kunt horen, maar ook kunt zien!  

 
 

Hier is een opname van het scherm van een ontvangststation 
terwijl hij geluid en video ontving van amateur station WA6NUT.  
Je ziet het Video ontvangstscherm van de computer, waarop de 
RXfftDIFF7K en WinWarbler applicaties draaien. Let op de "live" 

video van WA6NUT, weergegeven met 1 beeld/seconde, op de 
RXfftDIFF7K GUI. Het geluid is het FreeDV signaal dat ontvangen 
wordt van WA6NUT, gedecodeerd door de FreeDV applicatie 
running die draait op de Video TX/FreeDV PC. 
 

De WinWarbler waterval AFC geeft een van de 64 subcarriers weer (nominaal 2.100 Hz) als een geel spoor. 
De operator van het ontvangststation stemt zo af dat hij een 2.100 Hz indicatie op de WinWarbler AFC houdt, 

daarmee compenserend voor frequentieverloop in de ontvanger of de zender van het tegenstation. 
 
Het signaalniveau van de ontvanger naar de RXfftDIFF7K en WinWarbler applicaties wordt ingesteld met de 
Record Microphone Level schuifregelaar in de geluidsinstellingen van de PC. 
 
De applicaties van de FreeDV+ software draaien onder Windows (De opname toont de software draaiend 

onder Windows Vista). Bron: Website PI4RAZ 

 
BlueDV werkt aan D-Star ondersteuning  
BlueDV is een combinatie van een hotspot op basis van de radio’s van 
Guus (PE1PLM) in combinatie met de software van David (PA7LIM) en 
werkt als (portable) hotspot voor het DMR-netwerk. Ook wel bekend als 
BlueSpot. David heeft afgelopen dagen druk gewerkt aan een versie die 
ook D-Star ondersteund. 

Vanaf 15-08-2016 is de beta-versie van de software voor Windows te 
downloaden om toegang te krijgen tot dit netwerk.  

Als de D-Star implementatie gereed is gaat David werken aan 
ondersteuning voor System Fusion.  

Deze is al werkend maar momenteel wordt aan de fine-tuning gewerkt voordat deze mode in de software 
geactiveerd wordt. 

Downloaden van de BlueDV versie met D-Star ondersteuning kan op de website van David, PA7LIM. Let wel: 
Het betreft een beta-versie. Met deze software is toegang tot het Dplus netwerk via D-Star mogelijk.  
Bron: Hamnieuws.nl 

Uit de commerciële hoek 
In deze rubriek besteden we aandacht aan nieuwe en verwachte apparatuur, en ander nieuws uit de handel. 
 

RTL-SDR krijgt native HF-ondersteuning  
De RTL-SDR van de bekende website rtl-sdr.com krijgt weer een update.  
Eerder al werd de plastic behuizing verruild voor een metalen voorzien van SMA-
connector en TXCO. In de nieuwste update is experimentele ondersteuning voor 
de HF-banden toegevoegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Direct 
Sampling methode, waardoor het frequentiebereik 500 kHz tot 24 MHz ook 
beschikbaar is. 

Daarnaast is de bias-T spanning nu in de software aan en uit te schakelen. Deze spanning kan gebruikt 
worden voor het voeden van bijvoorbeeld een voorversterker. De website merkt op dat deze spanning ten alle 
tijden uitgezet moet worden wanneer er geen voorversterker gebruikt wordt. Bij een zogenoemde ‘DC 

grounded’ antenne wordt er namelijk een kortsluiting veroorzaakt die de ontvanger naar de eeuwige 
ruisvelden zal sturen. 

Andere aanpassingen die het nieuwste model heeft zijn aanpassingen in het frond-end waardoor de 
gevoeligheid op frequenties boven de 1 GHz toeneemt. Ook is er een langere SMA-connector gebruikt. Ook 
zijn er diverse pads op de printplaat geplaatst voor verdere uitbereidingen zoals een externe clock voor 
mensen die experimenten willen doen met meerdere dongles tegelijk om ze zo onderling te locken. 

