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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 ons 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 (website tijdelijk niet bereikbaar) 

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 onderwerp regel 

“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. 

 

Bestuursagenda 
maandag 16 oktober Bestuursvergadering 

zaterdag 28 oktober R09/25 deelnemers bezoeken het nieuwe DLCC 
zaterdag 18 november Landelijke RC overleg in Lelystad 

 

Eerstvolgende bijeenkomst 
Zaterdag 28 oktober hebben we een boeiende excursie op het programma staan naar het DLCC in Oegstgeest. 
Alle DARES M-NL deelnemers hebben hierover op 7 oktober een email ontvangen. Het DLCC is gelegen aan de 
Kwaaklaan 1 Oegstgeest Het is de bedoeling dat iedereen op eigen gelegenheid daar heen gaat, denk je hierbij 
ook aan carpoolen? Niet iedereen heeft een auto tot zijn beschikking. We worden om 10:30 uur verwacht.  
Als je onverhoopt niet kunt komen laat dat dan even per mail weten aan je RC anders rekenen we op je komst. 
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OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

                             REGIO NIEUWS R25 EN R09 DARES M-NL              door Wim PA4WK 
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Bijeenkomst van november 
Op zaterdag 25 november zullen we samen oefenen met R10 Noord-Holland Noord. Ook hierover zult u 

binnenkort in uw mailbox meer informatie ontvangen. 
 
Veiligheidsdag Almere 2018 
De DARES regio’s R25 en R09 zijn door de organisatie gevraagd in 2018 weer deel te nemen aan de 

veiligheidsdag in Almere, wij hebben onze medewerking toegezegd. Meer informatie volgt.  
 
 
 
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  
 
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, een mooie gelegenheid om DARES te promoten. 
 
04 november  
Dag voor de Radio Amateur 
Deze door de VERON georganiseerde 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 een aantal 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 – 17:00 uur. 
 

10 maart 2018 
Eerste DKARS HF Weak Signal Dag  
Hans PAØEHG is in samenwerking met de Surplus Radio Society bezig met de organisatie van de 1e DKARS HF 
Weak Signal day. Deze zal moeten plaatsvinden op 10 maart 2018 in Kootwijkerbroek. Deze dag zal gehouden 
worden met ondermeer lezingen over het deelnemen aan HF contesten op 160 meter, een verhaal over WSJT 
verbindingen op 60 meter en nog diverse andere lezingen. Een datum om alvast in uw agenda te zetten dus. 
 

 
 

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 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 van alle video’s. 
 

 

 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

AGENDA 
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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 № 18 van 15 sept. 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 ruim 150 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend 
van staande golf meters tot transceivers. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 

 

 
Nieuwsbrief oktober VRU 
Er is weer een nieuwsbrief verschenen van de veiligheidsregio Utrecht. 
Klik hier voor de online versie. In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

 Samen sterk bij terrorisme 
 VR(U)-bril laat bewoners levensecht brand ervaren 

 Dynamische avond voor raads- en collegeleden 

 OTO houdt vakbekwaamheid op peil 
 Video, VRU kijkt mee met en realistische oefening met een terreurscenario 
 VRU-symposium Innoveren met informatie 

 
 

 

Elektor Magazine schrijft dat de Duitse Amateur Radio Club (DARC) een persbericht 
heeft uitgegeven waarin consumenten LED lampen aangemerkt worden als bron van 
radiostoringen. 
 
De toenemende populariteit van deze lampen heeft geleid tot een significante toename 
van het aantal rapporten over de verstoring van radioverbindingen, het wegvallen van 
radiodiensten en zelfs van slechte DAB ontvangst. De DARC is van mening dat de 

storende LED lampen het gevolg zijn van slecht overheidsbeleid, dat simpel de regels die 
er zijn met betrekking tot storing (EMC en EMI) door elektrische apparaten negeert. 
 
