
 

 
Inhoud 
Over deze nieuwsbrief 

Bestuursnieuws 
Regio nieuws R25 & R09 DARES M-NL 
Verenigingen, overheid en regelgeving 
Agenda 
Ham Radio video’s en You-Tube kanalen 
Onderzoek stroomstoring Diemen 2016 
 

Chinese 2 way Ethernet Relay SR-201 

Repeaternieuws 
Pi Gate, Emergency Email Gateway 
Nieuw in de winkel 
DKARS organiseert weer een weak signal dag 
Geen SAQ uitzending op Alexanderson day 2017 
Eraan & eraf

Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond elke 1e en 15e van de maand. 
De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers van DARES. 

Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com dit dient uiterlijk drie dagen voor de 
verschijningsdatum in het bezit van de redactie zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 

DARES deelnemers Over deze nieuwsbrief 

Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand in PDF formaat voor je klaar staat wordt via 
email aan alle RC’s verstuurd, met het verzoek deze door te sturen naar de deelnemers in hun regio. 

Geen DARES deelnemer? 

Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel onze nieuwsbrief te ontvangen?  
Dat kan door een mail te sturen naar de redactie met in de onderwerpregel “aanmelden DARES nieuwsbrief”  

u zult dan onze nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen.  
Wenst u de nieuwsbrief niet langer meer te ontvangen? Stuur dan een mail met in de onderwerpregel 
“afmelden DARES nieuwsbrief”  

 

1. Op vrijdag 2 juni hebben Gerard PDØJEW en Jan PA7O namens het bestuur overleg met het LOCC gehad.  
De opzet was om het DARES dossier onder de loep te nemen en waar nodig te updaten.  
Verder zijn er afspraken gemaakt over de wijze hoe het LOCC het bestuur kan benaderen. Via dares.nl is 

zichtbaar wie bestuurslid van dienst is. Bij het LOCC zijn de 06 nummers en emailadressen bekend. 

2. Op dinsdag 23 mei zijn Wim PG9W en Jan PA7O op uitnodiging van het NCTV bij een netwerkbijeenkomst 
“continuïteit in de samenleving” bij Stedin in Rotterdam geweest. Dit forum waarin partners die energie leveren 
(water, gas en elektra) en de transporteurs (waterleveranciers, Nam, Gasunie, Tennet, Enexis, Stedin en 

Liander) samen met  o.a. RWS, waterschappen, VR’s, defensie en sinds 2017 ook DARES samen kijken hoe de 
continuïteit en ingeval van een ramp hulpmiddelen kunnen worden ingezet. De lezing van Stedin (gastheer van 
die middag) was zeer interessant. 

3. Op donderdag 8 juni hadden Hans PA1AAJ en Wim PG9W samen met Hans PAØHIS (RC 06) een verkennend 
gesprek met beleidsmakers van het VNOG (veiligheidsregio NO Gelderland) te Apeldoorn. De huidige directeur 

heeft onlangs te kennen gegeven samen met DARES te willen kijken naar mogelijkheden van een vorm van 
samenwerking. Het gesprek verliep enigszins teleurstellend vanwege het feit dat in het VR gebouw de politie 
gehuisvest is en van toekomstige toegang tot dit gebouw door DARES deelnemers absoluut niet mogelijk blijkt 
te zijn (denk aan ruimte en plaatsing antenne). Het bestuur beraadt zich nog wat eventueel wel mogelijk is. 

4. Hans Vreeswijk PA3GJM (voorzitter digitale werkgroep) heeft samen met Jan PA7O voor Winlink RMS sysops 
een “Telegram” groep gemaakt met als doel elkaar snel van informatie te kunnen voorzien.  
Ook wordt gekeken naar de mogelijk om Hamnet als communicatiemiddel voor Winlink in te kunnen zetten. 
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OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

                                          BESTUURSNIEUWS                         door Jan PA7O (secretaris) 
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5. Onze voorzitter Ton PA1TGI heeft anderhalve week geleden een operatie gehad en moet nog een aantal 
weken rustig aan doen. Tot die tijd neemt Wim PG9W het voorzitterschap van hem waar. Wij wensen Ton 

beterschap. 

6. Op zondag 28 mei om 11:00 uur heeft Wim PG9W met een aantal medeamateurs onder de call PI9D een test 

gedaan met een onlangs gespannen (middengevoede dipool) op de nieuwe locatie van het LOCC te Oegstgeest. 
(Over deze locatie meer informatie op de volgende pagina onder 6a.) 

De ontvangstrapporten waren wisselend. Op het moment van testen was er een aurora aan de gang.  
Ten oosten van de lijn Friesland-Amsterdam-Tilburg was PI9D niet of vrijwel niet te werken. Wij ontvingen veel 

rapporten van DARES deelnemers langs het kustgebied en vanuit Engeland, dit omdat het bestuur gevraagd 
heeft of Raynet deelnemers met de test mee wilden doen. 

Greg GØDUB IARU1 EmComm coördinator gaf mij het onderstaand rapport. Ik vind het belangrijk en wellicht 
leerzaam op dit rapport met alle DARES deelnemers te delen. 

Hi, 
a quick message for UK stations first. I will put something together to report to the given DARES address later. 
 
I saw aurora reports and potential geomagnetic storm reports when I woke this morning, borne out by the 

American report I read later as follows; 

:Product: Geophysical Alert Message wwv.txt 
:Issued: 2017 May 28 0905 UTC 
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center 
# 
#          Geophysical Alert Message 
# 
Solar-terrestrial indices for 27 May follow. 
Solar flux 82 and estimated planetary A-index 14. 
The estimated planetary K-index at 0900 UTC on 28 May was 6. 
 
Space weather for the past 24 hours has been strong. 
Geomagnetic storms reaching the G3 level occurred. 
 
Space weather for the next 24 hours is predicted to be minor. 
Geomagnetic storms reaching the G1 level are expected 

I tuned up on 7.075 without the benefit of this information, 

instead noting my local noise floor was S8 this morning. To 
try and mitigate causing any QRM I listened through an SDR 

in Weert Netherlands ( JO21UG ) where the noise level was 
S5 to see if I could hear myself or any other stations but 
nothing was heard :-( 
 
I used the old IPS LAMP charts that stations like G4KUJ refer 
to a lot and noting the distance between my locator of 
IO83OE and PI9D's of JO22FE is 501km looked at the chart 

for some inspiration; 

That didn't really look good enough for 7MHz and when I 
made two calls as 09:25 and 09:30 UTC I wasn't surprised 
not to hear myself through the SDR or to get any response.  

 
I did hear PA8TGI, PG9HIX and PI9DR , all mostly around the 
38QSB range and noted GØVPJ's call in at 09:16UTC where he 

seemed to be working PI9DR and PD9HIX simultaneously. 
John's path is a little shorter than mine at 461km and he is 
262km to me. Again not much surprise at not hearing John at 
all but did note his callsign was mangled to GBØVPJ a couple 

of times.  
 