Een complete lijst met wijzigingen is te vinden op de website van RTL-SDR.com. De prijs is ongewijzigd 
gebleven. Een dongle kost $19,95. Een kit met optionele magneetvoet-antenne kost $5,- extra. De 
ontwikkelaars gaan zich nu concentreren op meer verbeteringen zoals een FM bandstop filter om sterke 

Een voorbeeld van FreeDV plus Video,  
klik op de afbeelding om de video te starten 

Portable hotspot voor het DMR-netwerk 

De bekende RTL stick nu met HF  

http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4583&Itemid=43
http://www.ph4x.com/bluestack-and-bluedv-hotspot-in-a-box/
http://www.pa7lim.nl/bluedv-windows/
https://www.hamnieuws.nl/bluedv-werkt-aan-d-star-ondersteuning/
https://www.hamnieuws.nl/de-verbeterde-rtl-sdr-stick/
http://www.rtl-sdr.com/new-rtl-sdr-blog-units-now-available-in-store-hf-via-direct-sampling-software-switchable-bias-tee-less-noisespurs/
https://www.youtube.com/watch?v=AEO9qcg3eyk


omroepsignalen te werken. Volgend de website zal deze versie met een 2-tal maanden beschikbaar moeten 

komen. Bestellen kan in de webshop. Bron: Hamnieuws.nl 

Icom geeft ID-51 een update  
Icom geeft de ID-51 een update. Deze dual-band FM en D-Star portofoon is eerder 
al opnieuw uitgebracht als de ‘Anniversary edition‘, wijzigingen die later ook 

doorgevoerd zijn in het reguliere model. In het nieuw aangekondigde model, de ‘ID-
51 Plus 2’, wordt ondersteuning toegevoegd voor een D-star hotspot. 

De ID-51 Plus 2 kan als hotspot gebruikt worden, maar dan is er wel een ander D-
Star apparaat nodig. Ook kan de ID-51 Plus 2 via een kabel met de PC-verbinden en 

dan via het Internet een verbinding maken met het D-Star netwerk. Op die manier 
kan er van de digimode gebruik gemaakt worden wanneer er geen geschikte 

repeater binnen bereik is. 

Er is wel een speciale kabel benodigd, de OPC-2350LU die optioneel besteld moet worden en op dit moment € 
45,- kost bij Hamshop. Voor iets meer geld heb je ook een DV4Mini en kun je écht portable werken zonder 

aanhanger (kabel) aan je handzendapparaat. Nu maar hopen dat de standaard meegeleverde batterij wél 
langer dan 4 uur mee gaat, zoals het bij de normale ID-51 niet het geval is… Bron: Hamnieuws.nl 

Icom presenteert de IC-7610  

Icom heeft de IC-7610 gepresenteerd op de Tokio Hamfair. 

Deze opvolger van de IC-7600 krijgt enkele features mee zoals 
ook gebruikt zijn in de IC-7300 die een jaar geleden 
aangekondigd is en inmiddels gretig aftrek gevonden heeft bij 
diverse zendamateurs. De exacte features zijn verder nog niet 
bekend, alsook de levertijd en introductieprijs die nog moeten 
volgen.  
Op de website hamlife.jp is meer informatie te vinden en een 

video te bekijken. 

Op de foto’s is wel te zien dat de IC-7610 een RJ45 aansluiting 
heeft voor het netwerk. Naar verwachting is de zendontvanger 

remote te bedienen met de RS-BA1 software zonder dat er een computer in de shack nodig is. Ook zien we 

twee USB-aansluitingen. Of er ook een transverter aansluiting aanwezig is alsook een aansluiting voor een 
aparte RX-antenne is op de foto’s van hamlife.jp niet goed te zien. Daarnaast heeft de set twee antenne 
aansluitingen en een aansluiting voor een monitor via een DVI-connector. 

Het is wel de verwachting dat de architectuur opgebouwd is op basis van SDR in plaats van het conventionele 
dubbel superheterodyne, zoals ook bij de IC-7300 toegepast is. Icom slaat hiermee duidelijk een nieuwe weg 

in. Ook is meer (Engelstalige) informatie te vinden op de website van Icom UK. 
Update: Volgens Hamshop.nl wordt de introductieprijs 3.299 euro en is de set medio juni 2017 leverbaar. 

