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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 ver deze nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt in PDF formaat rechtstreeks aan alle deelnemers verstuurd.  
Op of rond elke 1e en 15e van de maand vindt u dus een nieuwsbrief in PDF formaat in uw mailbox.  
Voorlopig blijft de laatste nieuwsbrief en de oudere uitgaven te downloaden van de website van R09-Utrecht. 

http://r09.dares.nl/pages/dares-nieuwsbrieven.php   

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”  

Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op de website www.dares.nl Hier vind u naast de 
informatie op de website, onder het kopje bestuur diverse mogelijkheden om met ons in contact te komen. 

 

DARES website 
Ondanks de vakantieperiode gaat de ontwikkeling van onze website gewoon door. 
Op het programma staat o.a. de verhuizing naar Yourhosting.nl 

 Het verzoek aan alle RC's/webmasters van de huidige regiosites of ze hun eigen site willen behouden, 
graag reactie aan secretaris@dares.nl  

 De DDA (Dares Deelnemers Administratie) gaat met de verhuizing offline, dit ivm. de privacy wetgeving 
Vanaf heden kunnen RC's een volledig overzicht van hun eigen regio opvragen bij secretaris@dares.nl 

De voorbereidingen voor de verhuizing van de website heeft de afgelopen week plaats gevonden, de verhuizing 
zal vcanaf maandag 31 juli plaats vinden. De websites van de regio’s die aangegeven hebben dat ze hun 
huidige website willen behouden zullen in eerste instantie 1 op 1 overgezet worden. 
Op een later moment zullen de regio websites ook dezelfde template krijgen als www.dares.nl  

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 augustus 2017 JAARGANG 1 NR.15 

 

                                              BESTUURSNIEUWS                    door Jan PA7O (secretaris) 
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DRCC in de vakantie periode 

In de vakantie periode (juli en augustus) zal het DRCC gewoon volgens de agenda 
open zijn, we hebben daartoe besloten omdat niet iedereen en ook niet gelijktijdig met 

vakantie gaat. Afhankelijk van de opkomst kan het programma aangepast worden. 
De geplande bijeenkomsten zijn op dinsdag 25 juli van 20:00 – 22:30 uur en zaterdag 
26 augustus van 10:30 – 14:00 uur.  

 
Verslag van de bijeenkomst van 25 juli 
Dinsdag avond 25 juli zijn we weer bij elkaar 
gekomen, op het programma stond naast een aantal 

huishoudelijke mededelingen, de ombouw van de 
Racal Cougar een voormalige defensie tranceiver met 
10 kanalen een output van 20Watt en geschikt voor 
gebruik in de 70MHz. band.  
Een aantal van onze deelnemers hebben enige tijd 
geleden deze tranceiver collectief ingekocht bij BACO 

in IJmuiden. De aanpassingen zijn gedaan aan de 
hand van de documentatie die hier onder punt 4 te 

vinden is, deze bestonden uit: 
 Het uitschakelen van de waarschuwingstoon. 
 Modificatie van de toonsquelch (150Hz NATO 

squelch naar draaggolf squelch)  
 Modificatie Time Out Timer. 

Er zijn nog veel meer leuke dingen mogelijk met deze tranceiver zoals bijvoorbeeld het opnieuw programmeren 
van dit apparaat. Ook zonder de originele apparatuur om deze set te programmeren bleek dat mogelijk.  
Meer informatie hier over is hier onder punt 5 te vinden. 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 26 augustus van 10:30 – 14:00 uur in ons DRCC in het 
Radio Clubhuis Bunschoten. (open vanaf 10:00 uur) DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten.  

Belangstellenden zijn van harte welkom.  
 
 
 
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  
 
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, dit is de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt.  
Klik hier om naar de website te gaan  
 
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. 
 
10 september 
Ballonvossenjacht 

Dit jaar vindt de Ballonvossenjacht alweer voor de 39e keer plaats. Zoals te doen gebruikelijk is het evenement 
op de tweede zondag van september gepland, dit jaar is dat dus op 10 september. Als alles volgens 
verwachting verloopt wordt om 13:00 uur de welbekende sonde opgelaten. Nieuw dit jaar is dat de ballon vanaf 
een geheime locatie De organisatie laat weten dat er enkele spelelementen gewijzigd zijn, waardoor het een 
échte peiljacht gaat worden. Voor meer informatie klikt u hier om naar de website te gaan klikt u hier 
 
 

 

AGENDA 

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

De SMD weerstandjes die verwijderd moesten worden waren wel erg klein 
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Op 23 september  
Radio Onderdelen Markt in Meppel  

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 
 

30 september, 1 oktober  
Koude Oorlog Evenement “de Luisterpost” 
Tijdens dit weekend verzorgen diverse partijen waar onder de VERON afdelingen A16 Gorinchem en A44 
Walcheren, het evenement KOEL. KOEL staat voor Koude Oorlog Evenement “de Luisterpost”.  
Deze luisterpost was tijdens de Koude Oorlog actief vanuit Gorinchem. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het 
898 verbindingsbataljon uit Gorinchem vertrok. Het grootste deel van het garnizoen bestond in die tijd uit een 
zeer speciaal onderdeel van de verbindingsdienst. KOEL is dan ook geen traditioneel vestingevenement, maar 

het is een mix van geschiedenis, radiotechniek en de spanning van spionage in de Koude Oorlog.  
De moeite van een bezoekje zeker waard!  
De organisatie is nog op zoek naar een paar mensen met een EHBO diploma aanmelden en info: Albert Oosten 
Meer info hier en een artikel over dit evenement in deze DARES nieuwsbrief. 
 
20-22 oktober 

JOTA-JOTI  

Elk jaar, al vanaf 1958 word in het 3e hele weekend van oktober wereld wijd de JOTA gehouden, het grootste 
evenement op communicatie gebied met wereldwijd meer dan een miljoen deelnemers. JOTA betekent 
Jamboree On The Air, vrij vertaald, bijeenkomst in de lucht, vanaf midden jaren ‘90 is daar de JOTI, het 
gebruik van internet bijgekomen. JOTI betekent Jamboree On The Internet of te wel bijeenkomst op het 
internet. Tijdens dit weekend stellen zendamateurs hun kennis, materiaal en zichzelf ter beschikking aan een 
scouting groep om het voor hen mogelijk te maken aan dit weekend deel te nemen. Klik hier om naar de 

landelijke JOTA-JOTI website te gaan. Veel DARES deelnemers zijn tijdens het JOTA-JOTI weekend actief bij 
een scouting groep. 
 
