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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke maand, is samengesteld voor en door DARES 
deelnemers en verkondigd niet per definitie de mening van het bestuur of welke organisatie ook tenzij anders 
aangegeven. 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 door de secretaris 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. 

 

Kort verslag van de RC bijeenkomst op 
zaterdag 18 nov. In Lelystad 

Op het programma stond o.a. vanuit de regio's, 
vervolg Dares 2.0 (o.a. Hoe maken we DARES 
daadkrachtiger, inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen, het zelfstandiger kunnen 
opereren van regio's, onderhouden relatiebeheer 
op regionaal niveau). Afgesproken is om de 
volgende zaken weer op te pakken: DDA (zie punt 
2), faciliteren regionale websites via dares.nl, het 
organiseren van halfjaarlijkse SIGCO oefeningen, 
het aanpassen/optimaliseren van het huidige 

handboek en certificering.                                 
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OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

                                              BESTUURSNIEUWS                      
 

Hans PA3GJM verteld over de software voor Winlink, eerst zal er nog wat getest 
worden, daarna zal de digitale werkgroep de software beschikbaar stellen aan een 
selecte groep testers, waarna het op grote schaal voor iedereen beschikbaar komt  

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


1. Tijdens de vergadering was een demonstratie van Pigate door Foeke Holtrop PA3FNT en de ontwikkelingen 
van het nieuwe Winlink softwarepakket werd door Hans Vreeswijk PA3GJM namens de digitale werkgroep 

gedemonstreerd. Het bestuur trakteerde tijdens de lunch de aanwezigen op heerlijke broodjes.  

2. Foeke werd bedankt voor zijn jarenlange rol als plaatsvervangend RC van 

regio 25. Vanwege gehoorproblemen wordt het voor hem steeds moeilijker 
vergaderingen bij te wonen. Foeke blijft uiteraard DARES deelnemer, ik ben er 
van overtuigd dat we op één of andere manier nog van hem gaan horen. 
Zie hier over ook het regio nieuws van R25 en 09 hier onder.  

3. DDA. Johan Wiegel PD1WGL, deelnemer van Regio 15, heeft een lokale DDA 
ontwikkeld. Jan-Pieter Kraaijer PCØKR RC R15 bracht dit op het RC overleg naar 
voren en bood aan om te kijken of dit landelijk gebruikt kan worden. Johan, Jan-
Pieter en Ton Gielen werken dit verder uit. 

Kloppen uw gegevens nog? 

Bij het werk aan de website is het opgevallen dat ongeveer 10% van 
de email adressen niet meer klopt. Het is belangrijk dat uw gegevens 
correct in de DDA (DARES Deelnemers Administratie) staan. Graag 
even uw gegevens controleren en wijzigingen doorgeven aan 

secretaris@dares.nl Ook als er andere zaken zijn die u het bestuur wil melden 
schroom dan niet om te mailen. 

Vorderingen website 
Op R24 na zijn alle deelnemers ingevoerd. 
De DARES nieuwsbrieven van 2017 staan achter de login op de website. 

Alarmering 
DARES alarmeert voorlopig via de WhatsApp groep Dares RC Alarm. Elke maandag om 19:00 uur zal een test 
alarm verstuurd worden. 

RC WhatsApp 

Op de RC bijeenkomst bleek onder de aanwezige RC’s duidelijk de behoefte aanwezig om snel met collega RC’s 
en bestuur te kunnen communiceren. Dit heeft geleid tot het in het leven roepen van de WhatsApp groep  
Dares RC Chat. 

 

Plv RC Foeke, PA3FNT stopt als Plv RC van Regio Gooi en Flevoland. 
Foeke is volgens mij sinds 2006 deelnemer van DARES in de Regio Flevoland. In 2009 heeft Foeke het RC-
schap op zich genomen. Foeke heeft QRL-matig contact met Gerard PD0JEW en hij vroeg aan Gerard, die 
inmiddels ook deelnemer was van DARES Regio 25, of hij iets voelde voor plv RC te worden. Gerard heeft 
daarop positief geantwoord. Tijdens een overleg van het bestuur en de RC’s in Leusden is door het bestuur 

gevraagd of Gerard RC van Gooi en Vechtstreek wilde worden. Daar zat men zonder en er was ook geen plv RC. 
In overleg met het bestuur werd besloten dat Gerard RC van Regio 14 werd en Foeke dat bleef van R25, maar 
het bestuur gaf aan dat een samenvoeging ook mogelijk was. Dat is geeffectueerd per 1 januari 2011. Foeke 
werd RC van de nieuwe Regio 25 Gooi en Flevoland en Gerard als plaatsvervangend RC.  Door studie en een 
ziekte periode, waardoor Foeke zich tijdelijk terug moest trekken, is Gerard RC geworden en Foeke plv RC. 

Foeke heeft zich als RC ingezet voor een goed lopende en geoefende regio. Onder zijn leiding werd er aan de 
grote internationale oefening Floodex in Noord Holland Noord deel genomen. In 2013 werd er deelgenomen aan 
de oefening Samen Sterk in het gebied Den Haag – Rotterdam – Reeuwijk -  Bodegraven – Leiden, bestaande 
uit 3 veiligheidsregio’s. Foeke heeft zich gespecialiseerd in met name digitale techniek en wat dat voor DARES 
kan betekenen. Daarnaast heeft Foeke voor Gooi en Flevoland een dekkend repeaternetwerk kunnen opzetten 
met software van Tobias SM0SVX (de voorloper van de software van PI2NOS en PI3UTR) en gedoneerde Storno 

repeaters. In totaal waren er 5 repeaters in gebruik ten tijde van inzet of oefening. Dit netwerk is afgebroken 
omdat de regeling voor het onbemande gebruik aan gepast werd en er geen geld was om dat financieel (5 
repeaters) te dragen. 

