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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. 

Copyright 
Ongewijzigde overname met bronvermelding van artikelen in deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, waar bekend is de bron vermeld. 

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 onze website www.dares.nl Hier vindt u naast 
de informatie op de website, onder het kopje bestuur diverse mogelijkheden om met ons in contact te komen. 

 

Verhuizing dares.nl 

I.v.m. de voorbereidingen van de verhuizing van dares.nl inclusief 2 
subdomeinen en e-mailadressen gaat de tijdelijke nieuwe website 
vanaf maandag 14 augustus 2017 on-hold. Dit houdt in dat u (als u 
al een inlogaccount heeft) het tijdelijk niet mogelijk is om in te 
loggen en content aan te kunnen passen. 
 

Namens het webteam dank voor uw begrip. 
Met vriendelijke groet, 
Jan PA7O, secretaris 
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EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 augustus 2017 JAARGANG 1 NR.16 

 

                                              BESTUURSNIEUWS                    door Jan PA7O (secretaris) 
 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

mailto:wim.pa4wk@gmail.com
http://r09.dares.nl/pages/dares-nieuwsbrieven.php
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
http://www.dares.nl/


 

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.  

 
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. 

We zullen dan onder andere de verjaardag van iemand vieren, natuurlijk zal ook Paul wel weer langs komen 
voor de vette hap en zullen we er ook weer even op uit gaan in de buurt voor een oefeningetje met het 
berichten formulier. 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 

 
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 vind u in deze DARES nieuwsbrief. 
 
 

 

AGENDA 

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

De maar liefst 56 pagina’s dikke augustus uitgave kunt u hier downloaden. 
Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 
In deze uitgave ondermeer aandacht voor: 

 Interview met DKARS voorzitter Henk Schanssema, PA2S. 
 Herijking N-registratie. 

 We hebben een winnaar. 
 PEØGJG en z’n grid dippers. 
 Write your own logbook (8.) 
 VHF/UHF/SHF nieuws en traffic. 
 De tweede DKARS/Astron weak signal dag. 

 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

ON LINE BLADEN 
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Ontwikkelingen in de ether 
De nieuwsbrief van augustus 2017 van het Agentschap Telecom is uit en 

kunt u hier downloaden. Deze keer in de nieuwsbrief: 
 Magazine Ontwikkelingen in de Ether.  
 Netwerkrepeaters: alleen met toestemming van de provider!  
 Het oranjegevoel van Agentschap Telecom.  

 Mag het ietsje meer zijn?  
 Reserveer je eigen frequentieruimte.  

 
CQ-PA 
Het 43 pagina’s tellende juli/augustus nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online.  
Klik hier voor de download. 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Concept notulen ALV april 2017 
 Duits Nederlands Amateur Treffen 
 EndFed voor 80-60 en 40 meter 
 Oproep voor onderdelen Idzerda Transceiver 
 Zonsverduistering in de USA, 21-08-2017 
 International Lighthouse Lightship Weekend 

 KOEL Gorichem 

 Hamradio verbroedert, op bezoek bij DB0FA/P 
 39e Landelijke Ballonvossenjacht 

 
 
 

DKARS over de 3,5GHz. (9cm) band 

Recent verschenen berichten in de media over toekomstige frequenties voor mobiele 
communicatie. Mobiele operators hebben ontevreden gereageerd op de Nederlandse plannen voor 
de 3,5 GHz band, want men vindt de ontwikkelingen te langzaam gaan. 
 
Op dit moment wordt deze band gebruikt door onder meer defensie en officieel bij de overheid 
geregistreerde zendamateurs. Er zijn internationale afspraken gemaakt om onderlinge storing te 
vermijden, want radiosignalen stoppen nu eenmaal niet bij de grens. Ook binnen Nederland 

kunnen defensie en de zendamateurs zonder onderlinge hinder gebruik maken van frequenties. In 
Europees verband zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van de 3,5 GHz band. 

 
De stichting DKARS, die belangen behartigt van radioamateurs, heeft met verwondering gereageerd op de 

kritiek van de mobiele operators. Ook werd een aantal feitelijke onjuistheden gesignaleerd.  
De indruk bestaat dat de operators vooral druk willen uitoefenen om ze snel mogelijk nieuwe frequenties te 

bemachtigen. Daarbij dreigen de huidige gebruikers in de verdrukking te komen. 
 