04 november  
Dag voor de Radio Amateur 
De dag zal weer de bekende onderdelen bevatten: het commerciële deel dat wordt gevormd door de aanwezige 
handelaren en professionele bedrijven, die hun producten en nieuwste technische snufjes demonstreren en te 

koop aanbieden, de onderdelenmarkt, waarbij de standhouders, uitsluitend “gebruikte” spullen en nieuwe 
onderdelen te koop aanbieden, en de presentatie van diverse commissies en verenigingen, de 
zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk weer interessante lezingen en de loterij.  
Ook DARES zal weer met een informatie en promo stand aanwezig zijn. Meer informatie vindt u hier.  

Deze dag wordt gehouden in de Americahal in Apeldoorn en duurt van 09:30 – 14:00 uur. 
 

 
 

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. 
 
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 meest recente aflevering № 17 van 14 juli 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. 
 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
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TRX Bench, een serie video’s met op dit moment meer dan 140 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. 
 

 

N LINE BLADEN 
CQ-DATV  

CQ-DATV staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het augustus nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor: 

 Amateur Television Quarterly 
 Node MCU BASIC and I2C control 
 A Digital World - An Introduction to DATV 

 Building the Portsdown in the real world 
 MP3 Sound Module Review & Application Notes 
 GB3FT - A 24cm Digital ATV Repeater for the Fylde Coast 
 DATV-Express Project - June update report 
 The popular Video sync generator; The new ‘Syncsmurf’ 

 

RAZies 

Het augustus nummer van dit schitterende blad van PI4RAZ, de Zoetermeerse 
radioamateurs is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 Digitalis CW transceiver  
 Opa Vonk: Ringkernen  
 Radio Museum De Stove  

 Afdelingsnieuws 
 
 
  
Nieuwe frequentie voor PI3ASD 
De Amsterdamse 2-meter repeater PI3ASD is verhuisd van frequentie. Voorheen zond deze repeater uit op 

145.7750 MHz. Vrijdagochtend 28 juli is deze frequentie omgezet naar 145.7875 MHz. De oude ‘Amersfoort’ 
frequentie dus, die momenteel nergens in Nederland in gebruik is. Let op: De analoge Amsterdamse repeaters 
gebruiken een afwijkende CTCSS-toon van 110.9Hz. voor meer informatie zie: repeateramsterdam.nl. 
 

 
 
Omdat regio 09-Utrecht zelf ook actiever willen worden op de 4 meterband gaan ze een Sirio CX-4-68 verticale 

rondstraal antenne voor 70MHz. aanschaffen. Deze zal binnenkort een plaatsje op het dak van het DRCC 
krijgen. Alle deelnemers van DARES worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een collectieve 
inkoop van deze antenne, klik hier voor meer informatie over deze antenne. Uw voordeel is dat u in ieder geval 
geen verzendkosten betaald, de antenne gaat dan voor u maximaal €69.= kosten, en bij voldoende 
belangstelling kan de prijs zakken tot €55.= per stuk. U dient uw bestelling vooraf te betalen en op het DRCC in 
Bunschoten op te halen. 
 

Hoe doet u mee? 
U kunt deelnemen tot 3 september door een berichtje te sturen naar pa0vdb@amsat.org en €69.= over te 
maken op rekening nummer NL73INGB003269449 onder naam van N van den Brink, vermeld op uw 
overschrijving uw naam, call en het aantal antennes. 
De antenne en het kortingsbedrag indien van toepassing dienen in Bunschoten opgehaald te worden nadat u 
van ons bericht ontvangen hebt dat de antennes geleverd zijn. 

 

 
 
In Oostenrijk worden momenteel modules ontwikkeld om HAMNET op de 70cm amateurband mogelijk te 
maken. Daardoor is er geen Line-of-Sight meer nodig, zoals nu op de 5 GHz band wel een must is. Een nadeel 
is dat er minder bandbreedte aanwezig is en de snelheden daardoor lager liggen, maar nog steeds ruim 
voldoende voor een datanetwerk. 

 
De ontwikkelaars beogen snelheden van ongeveer 400kbit per seconde te halen bij 200kHz bandbreedte. 
Daarmee is de snelheid gelijk aan de 1e UMTS-netwerken. Er wordt gewerkt aan een 100 mWatt USB-dongle en 
een 2 Watt basis zender. Omdat de meeste functionaliteit in software zit is geen dure hardware noodzakelijk. 
 

REPEATERNIEUWS 
 

HAMNET OP DE 70CM BAND 
 

ON LINE BLADEN 

 

COLLECTIEVE INKOOP 70MHz. (4m) ANTENNE 
 

https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://cq-datv.mobi/50.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201708.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://www.repeateramsterdam.nl/
http://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-075_09-04-2008.pdf
mailto:pa0vdb@amsat.org
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos


In Nederland is de maximaal beschikbare vergunde bandbreedte 50kHz, omdat dit in Oostenrijk 20kHz is,  
is aan te nemen dat de ontwikkelaars rekening houden met mogelijkheden om beperkte bandbreedte te 

gebruiken. Meer informatie zal gedurende het project beschikbaar komen op de website HDR70.com. 
Voor meer informatie en een duidelijke uitleg in de Duitse taal zie deze You-Tube film 
 
 

 
25 jaar Kempische Amateur Radioclub  
In 2018 bestaat de Kempische Amateur Radioclub 25 jaar. Zij starten het jubileumjaar tijdens de jaarlijkse 
Radiomarkt in Bladel op zondag 17 december 2017. Er wordt een bedrag van 450 euro door de radioclub en 
sponsoren beschikbaar gesteld voor de meest originele ideeën op het gebied van Nieuwe Techniek. 
 
Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van radiotechniek, SDR, IOT, drones, Arduino, Raspberry Pi, etc. zijn 

welkom. Men kan op deze wijze kennis maken met “de wereld achter de knopjes”. Naast de techniek mogen het 
ideeën zijn in dit veld op het gebied van infrastructuur, onderwijs en bevordering van activiteiten. 
Je kunt meedingen naar deze prijs door je idee te mailen en je mag het presenteren aan het publiek op de 
radiomarkt op 17 december a.s. De inzendingen worden gepubliceerd op de website en de leden van de club 
kiezen de winnaar tijdens een extra vergadering in januari. De prijsuitreiking zal begin 2018 plaats vinden. 
 

De deelname staat open voor iedereen, het doel is om zelfontwikkeling in de nieuwe techniek en activiteiten te 

bevorderen. Meer informatie: PI4KAR.net. 
 

IARU: ernstige zorgen over behoud van bruikbare amateurfrequenties  
Op de openingsdag van de HamRadio beurs in Friedrichshafen hielt Don Beattie G3BJ, President van 
de IARU Region 1 een toespraak.  
Opmerkelijk in deze toespraak was Don Beattie’s uitspraak over het beschermen van ons 

frequentiespectrum. Daarmee bedoelde hij storing door elektrische apparaten en noemt voorbeelden 
als zonnepaneelinstallaties, windturbines, VDSL+ modems en draadloze laadinrichtingen. 

 
Storings niveau neemt toe 
Zo vertelt Beattie dat het raar is dat er frequenties zijn met daarin allocaties 
voor radiozendamateurs, als die niet gebruikt kunnen worden door storing. 
Vooral in en rondom stedelijke gebieden raken amateurbanden steeds vaker 

onbruikbaar. Daarbij hekelt Beattie nationale overheden die moeten toezien op 
een schoon frequentiespectrum, maar daarin ernstig tekort schieten.  
Ook merkte Beattie op dat de “mist” van storing nog steeds toeneemt in plaats 
van afneemt. 

 
Internationale belangstelling voor VERON onderzoek 

Na afloop Beattie’s toespraak, bleek uit gesprekken met 
IARU-officials en vertegenwoordigers van verenigingen uit 
andere landen, dat internationaal reikhalzend wordt 
uitgekeken naar de uitslagen van de uitgebreide 
ruismeetcampagne van de VERON. Die campagne is door 
door de EMC/EMF-commissie uitgevoerd met als doel, om 
storingen op de amateurbanden in heel Nederland te 

onderzoeken en in kaart te brengen. 
 
De resultaten uit deze meetcampagne worden dit jaar nog 
op de IARU Region 1 conferentie gepresenteerd door de 
VERON delegatie. De tussentijdse resultaten uit de 
campagne liegen er overigens niet om, blijkt uit een 
eerdere tussentijdse rapportage aan het VERON 

hoofdbestuur. 

 
De resultaten uit deze meetcampagne worden in een officieel erkend wetenschappelijke publicatie verwerkt.  
De VERON zal deze uiteraard gebruiken om de druk op te voeren op instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het toezicht op onze amateurbanden.  
Daarbij kijkt de VERON naar alle mogelijkheden die binnen haar vermogen liggen. 

 
Intensievere internationale samenwerking 
De toespraak van Don Beattie geeft duidelijk weer dat EMC-problematiek niet stopt bij de landsgrenzen, maar 
dat het internationaal een groot probleem is. De VERON zoekt daarom ook steeds meer internationale 
samenwerking om de problemen in IARU-verband aan te pakken. Bron: Het bar net 
 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

Na een uitvoerig gesprek over o.a. de toekomst van amateurradio en 
internationale samenwerking, schudt VERON voorzitter Remy Denker 
PA3AGF de hand van ARRL president Rick Roderick K5UR en ARRL vice 
president foreign affairs Jay Bellows KØQB. 
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VERON geeft vervolg aan open dagen  
De VERON geeft een vervolg aan de ‘Open dag bij de Radioamateur’, dat dit jaar voor het eerst 

gehouden werd door diverse afdelingen in het land. Dat schrijft de vereniging op haar website. “Het 
succes van deze dagen en de manier waarop deze dagen amateurradio in de schijnwerpers hebben 
gezet, vraagt om een herhaling.” 
 

Van 22 t/m 30 april organiseerde de VERON de landelijke Open Deur bij de Radioamateur-dagen. Negen dagen 
lang stonden de deuren van verschillende VERON afdelingen open voor het publiek.  
Dat heeft voor veel positieve publiciteit gezorgd. Volgens voorzitter van de PR-commissie, Johan Jongbloed 
PA3JEM, was dat ook wel nodig. 
 
De open dagen hebben voor veel publiciteit gezorgd. Zo hebben ruim 30 regionale bladen aandacht besteedt 
aan de evenementen die door de verschillende afdelingen georganiseerd zijn.  

De bezoekers die op de evenementen zijn afgekomen hebben een leuke dag gehad, waarbij ze inzicht gekregen 
hebben in de hobby van de radiozendamateur. 
De VERON wil de open dagen om de twee jaar terug laten komen. De eerste open dag zal echter niet in 2019 
zijn maar in 2020, het jaar dat de vereniging haar 75-jarig jubileum viert. 
 
VERON zoekt internationale samenwerking 

Als het aan algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF en voorzitter PR-commissie Johan Jongbloed PA3JEM 

ligt, staat er volgend jaar een Benelux stand op de HamRadio in Friedrichshafen. De redactie van de VERON 
website sprak met Johan Jongbloed PA3JEM, dit jaar beursmanager, over de sfeer op HamRadio. 
 “De sfeer is bijzonder goed en dat geldt ook voor de belangstelling voor de VERON.  
Er staan eigenlijk wel continu bezoekers bij onze stand, van Nederlandse radioamateurs die even een praatje 
komen maken, tot officials van de IARU en andere grote amateurverenigingen zoals ARRL, RSGB, DARC en REF.  
Zo hebben we ook gesproken met bestuursleden van andere verenigingen en hebben we kennis en informatie 

uitgewisseld. De VERON vindt internationale samenwerking belangrijk om de belangen van radioamateurs te 
behartigen. Samen sta je internationaal toch sterker dan alleen.” 
 