Icom presenteert de R-8600  
Icom heeft een nieuwe ontvanger gepresenteerd op de Tokyo 

Hamfair. Dat meldt de website hamfair.jp. Het nieuwe apparaat 
krijgt de naam R-8600 en lijkt qua uiterlijk precies op de IC-
7300. De IC-R8600 werkt tussen 10 kHz en 3000 MHz en heeft 
een ingebouwde voeding. Hoewel deze naar verwachting 
grotendeels op SDR-architectuur werkt, is een 10,7 MHz 
uitgang nog wel beschikbaar, naast de I en Q uitgangen. Om de 
hogere frequenties te bereiken wordt er dus nog gebruik 

gemaakt van een mixer. Daarmee lijkt uitgesloten dat Icom al 
in staat is om binnenkort een ‘IC-9110’ uit te brengen met 
native SDR techniek voor VHF en UHF. 

In de ontvanger zijn decoders ingebouwd voor diverse digimode zoals D-Star, NXDN, dPMR en ACPO P25. 
Mogelijk wordt dit in de toekomst nog uitgebreid met bijvoorbeeld DMR. Ook valt een RJ45 aansluiting te zien 
waarmee aannemelijk is dat de ontvanger via het netwerk aan een computer gekoppeld kan worden en 
hiermee dus ook remote te bedienen zal zijn. Dat laatste wordt ook bevestigd door een ‘Local/Remote’ knop 

op het frontpaneel. 

Meer informatie is te vinden op de website hamlife.jp. De levertijd en introductieprijs zijn op dit moment nog 
niet bekend. Naast de ‘basis’ versie IC-R8600 heeft Icom ook een portable Icom R30 aangekondigd.  
Ook is meer (Engelstalige) informatie te vinden op de website van Icom UK. 

Yaesu geeft de FT-991 een upgrade  
Yaesu heeft een upgrade voor de FT-991 gepresenteerd op de Tokyo Hamfair. Dat meldt de website 
hamlife.jp. Het nieuwe model gaat door het leven als de FT-991A en heeft een waterfall en spectrumscope als 

Icom presenteert deIC-7610, de opvolger van de IC-7600 

Icom komt op de Tokio Hamfair met nieuwe ontvanger R8600 

ICOM ID-51 krijgt een update 

http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
https://www.hamnieuws.nl/rtl-sdr-krijgt-native-hf-ondersteuning/
https://www.hamnieuws.nl/speciale-editie-van-de-icom-id-51e/
http://www.hamshop.nl/icom-opc-2350lu.html
http://www.hamshop.nl/dv4mini-usb-stick-for-d-star-and-dmr.html
https://www.hamnieuws.nl/icom-geeft-id-51-een-update/
http://www.hamlife.jp/2016/08/20/hamfair2016-icom-ic7610/
http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/19067/
http://www.hamshop.nl/icom-ic-7610.html
http://www.hamlife.jp/2016/08/20/icom-icr8600-icr30/
http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/19067/
http://www.hamlife.jp/2016/08/20/hamfair-yaesu-ft991a-m1/


optie gekregen. Daarmee lijkt Yaesu de concurrentie van de Icom IC-7300 in te willen halen in het segment 

van transceivers tussen de 1000 en 1500 euro. 

Voor eigenaren van een bestaande FT-991 komt een upgrade 
optie beschikbaar. Naar verwachting za de set daarvoor wel 
naar de importeur verzonden moeten worden.  

Wat de kosten voor de upgrade zijn is op dit moment echter 
nog niet bekend gemaakt. 
Naast de uitbreiding van de FT-991 heeft Yaesu ook een nieuwe 
MD-1 microfoon aangekondigd. Deze tafelmicrofoon heeft een 
eigen display en de aanwezigheid van een groot aantal 
knoppen, zo valt op de foto te zien. De microfoon bevat een 
ingebouwde 9-bands equalizer. Als we de introductieprijs 

mogen geloven van 74.800 yen, mag er ruim 650 euro 
neergetikt worden voor de M-1. Exclusief omzetbelasting. 
Meer informatie is te vinden op de website hamlife.jp, waar ook 
de uitgebreide specificaties staan. 