DKARS ervaart de houding van de operators als ‘vooral hard hollen’ waarbij vermoedelijk financiële motieven de 
boventoon voeren. Elke medaille heeft echter een keerzijde. Want zendamateurs zijn juist degenen, die hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de techniek. Zonder zendamateurs waren we beslist minder ver dan nu. 
Het is bij velen minder bekend, dat radioamateurs apparatuur zelf bouwen en allerlei experimenten doen, 
waardoor veel kennis en ervaring wordt opgedaan. Ook defensie is van oudsher technologisch koploper en 

bijgedragen aan technische ontwikkelingen. 
 
DKARS voorzitter Henk Schanssema: “Al lang geleden waren 
radioamateurs actief op de 3,5 GHz band.  
Zo waren enkele bestuursleden van DKARS al in 1980 actief op die 
frequenties. Het eerste autotelefoonnet werd in dat jaar in gebruik 
genomen op veel lagere frequenties, die technologisch veel 

eenvoudiger zijn. Volgens DKARS zullen zendamateurs het voelen 

als te worden afgeserveerd na bewezen diensten.” 
 
Volgens Henk Schanssema wordt de suggestie gewekt dat de 3,5 
GHz band in ons omringende landen al is toegewezen. “Dat is 
feitelijk onjuist. Er wordt wel over nagedacht. Zo heeft bijvoorbeeld 

de Britse toezichthouder Ofcom enkele weken geleden een 
consultatie uitgeschreven waarin om reactie wordt gevraagd omtrent 

de 3,5 GHz band. 
 

Er is dus ook daar nog niets beslist en het is in de frequentie wereld gebruikelijk om zorgvuldig om te gaan met 
elkaars belangen. Gelukkig wordt in Engeland een klein deel van de band gereserveerd voor andere diensten, 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

Meetresultaten van een zelfbouw bandfilter voor 3,5GHz. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15da2480b48a2cab
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-07-08.pdf


zoals zendamateurs en we hopen dat in Nederland dit voorbeeld wordt gevolgd. Want dat zou recht doen aan 
de bijdrage die zendamateurs leveren aan de techniek, waarmee mobiele operators feitelijk hun geld verdienen. 

Bovendien is de amateurdienst een prima kweekvijver voor technici en het zou wel enigszins kortzichtig zijn om 
die vijver met hard hollen te dempen.” Bron: Hamnieuws 
 
 

 
De digitale mode FT8 wint snel terrein, waarbij de nieuwe gebruikers voornamelijk voormalige gebruikers zijn 
van de populaire JT65 weak signal mode. 
 
De WSJT-X 1.8.0 beta software beschrijft de FT8 mode als snel, waarbij het hele QSO ongeveer een minuut 
duurt, en dat is vier keer zo snel als JT65. 
 

De mode is ontwikkeld door Steven K9AN en Joe K1JT – waarbij de naam FT8 afgeleid is van de ontwikkelaars 
Franke en Taylor en 8-Frequency Shift Keying modulatie. 
 
Door gebruik te maken van 15-seconden zend- en ontvangstwindows geeft FT8 een 50 procent of meer kans op 
een betere decodering tot aan min 20 dB. 
 

Een auto-sequencing optie geeft je de mogelijkheid om automatisch op een gedecodeerde CQ aanroep te 

reageren. 
 
Met een uitstekende HF DX mode en multi-hop sporadische-E propagatie op 6 meter waar diepe fading een 
snelle en betrouwbare QSO afhandeling wenselijk maken, komt FT8 helemaal tot zijn recht. Sommigen 
vergelijken FT8 met of JT65 en zijn er van overtuigd dat er steeds meer amateurs met FT8 in de lucht komen. 
Voor download van de laatste versie, zie de SourceForge project pagina. 

 
 
 

Nadat afgelopen herfst een gigantische storm een massale 
energiestoring veroorzaakte, die meer dan een miljoen 
mensen zonder stroom liet zitten, heeft de regering van Zuid-
Australië een tender uitgeschreven om tot een oplossing voor 

energieopslag te komen, die zo’n uitval overbruggen kan. 
Tesla heeft die tender gewonnen en bouwt nog dit jaar een 
monster-accu met een capaciteit van 129 MWh en een 
vermogen van 100 MW. 