Één grote Benelux stand met VERON, UBA en RLX 

Jongbloed wil volgend jaar graag een Benelux stand op HamRadio, hij licht toe: “We staan 
hier pal naast onze collega’s van de verenigingen UBA, de Belgische afdeling van de IARU 
en de RLX, de Luxemburgse afdeling van de IARU. Het contact en de samenwerking met 

deze verenigingen hier op deze beurs is buitengewoon goed. De sfeer is ook bijzonder 
collegiaal. Uit de gesprekken met deze verenigingen komt ook duidelijk naar voren, dat 
flink wat problematiek rondom amateurradio in deze landen overeenkomt met wat wij in 

Nederland ervaren. Door dan samen op te trekken sta je een stuk sterker in de aanpak van deze problemen. 

Één grote Benelux stand met VERON, UBA en RLX is dan een eerste stap. Daar gaan we met beide verenigingen 
over praten.” 

 
Waar samenwerking nuttig of noodzakelijk is, gaan we die nu ook internationaal vaker aan 
Nu een fusie met VRZA van de baan is, wil de VERON dan fuseren met de UBA en RLX? “Dat is zeker niet de 
intentie van de VERON. We blijven gewoon een Nederlandse vereniging. Waar samenwerking nuttig of 
noodzakelijk is, gaan we die nu ook internationaal vaker aan. Dat doen we in Nederland ook al op verschillende 
niveaus met de VRZA. Bijvoorbeeld op het gebied van belangenbehartiging en activiteiten. Dat bevalt bijzonder 
goed. Dus gaan we voor 2018 proberen om een Benelux stand te realiseren. Alle partijen zijn in ieder geval 

enthousiast!”, aldus de kersverse voorzitter van de PR-commissie. Bron: website VERON 
 
PA2S nieuwe voorzitter DKARS 
Tijdens een bijzondere bestuursvergadering van DKARS, die gehouden werd bij de telescoop in 
Dwingeloo, is Henk Schanssema (PA2S) unaniem benoemd tot voorzitter van de 
belangenbehartiger. Dat laat DKARS weten op Twitter. DKARS beschikt met het toetreden van 
Henk weer tot een volledig bestuur. Eerder dit jaar traden ook al drie nieuwe bestuurders aan. 

Hamnieuws stelde om wat meer van hem te weten te komen 10 vragen aan de nieuwe 

voorzitter, klik hier om de vragen en antwoorden te lezen. Bron: Hamnieuws.nl 
 
 
 
De invoering van het vernieuwde C2000 communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland loopt 
vertraging op. Het wordt niet eerder ingevoerd dan in 2018 omdat de oplevering er van en het testen meer tijd 
kosten. Dat heeft minister Stef Blok (veiligheid en justitie) donderdag bekend gemaakt. 

 
Grote operatie 
Het systeem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd. De overgang van 
het ene naar het andere systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en 2200 centralisten die in het 

VERNIEUWING C2000 OPNIEUW VERTRAAGD 
 

https://www.veron.nl/nieuws/hamradio-2018-gezamenlijke-benelux-stand-veron-uba-en-rlx/
https://www.hamnieuws.nl/drie-nieuwe-dkars-bestuurders/
https://www.hamnieuws.nl/tien-vragen-aan-de-nieuwe-dkars-voorzitter/
https://www.hamnieuws.nl/


nieuwe systeem moeten worden opgenomen. Volgens minister Blok kost het meer tijd om risico’s in het gebruik 
van het nieuwe systeem te voorkomen. Dit moet garanderen dat hulpverleners het ongestoord kunnen 

gebruiken. 
 
Einde levensduur in zicht 
Het was de bedoeling al dit jaar met de overgang te beginnen, de vernieuwing is nodig omdat het einde van de 

technische levensduur van het huidige C2000 systeem langzaam in zicht komt. Minister Blok stelt dat de 
werking van het huidige systeem geborgd blijft. Dit blijft de komende tijd bestaan naast het nieuwe netwerk. 
Bron: Binnenlandsbestuur 
 
 
 
Dat we in een periode van weinig zonnevlekken zitten weten we als radio amateurs als geen ander, maar hoe 
diep gaat het diepte punt worden van deze elf jarige cyclus? Als we de Amerikaanse geleerde doctor Michael 

Guillen van de universiteit van Harvard moeten geloven zijn we er nog lang niet. 
 
Het ziet ernaar uit dat er een zeldzame periode aankomt van extreem lage zonneactiviteit.  
Dat zegt doctor Michael Guillen, schrijver en voormalig docent fysica aan de universiteit van Harvard. Het zou 
volgens de wetenschapper de temperatuur op aarde doen dalen en de opwarming van de aarde kunnen 

afremmen. Maar voor iemand te snel gaat juichen: het is maar tijdelijk.  
 

In het verleden 
Onze zon gaat door een cyclus van hoge en lage 
activiteit, die gemiddeld elf jaar duurt. Op het 
maximum zijn er veel zonnevlekken en is de zon 
helderder, op het minimum zijn er weinig tot zelfs 
geen vlekken en is de zon minder helder.  
De cycli zelf gaan ook op en neer en eens om de 

100 tot 200 jaar bereikt hij een 'grand maximum' of 
een 'grand minimum'. Het laatste 'grand maximum' 
dateert van 1958, waarna de zonneactiviteit 
langzaam maar zeker weer begon af te nemen.  
De afgelopen 9.300 jaar is die afname echter nog 
nooit zo steil geweest als nu.  

 
Het bekendste 'grand minimum' was het Maunder Minimum, een periode van zeventig jaar tussen 1645 en 
1715 waarin de zon enorm verzwakte. Haar helderheid ging met een procent achteruit en het aantal 

zonnevlekken daalde tot zo goed als nul. Het fenomeen deed zich exact voor tijdens de koudste periode van 
Kleine IJstijd, toen de temperatuur in de noordelijke hemisfeer met 0,6 graden Celcius daalde. "Een toeval of 
versterkte het Maunder Minimum de IJstijd?", vraagt Guillen zich af.  
 

Kleine IJstijd 
Volgens het Goddard Institute for Space Studies van de NASA is de temperatuur op aarde met 0,8 graden 
Celcius gestegen sinds 1880, toen de Kleine IJstijd tot een einde kwam. Maar de grootste opwarming zou nog 
moeten komen volgens de meeste wetenschappers.  
Computersimulaties van het National Center for Atmospheric Research in Colorado voorspellen dat een 'grand 
minimum' in het midden van de 21ste eeuw de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde zou 
vertragen met enkele tienden van een graad. Maar op het einde van dat 'minimum' zou de opwarming van de 

aarde gewoon weer verdergaan.  
 