Volgens de DARC zijn de aanbevelingen die in de regels over elektromagnetische 

compatibiliteit beschreven staan, domweg genegeerd. Het resultaat is dat LED lampen 
die momenteel in de winkels liggen en gebruikt worden, een aanzienlijke hoeveelheid 

breedband HF storing veroorzaken. Het hele verhaal leest u hier  
 

 
 
Nadat er al geruchten waren opgedoken over de ondergang van de Elecraft “K1” lijn, publiceerde Wayne 
Burdick (N6KR) de onderstaande aankondiging op de Elecraft email reflector, waarbij de originele K1 specifiek 
genoemd wordt: 

 
 “We hadden hier een formele aankondiging moeten plaatsen. Ja, we zijn gestopt met de K1 omdat bepaalde 
onderdelen tegenwoordig moeilijk te krijgen zijn, waardoor het niet meer loont voor ons om de K1 te 
produceren. Het was voor ons een fantastisch product, en ik heb die van mij jaren gebruikt tijdens diverse 
reizen. Ik zag 'm destijds als een “Sierra on Steroids” (refererend aan een eerder ontwerp dat ik maakte voor 
de NorCal QRP Club). Maar we zijn inmiddels een stuk verder met meer veelzijdiger veldradio's, waaronder de 
KX2 en KX3” 73, Wayne N6KR  

 

 
 

End Fed antennes zijn tegenwoordig onder de amateurs erg veel in gebruik. 
Deze voorliefde is heel goed verklaarbaar, veel amateurs hebben in hun tuin maar 
beperkte ruimte of ze hebben helemaal geen tuin, en ze hebben de shack vaak op zolder 

dus als je het voedingspunt van je antenne in de buurt van je dak zou hebben zou dat 
heel mooi uitkomen. Nou zo’n antenne is er, maar hoe werkt hij nou eigenlijk? 
 
De End Fed antenne heeft zoals de naam aangeeft het voedingspunt aan één kant zitten. 
Nou bestaan er veel uitvoeringen van eindgevoede draden maar het type wat we in 
Nederland het meest tegen komen is de uitvoering die resonant is op een halve golf of 

END FED ANTENNES  
 

PRODUCTIE ELECRAFT K1 GESTOPT 
 

INTERFERENTIE DOOR LED VERLICHTING? 

LED verlichting wat let je? 

   ONLINE BLADEN 
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https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://mailchi.mp/8344d2d355be/nieuwsbrief-veiligheidsregio-utrecht-oktober-2017?e=26d129ff7e
https://www.elektormagazine.com/news/led-rumpus
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https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
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een veelvoud daar van. 
Als we de ene kant van de antenne nou aan een punt in de buurt van de shack vast maken, kunnen we de 

andere kant vastmaken aan een bevestigingspunt ergens achter in de tuin of plantsoen. Afhankelijk van de 
beschikbare ruimte zul je compromissen moeten sluiten in de vorm van verleng spoelen of genoegen moeten 
nemen met het niet beschikbaar hebben van een resonante antenne voor de 80 meterband en lager. 
 

Dit is summier beschreven de antenne situatie voor HF waar veel amateurs in Nederland mee werken, 
natuurlijk beslist niet ideaal maar beter iets dan niets zullen we maar zeggen. 
Hoe goed of slecht werken deze antenne nou eigenlijk, en wat is waar en wat is onzin wat over deze antennes 
beweerd word. Deze podcast van de ARRL geeft veel informatie over deze populaire antenne. 
Nog meer info? klik hier voor informatie over halve golf eindgevoede draden van Wim PA3DJS 
 
 

 
Diverse verkoopavonden in november 
In de maand november organiseren veel regionale afdelingen van de landelijke verenigingen een 
verkoopavond. Bij de verkoopavonden is het gebruikelijk dat een gedeelte van de opbrengst naar de afdelingen 
gaat. Vaak zijn er leuke zelfbouw-projecten te vinden om ruimte te maken in de shack.  
Zelf inbrengen van spullen kan ook. Hamnieuws heeft enkele verkoopavonden op een rijtje gezet. 