Een antenne tuner of 
eindtrap bouwen? 
Kijk dan hier eens voor 

betaalbare en mooie 
condensatoren en spoelen. 
http://www.lc-variable.eu/ 

 
Let op!  

Bij de prijsopgave op de 
website staan de euro 
prijzen tussen de haakjes en 
zijn incl. verzendkosten.  

Consultatie Nota Frequentiebeleid 2016  
Daar waar in de Nota Frequentiebeleid 2005 het beleid vooral ruimte gaf aan het economisch belang, vindt er 
nu een accentverschuiving plaats gericht op de groter wordende maatschappelijke afhankelijkheid en het 
publieke belang. Dat blijkt uit het consultatiedocument Nota Frequentiebeleid 2016, waar de overheid tot 11 
september a.s. een consultatieronde over houdt. 

In de nota, zoekend op ‘radiozendamateur’, komen we onderstaande tekst tegen inzake de vergunning die 
enkele jaren geleden werd omgezet in een registratie. Met name de zinsnede ‘in geval van schaarste (…) het 
gebruik weer naar het vergunningsdomein over te brengen’. 

Wat de achterliggende reden hiervoor is en welke gevolgen het voor zendamateurs heeft, is op dit moment 
niet bekend. Wel bekend is dat het niet de vraag is óf er frequentieschaarste optreedt maar wanneer. Met 
name op banden boven de 300 MHz zullen we dit merken, omdat het publieke belang door de 
breedbandhonger enkel groter wordt in de nabije toekomst. 

Instrumentarium 
Dat er geen individuele voorschriften aan het gebruik van frequenties zijn gekoppeld, wil niet zeggen dat het 
gebruik van deze frequenties in het geheel vrij is. Ook bij dit frequentiegebruik worden er regels gesteld. Deze 
regels houden verband met doelmatig frequentiegebruik. Ook indien er geen individuele 
vergunningsvoorschriften hoeven te worden gesteld, kan het nodig zijn om zicht te houden op de gebruikers, 
bij marifonie bijvoorbeeld omwille van de veiligheid op het water. Om die reden is in de Nota Frequentiebeleid 

2005 een registratieplicht geïntroduceerd om vergunningcategorieën zoals marifonie en radio zendamateurs 
om te kunnen zetten naar (het lichtere) vergunningvrij gebruik.  

Daarbij houdt registratie de mogelijkheid open om in geval van het ontstaan van schaarste, na gebleken 
misbruik, of wensen tot herbestemming van de betreffende frequentieruimte, het gebruik weer naar het 
vergunningendomein over te brengen.  

Op deze website is de consultatie in te zien. Reageren kan tot 11 september 2016. Bron: Hamnieuws.nl 

De Yeasu FT-991A dus met upgrade, moet het op gaan 
nemen tegen de IC-7300 van Icom 

http://www.hamlife.jp/2016/08/20/hamfair-yaesu-ft991a-m1/
http://www.lc-variable.eu/
https://www.internetconsultatie.nl/nfb2016
https://www.internetconsultatie.nl/nfb2016
https://www.hamnieuws.nl/consultatie-nota-frequentiebeleid-2016/


Elecraft KXPD3 problemen 

PA9CW gebruikt voor SOTA een KX3 met de 
padlle van Elecraft, de KXPD3. Tijdens zijn 

laatste SOTA van afgelopen week, viel af en 
toe de punt of streep van zijn keyer/padlle 

weg. Het werd steeds erger en daardoor 
was zijn seinschrift niet al te best. Met wat 
contactspray ( bedankt Hans voor de tip ) 
was het opgelost. Maar na wat zoeken op 
internet bleek dat dit een bekend probleem 
is. De overgang van de padlles naar massa 

blijken niet altijd nul ohm te zijn. Vooral als 
je buiten komt, en het is wat kouder en 
vochtiger geeft het steeds problemen. Thuis 
was er nooit iets aan de hand. 
Door nu een extra draad van elke padlle 
naar massa te maken is het probleem 
opgelost. PA9CW heeft het zelf gedaan, 

maar Elecraft doet het voor $45.= Bij de 
nieuwe KXPD2 is dit al opgelost. Bron: 

Zendamateur.com 

Ben jij voorbereid op een ramp? 
                        Artikel aangeleverd door Raphael PDØRAF 

Mensen moeten thuis weer voorraden aanleggen, 
om bestand te zijn tegen een ramp of zelfs oorlog. 