Door de studie en het verslechteren van het gehoor had Foeke al eens aangegeven om het Plv RC schap neer te 
leggen, omdat hij merkte dat vergaderen en de concentratie daarbij door het verslechteren van zijn gehoor, 

problemen gaf. 

Gelukkig hebben Gerard PDØJEW en Jan PA7O, een deelnemer gezocht en gevonden binnen R25, die als (plv) 
RC wil gaan optreden door het vertrek van Foeke. Ron PA7RON zal per 1 januari 2018 als (plv) RC mee draaien 
in het RCvD (Regio Coördinator van Dienst) rooster van R25. Ron is inmiddels gepensioneerd en heeft in zijn 

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

Foeke PA3FNTontvangt uit handen van 
secretaris Jan PA7O een aardigheidje. 

mailto:secretaris@dares.nl


werkzame periode bij de RAV Flevoland (Ambulancedienst), als acute zorg verpleegkundige en als OVD-G 
gewerkt in Flevoland en heeft in die laatste functie ook ruime ervaring in de Crisisbeheersing.  

Foeke blijft deelnemer van R25 en zal zich met name richten op het digitale werk zoals PI-gate RMS e.d. 

Foeke, we danken je voor je inzet als (Plv) RC van Regio 25 en wij zullen tijdens een bijeenkomst hier nog op 

terug komen. Ron, welkom in ons RCvD team van R25 en we wensen je veel succes in die functie. 
Gerard, PDØJEW 
RC DARES Gooi en Flevoland (R25) 

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.  
Deze dag zal plaats vinden op zaterdag 26 mei. Meer informatie volgt binnenkort.  

Oefening “Herfstblad” 
De regio’s 25 en 09 hebben op zaterdag 25 november deelgenomen aan de oefening “Herfstblad”een initiatief 

van R10 NHN. Naast boven genoemde regio’s deden ook R02 Friesland en R03 Drenthe mee. 
Door een vooraankondiging en informatie die de deelnemers via email ontvangen had was men op de hoogte 
wanneer de oefening gehouden zou worden, voor de organisatie had dit als voordeel dat we van te voren 
wisten op hoeveel deelnemers we konden rekenen……………………dat dachten we. 

Twee deelnemers moesten zich helaas door ziekte afmelden, ze hebben hiermee tot het laatste moment 
gewacht, want je kunt niet weten misschien lukt het toch om mee te doen, maar helaas, het ging echt niet. 
In zo’n geval is het alleen maar verstandig om thuis te blijven, hoe jammer het ook is. 

Om klokslag 08:00 uur werd door Wim PA4WK die samen met Gelmer PE1ION op weg was naar het DRCC via 
de Whats-App groep DARES M-NL Alarmering het volgende bericht naar de deelnemers verstuurd: 

“IVM inzet oefening opkomen op DRCC Bunschoten 09:00 uur aanwezig voor briefing” 

Allereerst werd de 
samenstelling van de 
post Bravo bekend 

gemaakt, ook hierin 
moest wegens ziekte 
wat geschoven 
worden maar dat 
leverde geen 

onoverkomelijke 
problemen op. 

Post Bravo simuleerde 
de sleepboot MS-
BRAVO maar was in 
werkelijkheid een 
veldpost op enkele 
kilometers afstand van 

het DRCC. Dit had als voordeel dat we rond lunchtijd de KaDi-wagen bestaande uit “Paul’s snacks” de locale 
rijdende snackbar nog langs konden sturen, waarvan door de postbemanning dankbaar gebruik werd gemaakt. 

“Paul’s snacks” de undercover CaDi wagen van R25 en 09 De postbemanning van post Bravo liet het zich goed smaken 

Afbeelding van de digisonde van Dourbes, op het plaatje zien we 
duidelijk dat de 40 meterband niet bruikbaar is 

Het berichten centrum in Bunschoten PI9DU volop in bedrijf. Van links naar rechts 
Gerard PDØJEW, Wim PA4WK, Dick PD2DM Kees PAØVDB en Maarten PD1H  



Ook in de bezetting van het DRCC moest wat geschoven worden, maar ook hier werd dat mede door de 
flexibele houding van de deelnemers goed opgelost. 

Na de radio check ging om 10:00 uur de oefening met het versturen van het eerste bericht echt van start. 
De berichten moesten tussen de verschillende posten doorgegeven worden, het zogenaamde relayeren van de 

berichten. Voor het doorsturen van de berichten werd gebruikt gemaakt van HF, VHF en UHF in de modes 
Phone en Winlink. De verbinding op 40m lukte niet, een kijkje op de website van de digisonde van Dourbes in 
België leerde ons ook hoe dat kwam, de afbeelding van 25-11-2017 om 14:00 uur laat ons de door de diverse 
lagen gereflecteerde signalen zien. Duidelijk is dat de voor NVIS bruikbare frequentie van de F2 laag niet hoger 
kwam dan 5.3MHz.  

Later werd nog geprobeerd of het op 80 meter wel zou lukken maar daar werd door storing van S9+40dB roet 
in het eten gegooid. Mogelijk had de nieuwe 60 meterband nog uitkomst kunnen bieden maar dat was in dit 
geval ook kantje boord geweest, en daar was ook niet overal de apparatuur en antennes voor beschikbaar. Het 
gemis van HF werd opgevangen door (meer) gebruik van Winlink te maken. 
 