The Chilton and Juliusruh Ionosondes reported the following conditions ( Dourbes which would have been ideal 
doesn't seem to be reporting data at the moment ); 

Timestamp                      Station                   foF2  foF1    MF2 MUFF2  fmin  foEs  foE   fxI  
2017-05-28 09:00:00      Chilton                   3.67 99.99  4.119 15.03  1.95  2.90 2.91  4.35  
2017-05-28 09:10:00      Chilton                   3.73 99.99  4.223 15.62  1.95  2.90 2.91  4.40  



2017-05-28 09:13:16      Juliusruh                99.99 99.99 99.990 99.99  1.30 99.99 3.01 99.99 
2017-05-28 09:20:00      Chilton                   99.99 99.99 99.990 99.99  2.10  2.90 2.91 99.99 
2017-05-28 09:28:16      Juliusruh                99.99 99.99 99.990 99.99  1.40  2.95 3.01 99.99  
2017-05-28 09:30:00      Chilton                   3.67 99.99  4.323 15.78  2.25  2.90 2.91  4.35  
2017-05-28 09:40:00      Chilton                   3.73 99.99  4.261 15.77  2.05  2.90 2.91  4.40  

Those stations views of the MUF at 500km were in the 4.6 to 5MHz range when there was actually anything 
there to reflect signals... Interesting then that John got heard at a time when the Ionosondes were reporting no 
high altitude reflections, just lower frequency E/Es layer ones. Some maths might be needed to see how that 
path worked :-) 
 
Interesting quick experiment this morning though! 

 
73, 
Greg, GØDUB 
 
6a. Sinds vorig jaar beschikt DARES over een nieuwe locatie voor het DLCC (DARES Landelijke Coördinatie 
Centrum). Tot nu toe konden we terecht bij de brandweerkazerne in Leiden, maar die staat op de nominatie om 
op korte termijn gesloopt te worden. 

 

Het bestuur in de persoon van Wim PG9W is begin 2016 benaderd door de nieuwe eigenaar van het terrein in 
Oegstgeest. Het voormalig terrein met een bunker werd in het verleden gebruikt door defensie, KPN etc.  
Er wordt hard gewerkt om het DARES deel operationeel te krijgen. De verhuizing van onze inventaris van Leden 
naar Oegstgeest is intussen in volle gang. 

Het DLCC, de shack PI9D in de bunker is al operationeel  De fullsize dipool waarmee de hier beschreven verbindingen gemaakt zijn 

De 110 meter hoge mast boven de bunker De bunker waar DARES ook een plaatsje gevonden heeft met daar boven de 110 meter hoge mast 



De DLCC shack is operationeel (zie foto). Daarnaast beschikt DARES over een naast (eigenlijk boven) de bunker 
gelegen 110 meter hoge mast (zie foto). Tussen de mast en een van de gebouwen is de afgespannen dipool 

gehangen (zie foto). Op een nog nader te bepalen datum zal het nieuwe DLCC feestelijk worden geopend.  
 
7. RC bijeenkomst op zaterdag 10 juni vervallen. 
Door de ziekte van onze voorzitter Ton, het 50 jarig bestaan van de brandweer Lelystad (vrijwel geen 

parkeerplaatsen bij het politiebureau) heeft het bestuur besloten om de vergadering te verplaatsen naar een 
nog te bepalen datum in september. 
 
8. Op zaterdag 17 juni is de veiligheidsdag Barendrecht 
Samen met de DARES deelnemers van R17 o.l.v. Chris van Gorp PA3RHM (RC 17) neemt DARES deel aan deze 
veiligheidsdag. Namens het bestuur zullen Wim PG9W en Hans PA1AAJ aanwezig zijn. Op deze dag wordt op 
ons Twitterkanaal @pi9d en Facebook pagina /DaresNederland hier verslag van gedaan. 

 
9. Evaluatie veiligheidsdag Almere 
Op vrijdag 23 juni vindt de evaluatie van de veiligheidsdag Almere plaats, Namens R25 nemen Gerard PDØJEW 
en Jan PA7O hieraan deel. 
 
Namens het bestuur, Jan PA7O (secretaris) 

 

 

Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 24 juni van 10:00 – 14:00 uur in ons DRCC in het Radio 
Clubhuis Bunschoten. (open vanaf 09:30 uur) DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten. Ook nu zal een 

buitenoefening met berichten in de planning staan in de omgeving van Bunschoten. 
Deze zullen alleen in SPRAAK plaats vinden. 
Wij gaan er vanuit dat u allen aanwezig bent. Bij verhindering dit graag melden bij de RC's. 
Verder informatie over de oefening volgt nog. Belangstellenden zijn van harte welkom. 
 

Verslag van de bijeenkomst van 23 mei 
Zoals aangekondigd hebben we die avond een berichten oefening gehouden, alleen 

niet zoals gebruikelijk met z’n allen om de tafel met koffie en koek erbij, maar we 
zijn er echt op uit gegaan. 
Raphael PDØRAF had in de omgeving 10 locaties geselecteerd en daar foto’s en 
een satellite view van beschikbaar en Wim PA4WK had bij elke locatie een 
passende vraag op een berichten formulier gezet. 

Zo tussen 19:30 en 20:00 uur was iedereen aanwezig en konden er teams van 

twee personen samen gesteld worden, iedereen ontving het foto materiaal en een 
adres van zijn locatie op papier en kon verstrekken. 
Het duurde langer dan verwacht voordat we iedereen onderweg hadden, vandaar 
dat het ook wat langer duurde voordat PI9DU in de lucht kwam, dat was een 
leermoment. (je bent altijd langer bezig dan je denkt) 
De oplossing is, of hier minder krap plannen in de tijd, of taken anders verdelen.  
We hebben vanuit het DRCC op zowel VHF als UHF in zowel Phone als Winlink 

verbindingen gemaakt. Na dit eerste contact met het DRCC kregen de teams de 
vraag die gerelateerd was aan hun locatie gedicteerd vanaf een berichten 
formulier, het was daarbij de bedoeling dat de teams eerst de vraag op een 

berichten formulier noteren, dan het antwoord op de vraag weer op een tweede formulier noteren om dat 
vervolgens aan het DRCC te dicteren, waar het weer over gezet moest worden op een berichten formulier. 
Kortom genoeg momenten waar het helemaal fout kon gaan, tijdens de oefening waren er zeker momenten die 
in de toekomst enige aandacht behoeven, maar de berichten kwamen allemaal goed over, het enige wat ik heb 

kunnen vinden was een omdraaiing in de datum notatie. Als RC mag je op zo’n moment best trots zijn op je 
team, en dat ben ik ook zeker. We kunnen terug kijken op een geslaagde oefening die zeker voor herhaling 

vatbaar is. 
De deelnemers waren zonder uitzondering erg enthousiast over deze manier van oefenen met het berichten 
formulier, en we hebben dus ook afgesproken dat we dit op deze manier vaker gaan doen.  
 

 
 
Agentschap Telecom over aanpak Intruders   
De VRZA heeft tijdens het laatste Amateur Overleg vragen gesteld aan Agentschap Telecom inzake de aanpak 
van intruders op diverse amateurbanden. Daarbij geeft de toezichthouder aan slechts reactief op te treden op 
basis van gemelde klachten. Als er voldoende informatie (tijd, locatie) wordt aangeleverd kan Agentschap 
Telecom pas gerichte acties ondernemen. Dat blijkt uit de notulen van het 95e Amateur Overleg. 

 

                            REGIO NIEUWS R25 & R09 DARES M-NL                 door Wim PA4WK 
 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

De post van PD7RON en PD1ROT 

https://www.vrza.nl/wp/


“Omdat deze verstoringen zich op willekeurige momenten voordoen is het voor AT niet mogelijk om hier 
continu aandacht aan te besteden. Bij meldingen is het van belang om zoveel mogelijk informatie ter 

beschikking te stellen. Op welke dagen en tijdstippen vindt de verstoring het ernstigst en meest plaats?  
Het belangrijkste is, door het luisteren van amateurs op de ingang, te bepalen waar een mogelijke intruder zich 
kan bevinden”. 
 