Dat vindt de Duitse regering. Vandaag besluiten ze 
in Berlijn over het promoten van noodpakketten.In 
Nederland werd jaren geleden een soortgelijke 
campagne gevoerd, maar daar zijn nu geen plannen 
voor. Toch zijn we nog onvoldoende voorbereid op 
een echte calamiteit, zegt Jeroen Klaassen van 
Prepshop.nl.  

Zelf is hij al redelijk zelfvoorzienend, ontdekte 
verslaggever Hugo Reitsma. In zijn voorraadkast 
vinden we onder andere tarwebloem, popcorn en 
bonen. 'Zowel blikken als potten blijven lang 

houdbaar', tipt Klaassen. 'Wij eten veel vers, dit is over uit een tijd dat ik niet zo vers at.'  
De prepper heeft zelfs bier en kippen voor het geval de Apocalyps komt. 'Ik brouw mijn eigen bier. 

 
De kippetjes gebruik ik voor zowel de eieren als het vlees.'Volgens Klaassen is water het meest belangrijk om 
in huis te hebben voor een eventuele ramp. 
  

Calamiteiten zullen in iedere 
vorm blijven bestaan. Iedere 
storing in water, gas of licht 

is eentje die je direct treft. 
Daar zijn we enorm afhankelijk van geraakt', vertelt hij. Klaassen is niet alleen prepper om praktische 
redenen, maar heeft er ook veel plezier in. Bron: BNR nieuws 

HAARP in Alaska: het reflecterend vermogen van de ionosfeer verhogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                          Door 2nd Lt. J. Elaine Hunnicutt / U.S. Air Force/ vertaling Paul PA3PWM 

Dit artikel sluit mooi aan bij het artikel over de over de horizon radar in de vorige uitgave van deze 

nieuwsbrief. Bedenk wel dat het nog maar ideeën zijn, maar dingen kunnen soms best snel gaan. 

Hoor je wat ik zeg?  
De Amerikaanse luchtmacht werkt aan plannen om radiocommunicatie over lange afstanden te verbeteren 
door – met behulp van een vloot van microsatellieten - plasma bommen te laten exploderen in de bovenste 

lagen van de atmosfeer. Vanaf de eerste dagen dat we radio gebruiken weten we dat de ontvangst ’s nachts 
soms beter is. Radio stations die overdag niet te horen zijn komen ‘s nachts juist prima door, over afstanden 
van honderden kilometers.  
 
Kuntmatige propagatie 
De oorzaak ligt in de veranderingen in de ionosfeer, een laag met geladen deeltjes in de atmosfeer vanaf 

ongeveer 60 km hoogte. Zonder versterking komen de meeste radiosignalen door de kromming van de aarde 

Op deze foto's is te zien hoe de massa draadjes aangebracht dienen te worden 

http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=4&t=17291
http://www.bnr.nl/nieuws/internationale-politiek/10309755/ben-jij-voorbereid-op-een-ramp
http://www.bnr.nl/player/audio/10048368/10309755
https://www.youtube.com/watch?v=vI1s8rJlR1o


niet verder dan 70 kilometer. 

 
Door weerkaatsing van signalen tussen de ionosfeer en de grond kunnen zigzaggende radio signalen veel 

grotere afstanden overbruggen. ’s Nachts is de dichtheid van de ionosfeer met gelaten deeltjes hoger en 
reflecteert daardoor veel meer. 
Het is niet de eerste keer dat we de ionosfeer willen beïnvloeden om radio communicatie te verbeteren en 
bijvoorbeeld het bereik van over-de-horizon-radar te vergroten. HAARP, het High Frequency Active Auroral 

Research Program 
 
In Alaska, stimuleert de ionosfeer met straling met behulp van een raamwerk van antennes op een 
grondstation om plasma te produceren die radio signalen reflecteert.  
 