De bemanning van de veldpost bestond uit vijf personen. Jan PA7O had de functie van post coördinator en had 

onder andere de taak de beschikbare deelnemers zo goed mogelijk te verdelen oven de functies die vervuld 
moesten worden. Er werd gewerkt in twee shifts te weten van 09:00 – 12:00 uur en van 11:45 – 14:00 uur. 
Deze twee shifts werden ook op het DRCC aangehouden. De bezetting op het DRCC bestond uit totaal 10 

personen, die allen in verschillende functies bezig geweest zijn. 
Op de foto is duidelijk te zien dat de VHF en UHF operator vlak naast elkaar zitten, er ontstond hierdoor nogal 
wat hinder van elkaar. 
Het gebruik van koptelefoons met een audio splitter zoals elders in deze nieuwsbrief beschreven kan hier 

volgens ons een flinke verbetering opleveren. 
 
Om even snel het probleem te tackelen hebben we de UHF 
operator met een portofoon en een mobiel antenne beneden 
neergezet, dit werkte prima. In dit geval kon dat, omdat post 
Bravo waarmee op UHF contact gehouden moest worden op 

maar enkele kilometers afstand gelegen was. 

De oefening betrof de begeleiding van een transport van 2000 
ton brandstof met als vertrekpunt de Willem1 sluis in 
Amsterdam en als eindpunt de Koopvaardersschutsluis in Den 
Helder. Er waren in totaal 13 berichten die via 7 posten over 

een afstand van 350 km verstuurd werden. Al met al kunnen we 

terug kijken op een erg geslaagde oefening waar weer voor 
iedereen genoeg leermomenten in zaten. 

De deelnemers aan deze oefening van R25 en R09 bedanken de 

deelnemers en (Plv.) RC van R10 NHN en dan in het bijzonder 
Gert PA1VW voor het in elkaar zetten van deze realistische, 
leuke en leerzame oefening, en we verheugen ons op de 
volgende keer. 

 

Nieuwe deelnemer 
R25 heeft er een deelnemer er bij: André Lunenborg, PD3AL. André van harte welkom. 
André heeft belangstelling gekregen voor DARES tijdens de JOTA in Almere, waar veel DARES 
deelnemers aanwezig waren die enthousiast waren over DARES en dat werkte aanstekelijk.  
Gerard PDØJEW RC van R25 en André hebben elkaar al de hand kunnen schudden tijdens de 
excursie naar Oegstgeest. 

Als (Plv) RC's van R25 (Gooi en Flevo) en R09 (Utrecht) hopen we je nog vaak bij oefeningen 
en bijeenkomsten te ontmoeten en hopen dat je je snel thuis voelt binnen DARES. 

André is op zaterdag 25 november als toeschouwer en extra handjes aanwezig geweest op het 

DRCC in Bunschoten tijdens de oefening “Herfstblad” en was daar erg positief over. 

 

DARES R18 houdt DIGI dag 
DARES Zuid-Holland Zuid ( R18 ) heeft zaterdag 25 november een succes volle DIGI dag gehouden. 

Na een kort overleg waarin oefening ZETA, landelijk RC overleg, partneroverleg met de VR, en deelname aan 
een veiligheidsdag werd besproken zijn we aan de slag gegaan. 

André PD3AL 

                              REGIO NIEUWS R18 ZUID-HOLLAND ZUID               door Bas PDØCAV 

 



Helaas was Hans Vreeswijk PA3GJM door zijn werk verhinderd en ging de uitleg van het nieuwe winlink 2.0 niet 
door, (maar dat houden we te goed) 

Daarna kwam Erik/Jan PA1ER een presentatie en uitleg geven over het werken met Winmor. Waarbij voor veel 
leden de techniek weer helder op het netvlies kwam, conclusie van Erik/Jan ieder moet werken met wat hij voor 

handen heeft en zelf de keuze maken om te werken met een modem of geluidskaart intern of extern enz. 

Genoeg gezien en geluisterd ging een ieder 
met zijn apparatuur aan de gang en werd 
begonnen met het configureren van de 

diverse opstellingen met als doelstelling 
werken op winlink/winmor. 

De soldeerbouten kwamen tevoorschijn en 
de diverse modems werden aangepast en 
aangesloten, De IC 7100 (met ingebouwd 

modem) werd geschikt gemaakt voor winlink 
en winmor en werden de eerste berichten 
succesvol verstuurd, In de HF-ruimte stond 

de IC 7300 winmor te stampen, verder werden er diverse programma’s gedownload. 

Al met al een bijzonder geslaagde dag waarbij we een grote groep winlink gebruikers rijker zijn, en op verzoek 
zullen we op korte termijn deze dag herhalen. 

In januari 2018 staat er weer een DIGIdag gepland en gaan we werken met de template DARES berichten 
formulier. 

Met groeten Bas PDØCAV RC-R18 ZHZ 

 
 

Voor een algemene agenda kun je kijken op de evenementen agenda op de VERON website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA  
 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 

17 december 
Radio-Techniek markt Bladel 
Op deze altijd gezellige markt in Kerstsfeer vindt u op 400 meter kramen alles wat direct of indirect met de 
hobby te maken heeft De entree bedraagt €3.= personen t/m 16 jaar en 85+ gratis en ook het parkeren is 
gratis. Adres: Cultureelcentrum Den Herd, Emmaplein 4 5531 HM Bladel. Klik hier voor meer informatie. 
 

13 januari 2018 
Heelweg microwave meeting 
Het evenement vindt plaats in Kulturhus De Vos (voorheen zalencentrum De Vos) in Westendorp, aan het einde 
van de A18 linksaf. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 januari tussen 10:00 en 15:00 uur en is vooral 
een mooie gelegenheid om je SHF zelfbouw spullen door te laten meten. Er is namelijk meetapparatuur (en 
mensen die het kunnen bedienen) beschikbaar voor de (zeer) hogere frequenties. Klik hier voor de website. 
 