 
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de firma 

Neoen, die in de omgeving van Jamestown een 
windturbinepark beheert. De in de reuzenaccu opgeslagen 
energie moet dan het energienet van de bondsstaat Zuid-

Australië stabiliseren en beschermen tegen spanningsuitval. De accu moet nog in 2017 in gebruik worden 
genomen. Als Tesla deze deadline niet haalt, moet het bedrijf de installatie gratis verzorgen. 
 
Dit project is niet alleen belangrijk voor Zuid-Australië, maar heeft naast de reclame voor Tesla ook tastbare 

voordelen. Dit jaar is immers Tesla’s Gigafactory in gebruik genomen en om de prijs van de accu’s te drukken, 
zet Tesla sterk in op schaaleffecten. En partijen die geïnteresseerd zijn in grote energie-opslagsystemen zijn 
natuurlijk potentiële klanten voor accu’s, wat de productie van Tesla’s eigen accufabriek zal opvoeren en dus 
ook de rentabiliteit van de autoproductie kan vergroten, die nu trouwens met de start van Tesla’s Model 3 toch 
al sterk wordt opgevoerd. Bron: Elector.nl 
 
  

Onder deze titel heeft AT een publicatie gedaan over LSA oftewel ‘Licensed Shared 

Access’. De VERON publiceerde hier al eerder over, bij het aanvangen van de 
proefperiode. In het Amateur Overleg worden de ontwikkelingen goed gevolgd, voor 

AT is het immers ook een proef. In AO-95 valt hierover te lezen: “Het onderzoeken 
van de mogelijkheden voor gedeeld gebruik van spectrum is onderdeel van het 
nieuwe nationale frequentiebeleid van EZ. De Pilot met ENG/OB gebruikers in de 2,3 – 
2,4 GHz band loopt inmiddels ongeveer een half jaar. De volgende stap is dat 
Defensie bij de pilot wordt aangesloten. De verwachting is niet dat ook de 
radiozendamateurs nog dit jaar aangesloten zullen worden. De voortgang van de LSA-
pilot gaat langzaam, mede dankzij ICT perikelen. Internationaal zijn er afgelopen 

jaren diverse LSA-pilots gestart, waarbij ervaringen onderling worden uitgewisseld. 
AT/EZ zullen de ervaringen ook delen in internationaal overleg.” 

JT65 MODE WORD VERDRONGEN DOOR FT8 

 

Project Reuzenaccu. Foto: Tesla 

DE GROOTSTE LITHIUM-ACCU TER WERELD 

 

RESERVEER JE EIGEN FREQUENTIE 
 

Het kan best druk zijn met vele 
signalen in de 13cm band 
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Ook bij de IARU heeft dit punt aandacht: er is een voorstel om tussen de landen die met LSA te maken gaan 
krijgen informatie uit te wisselen. 

 
Praktijk voor zendamateurs 
Hoe het in de praktijk gaat werken is nog onbekend. Zodra zendamateurs deelnemen direct de baken- of 
repeaterfrequentie claimen met LSA? Zou raar zijn want AT heeft immers zelf die vergunningen daarvoor 

uitgegeven. Of als ik als individuele zendamateur een frequentie reserveer, dan betekent dit dat een andere 
zendamateur daar geen gebruik van zou mogen maken? Hoe is dan contact met een andere zendamateur te 
maken op die frequentie? Sterker nog: zou bijvoorbeeld bij een contest iemand een stukje band reserveren (ter 
bescherming van die contest) dan zou dat station als enige dat stukje band mogen gebruiken? Dat zou raar 
zijn. AT weet ongetwijfeld zelf ook nog niet hoe het een en ander gestalte zal krijgen want zij hebben immers 
ook die ervaring niet. Misschien is het zelfs geheel onnodig zendamateurs deel te laten nemen in LSA, voor 
zover bekend zijn er nog steeds geen videoverbindingen gestoord door zendamateurs. 

LSA blijft onder de aandacht in het Amateur Overleg. Bron: VERON VHF en hoger 
 
 

Wie dat wil, kan een boodschap proberen te laten sturen naar de 
Voyager-1, de verst van ons verwijderde sonde, zo heeft het 
Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA 8 augustus getwitterd.  

 
Op 5 september zal het veertig jaar geleden zijn dat de NASA de 
Voyager-1 lanceerde. Het tuig verkende de planeten Jupiter en 
Saturnus, maar vertoeft sinds augustus 2013 al in de interstellaire 

ruimte. Dus niet meer in ons zonnestelsel. 
 