Plasma rechtstreeks in de atmosfeer 
De Amerikaanse luchtmacht wil de efficiency vergroten met behulp van kleine ‘cubesats’ die grote 
hoeveelheden geïoniseerd gas rechtstreeks in de ionosfeer kunnen loslaten. 

Naast het vergroten van radiobereik wil de luchtmacht hiermee ook de effecten van zonnewinden verminderen 

om verstoring van GPS signalen te beperken. Daarnaast onderzoekt men ook of het mogelijk is om 
communicatie van vijandelijke satellieten te blokkeren. 
 

Voor het zover is moeten er in ieder geval twee grote hindernissen worden overwonnen. Er moet een plasma 
generator worden ontwikkeld die klein genoeg is om in een ‘cubesat’ te passen; een blokje van ongeveer  
10 X 10cm. En dan is er nog het probleem om de verspreiding van plasma te controleren. De luchtmacht 
heeft met drie partijen contracten afgesloten om de mogelijkheden te onderzoeken.  

Het beste voorstel zal worden beloond met een contract waarin plasma generators getest kunnen worden in 
vacuüm ruimtes en ruimtevluchten met onderzoekers. 

Verdampt metaal 
General Sciences in Souderton, Pennsylvania werkt samen met onderzoekers van de Drexel University in 

Philadelphia aan een methode 
die gebruik maakt van een 
chemische reactie om een 
metaal boven het kookpunt te 
verhitten. De metaaldampen 

zullen met de zuurstof in de 
atmosfeer reageren en plasma 
produceren. Een ander team, 

Enig Associates uit Bethesda, 
Maryland en onderzoekers van 
de University of Maryland, 

werken aan een meer 
explosieve oplossing. Hun idee 
richt zich op snelle verhitting 
van een stuk metaal door in de 
buurt een kleine bom te laten 
exploderen en de vrijgekomen 
energie in elektrische energie 

om te zetten. De vorm van de 
plasmawolken kan worden 
beïnvloed door de vorm van de 
explosies. 
 
Sceptisch 

Op dit moment is het nog onzeker of het project zal slagen. “Dit zijn echt nog verkennende onderzoeken om 

te bepalen of de ionosfeer zich op deze manier laat aanpassen” zegt John Kline, die leiding geeft aan de 
Plasma Engineering groep van Research Support Instruments in Hopewell, New Jersey. Een van de grootste 
struikelblokken is genoeg energie te produceren in een hele kleine satelliet. “Dat kon nog wel eens onmogelijk 
blijken te zijn”David Last, voormalig president van het Engelse Koninklijke Instituut voor Navigatie is 
sceptisch over de ambities van de luchtmacht om de negatieve effecten van zonnewind te beperken. 
Zonnewinden verstoren GPS signalen op het hele oppervlak van de aarde dat door de zon wordt beschenen. 

Gladstrijken van zulke verstoringen vraagt om extreem snel ingrijpen en op een enorme schaal. “Je kunt een 
storm op zee ook niet bedwingen door gaten te vullen” zegt Last. Bron: newscientist.com 

 

 

De antennes van de over de horizon radar van HAARP in Alaska, het reflecterend vermogen van de 
ionosfeer verhogen zou voor deze toepassing wel erg goed uitkomen. 

 

https://www.newscientist.com/article/dn16591-twisted-radio-beams-could-untangle-the-airwaves/
https://www.newscientist.com/article/dn16591-twisted-radio-beams-could-untangle-the-airwaves/
https://www.newscientist.com/article/dn20202-gps-chaos-how-a-30-box-can-jam-your-life/
https://www.newscientist.com/article/2100382-us-air-force-wants-to-plasma-bomb-the-sky-using-tiny-satellites/


Twee nieuwe banden voor Letland  (YL) 
Amateurs in Letland hebben er twee nieuwe banden bij met ingang van hun nieuwe licentie op 
9 augustus 2016. Er is conform de nieuwe WRC15 regels toegang verleend tot de 60m band, 
van 5351.5 – 5366.5 kHz met een maximaal vermogen van 15W EIRP.  