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. 
 

17 maart 2018 
43e  Landelijke Radio Vlooienmarkt 
De markt vindt wederom plaats in het Autotron, Graafsebaan 133, 5284 NL te Rosmalen. 
Begin 2018 vindt u op de website informatie over openingstijden en entreekosten. 
De VERON Afdeling Den Bosch ziet u graag komen. Klik hier om naar de website te gaan. 
 

 
 

AGENDA 

Een impressie van deze bijzonder geslaagde DIGI dag van R18 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
https://www.pi4kar.net/Radio-Techniek-markt/
http://www.pamicrowaves.nl/website/
http://radiovlooienmarkt.nl/


04-13 mei 2018 
VRZA Radiokampweek 

In de week van 4 t/m 13 mei 2018 zal de 55e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op Streekpark Klein 
Oisterwijk te Oisterwijk (NB). Een evenement waar menig radioamateur naar uit kijkt. Een week lang plezier 
met familie en radiovrienden. Zoals elk jaar is de week weer rijkelijk gevuld met vossenjachten en andere 
activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezing, radiomarkt en ga zo maar door. Klik hier voor meer informatie.  

 
17-21 mei 2018 
VERON Pinksterkamp 
Van het 53e VPK 2018 zijn nog geen gegevens bekend, maar het zal net als voorgaande jaren weer een 
bijzonder gezellig lang weekend worden. Houd voor meer informatie de website in de gaten. 
 
 

 
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. 
 
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 № 19 van 19 nov. 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. 
 

 
 
DKARS magazine 

De maar liefst 60 pagina’s november uitgave kunt u hier downloaden. 
Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 

 In deze uitgave ondermeer aandacht voor: 
 Moonbounce from Swaziland 
 FT8 mode explained 
 Twee JOTA verslagen 
 Samenwerking met de BDXC op (A)TV gebied 

 En uiteraard nog heel veel meer… 
 

 
CQ-DATV  
CQ-DATV staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar 
om te lezen.  

Klik hier voor het december nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 Production Team 
 Editorial 
 News and World Round-up 
 Simple VMIX Software USB Button Controller 
 Amateur Television Quarterly 

 DigiTwist 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

   ONLINE BLADEN 
 

https://www.radiokampweek.nl/
https://veronpinksterkamp.nl/
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fq7de9TvcNk
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201711.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
http://cq-datv.mobi/54.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos


 DKARS advert 
 Openshot Christmas 
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CQ-PA 
Het 40 pagina’s tellende november nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online.  
Klik hier voor de download. 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Colofon, nieuwe leden  

 Van de voorzitter. VRZA QSO Party  
 Dualband Cobweb(je) voor 6 en 10 meter  
 Bestuursmededeling  
 Radiohobby versus Powerline adapters  
 Examen Quickie nummer 8 door PA9JOO/P  
 Open dag zend- en luisteramateurs, N-O Veluwe  

 Van her en der  

 Radio Caroline terug in de Ether op 648 kHz  
 
RAZies 
Het november nummer met maar liefst 18 pagina’s van dit schitterende blad van 
PI4RAZ, de Radio Amateurs Zoetermeer is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  

Deze maand aandacht voor onder andere:  
 FIR filters  
 Opa Vonk: Zonne-indicatoren  
 Condensator Lektester  
 Thermische QRP Wattmeter  
 Afdelingsnieuws 

 

 
 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een aanbevelingsbrief geschreven voor Hytera over de voortgang 
van het C2000-netwerk. Daarin geeft het ministerie aan dat de uitrol van het de netwerk-elementen van het 

Tetra-systeem vrijwel af zijn. Opvallend, aangezien de eigen minister eerder deze maand nog aangaf dat het 
C2000-netwerk wederom een vertraging oploopt. 

 
Hytera zet deze aanbevelingsbrief nu in om bij een aanbesteding van het Thaise politie-netwerk een wit voetje 
te halen. In de brief, geschreven door de programmamanager IVC, is men vol lof over de werkzaamheden van 
Hytera. “The roll-out of the network elements (switchings, base stations) is nearly complete and almost all sites 
have been converted. Almost all antenna systems, as well as the electrical equipment of the sites (including an 
interruptible power supply and cabling) have been replaced. In addition, the testing and reference system as 
well as the training system are already in use. In September 2017, Hytera Mobilfunk GmbH performed a 

successful factory acceptance test on the performance of the ACCESSNET-T: the system managed the required 
load without problems”, schrijft de programmamanager. 
 
Aanpassingen 
Juist twee weken geleden schreef minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en  eiligheid nog kritisch 
over het verloop.  ij de leveranciers werd afgedwongen dat een integrale projectmanager van   n van de 
partijen optreedt als vertegenwoordiger van de drie leveranciers, ter bevordering van de integrale oplevering. 

 

Om het acceptatieproces te bevorderen, heeft het programma IVC de leveranciers ook opdracht gegeven de 
wijze waarop invulling is gegeven aan de gestelde functionele eisen te demonstreren aan de toekomstige 
gebruikers en beheerders. In de periode oktober tot en met december laten de leveranciers de werking van het 
systeem zien (bijvoorbeeld het afhandelen van noodoproepen en het koppelen van gespreksgroepen) en geven 
ze uitleg over de bediening. Dit kan leiden tot aanpassingen in de werkprocessen van gebruikers en beheerders 

dan wel in het nieuwe systeem. 
 
Deeloplossing 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft aan dat het niet om een aanbevelingsbrief maar om een 
bevestiging van de werkzaamheden gaat. De woordvoerder: “De brief bevestigt de werkzaamheden die 
momenteel worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van C2000. Het ministerie heeft in de brief 

 HYTERA ZET VERTRAAGD C2000 PROJECT IN ALS REFERENTIE                      
 

https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-11.pdf
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201712.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/


aangegeven wat de status van het gehele project is. Ook de feitelijke stand van zaken met betrekking tot het 
spraaknetwerk is beschreven.” 