Kosmische straling 
Er is echter meer aan de hand, volgens Guillen. Want het 'grand minimum' heeft nog een ander gevolg, meer 
bepaald voor de kosmische straling vanuit onze melkweg. Normaal gezien wordt onze planeet daarvan 
beschermd door het sterke magnetische veld van de zon en haar radioactieve winden. Maar als de activiteit op 

de zon vermindert, krijgen we meer van die straling te verduren.  
 
Recent onderzoek toont aan dat kosmische straling de vorming van wolken op aarde in de hand werkt.  
En die schermen ons af van de zon en koelen de aarde nog verder af. Volgens Russische wetenschappers in het 
'Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics' zou dat fenomeen alle andere klimaatsfenomenen 
domineren de komende decennia. 
 

Radicale theorie 
Een radicale theorie, maar zelfs mainstream wetenschappers die de zon bestuderen, houden er rekening mee 
dat er effectief een 'grand minimum' aankomt. "We weten niet wat de gevolgen zullen zijn, maar we leven in 
ongewone tijden", aldus Yvonne Elsworth van de universiteit van Birmingham. Bron: hln.be 

ZONNEACTIVITEIT OP WEG NAAR ‘GRAND MINIMUM’ 
 

Zijn we inderdaad zoals de Amerikaanse wetenschapper doctor Michael Guillen 
ons wil doen geloven op weg naar een ‘grand minimum’? 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/invoering-vernieuwd-c2000-vertraagd.9568008.lynkx
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/3211186/2017/07/17/Zonneactiviteit-op-weg-naar-dieptepunt-en-dat-zal-gevolgen-hebben-voor-klimaat.dhtml


 
 

Het verouderde Amateur Radio on the International Space 
Station (ARISS) packet systeem op 145.825 MHz lijkt er nu 
helemaal mee opgehouden te zijn, nadat er onlangs al 
problemen mee waren, en de zaak weer in de lucht krijgen kon 

wel eens maanden gaan duren. 
De voorzitter van ARISS, Frank Bauer KA3HDO, vertelt dat het 
packet systeem, dat zich in de Columbus module bevindt, vorige 

week kuren begon te vertonen waarbij alleen nog maar een baken uitgezonden werd.  
“Het ARISS team heeft toen de bemanning verzocht om de boel uit en weer aan te zetten, maar na deze harde 
reset is het systeem er helemaal mee opgehouden,” zegt Bauer in een nieuwsbericht. “Denk er aan dat dit 
systeem al 17 jaar om de aarde draait. Het werd aangeleverd met de STS-106 Space Shuttle Atlantis missie in 

september 2000 en werd al 20 jaar geleden gebouwd, getest en goedgekeurd voor de vlucht.” 
 
Bauer zegt dat het ARISS team uitgebreide discussies heeft gehad over de oplossing van het probleem, te 
beginnen met wat extra troubleshooting op de bestaande packet module. Hij zegt dat het weken gaat duren om 
de vereiste troubleshooting procedures te ontwikkelen en goedgekeurd te laten krijgen door de NASA, voordat 
de ISS bemanning deze tests mag uitvoeren. Waaronder nog een keer een harde reset, zegt hij. 

 

“De doorlooptijd is veel langer dan gewoonlijk, omdat er zeer binnenkort een nieuwe bemanning zal arriveren in 
het ISS,” verklaart Bauer. “De huidige bemanning richt zich op de aankomst van de nieuwe bemanning, en er is 
een overgangsperiode van 1 tot 2 weken nadat de nieuwe bemanning arriveert. Het positieve is dat één aspect 
van de troubleshooting — een tweede harde reset — automatisch gaat gebeuren, omdat ARISS uitgeschakeld 
wordt tijdens het docken, en later weer ingeschakeld wordt.” Bauer zegt dat de troubleshooting ondanks deze 
reboot wel verder gaat. 

 
Additionele plannen met alternatieve oplossingen worden besproken binnen het ARISS team, en alle 
mogelijkheden worden gecoördineerd met het internationale ARISS team, de ontwikkeling van extra 
procedures, en betrokkenheid van de bemanning, zegt Bauer. 
 
“Mensen die de werkzaamheden aan boord van het ISS een beetje gevolgd hebben weten dat de tijd die de 
bemanning aan onderzoeken besteedt gestaag toeneemt met de meer uitgebreide onderzoeken die aan boord 

plaatsvinden,” voegt Bauer daar aan toe. “Onnodig te zeggen dat de oplossing van dit probleem langer gaat 
duren dan in het verleden het geval geweest zou zijn.” 
 
Bauer zegt dat ARISS realistische verwachtingen wil wekken over hoe lang het gaat duren om het ISS packet 

systeem probleem op te lossen. “Op dit moment moet je er op rekenen dat het een paar maanden kan duren 
voor het ARISS packet systeem weer werkt,” zegt hij. 

 
Het huidige probleem benadrukt het belang van het opleveren van het nieuwe interoperabele radio systeem dat 
ARISS ontwikkeld heeft, zegt Bauer. “Het ARISS team is er zeer op gebrand om dat systeem ontwikkeld en 
uitgerold te krijgen,” zegt Bauer. “Volgende week bekijken we met de NASA het laatste ontwerp van dit 
systeem. Maar zonder jullie hulp gaan we het niet redden.” 
 
Wil je bijdragen aan het ARISS radio fonds, bezoek dan de ARISS website en klik op de “Donate” knop. 

 
 
 

Systemen van het grootste publieke radiostation van San Francisco zijn door een 
ransomware-infectie al weken offline. Op 15 juni raakte het netwerk van KQED door 
nog onbekende reden besmet met ransomware. KQED is een mediabedrijf dat voor het 
gelijknamige radiostation en twee televisiestations verantwoordelijk is. 

Vanwege de infectie werd besloten allerlei systemen offline te halen.  

Daardoor stopte de online uitzendingen van het radiostation voor een periode van meer 
dan 12 uur. Journalisten verloren allerlei werk en computers mochten niet worden ingeschakeld.  
 
Ook het wifi-netwerk werkte een aantal dagen niet en na twee weken was de e-mailserver pas weer online.  
Nu ruim een maand later zijn veel systemen nog steeds offline, zo meldt de San Francisco Chronicle. 