 

Doetinchem 
Traditiegetrouw vindt elke 2e dinsdag van de maand de verkoop bij VERON-afdeling Doetinchem paats.  
De clubavonden worden gehouden bij postduivenvereniging Eureka op sportpark De Bezelhorst aan de 
Bezelhorstweg 87 in Doetinchem. Aanvang rond 20:00 uur. 
 
Amersfoort 

Op vrijdagavond 10 november houdt de VERON afdeling Amersfoort haar jaarlijkse verkoopavond. 
Veilingmeester Koos (PA3BVJ) zal de ingebrachte stukken per opbod verkopen.  
Het inbrengen van spullen kan tussen 19:30 en 20:00 uur, waarna de veiling begint.  
De avond vindt plaats bij ontmoetingscentrum De Herberg aan de Watersteeg 85 te Amersfoort. 
 
Hilversum 
Op dinsdagavond 28 november houdt de gecombineerde VERON en VRZA afdeling ’t Gooi haar jaarlijkse 

verkoopavond. Veilingmeester Maarten (PE7M) zal de ingebrachte stukken per opbod verkopen. Zoals ieder jaar 
is ook Johan Venhorst (Kwartje, Kwartje, Gulden) aanwezig met de consumptiebonnen.  
De avond begint om 20:30 uur. Spullen kunnen tussen 19:30 en 20:20 uur ingebracht worden.  
Radio Club ’t Gooi is gelegen aan de Franciscusweg 18 te Hilversum. 

 
Den Haag 

Op dinsdagavond 31 oktober vindt de najaarsverkoping plaats bij VERON Den Haag. Aanvang rond 20:00 uur. 
Spullen inbrengen kan tot een half uur voor de verkoping. Adres: Catharinaland 189 in Den Haag. 
 
Hengelo 
Op woensdag 29 november vindt bij de gecombineerde VERON en VRZA afdeling Twente de jaarlijkse verkoping 
plaats. Vanuit clubhuis ’t Hamnus in Hengelo kunnen spullen vanaf tafeltjes verkocht worden. De avond begint 
rond 20:00 uur. Clubhuis ’t Hamnus is gelegen aan de Binnenhavenstraat 33 in Hengelo. Bron: Ham nieuws 

 
Cursus zendamateur in Eindhoven  
Op dinsdag 20 februari 2018 start Klaas Robers PAØKLS weer met de opleiding tot 
Radiozendamateur. Klaas is een bevlogen docent die belangstellenden op een 
plezierige wijze weet in te wijden in onze mooie hobby.  
 
De opleiding bereidt je op een leuke en leerzame wijze grondig voor op het officiële 

examen Radiozendamateur, waarbij er klassikaal wordt lesgegeven aan jong en 

oud. Een technische vooropleiding is zeker niet nodig, het feit dat je belangstelling 
hebt voor de hobby, gecombineerd met een beetje inzicht, is over het algemeen 
ruim voldoende basis voor Klaas om jou alle basisbeginselen van de 

elektrotechniek en hoogfrequent techniek bij te brengen die nodig zijn om succesvol examen te kunnen doen. 
Uiteraard is er veel aandacht voor veiligheid en praktijkvoorbeelden! 

 
De lessen worden op dinsdagavonden van 20:00-21:00 uur gegeven in wijkgebouw ‘t Slot aan het 
Kastelenplein te Eindhoven. De opleiding is gratis toegankelijk, en staat ook open voor belangstellenden die 
(nog) geen lid zijn van de VERON.  
Meer info: a13.veron.nl. 
Als je belangstelling hebt neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
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Laatste Em-Comm nieuws 
Voor het allerlaatste Em-Comm nieuws van de IARU klikt u hier 
 

Greg Mossop, GØDUB herkozen 

De huidige IARU Regio 1 Em-Comm Coördinator Greg Mossop GØDUB is op de IARU vergadering 
voor de komende drie jaar herkozen. 
Bron: verslag van de IARU vergadering gehouden van 16-23 september 2017 in de Duitse plaats 
Landshut.  
Bron: VERON website. Daar vind u ook het volledige verslag van de vergadering in PDF formaat. 