 
Volgens de woordvoerder is de status van een deeloplossing niet maatgevend voor het succes van het project 
zolang de integratie niet is voltooid. Dus vindt de woordvoerder van het ministerie het niet vreemd dat in 
dezelfde periode waarin de minister aankondigt dat er een uitstel komt tot minimaal zomer 2018 van de 

oplevering van C2000 om deze brief te sturen. 
 
De woordvoerder van Hytera geeft aan geen commentaar te willen, gedurende lopende aanbestedingen. 
 
Wilt u de betreffende brief ontvangen? Stuur dan een mail naar redactie@verbinding.nl Bron: Verbinding 
 
 

 
Het zal niemand bij DARES zijn ontgaan dat tijdens hevige overstromingen in Texas, de grootste ramp in de 
geschiedenis van deze staat, communicatie tussen hulpbehoevende en hulpverleners door de beschikbaarheid 
van nieuwe technologieën anders is verlopen dan voorheen. 
 
Als neven effect had dit tevens dat de hulpverlening niet uitsluitend door hulpdiensten/NGO's werd gedaan 

maar dat ook burgers in grote getale hulp zelf hebben georganiseerd en aan elkaar hebben verleend.  

Bij deze recente ramp zijn weer veel nieuwe lessen geleerd. 
 
Bij enkele mensen leeft het beeld dat tijdens een ramp altijd alle communicatie zal uitvallen. Als we naar de 
laatste 50 tot 100 rampen kijken zien we dat dit in de praktijk vrijwel nooit het geval is geweest.  
We weten allemaal dat internet is ontworpen om een atoomaanval te overleven en ook niet uitgezet kan 
worden. Dat heeft ook zijn nadelen (denk aan een cyber aanval) maar vooral ook voordelen. Bij de ramp in 

Texas was dit dus een groot voordeel. 
 

Veel burgers wisten via chatapplicaties als Whats-
app en Telegram bekenden te bereiken, maar ook 
sociale media site's als Twitter en Facebook werden 
massaal succesvol ingezet om hulp te vragen en 
deze ook aan te bieden. Uiteraard vielen delen van 

het (inter)netwerk uit door stroomuitval of vocht 
intreding van apparatuur. En vanzelfsprekend 
verliep de communicatie soms stroperig of moest 
men even zoeken of wachten op een verbinding 

doordat enkele mobile site's tijdelijk of langdurig 
uitvielen. Maar deze ramp heeft wederom bewezen 

dat verbindingen over IP inmiddels betrouwbaarder 
zijn geworden dan die van de telefoniedienst. En dan 
kijken we niet uitsluitend naar beschikbaarheid van 
een dienst, zondermeer belangrijk, maar ook het 

effectieve (uit)werking van een dienst. Middels IP communicatie kan in een relatief korte tijd (versturen van 
een bericht) relatief veel informatie worden verstrekt. En de intreding van zelfregelende mobile netwerken, die 
ook in Nederland in gebruik zijn, maken autonome veranderingen in vermogen en af of bij schakelen van 

capaciteit mogelijk, waarbij de snelheid van de beschikbaarheid enorm toeneemt. 
 
Zolang er een IP verbinding is (internet of zelfs ham-net) zullen applicaties als e-mail, Whats-app, Telegram, 
Skype, Facebook messenger gewoon beschikbaar blijven en bewezen prima systemen tijdens een ramp of 
incident zijn. Denk maar aan de terroristische bomaanslag op Zaventem airport waarbij het Belgische C2000 
netwerk op die locatie bezweek en de hulpdiensten vie Whats-app en Telegram de hulpverlening hebben 
aangestuurd en gecoördineerd.  

 

Op St. Maarten had men dat geluk helaas niet omdat de mobiele infrastructuur nu eenmaal niet met 
redundancy in het achterhoofd is opgebouwd en enigszins gedateerd. Maar ook hier is een App voor, Firechat. 
Iedereen kent zonder twijfel Whats-app. En de 'echte' zendamateurs vanzelfsprekend ook Telegram door haar 
vele mogelijkheden op technisch gebied. 
Denk aan het zelf ontwikkelen van software, bot's en programma's voor Telegram, wat we allemaal beleven als 

P2000 interface, HAMnet link down notificatie's ect.  
 
Maar Firechat!?, nee, die is in Nederland nog niet zo bekend. Dat heeft een goede reden. Firechat wordt 
namelijk veelal voor twee toepassingen gebruikt. Namelijk in politieke onrustige landen als Rusland, Turkije en 
Valenzuela waar de overheid nog wel eens de opdracht geeft om contact met diensten als Whats-app, 
Telegram, Facebook en Twitter onmogelijk te maken. En in gebieden waar geen mobiele infrastructuur 

                           NOODCOMMUNICATIE VIA CHAT APPLICATIE?         door Raphael PDØRAF 
 

Veel burgers wisten via chatapplicaties als Whats-app en Telegram bekenden te 
bereiken 

redactie@verbinding.nl
http://www.verbinding.tv/hytera-zet-vertraagt-c2000-project-als-referentie/?platform=hootsuite


aanwezig is. Firechat werkt in tegenstelling tot de bekende chatapplicaties ook zonder server en zelfs zonder 
verbinding met een IP (internet) netwerk en is gebaseerd op mash networking. Er zijn succesvolle voorbeelden 

van duizenden gebruikers tijdens een demonstratie in Rusland en Turkije die met elkaar buiten 'normale' 
(uitgeschakelde) verbindingen om informatie hebben kunnen uitwisselen.  