Daarnaast hebben ze de beschikking gekregen over het bandje 472 – 479 kHz (630m) met een maximaal 
vermogen van 1W EIRP.  

Op beide banden mag alleen van smalle bandbreedtes gebruik gemaakt worden met een maximale 
bandbreedte van 800 Hz (zouden meer landen moeten doen... nu zit met 5 wauwelaars de band vol) en het 
gebruik is beperkt tot uitsluitend licentiehouders van de categorie A (top level).  

 
Letlandse overheidskrant met de nieuwe licentie details (in het Lets) https://www.vestnesis.lv/op/2016/155.3 
Naar beneden scrollen tot de Annex 1 voor de frequentietabel voor de Categorie A. Bron: Website PI4RAZ 
 
Opm. redactie, met de onderstreepte opmerking hier boven van de redacteur van PI4RAZ ben ik het niet eens 
omdat juist de 60 meterband wereldwijd voor noodverkeer (EmComm) gebruikt word en dat over het 
algemeen in Phone gebeurd, en als ik op 60m. luister heb ik niet echt het idee dat men elkaar daar in de weg 

zit. Ik ben van mening dat we er beter aan doen ons juist op deze band keurig te gedragen zodat de primaire 

gebruikers geen last van ons hebben, dan kunnen we na verloop van tijd voor uitbreiding van de 60 
meterband gaan op een komende WRC conferentie. Zie ook in het artikel hier onder het voorstel van de SARL. 

5MHz in Zuid-Afrika 

De Zuid-Afrikaanse amateurvereniging South African Radio League doet melding van overleg met hun AT, de 
ICASA, inzake een 5MHz amateurtoewijzing van 100kHz breed met een maximaal uitgangsvermogen van 400 
Watt.  

100KHz. en 400Watt 

De SARL aanbeveling voor een 5 MHz toewijzing zoals eerder verstuurd naar de ICASA heeft nu de 
goedkeuring verkregen van het frequency spectrum department en er is een document in voorbereiding dat 
naar het Operating Committee verstuurd zal worden.  
 
In het voorstel van de SARL wil men bij voorkeur 5290 kHz gebruiken voor WSPR propagatie experimenten en 
een secundaire toewijzing met een breedte van 100 kHz waarin tevens het op de WRC overeengekomen 
spectrum van 5351.5 - 5366.5 kHz begrepen is, met een toegestaan vermogen van 26 dBW (dus 400W).  

 

Overige Afrikaanse landen steunen dit voorstel 
Het door de SARL voorgestelde gebied van 5350 - 5450 kHz was wat Zuid-Afrika ook voorgesteld had aan de 
IARU voor de WRC15. Tijdens de WRC15 hebben Zuid-Afrika en andere leden van de African 
Telecommunications Union dit voorstel gesteund. Maar het Russische blok is daar toen voor gaan liggen.  
Het compromis was dientengevolge de toewijzing van 5351.5 - 5366.5 kHz. Echter, veel landen, waaronder 
Nederland, liepen voor de muziek uit en gaven aan hun amateurs de initieel voorgestelde 100 kHz. 

 
Ook voor Nederland een interessante ontwikkeling 
Het hele proces in Zuid-Afrika loopt over veel schijven en er kan mogelijk nog een publieke raadpleging 
plaatsvinden. Het is wel interessant om dit proces in de gaten te houden, omdat in Nederland volop geruchten 
gaan dat het AT de toewijzing gaat terugschroeven naar de WRC aanbeveling vanwege "een klacht uit het 
buitenland ".  

Het is natuurlijk van de zotte om bij ons alles terug te gaan draaien terwijl ze een paar honderd Km. zuidelijk 
met 400Watt de hele band dicht blazen. Wij volgen dit met grote belangstelling…. Bron: Website PI4RAZ 

Het Voltmeter vergrootglas                                                      Door John PA3AZC (SK) 

Een leuke schakeling is dit vergrootglas, een eigenschap van een vergrootglas is dat een klein deel uitvergroot 
word waardoor het duidelijker zichtbaar word maar alles eromheen niet, dat is precies wat deze schakeling 
ook doet. 