 
Radio amateurs blijven hulp bieden in Puerto Rico  
De amateurradio-vrijwilligers in Puerto Rico blijven ter plaatse om op een aantal gebieden hulp verlenen. 

Middelen en behoeften zijn geïnventariseerd en amateursradio middelen zijn opnieuw verdeeld over het eiland 
om beter te voldoen aan de communicatiebehoeften. 
 

Een aantal bezigheden van de radio amateurs 
Vrijwilliger Valerie Hotzfeld, NV9L, en een FEMA-teamlid hadden de opdracht om met 68 

ziekenhuizen en medische voorzieningen kontact op te nemen.  
Zij stelden een 12 tal vragen die gericht zijn op het verkrijgen van een beter inzicht in de 

communicatiemogelijkheden van elke faciliteit, en om te kijken of er sprake was van urgente 
zorgbenodigdheden en behoeften. 

 
Gary Sessums, KC5QCN, coördineerde de installatie van een VHF Amateur Radio repeater op een bergtop in het 
El Yunque National Forest. De repeater heeft nu een radio dekking van ongeveer 60% van Puerto Rico, en dekt 
ook een deel van de Amerikaanse Virgin eilanden. 
Andy Anderson, KEØAYJ, is gestationeerd in de Guajataca Dam, hij ondersteunt de communicatie van de Puerto 

Rico Elektriciteitsmaatschappij (Autoridad de Energía Eléctrica) tussen hun controle-faciliteit en de dam, als de 
waterstanden worden verlaagd om te voorkomen dat de dam beschadigd raakt. 
 
Grote waardering voor radio amateurs 
Veilige en goede gegevensverzameling is een belangrijke taak bij het Rode Kruis, in het herenigingswerk gaat 
het vaak ook om mensen in gebieden die geen communicatie hebben. Radio amateurs zijn bezig met het 

opzetten van apparatuur en het invoeren van gegevens op de Rode Kruis Veilig en wel website.  
Radio amateurs vergemakkelijken ook de toegang voor overlevenden tot (mobiele) telefoons, zodat ze een 
geliefde kunnen bellen om hen te laten weten dat ze veilig zijn. 

Ambtenaren belast met de hereniging van personen hebben verklaard dat Radio amateurs van onschatbare 
waarde zijn geworden voor het team, niet alleen bij het uitvoeren van communicatie taken, maar door hun vele 
vaardigheden worden zij door het Rode Kruis voor diverse taken ingezet. Radio amateurs fungeren als 
navigators, herenigingswerkers en alles wat nodig is. Tot op heden hebben ze 60 herenigingen voltooid. 

 
Donaties aan de wederopbouw blijven komen 
EPCOM (El Paso Communications Systems) schonk 40 Icom IC-F3001 portofoons. 
De Yasme Foundation leverde een amateurradio-repeater die in het Arecibo Observatory geïnstalleerd zal 
worden om SAR-communicatie te leveren. Bron: ARRL website vertaling Google Translate 
 
 

 
PI8NHN en PI1NHN uit de lucht 
Van Gert PA1VW RC. van R10 NHN ontvingen we het 
onderstaande treurige bericht. 
 
Een enorme brand heeft vrijdag 13 oktober sportcentrum  

De Beeck in Bergen in de as gelegd.  
Het vuur begon rond twee uur ’s nachts.  
Het complex aan het Molenweidtje is opgegeven en de 
brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. 
 
In de technische ruimte die zo op een afstand te zie overeind is 
gebleven staat het DARES Winlink RMS van Bergen PI8NHN en 

de 70 cm repeater PI1NHN welke nu beide uit de lucht zijn. 
Het is nog niet te zeggen of en zo ja hoeveel schade er 
aangericht is 
Hopelijk zijn beide systemen weer snel in de lucht. 