De toezichthouder geeft daarbij aan klachten te bundelen en deze op niet-exclusieve basis te behandelen. 
Wanneer direct resultaat niet mogelijk is dan wordt de klacht gesloten. Wél blijft Agentschap Telecom de zaak 
in behandeling houden wanneer dit mogelijk is. “Meldingen over deze zaken sluit AT doorgaans direct, om hoge 
doorlooptijden te voorkomen. Dit zegt echter niets over de behandeling.” 
 
Drie vervolgingen inzake piraterij op PI2NOS 
Bij zendamateurs bestaat vaak het gevoel dat clandestiene gebruikers wegkomen met hun gedrag. Om dit 

gevoel weg te nemen zal Agentschap Telecom meer inzicht geven in het aantal klachten en de resultaten van 
deze meldingen. Zo heeft de toezichthouder drie klachten over intruders op PI2NOS behandeld. Dit heeft geleid 
tot een strafrechtelijk onderzoek waarbij zendapparatuur in beslag genomen is. Justitie heeft in deze zaken de 
dader vervolgt en dit heeft tot een veroordeling geleidt. 
 
Waarschuwingen op basis van opnamen 

In een zevental gevallen is er telefonisch contact geweest met een zich misdragende zendamateur.  

Deze amateurs zijn aangesproken op hun gedrag en te verstaan gegeven dat ze op warme aandacht van 
Agentschap Telecom konden rekenen bij herhaling van dergelijk gedrag.  
Deze zaken zijn op basis van aangeleverde, of via internet beschikbare geluidsopnames gestart.  
Hierdoor is bv. een gele kaart niet mogelijk omdat de overtreding niet is gehoord door een toezichthouder. 
 
Meer meldingen verstoringen door zendamateur 

Agentschap Telecom heeft over heel 2016 slechts één klacht ontvangen over een verstoring door een 
zendamateur. In 2017 (peildatum maart) zijn er inmiddels 41 klachten binnengekomen. Zendamateurs lijken 
dus actiever te zijn in het melden van storingen door een collega-amateur.  
Ook worden intruders vaker gemeld, zo valt te lezen uit de notulen van het 95e Amateur Overleg. 
 
Boete en dwangsom voor overtreding 
Eén radiozendamateur is een boete en een last onder dwangsom opgelegd in verband met overtreding van de 

registratievoorwaarden. Bron: Hamnieuws 
 
Storingen kunt u melden aan het Agentschap Telecom door gebruik te maken van dit formulier. 
Het complete verslag van het 95e Amateur Overleg gehouden op 23 maart te Amersfoort kunt u hier lezen. 

 
AT: Zendamateurs zoeken hogere frequenties op   

Het aantal zendamateurs in Nederland blijft stabiel op 13.000. Dat schrijft Agentschap Telecom in haar 
jaarverslag  ‘Staat van de Ether’, dat 9 juni op haar website gepubliceerd is.  
In Nederland zijn momenteel zo’n 13000 radiozendamateurs. Het aantal vergunningen en registraties in deze 
sector is stabiel. Naar verwachting blijft dit ook de komende jaren zo.  
Hun spectrumgebruik lijkt zich te verplaatsen naar hogere frequenties. Dit is een landelijke trend. Tegelijkertijd 
is er sprake van een overgang van analoge naar digitale technieken, aldus Agentschap Telecom. 
Vanaf 2017 geldt een nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs, deze biedt meer ruimte voor experimenten. 

 
Duitsers gaan mobielen verbieden 
Voor het zogenaamde "mobiele telefoonverbod tijdens het rijden" hebben het Duitse ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en het Ministerie van Milieu aan de Federale Raad een ontwerp-verordening voorgelegd, waarin 
voorgesteld wordt om het belverbod in de toekomst uit te breiden met "alle technische apparaten voor 
communicatie, informatie en entertainment elektronica." Tot nu toe ging het uitsluitend om mobiele- en auto-
telefoons. 

 

Dit meldt het blad FM-Funkmagazin in een recente uitgave. Dit voorstel betreft zoals de kop van dit artikel al 
aangeeft de situatie in Duitsland, maar je weet maar nooit wat er naar Nederland over gaat waaien.  
 
In het voorstel wordt bijvoorbeeld expliciet 27MHz apparatuur genoemd, zodat je mag aannemen dat het 
omstreden voorstel ook voor amateur apparatuur geldt. De redenering luidt als volgt, citaat: "Onder de 

genoemde apparatuur vallen alle mobiele telefoons, smartphones, mobilofoons en CB-apparatuur, ook als die 
alleen maar een PTT schakelaar hebben, tablets, touchscreens, elektronische organizers, dictafoons, e-readers, 
MP3-spelers, personal computers, DVD en Blu-Ray spelers, cr-rom spelers, Smartwatches, walkman, discman 
en notebooks. De voorzitter van het Ronde Tafel Amateuroverleg (RTA), Christian Entsfellner, DL3MBG, wijst 
erop dat deze wijziging ook gevolgen gaat hebben voor andere radio gebruikers, zoals 
bedrijfsmobilofoongebruikers, taxi's, motorrijscholen, wegonderhoud, CB-clubs enz. 

https://www.hamnieuws.nl/agentschap-telecom-over-aanpak-intruders/
https://meld.at-ez.nl/storingsmelding/f?p=100:1:0:::::
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2017/06/verslag-AO-95-def.pdf
https://www.agentschaptelecom.nl/file/gedragslijn-vergunningen-radiozendamateursapril-2017
http://www.funkmagazin.de/050617.htm


 
Daarom heeft het RTA al contact gelegd met verschillende CB-radioclubs en professionele 

chauffeursorganisaties. De veranderingen in de verkeerswetgeving worden op 21 juni onder punt 9 in de 
Federale Raad besproken. Omdat de beslissing daar genomen wordt, heeft het RTA al de eerste contacten 
gelegd met leden van het Europees Parlement en de commissievoorzitters. Wordt vervolgd... Bron: PI4RAZ 
 

 
 
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  
 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 

Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
17 juni 
Veiligheidsdag Barendrecht 
Op 17 juni organiseert gemeente Barendrecht voor de derde maal een veiligheidsdag. Hieraan zal ook DARES 
deelnemen Dit vindt plaats voor het gemeentehuis (Binnehof 1 Barendrecht) Met 2 bestuursleden en een 8 tal 

deelnemers van regio 17 zijn we vanaf 10:00 tot 16:00 uur actief met voorlichting en leuke activiteiten voor 

jong en oud. Tijdens het evenement worden foto’s en tekst gedeeld op de DARES media  
(Facebook: @DARESNederland, Twitter : DARES @PI9D)  
 
17 juni 
Radiomarkt 
Een nieuwe radiomarkt, HTF Electronics en Krattenboer zijn de samenwerking aangegaan om een eigen, 

radiomarkt op te zetten, toegespitst op de radiozendamateur, de elektronica hobbyist, de computer 
deskundigen en iedereen die geïnteresseerd is in techniek. Toegang tot het terrein voor handelaren om 07:00 
uur. Publieke openingstijden: 09:00 tot 16:00 uur. Kassa dicht om 15:00 uur. De markt zal plaats vinden op 
het terrein van Krattenboer, Energiestraat 22, 7917RA, in Geesbrug. Deze locatie biedt momenteel ruimte voor 
ruim 80 kramen, sanitaire voorziening, EHBO en catering. De entree is €3.=, deze is met opzet laag gehouden 
zodat deze beurs voor iedereen toegankelijk is. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis, bij elk entree bewijs 
ontvangt u een gratis lot voor de loterij. http://www.radiomarktgeesbrug.nl 

 
26 augustus 
DNAT Bad Bentheim 
Ook dit jaar worden weer de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse Bad 

Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Dit meerdaagse evenement wordt gehouden van 24 tot 27 
augustus De drukste dag is zaterdag 26 augustus, de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt.  