Geïnteresseerden mogen via een reeks sociale media zoals Twitter en 
Facebook een boodschap van maximaal zestig karakters naar de NASA 

sturen. Dit moet voor 16 augustus 08.59 uur west-Europese zomertijd gebeuren, getagd als 
#MessagetoVoyager. De NASA zoekt dan de beste boodschappen uit, en dan kan het publiek uitmaken welke 

zal winnen. Dan komt NASA weer aan beurt, door het ding op 5 september naar Voyager-1 te sturen.  
De aankomst is een dag later. Wat betekent dat de Voyager-1 ongeveer 26 miljard kilometer van ons 
verwijderd is (24 x 60 x 60 x 300.000). Over DX gesproken... Bron: PI4RAZ website 
 
Nou dat is heel mooi zult u misschien denken, maar wij zijn radioamateurs en dus zijn wij geïnteresseerd in 
techniek, we willen dus weten hoe die verbindingen over zo’n grote afstand tot stand komen. Vergeet niet dat 
de Voyager-1 al 40 jaar oud is en dus ook de techniek van 40 jaar geleden aan boord heeft. Op al uw vragen 

geeft de video serie antwoord. Klik voor deel 1, deel 2 en deel 3 
 
 
 
Het Engelse AT, Ofcom, heeft een boete van £900.000 (ongeveer €1.000.000) opgelegd aan 
telefoonmaatschappij KCOM, na de ontdekking van een serieuze zwakheid in de afhandeling van noodoproepen 
door deze maatschappij.  

  
Een onderzoek door Ofcom toonde aan dat KCOM, die verantwoordelijk is voor de 
afhandeling van de telefonie en breedband netwerken in Kingston upon Hull, een 
belangrijk ontwerpvoorschrift heeft geschonden dat er voor moet zorgen dat iedereen 

altijd de hulpdiensten kan bereiken. Dit is cruciaal voor de publieke veiligheid.  
 

Ofcom ontdekte dat alle oproepen van mensen die in het gebied rond Hull wonen, afhankelijk waren van één 
telefooncentrale in York, die overstroomde tijdens de storm Eva. Als gevolg daarvan kwamen 74 noodoproepen 
naar 999 (oude Engelse noodnummer, werkt ook nog steeds) of 112 vanaf 34 verschillende nummers niet 
doorkwamen gedurende een periode van vier uur.  
 

Ofcom eist dat de afhandeling van noodoproepen door telefoonmaatschappijen redundant uitgevoerd is. Zij 
moeten er voor zorgen, met alle beschikbare middelen, dat noodoproepen te allen tijde afgehandeld kunnen 

worden, zelfs in uitdagende omstandigheden.  
 
Dat je niet altijd op telefonie kunt vertrouwen bleek ook in Nova Scotia (Canada), waar op 4 augustus de 
telefonie onderuit ging. Volgens CBC waren de landverbindingen alsmede de mobiele steunpunten van Bell 
Aliant uit de lucht, vanaf ongeveer 11:20 uur. Ook gebruikers van Telus, Virgin, en Koodo hadden er last van, 
alsmede diverse hulpdiensten.  
Lokale amateurs hadden hun netwerk al opgestart om eventueel te assisteren in het doorgeven van berichten. 

 

STUUR JE BOODSCHAP NAAR DE VOYAGER-1 

 

Voyager-1 zo ver weg van de aarde dat hij een 
pingtijd heeft van 30 uur 

GIGA BOETE VOOR TELEFOON STORING 
 

https://vhf-uhf.veron.nl/reserveer-eigen-frequentie/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4932&Itemid=43
https://www.youtube.com/watch?v=FzRP1qdwPKw
https://www.youtube.com/watch?v=1rCrfQUcXDI&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=sP_hleOXTaU


Uiteindelijk bleek de oorzaak te liggen in twee beschadigde 
glasvezelverbindingen. En denk niet dat zoiets in Nederland niet ook 

kan voorkomen. Zoiets is al eens gebeurd in Noord Nederland , 
Limburg , Brabant en Zuid-Holland , om er maar een paar te noemen. 
Ook hier waren in alle gevallen de hulpdiensten niet of slecht 
bereikbaar. Het zijn die situaties waarin radio amateurs hun 

toegevoegde waarde kunnen bewijzen: de amateurs in Nova Scotia 
beschouwen de uitval van telefonie dan ook als een 'wake-up call' 
voor de overheid om voorbereid te zijn op dit soort situaties. 