Daarbij moet wel vermeld worden dat de 
werking van Firechat anders is dan bv een 

Skype, Whats-app, Telegram ect. door het 
ontbreken van een centrale server, maar 
hierom niet minder effectief.  
 
Wed nooit op 1 paard roepen de geleerde 
altijd. En de technische ontwikkelingen gaan 
in een hoog tempo door zodat de pot met 

kwartjes voor de telefooncel inmiddels is 
vervangen voor een powerbank voor je 
smartphone. Maar met mijn DARES ogen 

kijk ik altijd met een schuin oog naar het grote plaatje en leer lessen uit recente rampen en incidenten om in de 
ontwikkelingen bij te blijven.  
Op mijn telefoon staan dan ook Whats-app, Telegram, Skype en sinds kort ook, Firechat geïnstalleerd. 

73 Raphael PDØRAF 

 
 
 
Vaak wordt mij de vraag gesteld of Brandmeister voor Emmcom gebruikt kan worden. Dat kan niet alleen, dat 
gebeurt ook. En doordat de GPS positiedata door geen enkel ander netwerk zo goed kan worden afgehandeld 
als in Brandmeister, zijn veel repeater sysops alleen al om die reden op Brandmeister overgestapt.  

In de US betalen County's radioamateur groepen zelfs voor het plaatsten van deze infrastructuur om tijdens bv 
bosbranden, overstromingen af andere narigheid de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. 
 

In Europa zijn er in div staten al 
TG's (Talk Group's) gedefinieerd 
voor Emmcom. 
 

In sommige staten is het 
landnummer (204 voor NL) gevolgd 
door 112, maar door het TG 
nummer beleid moest de TG in NL 

met een 9 beginnen en is voor 911 
gekozen. Dus volledig is de 

DARES(Emmcom) TG 204911 
 
Tevens is het mogelijk een 'priority 
call' te maken op het Brandmeister 
netwerk. Dat wordt bijvoorbeeld 
gebruikt voor de noodknop op een 

set/porto. Hiermee wordt e.v.t. een gaande doorgang van een andere gebruiker op het tijdslot onderbroken, 

ook aan de 'ontvangende kant' voor wie de doorgang is bedoeld. En dit 'prioriteit gesprek' zal dien ten gevolge 
met voorrang worden behandeld en afgeleverd. Een 'priority call' werkt zowel met een Group Call als een Direct 
Call (radio naar radio verbinding). Let er wel op dat sommige radio's een priority call niet 
(volledig)ondersteunen. 
 
Als u een DMR radio heeft kunt u de TG 204911 dan ook probleemloos toevoegen. Voor wat het Brandmeister 
netwerk betreft maakt het tijdslot niet uit, echter, gezien het veelvuldig gebruik van tijdslot 1 is het aan te 

bevelen om met tijdslot 2 te beginnen. Uitwijken naar tijdslot 1 is dan altijd nog mogelijk. 

 
Aangezien de Emmcom TG audio niet standaard op iedere repeater wordt doorgegeven dient u met de 
betreffende repeater sysop contact op te nemen om deze TG 'static' te maken. Dit kan de sysop ook tijdelijk, 
bijvoorbeeld voor een oefening, toepassen onder "Scheduled static". Zie afbeelding van de TG settings van 
PI1SPA als voorbeeld. 73 Raphael PDØRAF 

 
 
 
 
 
 

                                EMMCOM OP BRANDMEISTER / DARES TG          door Raphael DDØRAF 

Als voorbeeld de TG settings van PI1SPA 



 
 

PI1SPA weer volledig operationeel 
De digitale amateur was het niet ontgaan, PI1SPA was ziekig de laatste maanden. De grondoorzaak was 
allerlei. Ondermeer defecte coax en een duplexfilter dat al na gelang zijn humeur een slechte SWR gaf zorgde 
voor de nodige downtime. 

 
Gelukkig is er binnen de amateur community hulp of oplossingen nooit ver weg. Van nieuwe kabeltjes (bedankt 
Jan AUQ) tot een vet gave schop-kont duplexfilter (bedankt Joost PE1RMN en hobbyscoop) tot het compleet 
afregelen van het duplexfilter (bedankt Erik PE1RQF), iedereen sprong in de bres om het genezingsproces van 
de patiënt te bespoedigen 

 
Zoals het in deze hobby gebruikelijk is gaat niets vanzelf en liepen we tegen de gebruikelijke ‘uitdagingen’ aan. 
 an praktische dingen als een ineens te ondiepe “19 kast voor het filter of passende connectoren voor de 
gebuikte coax (of was het nou passende coax op de connectoren?) tot uitwerkingen van vocht intreding in het 
filter. Maar uiteindelijk werd met succes naar het beoogde resultaat toegewerkt. 

 
En het resultaat mag er zijn! deze Brandmeister DMR repeater is nog nooit zo goed geweest. Het bereik is weer 
als van ouds en als extra bonus is de gevoeligheid sterk verbeterd zodat aan de randen van het bereik er geen 
bitje verloren gaat als een amateur terug komt met nog 1 streepje ontvangst van de omzetter. 
Aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt spreek ik mijn grote dank uit! 
 
73s Raphael PDØRAF 

 

Bonaire heeft zijn eerste repeater 
Het heeft even geduurd, niet zozeer de aanvraag voor de repeater, maar het moment dat er 
überhaupt een repeater op het eiland is gekomen voor radiozendamateurs. Op 10 
november is door het Agentschap Telecom, namens het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat een vergunning verleent voor de allereerste amateurradio repeater op Bonaire. 