                                                    EM-COMM                                    door Wim PA4WK 
 

REPEATER NIEUWS 
 

Het complex is verloren, de brandweer laat het gecontroleerd 
uitbranden 

http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2017/10/General-Conference-2017.pdf
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http://www.arrl.org/news/view/ham-radio-volunteers-in-puerto-rico-install-repeater-work-with-hospitals-and-reunification


System Fusion II geactiveerd op repeaters  
Deze week zijn de C4FM repeaters PI1NOS, PI1AMS, PI3VHP en PI1TWE geüpgraded naar versie 1.220 voor 

Wires-X. Bij gebruik van de repeaters door de nieuwe FT-70DR portofoon werkte het netwerk niet meer naar 
behoren. Dit betekent dat ook de overige System Fusion apparatuur een upgrade moet krijgen. 
Bij de FT2DR betekende het bijvoorbeeld dat de X functie niet meer werkte en je niet kon verbinden met een 
room. Door de upgrade naar versie 0913 is dit verholpen en werkt alles weer naar behoren. Hiermee is ook in 

Nederland een stap gezet richting System Fusion II. Bron: Ham nieuws 
 

PI1NOS is QSY naar 438.475MHz 
Twee weken geleden werd Stichting Scoop Hobbyfonds benaderd door 
enkele amateurs die enthousiast gebruiker zijn van onze System Fusion 
repeater PI1NOS. Zij kwamen met de mededeling dat storing 
ondervonden werd van een andere gebruiker op de ingangsfrequentie 

430.850MHz, namelijk (de binnen onze regio bekende) Jan PI1CJP in 
Blaricum. Beide systemen liggen slechts op 7 kilometer afstand van 
elkaar. Enige verbazing bestond hierover binnen Hobbyscoop, immers, het 
is bij een vergunde frequentie van 438.450MHz door het AT geadviseerd 
(maar niet verplicht) om een offset van -7,6MHz te gebruiken. 

 

De oorzaak is wel goed aanwijsbaar: Sinds de activering van de nieuwe “gedragslijn vergunningen voor 

radiozendamateurs” per 1 april 2017 heeft het Agentschap Telecom in principe niet langer ingangsfrequenties 
gekoppeld aan de vergunde zendfrequentie. In de basis is iedere vergunninghouder dus vrij om een 
ingangsfrequentie naar keuze te hanteren.  
Inmiddels is het inzicht ontstaan dat dit op verschillende praktische bezwaren stuit omdat soms onlogische 
combinaties ontstaan op ongewenste frequenties. (frequenties die daar niet voor bedoeld zijn)  
Daarnaast werkt de nieuwe regeling potentieel ondoelmatig frequentiegebruik in de hand. Agentschap Telecom 

krabt zich momenteel achter haar oren en heroverweegt de vrije ingangskeuze, wordt vervolgd… 
 
In het geval van PI1CJP gaat het om een D-star hotspot die al meerdere jaren op de frequentie 430.850MHz 
QRV is. Dat hebben we helaas over het hoofd gezien. Het bandsegment 438.400MHz tot 438.500MHz is per 1-
4-2017 extra beschikbaar gekomen, tot dat moment heeft zich dus nooit een potentieel probleem voorgedaan. 
De beheerder van PI1CJP is Jan, PA3CJP. Per e-mail is kort na de ontdekking van de onderlinge interferentie 
contact met hem opgenomen nadat we hierover door het Agentschap Telecom in de communicatiewisseling zijn 

betrokken. Duidelijk is geworden dat PA3CJP erg gesteld is op ‘zijn’ frequentie. Hobbyscoop echter heeft geen 
moeite met het wijzigen van de QRG, we hebben wel voor hetere vuren gestaan. 
 