 
 
 
Het Canadese bedrijf Sonnet heeft via crowdfundingwebsite Indiegogo 1.331% van het gevraagde bedrag 

opgehaald voor hun Sonnet, een apparaat dat het mogelijk maakt om ook mobiel bereikbaar te blijven in meer 
afgelegen gebieden. 
 
Het kastje fungeert als zogenoemd mesh-netwerk. In een mesh-netwerk is een apparaat zowel een ontvanger 
als een zender van een signaal. Sonnet gebruikt hiervoor radiogolven, vergelijkbaar met portofoons. Hierdoor 
kun je met je smartphone – zelfs zonder internetverbinding – toch tekst, video, gesproken berichten, of gps-

posities versturen naar vrienden die hun mobiel aan hetzelfde mesh-netwerk van Sonnet hebben verbonden, 

mits beiden zich binnen een afstand van 5 km van elkaar bevinden. Die afstand kan vergroot worden naar 
maximaal 80 km door meer Sonnet-apparaten aan het netwerk te verbinden. 
 

Uiteraard presenteert het bedrijf een bijbehorende app, met een 
eigen berichtensysteem, meegeleverde (offline) kaarten en een SOS 
knop om snel een noodsignaal te versturen naar alle verbonden 

apparaten in de omgeving. Klik hier voor het promo filmpje. 
 
Redactioneel commentaar: Uit de specificaties blijkt dat van het 
868MHz bandje gebruik gemaakt wordt, en dat het zendvermogen 
van de units 1W bedraagt. Dan vind ik 5km bereik zeer optimistisch. 
In open terrein zal dat wel werken, maar in de bebouwing mag je 
blij zijn als je 1km haalt op die frequentie. Daarnaast werkt dit 

alleen als voldoende van die dingen in je omgeving zijn.  
Volgens de site zijn er op dit moment 254 verkocht. Wereldwijd. Nou niet direct veel om een mesh netwerk 
mee te bouwen. Leuk idee, maar ik zie het in Nederland niet snel populair worden. Bron: website PI4RAZ 
 
 
 
Het is niet de bedoeling om u hier van alles over antennes en wat daar mee samen hangt te vertellen, dan kunt 
u veel beter het 997 pagina’s tellende Rothammel antenne boek kopen en zelfs daar staat nog niet alles in.  
Dit artikel is samen met de links naar diverse video’s bedoeld om u van het nut van een balun te overtuigen. 
 

De staande golf verhouding 
Vaak hoor je, waarom zou ik een balun gebruiken? Het werkt zo ook goed, want de SWR (Staande Golf 
Verhouding) is 1:1. Dat is leuk maar dat is de SWR van mijn dummy load ook, dat zegt op zich niet zo veel 
over de werking. Er is meer dan alleen de SWR, een goede SWR zegt ons alleen dat alles tussen de SWR meter 
en de antenne (ongeveer) 50Ω is. Als we een 50Ω kabel zouden nemen en een 75Ω antenne krijgen we Z1:Z2= 
75:50=1,5, we spreken dan over een SWR van 1:1,5 iets waar we echt niet wakker van hoeven te liggen 

 
Maar er is meer 
Tot zover de SWR, maar er is meer, we hebben ook te maken met begrippen als symmetrische en 
asymmetrische antennes, symmetrische en asymmetrische voedingslijnen, mantelstromen, baluns, enz.  
Allereerst wat is een balun, de naam balun komt van balanced/unbalanced of te wel 

symmetrisch/asymmetrisch. Een balun gebruik je dus om een bijvoorbeeld een correcte overgang van uw 
asymmetrische coax naar uw symmetrische antenne te maken. Anders dan bij een impedantie transformator 

blijft bij een balun de impedantie gelijk. Ik heb een mooie video gevonden over het nut van een RF choke. U 
ziet in die video bijvoorbeeld hoe uw dure “afgeschermde” kabel staat te stralen, Wist u overigens dat kabel 
zoals bijvoorbeeld de veelvuldig gebruikte RG213/U ook al hebt u de zogenaamde “milspec” uitvoering vaak 
maar voor 80 - 85% HF dicht is? Dit betekend dat er een koppeling op kan treden tussen een andere kabel die 
toevallig parallel aan uw coax kabel loopt, als dat toevallig aan de andere kant van de muur de audio kabel van 
de stereo installatie van uw buurman is kunt u waarschijnlijk wel raden wat er gebeurd. Ook kunnen stralende 
kabels een koppeling maken met de bedrading van het lichtnet met alle ellende van dien. Hierbij moeten we 

wel aantekenen dat de moderne dubbel afgeschermde kabels daar veel minder last van hebben, maar bij die 
kabels kunnen natuurlijk wel retourstromen optreden. 