 
De repeater heeft de roepletters PJ4BON en zend uit op 
438.8750 MHz. Er wordt gebruik gemaakt van CTCSS.  
De toon 123 Hz op de uitgang en 100 Hz op de ingang, 
die 7.6 MHz lager ligt en daarmee uitkomt op 431.2750 
MHz. De Spectra Engineering MX800 repeater staat op 
circa 20 meter hoogte opgesteld en heeft een vermogen 

van 16 dBW. 
 
De repeater mag aan andere netwerken worden 
gekoppeld, voorlopig zal deze echter standalone draaien. 
Op dit moment bedient de repeater een 

amateurpopulatie van vier(!) personen, maar zoals 
wellicht bekend er komen regelmatig radioamateur bezoekers op het eiland die er uiteraard ook gebruik van 

kunnen maken! 
 
Repeater Appingedam naar Delfzijl   
De repeater PI3NOG is verhuisd van Appingedam naar Delfzijl. De antennehoogte is nu 45 meter boven N.A.P 
en het uitgestraalde zendvermogen is 14 dBW. De repeater werkt met een CTCSS tone van 82,5 Hz. Er wordt 
op dit moment gebruikt van een 0dB Kathrein antenne type K552626. 

De repeater is in beheer bij de Delfzijl Repeater Group. Bron: Hamnieuws 
 
 

REPEATER NIEUWS 

Ingewanden van het Airtech Duplexfilter 

 

PI1SPA weer volledig operationeel en beter dan voorheen  SWR 1:1.3 het gaat de goeie kant op 

Voor PJ4BON wordt gebruik gemaakt van een Spectra MX800 repeater  

https://www.hamnieuws.nl/repeater-appingedam-naar-delfzijl/


 
 
T-Mobile zet 60 minuten noodstroom bij mobiele sites ingestuurd door Raphael PDØRAF 

T-Mobile Nederland voorziet alle mobiele masten van een grotere back-up voor de elektriciteitsvoorziening.  
De tijd op de accu gaat omhoog van 30 minuten naar een uur. Dat vertelde netwerkstrateeg Richard Marijs van 

T-Mobile Nederland tijdens het Telecompaper congres Telecom Insights. T-Mobile heeft in Nederland rond de 
5.000 sites.   
 
Als de stroom volledig uitvalt, blijft het mobiele netwerk een uur beschikbaar voor bellen, sms en 4G mobiel 
internet. Dit is in een aantal opzichten een verbetering in vergelijking met eerdere jaren. In vergelijking met 
een paar jaar geleden zijn de sites vaak wel zwaarder, met signaal in meer frequentiebanden. Dat zet de 
capaciteit van de back-up onder druk.  

 
De apparatuur voor de noodstroomvoorziening is energiedichter en compacter dan vroeger, waardoor er in een 
bestaande ruimte een grotere capaciteit kan worden geplaatst. Daarnaast is nieuwe netwerkapparatuur 
energiezuiniger dan oude.  
 
Die 60 minuten is een gemiddelde opgave, genoeg om de wat vaker optredende korte storingen het hoofd te 

kunnen bieden. Als er een hele regio uitvalt, zoals enkele jaren geleden in Amsterdam, kan het alsnog 
noodzakelijk zijn om meer maatregelen te nemen. De operator kan op afstand antennes en carriers 

afschakelen, om te zorgen dat bellen en sms in elk geval langer mogelijk blijft. Maatschappelijk gezien is het 
echter ook wenselijk dat messaging, zoals iMessage of WhatsApp beschikbaar blijft. Bron: Telecom paper 
 
Reactie van KPN op bovenstaand artikel ingestuurd door Raphael PDØRAF 

Hoe zit het met… de noodstroomvoorziening voor onze mobiele sites?   
Vorige week in het nieuws: T-Mobile Nederland verhoogt voor haar mobiele opstelpunten de back-up 
stroomvoorziening. De accutijd gaat omhoog van 30 naar 60 minuten. Lees hier hoe KPN haar 
noodstroomvoorziening voor het mobiele netwerk regelt. 
Stroomonderbrekingen komen regelmatig voor. Daarom zet KPN al langer accu’s en noodstroomaggregaten in 
om verstoring van haar diensten te voorkomen. Het uitgangspunt voor een mobiel opstelpunt is 2 uur (dus 120 
minuten) continuïteit. Indien de site is aangesloten op een KPN-centrale, dan kan het opstelpunt ook gebruik 

maken van het noodstroomaggregaat op locatie. 
  
Bepaalde diensten (o.a. 4G) schakelen automatisch af om de accucapaciteit te sparen ten gunste van 2G en 3G 
zodat het noodnummer 1-1-2 langer mobiel bereikbaar blijft. Mobiel 1-1-2 verkeer van Vodafone en T-Mobile 
klanten worden automatisch door het KPN netwerk afgehandeld als hun eigen mobiele netwerken het niet meer 
doen. Daarnaast test KPN periodiek de kwaliteit van accu’s op mobiele opstelpunten. 

  
Dit alles zorgt ervoor dat het mobiele netwerk van KPN aantoonbaar langer beschikbaar blijft bij 
stroomstoringen dan die van andere operators in Nederland.  
Zo draagt KPN goed bij aan de business continuïteit van de Nederlandse samenleving. 
 
Hele mooie online calculator voor draadantennes ingestuurd door Jan PA7O 

Van Jan PA7O ontvingen we de onderstaande link, waarvoor dank. Er zijn veel on-line calculators voor  
draadantennes, maar deze is wel erg mooi, er kunnen niet alleen zoals bij veel andere calculators dipolen mee 
uitgerekend worden maar ook Inverted Vee, Delta loop, en Quad loop antennes. 
http://www.ws6x.com/ant_calc.htm  
 
 
  

Zo langzamerhand beginnen de besluiten van de WRC-15 tot meer landen door te dringen. 
Het gevolg hiervan is dat er steeds meer landen toegang krijgen tot de frequenties zoals 
tijdens de WRC-15 besloten is.  
 