Dankzij de welwillendheid van het Agentschap Telecom is daarom in overleg besloten dat PI1NOS vanaf heden 

QRV zal zijn op 438.475MHz met een shift van -7,6MHz. Alle overige instellingen blijven ongewijzigd.  
Kijk op de systeempagina van PI1NOS voor meer informatie! Bron: Hobbyscoop.nl 

 
Nieuwe PI6ATV Website geactiveerd 

 
PI6ATV is ’s Nederlands meest omvangrijke ATV repeater en bezit tevens de hoogste opstelplaats, namelijk 
bovenop de cabine van de Gerbrandytoren in IJsselstein op ongeveer 220 meter hoogte. Aan de repeater wordt 

op dit moment nog steeds opnieuw gebouwd waardoor deze al voor langere tijd niet on-air is.  
Daar komt momenteel echter verandering in, want er wordt weer flink gebouwd om alle nodige techniek 
operationeel te kunnen maken. Elders op deze website lees je hier meer over. 
 

Vooruitlopend op de heringebruikname is inmiddels ook de website www.pi6atv.com aangepakt, immers, bij 
een vrijwel nieuwe repeater hoort ook een moderne website en de oude was wel aan het einde van zijn 

levensduur gekomen. Voor de nieuwe website is de zelfde weblayout gekozen als voor de Hobbyscoop website, 
allemaal geheel in lijn met de Hobbyscoop huisstijl. Dit maakt navigeren gemakkelijk en overzichtelijk. 
 
Met de nieuwe website loopt Hobbyscoop vooruit op de heringebruikname van de ATV repeater. Een van de 
belangrijkste functies moet echter nog geheel geïmplementeerd worden, namelijk de web-besturing van de 
repeater. Evenals veel hardware is het nodig dat we ook de web besturing geheel nieuw ontwikkelen.  
Deze zal in de loop van de tijd, en na ingebruikname van PI6ATV worden opgebouwd…. 

De PI6ATV website is onveranderd gebleven, namelijk www.pi6atv.com  
Je kunt natuurlijk ook in de systeempagina kijken bij Hobbyscoop.nl… Bron: Hobbyscoop.nl 

https://www.hamnieuws.nl/system-fusion-ii-geactiveerd-op-repeaters/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/pi1nos-is-qsy-naar-438-475mhz/
http://www.pi6atv.com/
http://www.pi6atv.com/
https://www.hobbyscoop.nl/status/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/nieuwe-pi6atv-website-geactiveerd/


 
 

In dit artikel beschrijft Alex hoe hij de "POFUNG" UV-5R lader 
heeft aangepast zodat hij gevoed kan worden vanuit een auto 
sigarettenaansteker aansluiting.  
 

In originele staat, voor de modificatie schakelt de oplader 
zichzelf uit als de ingangsspanning hoger dan 13V. is. Na de 
modificatie mag de ingangsspanning 12 tot 15V. DC bedragen.  
 
In mijn vorige artikel (over de Baofeng UV-5R) heb ik een 
LC7810 vaste spanningsregelaar gebruikt om de vereiste 10V 
voor de oplader print te leveren.  

Deze keer heb ik gekozen voor een LM317T (om de simpele 
reden dat ik een paar van deze in voorraad had). De print in 
de POFUNG-oplader is fysiek heel anders dan die van de 
Baofeng. Echter, elektrisch is het circuit vergelijkbaar.  

 
Omdat de 

print van de 

Pofung veel 
kleiner is, kan 
de LM317T 
worden 
gemonteerd op 
een klein 

koelplaatje 
onder het 
frontpaneel 
waar de LED 
zit. Het wordt 
vastgehouden 
met een 10 x 

3mm 
verzonken schroefje (onder het POFUNG plastic etiket). De koelplaat is een strip van aluminium, 20mm breed 
en 48mm lang met een "oor" dat 10mm hoog is.  

 

Het grotere gat is 6 mm diameter en is bestemd voor de LED-ring. De vier componenten die nodig zijn voor de 
werking van de LM317T (zie onderstaand schema) zijn gemonteerd op een klein strookje Vero-board wat door 
de drie poten van de LM317T vastgehouden wordt. 
 