Klik hier om naar de website te gaan (let op deze is op dit moment nog niet volledig bijgewerkt) 
 
03 september 
gezelligste radiomarkt van het zuiden  
Op zondag 3 september organiseren de afdelingen Zuid-Limburg van VERON en VRZA weer de Radiomarkt 
Zuid-Limburg. De markt wordt gehouden bij Hajé Electronics in Berg & Terblijt, Oude Kerkstraat 7 in Berg & 
Terblijt en is voor publiek geopend van 10:00 – 14:00 uur. De entree is gratis. Klik hier voor meer informatie. 

 
 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation hebben ze ook weer hun best gedaan om 

elke week een nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle 
gemaakte afleveringen te gaan. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 
 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". De video's gaan voor- 

namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 
Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 
 
Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 
Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht. 
 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

AGENDA 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4876&Itemid=43
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
http://www.radiomarktgeesbrug.nl/
http://dnat.de/
https://www.veron.nl/nieuws/afdeling-zuid-limburg
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668


TX Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX Factor jou te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 

maken heeft. Voor de aflevering 16 van 19 april op You-Tube klik je hier. 
 
DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn de films te zien die gemaakt zijn van grote oefeningen en 

evenementen waar DARES een rol gespeeld heeft. 
 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment meer dan 130 afleveringen met een 
lengte variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur 
variërend van staande golf meters tot tranceivers. Klik hier voor het You-Tube kanaal. 
 

 

 
De Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom hebben een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar 
de effecten van de stroomstoring die op 27 maart 2015 in Diemen plaatsvond. 
Het agentschap heeft gekeken naar de effecten van de stroomstoring op telecomnetwerken en -diensten.  
Het onderzoek laat zien dat het telecomnetwerk bij een langdurige regionale stroomstoring kwetsbaarheden 
vertoont. Bij stroomstoringen vanaf 30 minuten en zeker na twee uur moeten gebruikers rekening houden met 

het feit dat mobiele communicatie niet meer mogelijk is. Als telecomnetwerken uitvallen, heeft dit ook gevolgen 

voor de bereikbaarheid van het alarmnummer 112. Telecomaanbieders moeten zich ook in geval van een 
stroomstoring inspannen om een ononderbroken toegang tot het alarmnummer 112 te waarborgen. 
Maatschappelijk debat is gewenst om te bepalen of het nodig is om hiervoor een norm vast te stellen en welk 
risico acceptabel is. 
Overheden, bedrijven en consumenten kunnen bij een langdurige stroomstoring geen gebruik maken van hun 
mobiele telefoon. Door het uitvallen van modems bij de eindgebruikers is het ook niet meer mogelijk om te 

internetten en te bellen via vaste lijn. Voor noodcommunicatie moeten zij afwegen hoe zij kunnen terugvallen 
op mogelijke alternatieven. 
 

Het onderzoek geeft de betrokkenen 
inzicht in de effecten van de 
stroomstoring en lessen voor de 
toekomst. Aandacht voor de 

kwetsbaarheid van telecommunicatie 
vormt daarbij een essentieel element. 
Het agentschap vraagt hier aandacht 
voor. Het ministerie van Economische 

Zaken heeft n.a.v. de conclusies en 
aanbevelingen een rondgang gemaakt 

bij de onderzochte aanbieders en zal 
een beleidsreactie op het rapport naar 
de Tweede Kamer sturen.  
De stroomstoringen van 15 juli 2016 op 
de Veluwe en in Flevoland en van 17 
januari 2017 in Amsterdam en 
omstreken onderstreept de actualiteit 

hiervan. Bron: Staat van de ether 2016 
 

 
 
Raphael is één van de twee sysops van PI1SPA de DMR BrandMeister repeater van Spakenburg. 
Als repeater beheerder ben je verplicht om storing te voorkomen, en een makkelijke manier om dat te doen is 
bij storing de repeater gewoon helemaal uit te schakelen. En dat doe je natuurlijk het liefst door er vooral niet 
naartoe te hoeven gaan. Op afstand uitschakelen dus. 

 
Je kunt natuurlijk een schakeling bedenken 
door via een ontvanger op een voor anderen 
onbekende QRG die bvb door middel van een 
toontje de boel uit kan schakelen. En dat is 
precies wat tot een paar jaar geleden dus veel 
gebeurde, maar dan moest je wel toevallig 

binnen het bereik zijn om de ‘kill-switch’ te 
kunnen activeren.  

 

                             CHINESE 2 WAY ETHERNET RELAY SR-201        door Raphael PDØRAF 
 

                             ONDERZOEK STROOMSTORING DIEMEN   ingezonden door Gert PA1VW  
 

Schematische weergave van de uitval van diensten bij een stroomuitval van vier uur 

http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=je3jisi-CIw
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2017/01/de-digitale-samenleving
https://pi4amf.nl/pi1spa/
https://www.hamdigitaal.nl/brandmeister/
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos


Heden ten dagen is het wereldwijde internet overal doorgedrongen, maar HAMnet kan hier ook prima voor 
gebruikt worden natuurlijk, dus nieuwe wereldwijde mogelijkheden dienen zich aan. Ook ik dacht ‘waarom 

moeilijk doen als het China kan’ dus ben ik bij Ali-Perongeluk op Ebay wezen rondneuzen en vond al snel een 
potentieel printje die aan mijn wensen leek te voldoen. Ik moet PI1SPA en de i-Gate van PI4AMF op afstand 
spanningsloos kunnen maken.  

En dit product had twee relay’s en een ethernet aansluiting. Bovendien ook nog 

cheap-ass onder de €15,= inclusief het verzenden naar mijn brievenbus, dus 
daar kon ik mij geen buil aan vallen dacht ik zo. 
 
Na een paar weekje wachten plofte de bubbeltjes enveloppe op de mat en kon 
het experimenteren beginnen. Zou hij het wel doen? Hoe wil hij gevoed 
worden? En hoe schakel je die relay’s? 
 

Zoals we gewend zijn bij dit soort bestellingen uit China zat bij de levering van 
de print de zeer uitgebreide handleiding en noodzakelijk software 
vanzelfsprekend totaal niet ingesloten, daarvoor mogen we zoals te doen 
gebruikelijk naar www.ZoekHetZelfMaarUit.nl, beter bekent als Google. 
 

Als je niet weet wat je moet zoeken is dat allemaal 

best lastig. Maar als je bij Google door de plaatjes 

van deze print spit, kom je er al snel achter dat het 
type SR-201 betreft. Toen was de informatie snel 
gevonden, van uitleg op YouTube tot de 
bijbehorende software waar wel een summier 
document in zat met aanwijzingen. Echter waren 
de software tooltjes voor mij zo vanzelfsprekend 

dat ik dat document niet heb hoeven raadplegen. 
 