PORTO SIGNAAL ALS INTERNET VERBINDING 

 

Sonnet mesh-netwerk moet dekkingsproblemen oplossen 

                           BALUNS EN IMPEDANTIE TRANSFORMATOREN         door Wim PA4WK 
 

https://www.trouw.nl/home/grote-telefoonstoring-treft-noord-nederland~ae75d800/
http://www.nu.nl/internet/799571/grote-telefoonstoring-treft-zuid-limburg.html
http://www.omroepbrabant.nl/?news/206574992/Grote+telefoonstoring+in+deel+van+Brabant+voorbij,+ziekenhuizen+weer+bereikbaar.aspx
https://tweakers.net/nieuws/75851/ministerie-laat-onderzoek-doen-naar-grote-kpn-storing-zuid-holland.html
https://www.youtube.com/watch?v=UYc0c8rvjWA
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4933&Itemid=43


Ook aan de ontvangst 
kant kan zonder RF 

choke en bij gebruik 
van een wat mindere 
kabel van alles mis 
gaan, ook dat zien en 

horen we in deze video. 
Het toepassen van een 
RF choke is geen 
garantie dat de buren 
geen last van u zullen 
hebben en ook niet dat 
u geen last van hun 

storende apparaten zult hebben, maar het kan wel helpen. Ook als de storing klachten ernstig zijn en u of uw 
buren besluit het AT in te schakelen om de klacht te onderzoeken zal hun eerste vraag zijn wat u er zelf al aan 
gedaan hebt, dit kan een goede eerste stap zijn. Klik hier om de video te kijken. 
 

Goed we zijn overtuigd 
Ik ga er van uit dat u na het zien van de video overtuigd bent van het nut van 

een balun, we gaan er dus één toepassen. Nu kunnen we twee dingen doen, we 

kunnen er één kopen of we kunnen hem zelf maken. 
Aangezien we al zo veel kopen en zelf maken leuk en leerzaam is gaan we dus 
aan de zelfbouw. 
Ook hier heb ik weer een mooie video serie over gevonden, in deel 1 word 
uitgelegd hoe je een balun maakt en wat het verschil is tussen een balun en een 
impedantie transformator. Dit wordt ook aan de hand van metingen bewezen. 

Ook word in deze video het begrip 
mantelstromen zeer duidelijk 
uitgelegd. Voor alle in de video’s 
gebouwde baluns en impedantie 
transformatoren word als ringkern de 
FT240-43 en als draad 18 AWG PFTE 
(teflon) draad gebruikt. 

 
De juiste materialen 
In deel 2 wordt stil gestaan bij de keuze van de juiste draad en het 
juiste kernmateriaal, ook word hier duidelijk aangegeven dat 

impedantie transformatie en een goede overgang van asymmetrisch 
naar symmetrisch niet met één kern gedaan kan worden. 

 
Impedantie transformatie 
In deel 3 wordt de impedantie 
transformatie behandeld.  
Als voorbeeld maken we een 
1:4 transformator. In deze 
video wordt er nogmaals met 

nadruk op gewezen dat als u 
een RF choke en een 
impedantie transformatie toe 
moet passen u echt een 
aparte RF choke en 
transformator moet gebruiken. 
 

Een 1:9 transformator 

In deel 4 en tevens de laatste aflevering van deze video serie maken we en meten we aan een 1:9 impedantie 
transformator. Deze transformator kunnen we gebruiken om de impedantie van een willekeurig stuk draad van 
een meter of dertig te transformeren naar iets wat de meeste (ingebouwde) tuners snappen. 
 
Tot slot  

Voor een mooie behuizing kunt u terecht in elke bouwmarkt op de afdeling waar ze afvoerpijp verkopen. 
Dikwandig PVC is in de bouwmarkt te krijgen in de maten 32, 40, 50, 75, 110 en 125mmØ in combinatie met 
de diverse lijm of schroefdeksels en wat RVS bouten en moeren e.d. is ongetwijfeld iets moois te maken. 
 