Er moet één onderbreking worden gemaakt in het originele printspoor om het "inbrengen" van het LM317 
circuit mogelijk te maken.  

Vergeet niet om wat thermische (Zink Oxide) pasta tussen de LM317 en het koelplaatje te gebruiken. 
Een ander punt: het is de moeite waard om de drie zelftappende schroeven te vervangen.  
Mijn beide Pofung opladers hadden roestige schroeven. Het lijkt een algemene voorkomend probleem te zijn!  

Veel bouw plezier. 73’s Alex, PA3FZN 
Pofung. Rev. 1.3 (NL)  09/10/2017 

De lader met het koelplaatje 

Op deze foto het koelplaatje en het schakelingetje op een stukje 
experimenteer print 

De schakeling rond de LM317 op een stukje vero-board 

                            POFUNG UV-5R ACCU LADER MODIFICATIE            door Alex PA3FZN                       
 



 

Dit artikel werd ingestuurd door Dick PD2DM, en afkomstig van de website van PDØAC. Klik hier om naar de 
website te gaan. Het betreft hier een heel leuk project om op basis van een kant en klare module een DRA818U 
of DRA818V je eigen tranceiver portofoon of wat dan ook te bouwen. 
 
Deze modules zijn al een tijdje op de markt maar ze fascineerden mij, voor slechts €9,23 incl. verzendkosten 

koopt u een volledig functionerende VHF of UHF tranceiver met een uitgangsvermogen van ca. 1 Watt. De letter 
achter het type nummer geeft aan of u met de UHF of VHF versie te maken heeft. De modules zijn verkrijgbaar 
op eBay bij de verkoper Dorjigroup. Klik hier voor de link. Hamshop.cz verkoopt deze modules op print inclusief 
SMA connectoren voor €16,22 (Rechts bovenaan kunt u de site in het Engels zetten, dat leest wel zo makkelijk) 

  

                 BOUW JE EIGEN VHF OF UHF TRANCEIVER             ingezonden door Dick PD2DM 

Boven en onderaanzicht van de DRA818U/V module Het inwendige van de module 

Hamshop.cz kan de modules leveren op print met SMA connectoren 

Alle mogelijkheden van de modules nog eens op een rijtje En wat te denken van een 16 kanaals versie met een Nokia display 

https://hamgear.wordpress.com/2015/02/03/make-your-own-transceiver-with-a-dorji-dra818u-or-dra818v/
https://www.ebay.nl/sch/dorjigroup/m.html?item=191243649892&hash=item2c87028364&pt=LH_DefaultDomain_0&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562&clk_rvr_id=1335376700914
https://www.hamshop.cz/avr-arduino-raspberry-pi-c16/modul-uhf-transceiveru-400470mhz-1w-dra818u-i267/


Enkele links naar meer informatie en ideeën: 
Documentatie van de modules: DRA818U en DRA818V 
Informatie, schema’s en ideeën van afgebouwde projecten vind u hier 
Bron: website van PDØAC 

 

Woensdag 27 september werd van 20:15 tot 21:15 

uur op NPO de vierde aflevering uitgezonden van het 
spelprogramma The Big Escape.  

Deze aflevering speelt zich af bij Radio Kootwijk en de 
kandidaten moesten onder andere een radio-opdracht 
uitvoeren die was bedacht en gebouwd door drie 

amateurs van de VERON afdeling  
’s-Hertogenbosch. 

Cees Eijgel PA1CE, Kobus Siebenga PE2LOJ en Chris 
Dorna PE1DZX hebben de opdracht in een paar weken 

gebouwd en zijn bij twee opnamedagen geweest om 
de opdracht op te bouwen en te testen.  