 
Journalisten, verslaggevers en personeel zijn daardoor vaak op papier en handmatige acties aangewezen.  
Uit voorzorg heeft KQED besloten alle Windows computers te wissen en te herstellen.  
Aangezien de hersteloperatie nog steeds gaande is kan het Amerikaanse mediabedrijf niet zeggen hoeveel 
schade de ransomware heeft aangericht. Bron: PI4RAZ 
 

SYSTEMEN RADIOSTATIONS VS AL WEKEN OFFLINE DOOR RANSOMWARE 
 

ISS PACKET SYSTEEM DOWN 
 

http://www.ariss.org/donate.html
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4916&Itemid=43


 
 

Al sinds eeuwen gebruiken mariniers lampen met kleppen ervoor om via Morse code berichten van schip naar 
schip te versturen. Maar tegenwoordig wordt Morse code niet meer door elke zeeman geleerd, hoewel de 
communicatie via lampen nog steeds wordt gebruikt. Dus hoe kunnen we het nuttige met het aangename 
verenigen? Nou, als je bij de Amerikaanse marine dient dan kan je nu je lamp communicatiesysteem updaten 

zodat die de moderne vorm van Morse code ondersteunt: appen.  
 
Tijdens een recent uitgevoerde test aan boord van de USS Stout gebruikte de Amerikaanse marine een nieuw 
systeem dat ze de Flashing Light to Text Converter (FLTC) noemt. Tijdens de test verstuurden de zeelui aan 
boord van de Stout app berichten en de FLTC zette die om naar Morse code lamp signalen die werden 
opgevangen door de USS Monterey, die aangemeerd lag in een dok in Norfolk, Virginia. 
 

"Het beste van deze flashing light converter is het gemak waarmee deze door de 
zeelui te gebruiken is," zei Scott Lowery, een engineer van het Naval Surface 
Warfare Center. "Het werkt zeer intuïtief omdat het net zo werkt als apps op 
iPhones. Je typt gewoon je bericht en verzendt het met een druk op de knop." 
 
Het systeem werkt feitelijk zó intuïtief, dat de zeelui besloten een van de meest 

letterlijke grappen uit de boeken uit te halen toen ze gevraagd werden om 

Lowery een berichtje te sturen. "Ik vroeg ze om me een random iets te sturen, 
dus stuurden ze het woord 'random," zei Lowery. Hij nam de flauwe humor 
sportief op en voegde daar aan toe: "Simpel, maar het toont aan dat het systeem 
werkt." 
 
Hoewel de FLTC nog in de prototype fase is, schijnt het Office of Naval Research 

een foolproof systeem aan het ontwikkelen te zijn voor het versturen van 
berichten als de radio communicatie niet meer werkt. Feitelijk heeft de FLTC niets 
meer nodig dan lampen die óf LED gebaseerd zijn (ze worden digitaal aan- of uit 
gestuurd) óf kleppen hebben die bestuurd worden door snelle stappenmotoren 
die ze mechanisch open en dicht sturen, plus een GoPro camera voor het 
ontvangen van inkomende berichten.  
 

Het stukje techniek dat deze dingen onderling verbindt is een algoritme dat app berichten van een computer of 
tablet/telefoon kan interpreteren, dat omzetten naar Morse code, en dan het bericht via lichtsignalen versturen, 
en omgekeerd.  
 

Met deze succesvolle test weet de Amerikaanse marine zeker dat ze een systeem ontworpen hebben dat snel te 
implementeren is op haar vloot. Met nog een paar tests te gaan, kan de Amerikaanse marine ergens in 2018 

een FLTC systeem op al haar schepen hebben. Bron: PI4RAZ Een introductie film ziet u hier 
(Red. je zou ook deze mensen gewoon weer morse kunnen leren, daar heb je ook in andere situaties wat aan.) 
 
 
 
Dat is nog eens wat anders dan een Commodore 64 in de kast van je opa vinden. Na de dood van een ex NASA 
engineer vond een opkoper in de kelder van de engineer een stel NASA computers uit het Apollo-tijdperk en 

honderden mysterieuze tape spoelen, volgens een rapport van het NASA Office of the Inspector General (OIG) 
dat boven water kwam na een WOB verzoek. 
 

De meeste tapes waren ongemerkt, maar het 
overgrote deel van de rest leken instrumentatietapes 
te zijn voor Pioneer 10 en Pioneer 11, NASA’s fly-by 
missies naar Jupiter en Saturnus. 

 

De twee computers zijn zo zwaar dat er vermoedelijk 
een hijskraan aan te pas gekomen moet zijn om ze 
op hun plek te krijgen, concludeert het rapport. 
Ergens in het begin van de 70er jaren moet een IBM 
engineer die voor NASA werkte op het hoogtepunt 

van de ruimterace de computers mee naar huis 
genomen hebben, samen met de mysterieuze tape 
spoelen.  
Een opkoper, die uitgenodigd werd om de kelder van 
de overledene leeg te halen, ontdekte de computers. 
Op de apparaten zaten duidelijke labels met “NASA 

MORSE VOOR (MARINE) DUMMY’S 
 

US marine personeel bedient seinlamp 

OPKOPER VIND OUDE NASA COMPUTERS 
 

NASA was na 40 jaar niet meer in staat het contract boven water te toveren 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4913&Itemid=43
https://www.youtube.com/watch?v=8dpdBPyIoLA


PROPERTY,” dus belde de opkoper voor de zekerheid maar de NASA om te melden wat hij gevonden had.  
 

"Vertel de NASA alsjeblieft dat de computers niet gestolen zijn," zeiden de erfgenamen tegen de opkoper, 
volgens het rapport. "Ze waren van het IBM Allegheny Center Pittsburgh, PA 15212. In de periode 1968-1972 
deed IBM afstand van deze systemen en de engineer in kwestie vroeg of hij ze hebben mocht, en IBM vond dat 
goed. "Geïnteresseerden kunnen het hele rapport lezen; de naam van de engineer (en nog wat andere teksten) 

is verwijderd. 
 
Op 8 december 2015 hebben NASA onderzoekers de 325 magnetische data op tape opgehaald.  
De cassettes hadden de afmetingen van 36cm in diameter en waren gevuld met ½ inch magnetische tape. De 
tapes "waren in slechte staat en bijna allemaal waren ze in meer of mindere mate aangetast door schimmel." 
 