Behalve de hier besproken voorbeelden zijn er natuurlijk nog meer goede ontwerpen, maar van deze weten we 
nu zeker dat ze werken. 

Signaal op een ontvanger afgestemd op 145.981MHz met 
gebruikmaking van enkel afgeschermde kabel RG58/U 

Hier het zelfde signaal maar nu met gebruikmaking van 
dubbel afgeschermde kabel H155 of gelijkwaardige kabel 

Stromen en mantelstromen in video 1 
duidelijk uitgelegd 

Meet resultaten van de diverse kernmaterialen 

De RF choke samen met de 1:4 balun onder test De meetresultaten van de opstelling hier naast 

https://www.youtube.com/watch?v=QFOx7vjchy0
https://www.youtube.com/watch?v=kMlKfHHR8FY&t=2616s
https://www.youtube.com/watch?v=JhAPJISUjB8
https://www.youtube.com/watch?v=P7wW4TtXmc8
https://www.youtube.com/watch?v=sk2ZZdJJrgY&t=272s


 
 

Op digitale netwerken verloopt de communicatie niet middels een radioroepnaam maar met een nummer. 
Vergelijkbaar met het internet waar u bijvoorbeeld niet 'naar' de naam www.dares.nl kan gaan maar wel naar 
een webserver op IP adres 82.95.123.123. Om het consumenten niet al te moeilijk te maken zijn er servers op 
internet die aan de achterkant namen weer omzetten naar een IP nummer. 

 
Net zo, voert u een uw radioroepnaam in een radio als Icom 2820 om op een D-Star netwerk te kunnen 
communiceren, maar hier hangt ook weer aan de achterkant een nummer aan en een server om alles goed te 
laten kunnen verlopen. 
 
D-Star en System Fusion zijn consumenten producten voor zelfstandig gebruik door niet netwerk deskundige 
zendamateurs, maar ook professionele apparatuur als P25, TETRA en DMR hebben haar intrede gedaan in de 

amateurwereld de laatste jaren, welke normaal gesproken buiten de amateurwereld door deskundig personeel 
worden beheerd. En daarin is het natuurlijk niet mogelijk om buiten een opstartmelding iets van een call te 
gebruiken. En worden deze producten door niet netwerk deskundige zendamateurs vaak als complex(er) 
ervaren door de vele parameters en variabelen die bij consumentenproducten door deskundigen zijn ingesteld. 
Maar dat weerhoud gelukkig de echte amateur niet deze te gebruiken of dergelijke netwerken te bouwen en 
van al hun voordelen te profiteren. 

 

In het verleden moest men zijn/haar/neutraal call registreren en werd er aan de achterkant, buiten het zicht 
van de betreffende amateur, een nummer toegekend. Door de groei van het aantal digitale gebruikers, 
repeaters en netwerken bleken deze nummers veel te kort te zijn en is in 2014 besloten een 7 cijferig nummer 
in te voeren en dit ook bij registratie aan de zendamateur te communiceren. Daarom wordt het huidige 
registratiesysteem aangeduid met CCS7. 
 

Aangezien een netwerk als https://brandmeister.network/ in Nederland en België een aantal 'super' repeaters 
en ook veel overlappende dekking heeft zijn deze een prima optie om over te werken tijdens incidenten, 
rampen of bijzondere omstandigheden. Tevens zijn deze repeaters ook gewoon stand-alone te gebruiken als zij, 
al dan niet tijdelijk, de verbinding met de rest van het netwerk of een server verliezen. En zijn er andere voor- 
delen als tijdsloten voor gelijktijdig gebruik door meerde amateurs op de zelfde frequentie, SMS, data en meer. 
 
Echter moet dan wel over een CCS7 ID beschikken. Tussen het aanvragen van een ID en het ook daadwerkelijk 

kunnen gebruiken zit doorgaans enkele dagen verschil. Een beheerder moet de aanvraag beoordelen en 
goedkeuren waarna wereldwijd alle databases moeten worden geupdate. Regel uw CCS7 ID dan ook van te 
voren zodat u zonder problemen een digitaal apparaat ter hand kan nemen als het noodzakelijk is. 
 