Tijdens de Dag van de Radio Amateur op 4 november is de opdracht aanwezig en heb je de mogelijkheid om 
deze zelf uit te proberen. Klik hier om de aflevering te bekijken. Bron: Het BAR 

 

 
ICOM komt met een nieuwe ontvanger op de markt. 
De IC-R8600 is een nieuwe, geavanceerde communicatieontvanger die een gigantisch ontvangstbereik heeft 

van 10kHz tot 3GHz en daarbij ook allerlei digitale signalen kan decoderen.  

De IC-R8600 heeft de laatste software demodulatie technieken aan boord, met superieure prestaties en 
intuïtieve bediening. Deze geavanceerde techniek maakt het een ideale set voor communicatie professionals en 
organisaties die radio stations monitoren, maar ook voor de serieuze scanner luisteraar. 

De IC-R8600 heeft een enorm bereik, van 10kHz tot 3GHz. Hij kan ook digitale signalen decoderen waaronder 
D-STAR, NXDN, dPMR en P25. De geavanceerde FPGA verwerkingstechniek zorgt voor helderheid en precisie 

van de ontvangen signalen. Met de optionele RS-R8600 afstandsbedieningssoftware voor een Windows PC kan 
je het ontvangen geluid en de spectrum scope gegevens via een IP netwerk transporteren zodat je op afstand 
kunt luisteren.  

                                               THE BIG ESCAPE                   Opgenomen op Radio Kootwijk 

 

MAG IK EVEN UW AANDACHT VOOR…. 

Het schema hoe je in combinatie met een Arduino een volledige tranceiver kunt bouwen, en een dualband versie is natuurlijk ook mogelijk 

Radio Kootwijk decor voor het spelprogramma The Big Escape 

http://www.dorji.com/docs/data/DRA818U.pdf
http://www.dorji.com/docs/data/DRA818V.pdf
http://www.kh-gps.de/dra.htm
https://hamgear.wordpress.com/2015/02/03/make-your-own-transceiver-with-a-dorji-dra818u-or-dra818v/
https://www.npo3.nl/the-big-escape/27-09-2017/AT_2080102
https://het-bar.net/2017/09/radio-opdracht-in-tv-programmathe-big-escape-from-a25/


De IC-R8600 heeft een groot 11 cm kleuren touch screen wat de ontvanger heel makkelijk te bedienen maakt. 
Als eerste industriële breedband desktop ontvanger heeft de IC-R8600 een real-time spectrum scope met hoge 

resolutie en waterval weergave. De waterval toont zwakke signalen door in de tijd de veranderingen in het 
spectrum weer te geven. Voor het efficiënt ontvangen van de gewenste signalen voorziet de IC-R8600 
gebruikersinterface in een snelle en nauwkeurige bediening.  

Andere opties:  
SD kaartslot voor het vastleggen van logs, gedecodeerde gegevens en spraak  
Scan capaciteit tot 100 kanalen per seconde in memory scan mode 
Screen capture functie geeft je de mogelijkheid om schermen in PNG of BMP formaat op te slaan 
I/Q signaal uitgang voor gebruik met toekomstige firmware upgrade en SDR software of externe decoder 
technieken van derde partijen.  

De IC-R8600 is nu bij de Hamshop al te verkrijgen voor €2749,= inclusief BTW.  
Voor meer details over dit nieuwe model zie de IC-R8600 Product pagina 
 

 

 
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 
 
Eraf  
Kortegolf beam Hy-gain TH5DX Thunderbird. 
Geschikt voor 10, 15 en 20 meter 
De antenne is compleet met 1:1 balun. 

Vraagprijs is €200.= 

Kontact: André,  Pd3al1234@gmail.com  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 november 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 28 oktober in bezit van de redactie te zijn.  
 
 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 
 

https://www.hamshop.nl/icom-ic-r8600.html
http://www.icomuk.co.uk/categoryRender.asp?categoryID=3789&productID=1440&tID=938
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:Johan@jwiegel.com
mailto:Pd3al1234@gmail.com
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
https://web.whatsapp.com/