De meeste tapes waren niet gemerkt, maar van de tapes die wel gemerkt waren, leek de inhoud te bestaan uit 

wetenschappelijk materiaal van o.a. Pioneer en Helios missies en de data was van 1967-1974." 
 

NASA vertelde de familie van de overledene dat ze 
zelf niet in de oud-ijzerhandel zaten. “Nee, we 
hebben de computers niet nodig,” zei NASA tegen 
de familie van de overledene. “We kunnen er niets 

mee.” 

 
Het rapport vermeldt verder: “De computers zijn 
niet uit het huis gehaald vanwege hun afmetingen 
en gewicht. 
 
De laatste opmerkingen van de archivaris waren: 

Vernietig de tapes. “Er is geen bewijs dat dit 
materiaal historisch belangrijk is... Ik adviseer 
verwijdering door onmiddellijke vernietiging van 
alle magnetische tapes.” 
 
Na alle onderzoeken blijft één mysterie 

onopgelost. De NASA computers waren gemerkt met een Contract Nummer: “CONTRACT NO. NAS5-2154.” 

NASA was niet in staat om bewijzen te vinden van het bestaan van dat contract. Aangezien NASA ook al eens 
per ongeluk alle tapes van de maanlanding van de Apollo had gewist, klik is dat niet echt een verrassing... 
Gelukkig hebben we de foto's nog. Bron en foto’s: PI4RAZ 
 

 
 

Op dinsdag 18 juli is de Vierdaagse gestart. KPN heeft verschillende maatregelen 
genomen die de capaciteit van ons netwerk ter plekke verhogen. In en om Nijmegen 
zorgen vele duizenden deelnemers en bezoekers deze week voor topdrukte op het 
mobiele netwerk van KPN. De verwachting is dat in totaal rond 1,5 miljoen mensen het 
jaarlijkse wandelevenement bezoeken. 
 
Twee extra masten 

Op grond van eerdere jaren weten dat niet alleen extra capaciteit nodig is tijdens de 
Vierdaagsefeesten in het centrum van de stad, maar ook op de wandelroute. Vlakbij het 
station is daarom een extra zendmast geplaatst die pieken in bel- en dataverkeer moeten 
opvangen. Daarnaast ligt langs de Zevenheuvelenweg een zogeheten ‘bedekkingsgat’ dat 
tijdelijk wordt opgevuld met een extra zendmast. Deze zal alleen op dag drie van de 
Vierdaagse worden gebruikt als de wandelaars deze route passeren.  
 

Spitsstroken 

Een andere maatregel die zorgt om het maximale uit ons netwerk te halen, is het 
aanpassen van de instellingen op ons netwerk. Dat is vergelijkbaar met het openen van 
spitsstroken op de snelweg. Hierdoor kunnen meer klanten tegelijk gebruikmaken van 
het netwerk; al gaat de snelheid per gebruiker dan wel iets omlaag.  
 

Bewaking 
Mocht de kwaliteit van ons netwerk ondanks de maatregelen toch verslechteren, dan 
wordt automatisch een waakdienst ingeschakeld die een analyse uitvoert op de 
verkeersstromen. Via softwarematige aanpassingen kunnen we dan realtime bijsturen. 
Collega Rob Hermeling vertelt in deze video over de voorbereidingen die hij en andere 
collega’s afgelopen dagen hebben getroffen. 

KPN 4DAAGSE EVENT 
 

Tijdelijke mast tbv de 
collega’s van Vodafone en T-
Mobile aan de Waalkade 

De computers zijn niet uit het huis gehaald vanwege hun afmetingen en gewicht. 

 

https://oig.nasa.gov/FOIA/O-GO-16-0061-S.pdf
http://www.reuters.com/article/us-nasa-tapes-idUSTRE56F5MK20090716
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4911&Itemid=43
https://www.youtube.com/watch?v=IRw4wIigAj4


 
 

Nieuwe mobiele stealth antenne van Comet 
Comet heeft een nieuwe dual-band mobiele antenne gelanceerd op 
de Dayton Hamvention.  
Het is een magnetische dual-band antenne met het haaienvin 

formaat, dat zowel in het wit als zwart verkrijgbaar is.  
Deze antenne is dus makkelijk en vooral onopvallend te monteren op 
auto’s. Groot voordeel daarbij is dat de antenne minder aandacht 
van vandalen trekt. 
Een doorgewinterde zendamateur zal de haaienvin antenne natuurlijk 
nog kennen uit de tijd dat het radiomuseum van Cor Moerman de 
Teletron T813 aanbood, een oude transceiver die in bussen gebruikt 

werd en destijds voor een paar gulden gekocht kon worden bij het 
museum. Oude tijden herleven misschien bij het zien van deze 
nieuwe antenne. Online is nog geen informatie te vinden. 
 
 

Moxon voor 50 en 70MHz. 

Een Moxon antenne bestaat uit twee 

elementen voor elke band waarvan de 
uiteinden naar elkaar toegebogen zijn, 
hierdoor ontstaat een compacte 
antenne met zeer goede prestaties.  
Een Moxon beam kenmerkt zich door een zeer goede 
voor/acher verhouding en een mooi stralingspatroon.  

Deze antenne wordt in Nederland op de markt gebracht 
door Communicationworld klik hier voor meer informatie 
over deze antenne. 
Op een boom van slechts 86cm lang vinden we voor elke 
band 2 elementen.  
De versterking bedraagt 6.03dBi op 50MHz. en 5.95dBi op 
70MHz. met op beide banden een voor/achterverhouding 

(F/B) van minimaal 32dB. 
 
 
 

Maarten verteld: 
Begin juni is onze tuin helemaal op de schop gegaan en dus voor mij eindelijk 

de kans om een rioolbuis naar achterin de tuin aan te leggen.  
De coaxkabel had ik er al in liggen, en Alex kwam vanmorgen op bezoek om 
de connectoren aan de kabel te krimpen. Alex heeft de juiste tools en het is 
fijn dat hij mij hierbij helpt. Volgende keer bij hem thuis aan de slag, want er 
moet bij hem een antenne worden aangepast. 
 