Het is voor zeer weinig geld en tijd te realiseren, de schakeling is heel nuttig om bijvoorbeeld een vaste 
spanning in de gaten te houden bijvoorbeeld van een acculader, maar andere toepassingen zijn ook denkbaar. 
Om deze spanning te meten zou je een gewone voltmeter met een bereik van 0-15 Volt kunnen gebruiken, 

maar het kan ook anders en nog duidelijker afleesbaar. 
Als de accuspanning gedaald is tot 10.9 Volt (bij een 12 Volt accu) moet hij als ontladen beschouwd worden 
en moet hij dus weer opgeladen worden waarbij de maximale spanning niet hoger dan 14-15 Volt zal worden. 

https://www.vestnesis.lv/op/2016/155.3
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4587&Itemid=43
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4552&Itemid=43
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4552&Itemid=43
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4594&Itemid=43


Eigenlijk kunnen we dus stellen dat het meetbereik van 0-10 Volt in ons voorbeeld niet interessant is,  

dus niet gemeten hoeft te worden en we dus een flink stuk van de schaal van de meter niet gebruiken. 
Boven de 15 Volt is dit ook het geval, aangezien de accuspanning nooit boven de 15 Volt zal komen. 

Het in ons voorbeeld interessante stuk loopt dus van 10-15 Volt. Het zou dus prettig zijn als we dat bereik 
over de hele schaal van de meter tot onze beschikking hadden. Hoe is zo iets te realiseren? 

Een eenvoudig en goedkoop component daarvoor is de zenerdiode, deze diodes hebben de eigenschap dat zij 
indien in sperrichting aangesloten plotseling bij een bepaalde spanning tot geleiding over gaan, beneden deze 
spanning heeft hij een zeer hoge weerstand. Van deze eigenschap wordt hier gebruik gemaakt. 

In de schakeling links vinden we slechts drie onderdelen, namelijk: weerstand R1, meter M1 
en de zenerdiode ZD1  
In dit voorbeeld gaan we er van uit dat de meter M1 bij 0.5mA de volle uitslag geeft (Imax), 
de zener diode een waarde heeft van 10 Volt (Vz) en weerstand R1 dient om de maximale 

spanning bij volle meteruitslag te bepalen, in ons voorbeeld is dat 15 Volt. 
R1 kunnen we als volgt uitrekenen:  
Of in woorden, de maximaal te 
meten spanning, minus de 
zenerspanning, gedeeld door de 
maximale stroom die door de meter loopt bij volle uitslag, en die uitkomst vermenigvuldigen 

we met 1000, dan krijgen we de waarde van R1 in KΩ 
Zolang de spanning tussen de punten A en B minder is dan 10 Volt zal de zenerdiode sperren, 
er zal geen stroom kunnen lopen in de schakeling en er zal dus ook geen meteruitslag zijn.  

Wordt de spanning nou hoger dan 10 Volt dan zal de zenerdiode gaan geleiden, er zal stroom gaan lopen en 
er zal dientengevolge ook een meteruitslag te zien zijn. We hebben nu dus voor het meetbereik van  
10 – 15 Volt de hele schaal van de meter tot onze beschikking, en dat is voor veel toepassingen erg prettig.  
Bron: Kwartaalblad feb. 1991 van de VERON afd. 29 Nieuwegein. Voor het originele artikel en meer over 
meters en dit soort schakelingen klik je hier  

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 september verschijnen. 
 

Eerstvolgende bijeenkomst 
We starten weer met het nieuwe seizoen, de eerste bijeenkomst zal zijn op zaterdag 17 september, van 10.30 

tot ongeveer 14.00 uur op ons DRCC. 
Belangrijke nieuwtjes of mededelingen zullen via email of WhatsApp bekend gemaakt worden. 
 
DRCC R09-R25  
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.  

 

 

 

 

 
 

 

https://a29.veron.nl/wp-content/uploads/2015/10/hn1991-2.pdf
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