Het printje wordt gevoed doormiddel van een micro 
USB aansluiting met 5V DC, en ja, er zitten LED-jes 
op, dus toen die gingen branden werd ik al een 
beetje blij. Daarna moet je uitpluizen hoe je tegen 
dat ding over ethernet kan praten. En al snel blijk 

hij af fabriek een vast IP adres te hebben 
meegekregen van 192.168.1.100 

 
Nadat ik de IP settings van mijn laptop had aangepast naar het netwerk segment van de Ethernet Relay print, 

kreeg ik keurig antwoord van het apparaat middels het PING commando. Yes! Its alive! 
 

De volgende stap was om er een commando heen sturen om een relay ‘klik’ te 
laten zeggen, want daar gaat het uiteindelijk om.  
Hiervoor moet ik een ander tooltje opstarten met de naam Device Controller, 
maar wacht, gaat dat wel goed?  
Ik heb maar 2 relay’s op de print en zie maarliefst 8 knoppen. OMG! 
 
Gelukkig!, een knopje ‘settings’. Dat heeft op mij de zelfde aantrekkingskracht 

als de ontdekking van schroefjes op een zojuist gekocht apparaat, want eerst 
moet alles uit elkaar om te kijken hoe het werkt. 

 
In het settings-window kunnen we gelukkig het aantal te schakelen relay’s die op 
de print aanwezig zijn selecteren, net als als de manier van schakelen.  
Moet met één druk op de knop het relay schakelen en in die positie blijven staan 
(Keep State) of moet met een druk op de knop het relay even ‘klik’ doen en na 1 

seconde weer terug naar waar hij was (Jog). 

 
Bij het drop-down menu ‘Num. of Channels’ kunnen we het aantal relay’s van 
twee selecteren en drukken vervolgens op ‘OK’ En presto, een window met twee 
knopen, maar doen ze het ook? 

 

Ik druk op Ch1 en hoor een duidelijke ‘klik’ en kijk vervolgens naar het printje, nog een LED-je dat oplicht. 
Geweldig, mijn dag is helemaal goed. Klikkende relay’s en brandende LED-jes duiden op een succesvolle 
aankoop. 
 

Drie foto’s vanuit verschillende hoeken 
van het printje 

2 knoppen maar doen ze het ook? 

2 relay’s en 8 knoppen. Gelukkig een 
knopje settings 

 

IP settings 

Aantal kanalen selecteren 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ethernet+relay+1+way&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xethernet+relay+.TRS0&_nkw=ethernet+relay+&_sacat=0
https://pi4amf.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0Gnxaf7Dlt0
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=nl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Ftech.tutuuu.com%2Fsr-201&edit-text=&act=url


Handig om te weten is dat er ook een Android app voor deze print bestaat en de tooltjes ook probleemloos 
onder Wine in Linux draaien. Daarbij komt ook nog dat de broncode van alle tooltjes en de Android app 

bijgesloten is in het verzamel-bestand. 
Denkt u nu ‘dit smaakt naar meer’ nou dat kan, hij is er ook in een 8 of zelfs 16 kanaals uitvoering.  
Hieronder ziet u een keurig voorbeeld van een amateurtoepassing elders in het land waar men al drie 
apparaten op afstand kan schakelen en kan opschalen naar acht. 

De toepassingsmogelijkheden zijn 
eindeloos. En er is best nog wel meer 
te vertellen over deze zeer handige 
en betaalbare printjes, maar dit 
artikeltje is er voornamelijk voor om 
de zoekende amateur op weg te 
helpen die een vergelijkbare aankoop 

hebben gedaan, dus laat ik het hier 
maar even bij. Later volgen nog wat 
foto’s en woorden van de toepassing 
die wij met dit printje in gedachten 
hebben. 
Ook dat zal dan in deze nieuwsbrief 

gepubliceerd worden.  

Bron: Radio Clubhuis Bunschoten 
73’s 
Raphael PDØRAF 
 

 
 

System fusion (C4FM) repeater in Delft 
Vanaf 3 juni is de C4FM-repeater in Delft aangezet. Door het nieuwe vergunningenbeleid kan deze repeater 
bestaan naast de DMR-repeater PI1DFT die dezelfde roepletters heeft. De repeater zal uitzenden op 438.0250 
MHz met de ingang op -7.6 MHz. Er wordt gebruik gemaakt van Mixed mode, dus ook analoge gebruikers 
kunnen experimenteren in FM, zo laat beheerder Ton (PD4DFT) aan Hamnieuws weten. De repeater zal 
vooralsnog standalone zonder netwerkkoppelingen draaien. 
 

Daarnaast zal er een APRS digipeater geplaatst worden op de nieuwe 70cm frequentie 432.5000 MHz.  
Deze gaat, net als de C4FM repeater, uitzenden met 15 dBW (ruim 30 Watt) vermogen op 50 meter hoogte. 
Bron Hamnieuws 
 

PI3TWE vanaf 1 juni ook naar C4FM   
De Twentse repeater PI3TWE is vanaf donderdag 1 juni in mixed-mode C4FM 

(System Fusion) gaan uitzenden. Eerder al kon al via C4FM op de ingang gewerkt 
worden. De beheerders hebben per 1 juni ook de mogelijkheid aangezet om digitaal 
uit te zenden. Dit naar aanleiding van het nieuwe Vergunningenbeleid van 
Agentschap Telecom. PI3TWE zendt uit op 145.6000 MHz. 
 
Om geen hinder te geven aan analoge luisteraars zal bij een analoog signaal een 
CTCSS toon van 77 Hz. meegezonden worden. Deze ontbreekt bij een digitale 

variant. Eind van de maand willen de beheerders evalueren om te kijken of mixed-
mode aan een behoefte voldoet, zo valt te lezen op de website van Stichting Twentse 
Relaisstations. 

 
System Fusion (C4FM) repeater in Hilversum  
In Hilversum zal een System Fusion (C4FM) repeater operationeel worden. Dat valt te lezen op de Hobbyscoop 
Facebook pagina. Naar verwachting wordt de repeater nog deze maand geactiveerd. De repeater krijgt de 

roepletters PI1NOS. De frequentie is momenteel nog onbekend, evenals met welk netwerk (BrandMeister of 

Yaesu) de repeater zal verbinden. Naar verwachting zal de repeater in mixed-mode gaan draaien, zodat zowel 
analoge als digitale gebruikers er op kunnen experimenteren. Bron: Hamnieuws 
 
Agentschap Telecom over toezicht op gebruikers van PI2NOS. 
Onderstaand bericht is een publicatie door het Agentschap Telecom. Dit bericht is ook te lezen op hun website. 
 
Veel radiozendamateurs maken met plezier gebruik van de bovenregionale repeater PI2NOS.  

Helaas zijn er ook minder leuke zaken: onder anderen indringers en niet geregistreerden zorgen voor overlast. 
Ook houden sommige amateurs zich niet (geheel) aan de gedragsregels.  
Om dit tegen te gaan, gaan inspecteurs van Agentschap Telecom meer toezien op het gebruik van de repeater. 
 