Het registreren van uw radioroepnaam kan op deze link  https://register.ham-digital.org/ 
 

 In stap 1 voert u uw call in en laat u de selectie staan bij "Register services for an individual callsign" 
 

 in stap 2 kiest u voor "Request a DMR-ID to use a DMR-network"  
 

 in stap 3 vult u alle benodigde gegevens in, bevestigd u uw e-mail address en voegt u een foto van uw 
machtiging toe. 

 

Mocht u een foutmelding krijgen in de 3e stap dan is vermoedelijk de 
foto te groot. Verklein deze en probeer het opnieuw. 
 
Als u stap 3 succesvol heeft doorlopen verschijnt uw ID dat altijd met 
204 begint (internationale MCC code voor Nederland) 
 
CCS7 is zoals alle amateurdiensten een openbare database. Alle 

gegevens die u ingeeft zijn voor iedereen opvraagbaar of in te zien. 

 
Het ID kunt u pas gebruiken nadat uw aanvraag is goedgekeurd en 
doorgevoerd. Over de goedkeuring ontvangt u een e-mail op het 
opgegeven e-mail adres. Over de voortgang van het doorvoeren door 
alle databases wordt u niet geïnformeerd maar geschiet doorgaans 

binnen 24 uur na de goedkeuring. 
 
Voor de PI9Dx call's zijn inmiddels ook CCS7 ID's geregistreerd welke 
door het DLCC en de DRCC's met een door het bestuur toegewezen 
call te gebruiken zijn. DARES deelnemers op posten buiten een DLCC/ 
DRCC dienen onder hun eigen call (CCS7 ID) uitzendingen te doen. 

                                        HEBT U AL EEN CCS7 ID?                     door Raphael PDØRAF 
 

www.dares.nl%20
https://brandmeister.network/
https://register.ham-digital.org/
http://mcc-mnc.com/


 
 

Op 21 augustus vindt er een totale zonsverduistering plaats in grote delen van Amerika.  
Amateurs gaan van de gelegenheid gebruik maken om te onderzoeken wat de propagatie op dat moment doet. 
 
Doordat de zon deeltjes de ruimte in blaast, verandert het magnetisch veld van de aarde. Daardoor verandert 

ook de achtergrondruis die je in je ontvanger hoort. In het bijzonder op de kortegolfbanden is dat goed 
merkbaar. De RF-Seismograph legt deze veranderingen vast en toont 6 banden over een periode van 24 uur. 
Hij heeft zelfs de mogelijkheid om de propagatie in te schatten terwijl hij naar JT-65 uitzendingen luistert. RF-
Seismograph kan de HF banden scannen terwijl de amateur in kwestie zijn station niet gebruikt. 
 
Tijdens de totale zonsverduistering in Amerika op 21 augustus hebben we de mogelijkheid om het effect van de 
verduistering op de propagatie vast te leggen. Doordat de maan de zon gedurende 2 minuten verduistert 

onstaat er een ionosferische kloof over heel Amerika die serieuze gevolgen heeft voor de radio propagatie. Dat 
gebeurt ook als het bewolkt is en de zon niet zichtbaar is (de ionosfeer zit immers wel een stukje hoger dan de 
bewolking). Wolken hebben geen invloed op de propagatie. Als de ionosferische kloof zich op ongeveer 1000km 
afstand bevindt, is het effect on de radiogolven het grootst (de beste propagatie). Dit geldt voor Mexico, 
Centraal Amerika en het grootste deel van Canada. 
 

De RF-Seismograph heeft de manier waarop we naar onweer kijken al veranderd. Door ruisniveau's te meten 

op alle banden die voor amateurs beschikbaar zijn kunnen we meer interessante verbanden tussen propagatie 
en wetenschap vaststellen. Dat verhoogt niet alleen ons begrip van onze complexe wereld maar leidt ook tot 
betere modellen voor het voorspellen van het ruimte-weer. 

 
 
 

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 €54,- 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 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 1 september 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 augustus in bezit van de redactie te zijn. 

 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 
 

                     AMATEURS MAKEN ZICH OP VOOR ZONSVERDUISTERING 

 

COLLECTIEVE INKOOP 70MHz. (4M.) ANTENNE 

 

http://www.eclipse2017.org/2017/path_through_the_US.htm
http://www.nsarc.ca/hf/rf_seismo/main.html
http://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-075_09-04-2008.pdf
pa0vdb@amsat.org%20
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:Johan@jwiegel.com
mailto:wim.pa4wk@gmail.com


 
 

 