Na het aansluiten de kabel doorgemeten en dan zie je dat een dergelijke 

afstand aardig wat aan vermogen opvreet. In de top van de paal zit een 
Kathrein UHF antenne die ik gebruik voor DMR.  
Vanmiddag verschillende QSO’s gemaakt en alles lijkt goed te werken.  
 
In de toekomst komt er nog een 2e kabel in de buis en die zal richting een 
VHF antenne gaan. 
 

Volgende laatste stap is het rooien van 4 hoge bomen in de tuin. Deze bomen 

zijn ziek (Essentak sterfte) en net als alle andere Essen in de Flevopolder 
moeten ze weg. Doen we dit niet dan vallen de bomen om op een tijdstip dat 
het je niet uit komt. Groet, Maarten 
 
Handige tips voor kabel en connectors waterproofing:  

 
Alex aan het woord:  
Vanuit mijn ervaring als RF techneut (en ik denk dat de meeste van jullie weten waar dat was) wil ik graag een 
paar tips doorgeven qua connector aansluiting. Bij een niet permanente kabel/connector combinatie (< 1 
maand) dan eerst een laag PVC tape rondom de connector en kabel wikkelen, daarna zelf-vulcanizerende (ZVT) 
tape er omheen wikkelen 

NIEUWE ANTENNES OP DE MARKT 
 

           ANTENNE REWORK 2017 @ MAARTEN-PD1H           door Maarten PD1H en Alex PA3FZN 
 

De sleuf voor de pijp met de kabels is al 
gegraven 

De haaienvin antennes van Comet waren te zien op de  
Dayton Hamvention maar er is nog geen informatie te 
vinden 

https://www.communicationworld.nl/
https://www.communicationworld.nl/antennes-hf-vhf-uhf/moxon-antenne/5070mox-antenne.html


De reden voor de 
eerste pvc-laag is 

dat ZVT-tape zich 
snel tussen de 
draden (Threads) 
van de connector 

versmelt en het 
wordt dan een 
solide massa. Dus, 
met grote moeite 
open te maken. 
Als het om een 
permanente 

verbinding gaat (> 
1 maand), dan eerst 
1 laag  ZVT en 
daarna PVC tape er 
overheen.  Ik 
gebruik 3M (Scotch) 

ZVT en de Vinyl 

tape is type 33 ook 
van 3M. Geloof mij, 
het is moeite waard 
om het zo te doen. 

In alle gevallen, zorg ervoor dat je de tape minstens 40mm vanaf de connector over de kabel wikkelt. Ik heb in 
de laatste 12 jaar meer dan 400 soortgelijke probleem gehad met water in de connector “joint”. 

 
Tape Technical Info:  
Scotch® Super 33+™ Vinyl Electrical Tape &  Scotch® Linerless 
Rubber Splicing Tape 130C 
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Industrial-
Adhesives-Tapes/ 
 

Maarten heeft de volgende kabel gebruikt:  Times LMR400 met een 
Polyethylene (PE) jacket (mantel) die veel beter is tegen UV en 

binnen dringen van water dan een kabel met PVC jacket. PE kabel is 
bedoeld voor langdurig buiten gebruik in professional installaties.  
 
Wij hebben het kabel verlies gemeten voor zijn 40 meter lange 
kabel, en vergeleken met de kabel specificaties: 
En het klopt.... ☺ 

 

73’s 
Maarten & Alex. 
 
 
 

Dit jaar zal de Dag voor de Radio Amateur voor het laatst gehouden worden in de 
Americahal te Apeldoorn.  
De hal zal volgend jaar gesloopt worden. 
Voor de VERON Evenementen Commissie een reden om uit te kijken voor een nieuwe 
locatie om de DvdRA plaats te laten vinden. Deze lijkt gevonden te zijn in Zwolle. De Dag 
voor de Radio Amateur zal vanaf 2018 plaatsvinden in de IJsselhallen, zo laat een 
medewerker van de Evenementen Commissie weten. 

DAG VAN DE RADIOAMATEUR IN 2018 NAAR ZWOLLE 
 

Het uiteindelijke resultaat PD1H on air  

De PA3FZN LMR400 cable loss calculator 

De kabel wordt voorzien van krimpkous, vervolgens meten of alles klopt met de specs dan de definitieve plaatsing in de buis 

http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Industrial-Adhesives-Tapes/
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Industrial-Adhesives-Tapes/
https://www.timesmicrowave.com/documents/resources/LMR-400.pdf


Dit jaar vindt de Dag voor de Radio Amateur nog plaats in de Americahallen te Apeldoorn en wel op 4 
november a.s. Zie ook het evenementenoverzicht op deze website. Bron: Hamnieuws.nl 
 
 
Misschien wel een leuk technisch weetje. Het legertje monteurs dat in het KPN/Reggefiver netwerk rondloopt, 
moet nu zelf storingen oplossen als er spraken is van een defecte aansluiting bij de klant.  
Voorheen moest een speciale aannemer met een las-apparaat worden opgetrommeld. Maar nieuwe technieken 
maken dat overbodig. Door de ontwikkeling van de 'koude las connector" kan een monteur zonder duur 
apparaat in een paar minuten een nieuwe connector plaatsten, hoe dat in zijn werk gaat ziet u in deze video. 

 
  
 
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 radio hobby en/of DARES.  
Ook DARES regio’s die bruikbare spullen hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier 
aan te bieden zodat een andere regio er nog wat aan heeft. Om uw advertentie op te geven klikt u hier 
 
Eraf 
1 DARES Polo shirt maat XXL 

1 DARES sweater maat XXL 
1 DARES Broek maat 56 maar wel ingekort, ik ben 1.70 m 
1 DARES jas maat XL 
 

Alles weinig gedragen. TEAB of ruilen tegen maat M (en broek maat 48) 
Afhalen in Zoetermeer of versturen is mogelijk. 
Johan Wiegel (PD1WGL) 
Johan@jwiegel.com 

 
 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 augustus 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 augustus in bezit van de redactie te zijn. 
 

 
 

 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 
 

                                       KOUDE LAS CONNECTOR                       door Raphael PDØRAF 

https://www.hamnieuws.nl/events/dag-voor-de-radioamateur-2017/
https://www.hamnieuws.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=NoB16hSzn7c
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:Johan@jwiegel.com
mailto:wim.pa4wk@gmail.com