REPEATERNIEUWS 
 

De antennes van PI3TWE op de 
watertoren van Eibergen 

Dat smaakt naar meer, hier de 8 kanaals uitvoering 

https://pi4amf.nl/
https://www.hamnieuws.nl/system-fusion-c4fm-repeater-in-delft/
https://www.twentserelaisstations.nl/?p=1345
https://www.facebook.com/groups/hobbyscoop/permalink/1404212689643763/
https://www.facebook.com/groups/hobbyscoop/permalink/1404212689643763/
https://www.hamnieuws.nl/system-fusion-c4fm-repeater-in-hilversum/
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/radiozendamateurs-laten-we-het-leuk-houden


Agentschap Telecom heeft sinds het in gebruik nemen van de repeater regelmatig meldingen gekregen over 
’misdragingen’. Voorbeelden hiervan zijn indringers (intruders), het bewust veroorzaken van storingen en 

amateurs die hun roepletter niet of nauwelijks gebruiken. Al deze zaken leiden tot irritatie bij zendamateurs die 
zich wel aan de amateur-etiquette houden en zorgt ervoor dat het relaisstation op die momenten minder goed 
te gebruiken is. 
 

Gevolgen overtredingen radioamateurs. 
Als een amateur de registratievoorwaarden overtreedt, krijgt hij of zij een gele kaart. Bij herhaling krijgt hij of 
zij een rode kaart. Dit kan leiden tot een boete of een (tijdelijk) zendverbod. Als een inspecteur met 
opsporingsbevoegdheid een intruder opspoort, doet hij samen met de politie een onderzoek en neemt de 
inspecteur de gebruikte en andere illegaal aangesloten apparatuur in beslag. Hiervan wordt een proces-verbaal 
opgemaakt en volgt er een sanctie (boete) van de officier van justitie. 
 

Niet alleen de inspecteurs van het agentschap kunnen wat doen aan dit ongewenste gedrag. Ook zendamateurs 
zelf kunnen iets doen. Als zendamateurs de tijd nemen om informatie te verzamelen door op de ingang van de 
repeater te luisteren wanneer er zaken mis gaan, en die informatie met elkaar en met ons (Agentschap 
Telecom) delen, is er een goede kans om een gebruiker die voor overlast zorgt op te sporen. 
 
Wij hopen dat zendamateurs samen het succes van PI2NOS dragen en het goede voorbeeld geven. Samen 

kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met plezier en op de juiste manier zijn of haar hobby kan blijven 

uitoefenen. Bron: agentschaptelecom 
 
Waar kan ik storingen melden? 
Storing melden kan hier! Let op dat dit uitsluitend zinvol is in het geval dat gerichte informatie aangeleverd kan 
worden (tijdstip, omgeving, locatie van veroorzaker en alle verdere informatie die kan bijdragen tot interventie) 
 

Stichting Scoop Hobbyfonds over toezicht. 
Onze stichting heeft een faciliterende doelstelling; samen met vele radiozendamateurs creëren wij 
mogelijkheden om te communiceren, onderzoek te doen en vooral samen innovatieve techniek te bouwen. Met 
meer dan 15 operationele systemen op maar liefst 25 locaties door Nederland is een veelheid aan prachtige 
mogelijkheden beschikbaar voor de geregistreerde radiozendamateur. 
 
Het project PI2NOS is één van de meest omvangrijke systemen die de stichting beschikbaar stelt aan de radio 

amateurdienst. Behalve héél veel mooie en leuke verbindingen komt het helaas ook voor dat dit systeem 
onjuist gebruikt wordt door zowel radiozendamateurs als ook door anderen. De omvang en het gebruiksgemak 
geeft een lage communicatiedrempel met een groot dekkingsgebied en publiek, dit lijken enkelen niet te 
beseffen. De financiële investering in de bovenregionale repeater PI2NOS is zeer aanzienlijk en wordt gedragen 

door sponsors en donateurs. Hoewel in geval van een calamiteit al zeer snel negativiteit tentoon wordt gespreid 
is de stichting van mening dat PI2NOS een aanzienlijke en positieve meerwaarde betekent voor het 

radiozendamateurisme. 
 
Het aangekondigde verscherpte toezicht door Agentschap Telecom is zeer welkom en voor de stichting tevens 
het teken om de geldende spelregels verscherpt toe te passen. Als je van PI2NOS (of een ander hobbyscoop 
systeem) gebruik wenst te maken, dan gelden als vanzelfsprekend de registratievoorwaarden.  
De door Hobbyscoop opgestelde spelregels helpen daarnaast om gemakkelijk en ontspannen verbindingen te 
kunnen maken. In excessieve gevallen zullen gebruikers gevraagd worden om niet langer van onze systemen 

gebruik te maken. 
 
Het Agentschap Telecom heeft ons laten weten dat, naast het verscherpte toezicht en handhaving op intruders, 
in het geval van geregistreerde radiozendamateurs in het bijzonder gelet zal worden op: 
1. Niet of onvoldoende vermelden van eigen (complete) roepletters. 
2. Onvoldoende ruimte laten voor nieuwe deelnemers. 
3. Verbindingen maken met personen die hun roepletters niet noemen, deze ogenschijnlijk niet hebben of 

roepletters gebruiken die niet bestaan. 

4. Muziek/geluiden uitzenden. 
5. Buitensporig taalgebruik. 
 
Meer informatie over dit onderwerp is op de website van hobbyscoop beschikbaar op de volgende plaatsen: 
Spelregels hobbyscoop repeaters 

Disclaimer repeatergebruik 
Operating PractiseEerste Hulp bij QSO’s 
Eerste Hulp bij QSO’s 
 
 
 

https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/radiozendamateurs-laten-we-het-leuk-houden
https://meld.at-ez.nl/storingsmelding/f?p=100:1:0:::::
https://www.hobbyscoop.nl/wiki/spelregels/
https://www.hobbyscoop.nl/disclaimer/
https://www.hobbyscoop.nl/wiki/cursus-operating-practise/
https://www.hobbyscoop.nl/wiki/cursus-operating-practise/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/ehbq-eerste-hulp-bij-qsos/


PI2NOS geactiveerd in Zuidoost Nederland! 
De bovenregionale PI2NOS biedt vanaf vandaag een landelijke dekking! 

Vanmorgen nam Stichting Scoop Hobbyfonds de vijfde permanente (en één 
portabele) zender in gebruik in Maastricht en verwelkomt daarmee 
radiozendamateurs in het zuidoosten van Nederland. Met de ingebruikname van 
deze zender bestrijkt PI2NOS een gebied van meer dan 58.000 vierkante 

kilometer, een niet verder geëvenaard dekkingsgebied. Eerder werd PI2NOS al 
de eerste intercontinentale repeater met dekking op het eiland Curacao. 
 
Het nieuwe opstelpunt is gerealiseerd in de toren van de Maastrichtse wijk 
Daalhof, waar een prachtige toren staat met een antennehoogte van bijna 
150m. Het antennepatroon wijst richting noord-oost zodat de dekking zich 
voornamelijk richt op Nederland. Vanwege de hoogteverschillen is Limburg een 

lastig gebied om te bedekken, echter, dankzij deze locatie is vrijwel overal een 
prima dekking gegarandeerd. Naast de zender is ook een ontvanger gehuisvest 
op deze locatie en alsof het niets is werd ook een tweede ontvanger geactiveerd 
in Sittard op een hoogte van 120 meter om een goede bereikbaarheid te 
garanderen. 
 

Met het in gebruik nemen van het opstelpunt in Maastricht en Sittard ging een 

lange wens in vervulling, immers, een dekking in alle uithoeken van Nederland 
was de beoogde situatie. Met PI2NOS is echter niet alles gezegd. De ontvanger in Sittard is ook al voorbereid 
met een ontvanger voor PI3UTR én een ontvanger voor het meetnetwerk Baretta, drie vliegen in één klap dus! 
Wij wensen de radiozendamateurs in Limburg veel plezier met de nieuwe mogelijkheden! 

 
 
 

Naar aanleiding van een eerste verkenning en een eerste korte demonstratie tijdens de laatste RC bijeenkomst 
wordt door een kleine groep DARES deelnemers geëxperimenteerd met de volgende producten: 
 

 De Pigate (= Winlink client) 
 De PiGateRMS (LinBPQ) 

 
De PiGate is een Winlink 2000 mail gateway op basis van de Raspberry Pi. De PiGate RMS is het systeem dat 

als RMS station gebruikt kan worden.  
Op de site http://www.pigate.net is informatie te lezen en zijn de images te 

downloaden voor installatie op de Raspberry Pi. 
Voor de communicatie naar het packetradio netwerk (AX25) kan gebruik 
worden gemaakt met een speciale TNC-X welke voor de Raspberry Pi is 
ontworpen. Deze “Pi TNC-X” kan direct op de Raspberry Pi gekoppeld 
worden (zie afbeelding).  

 
Natuurlijk is het ook mogelijk om een standaard TNC-X of een andere TNC 
via USB aan te sluiten op de Raspberry Pi. In de software moeten dan wel 
een aantal instellingen worden aangepast. Hoe je dit kunt doen is 
beschreven in de documentatie die door de groep DARES deelnemers van 
dit project wordt ontwikkeld. 

 

                                PIGATE EN DE PIGATE RMS (LINBPQ)              door Foeke PA3FNT 

 

Pi TNC-X direct op de Raspberry Pi gekoppeld 

Dekkingsgebied portofoons 

 

Dekkingsgebied basisstations (30m AGL) 

 

De toren in de Maastrichtse wijk 
Daalhof bied op bijna 150 meter hoogte 
plaats aan de antennes van PI2NOS 

http://www.pigate.net/


Hoe werkt het PiGate email systeem? 
In het schema hieronder een overzicht van het PiGate email systeem. 

 

 
PiGate 
Aan de rechterkant van de tekening is de PiGate (winlink cliënt) getekend. Deze PiGate creëert een WiFi 
netwerk op de locatie. Gebruikers kunnen nu door de beheerder van de PiGate geautoriseerd worden op dit WiFi 
netwerk. Daarna kunnen zij met behulp van hun eigen smartphone of tablet toegang krijgen tot het email 
programma dat op de PiGate draait. Op deze manier kunnen gebruikers via een web (email) cliënt  berichten 

opstellen en verzenden. De mails worden op de PiGate in een buffer gezet en afhankelijk van de ingestelde tijd 
zullen deze mails vervolgens via packet radio naar de (PiGate) RMS gestuurd worden. Eventuele ontvangen 
emails worden gestuurd naar het winlink email adres van de beheerder van de PiGate. De hele uitwisseling van 
berichten vindt dus plaats onder zijn roepletters en met behulp van zijn @winlink.org email adres. 
 
De PiGate software wordt voor ARES, de Amerikaanse zuster organisatie van DARES ontwikkeld. Op dit moment 
is versie 1.3.5 beschikbaar via de website http://www.pigate.net  

Er zijn twee image files te downloaden op de site. Er is een image file voor de oudere Raspberry Pi’s B+ en Pi 2. 
Daarnaast is er een aparte image voor de Raspberry Pi Versie 3. Let dus goed op welke versie Raspberry Pi je 
hebt en welke image je dus moet downloaden.  
 

PiGate RMS 
Aan de linker kant in de tekening is de Pigate RMS te zien. Deze kan 

gebruikt worden in een voertuig of in een vast object. De PiGate RMS 
wordt gekoppeld aan een transceiver om de verbinding via packet 
radio te maken. Tevens wordt de PiGate RMS gekoppeld aan het 
internet. Dit laatste kan zowel bedraad als via WiFi plaatsvinden. 
Door gebruik te maken van een touchscreen kan eenvoudig connectie 
met een WiFi netwerk worden gemaakt. Aan de PiGate RMS kan 
zowel een Pi TNC-X of een standaard TNC-X gekoppeld worden. 

De software voor de PiGate RMS is beperkt beschikbaar omdat de 
ontwikkeling in volle gang is. Op basis van de beschikbare PiGate 
RMS software is een DARES variant geconfigureerd. Op de foto 
hiernaast is een schermafdruk van het touchscreen van dit prototype 
PiGate RMS afgebeeld. Zoals je ziet is de bediening heel eenvoudig. 
Het configureren, het stoppen en starten van de RMS software kan 
met een druk op het scherm worden uitgevoerd. 

 
Ontwikkelingen 

De ontwikkelingen op het gebied van de PiGate en de PiGate RMS voor DARES zijn nog in een pril stadium. 
Er is dus nog geen kant en klaar product. Zoals gemeld wordt door een kleine groep DARES deelnemers 
geëxperimenteerd met zowel de PiGate (Winlink Cliënt) als de PiGate RMS. Er is contact gelegd met de 
ontwikkelaar van de software. Ook zijn er aanpassingen in de software aangebracht zodat logo’s en teksten 

vertaald zijn naar onze DARES organisatie. Ook deze aanpassingen worden op dit moment getest. Bij het 
experimenteren met de Pigate en de PiGate RMS is enige Linux kennis wel gewenst. De verwachting is dat op 
redelijke termijn een demonstratie van zowel de PiGate als de PiGate RMS gegeven kan worden.  
Tot zover een kleine update van dit project. 
Wil je ook deelnemen aan dit experiment, stuur dan een mail naar pa3fnt@winlink.org.  
Dit mail adres kun je alleen vanaf een winlink station benaderen.  
De DARES PiGate Groep. 

Zoals je ziet is de bediening heel eenvoudig 

http://www.pigate.net/
pa3fnt@winlink.org


 
 

TYT MD-2017 
Het heeft even geduurd, maar nu is er dan eindelijk een: een dual band DMR radio van TYT. 
De TYT MD-2017 heeft wat irritante dingetjes zoals bijvoorbeeld het keypad dat niet 
vergrendeld kan worden, maar daar is mee te leven. 

De radio doet verder precies wat hij doen moet – zenden en ontvangen op VHF en UHF met 
DMR of analoog. 
 
De programmeerkabel is anders, en de software is anders, dus zijn de codeplugs ook anders – 
anders dan die van de eerdere TYT DMR porto's. Maar ze lijken genoeg op elkaar waardoor 
verwacht wordt dat de MD380 Tools goeroes binnenkort wel met een hack voor deze radio 
zullen komen. 

 
Download de programming CPS hier 
Voor degenen die een review op YouTube willen zien hier een filmpje. 

 
Nieuwe mobiel sets van Yeasu 
Yaesu kondigde twee nieuwe mobielsets aan die later dit jaar beschikbaar komen. 

De Ft-2980R is een 80W 2M set die de FT-2900R gaat vervangen. 

De FTM-3207DR heeft de zelfde basis als de FTM-3200DR, maar is de 55W UHF variant. 
   
Meer informatie en specificaties zijn te vinden via de links hieronder. 
FT:2980R: https://www.gigaparts.com/yaesu-ft-2980r.html 
FTM-3207DR: https://www.gigaparts.com/yaesu-ftm-3207dr.html 
 

 
 
DKARS zal in samenwerking met ASTRON een Weak Signal dag voor de hogere frequenties organiseren.  
Deze vindt plaats op zaterdag 14 oktober 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 DKARS en ASTRON  
 11:15 Lezing (nader in te vullen)  
 12:15 Lezing (nader in te vullen)  
 13.15 Lunchpauze, op beperkte schaal rondleiding mogelijk bij de telescoop.  

 14:00 Lezing PA3DZL: een multiband EME station  
 15:00 Lezing (nader in te vullen)  

 16:00 Lezing PAØEHG: Ruis in amateur ontvangers  
 17:00 Einde van de weak signal dag  

 
Aanmelden vooraf 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 op uiterlijk 1 oktober 2017. 
 

Aan het einde van de dag is er nog gelegenheid om als u dit wenst gezamenlijk een diner bij de plaatselijke 
chinees te gebruiken. Dit is op eigen rekening. Bron: Hamnieuws 
 
 
 
Helaas gaan de geplande uitzendingen van de machinezender SAQ op 17,2kHz VLF, die gepland waren op 
Alexanderson Day op 2 juli 2017, vanuit het World Heritage Grimeton Radio Station in Zweden, niet door als 

gevolg van uitlopende onderhoudswerkzaamheden. Er zijn niet zo heel veel uitzendingen van deze zender: 

officieel maar twee per jaar. De ene op Alexanderson Day, waarbij de maker van deze zender wordt herdacht, 
en de tweede is op de dag voor kerst (24 december). De uitzending op Alexanderson Day vervalt dus.  
 
Alexanderson Day biedt, als je in de buurt bent, wel een reeks aan activiteiten, waaronder tweemaal het 
starten van de Alexanderson generator, inclusief een lokale uitzending (zonder antennes) op de volgende 

tijden: 
– Opstarten @10:30 (08:30 UTC) met een lokaal bericht @11:00 (09:00 UTC). 
– Opstarten @13:30 (11:30 UTC) met een lokaal bericht @14:00 (12:00 UTC). 
Beide generatorstarts worden gestreamd op hun YouTube kanaal. Er worden geen QSL-kaarten gegeven deze 
keer en er komt ook geen lijst met luisterrapporten, maar men kijkt wel uit naar commentaar en verhalen 
(foto's worden op prijs gesteld) die je kunt sturen naar info@alexander.n.se Bron: PI4RAZ 

NIEUW IN DE WINKEL 
 

GEEN SAQ UITZENDING OP ALEXANDERSON DAY 2017 
 

DKARS ORGANISEERT WEER EEN WEAKSIGNAL DAG 
 

http://aints.net/files/20170520085910.rar
https://www.youtube.com/watch?v=SkIBWnUGFzQ
https://www.gigaparts.com/yaesu-ft-2980r.html
https://www.gigaparts.com/yaesu-ft-2900r-2.html
https://www.gigaparts.com/yaesu-ftm-3207dr.html
https://www.gigaparts.com/yaesu-ftm-3200dr-c4fm-fm-144mhz-mobile-transceiver.html
https://www.gigaparts.com/yaesu-ft-2980r.html
https://www.gigaparts.com/yaesu-ftm-3207dr.html
pa0ehg@amsat.org%20
https://www.hamnieuws.nl/dkars-organiseert-weer-een-weak-signal-dag/
https://www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g?sub_confirmation=1
info@alexander.n.se
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4875&Itemid=43


 
 

Een nieuw ontdekt computervirus kan stroomnetwerken platleggen. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van 
het Slowaakse beveiligingsbedrijf ESET, die het virus 'Industroyer' hebben gedoopt. 
 
In december legden hackers het stroomnetwerk van de Oekraïense hoofdstad Kiev deels plat. ESET vermoedt 

dat daarbij deze malware is gebruikt, maar durft dat niet met zekerheid te zeggen.  
 
Het virus is in staat om allerlei soorten industriële systemen aan te vallen, bijvoorbeeld oliecentrales, 
transportnetwerken of zelfs sluizen, maar de versie die door ESET is aangetroffen, is specifiek ontworpen om 
stroomnetten plat te leggen. Daarbij kunnen de aanvallers op afstand bepalen wanneer distributiesystemen in 
hoogspanningsnetten worden platgelegd. 
 

Nederland 
Mogelijk zijn ook Nederlandse netwerken kwetsbaar. Veel energienetten gebruiken de systemen waarop het 
virus zich richt. Of dat in Nederland ook zo is, is nog niet duidelijk. "En zelfs als dat niet zo is, kan het virus 
eenvoudig worden aangepast", zegt directeur Dave Maasland van de Nederlandse tak van ESET. 
 
Het Cyber Security Centrum van de Nederlandse overheid sluit niet uit dat het Nederlandse energienet 

kwetsbaar is. "We gaan dit onderzoek gebruiken om bedrijven te informeren op welke manier ze zich kunnen 

beschermen", aldus het NCSC in een schriftelijke reactie. 
 
Volgens netbeheerder Tennet is de kans dat een Nederlandse energiecentrale wordt gehackt een stuk kleiner 
dan in Oekraïne. "Het stroomnet is niet rechtstreeks aan internet gekoppeld", aldus een woordvoerder. "En we 
zijn een stuk beter beveiligd dan de Oekraïeners." 
“Degene die dit heeft ontwikkeld, heeft er heel veel tijd en geld in gestopt”. 

 
Dave Maasland, ESET 
Volgens het beveiligingsbedrijf hebben de aanvallers veel moeite gedaan om te leren hoe industriële systemen 
werken. "Degene die dit heeft ontwikkeld, heeft er heel veel tijd en geld in gestopt", aldus Maasland.  
"Het is een zeer gecoördineerde hack-aanval", zegt hij.  
ESET wijst geen verdachte aan die achter de verspreiding van de malware zit. "Maar als je bedenkt hoe moeilijk 
het is geweest om dit te maken, dan zit er waarschijnlijk een overheid achter", aldus Maasland.  

Eerder wezen onderzoekers Russische hackers aan als schuldigen.  
 
Gevaarlijk 
Volgens het beveiligingsbedrijf gaat het om het ernstigste beveiligingsprobleem voor de industrie sinds Stuxnet, 

een computervirus dat waarschijnlijk door de Amerikaanse overheid is gemaakt om Iraanse nucleaire 
installaties te beschadigen.  

 
"De impact van dit wapen is mogelijk nog vele malen groter dan dat virus", zegt beveiligingsonderzoeker Rickey 
Gevers. "Dit is het tweede grote cyberwapen dat kan worden ingezet tegen industriële systemen." 
 
ESET zegt te hopen dat energieleveranciers en andere beheerders van industriële systemen maatregelen 
nemen om te voorkomen dat het virus zijn gang kan gaan. Bron: NOS.nl 
 

 
  
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de hobby. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen hebben die in de 
weg liggen worden van harte uitgenodigd die hier aan te bieden zodat een andere regio er nog wat aan heeft.  
Om uw advertentie op te geven klikt u hier 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                             VIRUS KAN STROOMNET PLATLEGGEN   ingezonden door Raphael PDØRAF 

 

ERAAN & ERAF 
 

http://nos.nl/artikel/2177859-waarschuwing-voor-industroyer-het-virus-dat-stroomnet-kan-platleggen.html
mailto:wim.pa4wk@gmail.com