Met directe ingang heeft de Spaanse AT op 27 november de frequentietabel aangepast. 
Concreet is de 70MHz (4m) band nu uitgebreid naar 70.150-70.250MHz. Daarnaast heeft Spanje nu ook 

toegang tot de 5MHz (60m) band van 5351,5 - 5366,5 kHz met 15W ERP op secundaire basis. Bron: PI4RAZ 
 
IARU boekt voortgang met 50MHz toewijzing voor regio 1  
De IARU heeft een verklaring uitgegeven over de voortgang met betrekking tot het verkrijgen van een 50 MHz 
toewijzing voor de amateurdienst (maar niet voor de Amateur Satelliet dienst) in Regio 1  
 
Er is grote vooruitgang geboekt in de voorbereidingen voor de World Radiocommunication Conference in 2019 
(WRC-19) tijdens een twee weken durende vergadering die plaatsvond bij de International Telecommunication 
Union (ITU) in Genève in november 2017. Maar er is nog een hoop te doen voordat de zorgen van de AT's van 

INTERNATIONAAL NIEUWS 

MAG IK EVEN UW AANDACHT VOOR…. 
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de diverse landen en die van de spectrum gebruikers zijn weggenomen. Het team dat de IARU 
vertegenwoordigt in Working Party (WP, werkgroep) 5A van de ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) bestaat 

uit amateurs uit Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Ierland, Japan, Noorwegen, Nederland, Engeland en 
Amerika. 
Voor de IARU lag de nadruk op het WRC-19 agendapunt dat overweegt om in Regio 1 de band van 50 tot 54 
MHz aan de radio amateurs toe te wijzen, zoals dat nu al geldt voor Regio's 2 en 3. De huidige, voornamelijk 

secondaire, toewijzing van 50-52 MHz in de meeste Europese landen is een regionale overeenkomst.  
Tijdens de vergadering werden documenten van de IARU, Frankrijk, de Russische Federatie en Zwitserland in 
overweging genomen met de volgende tussenstand: 
 

 Er is in grote lijnen overeenstemming over de tekst die de technische basis gaat vormen voor discussies 
over de toegang tot 50-54 MHz voor Radio Amateurs in Regio 1. 

 

 Er is door de IARU een methode voorgesteld voor het berekenen van de bandbreedte behoefte voor 
radio amateurs in het 50-54 MHz spectrum en sommige AT's hebben daar al mee ingestemd. Er is 
echter meer informatie nodig voor het onderbouwen van de gevraagde hoeveelheid bandbreedte. 

 
 Voor het uitwisselen van onderzoeken, in het bijzonder met betrekking tot de land mobiele diensten en 

radiolocatie toepassingen in het 50-54 MHz spectrum, moet een door alle partijen geaccepteerd 

propagatiemodel vastgesteld worden. 

 
 Er zijn geen zwaarwegende bezwaren meer voor het delen van de band met televisie-uitzendingen in 

het spectrum 50-54 MHz in Regio 1, mits er een tijdgebonden veldsterktelimiet vastgesteld wordt. 
 
Naast de toewijzing voor amateurs in Regio 1 in het 50 MHz gebied zijn andere speerpunten voor de amateurs 
tijdens de WRC-19 de bescherming van de primaire toewijzingen aan amateurs op 24 GHz en 47 GHz en het 

minimaliseren van mogelijke storing veroorzaakt door draadloze laders voor elektrische auto's. 
 
Aansluitend op de vergadering van Werkgroep 5A en andere vergaderingen die verband hielden met het werk 
van ITU-R Study Group 5, heeft de ITU gelegenheid geboden voor de eerste van drie geplande interregionale 
Workshops ter voorbereiding van de WRC-19. De plaatsvervangend voorzitter van de IARU Ole Garpestad, 
LA2RR, die ook bij de WP 5A vergadering aanwezig was, vertegenwoordigde de IARU tijdens de workshop om te 
vernemen wat de voortgang was van de regionale AT's. Voor meer informatie klik hier  Bron: PI4RAZ 

 
 
 

Van Cees-Jan PA3GYG 

ontving de redactie 
onderstaande artikel, uit 

het Engelse blad RadCom 
van september 2017.  
Kees PAØVDB zorgde voor 
de vertaling. 
 
Wanneer tijdens een 
oefening of inzet in een 

rumoerige ruimte gewerkt 
moet worden is dit een 
uitkomst hartelijk dank 
hiervoor. 
 
Vince Maund G8CZP schreef 
het volgende: 

 

Ik ben een beetje doof en tijdens evenementen heb ik problemen met allerlei geluiden. Dit gebeurt ook 
wanneer andere mensen op korte afstand van mij praten, bijvoorbeeld in ons clubstation. Daarom draag ik 
vaak een koptelefoon. Maar daardoor kunnen andere mensen het geluid uit de ontvanger niet horen.  
Dat is niet handig bij een demonstratie station. Op een beurs bijvoorbeeld.  
(Red.  ij de oefening “Herfstblad”van zaterdag 25 november waar op het DRCC van R25 en 09 de VHF en UHF 

operator naast elkaar zaten hebben we zoiets dergelijks zeker gemist, we hebben dan ook afgesproken dat we 
dit na gaan bouwen, voor gebruik op het DRCC maar ook voor ieders persoonlijke uitrusting.) 
 
De oplossing die we gevonden hebben, is een simpele audioverdeler die hieronder beschreven wordt. Er komt 
audio - op een hoog niveau - uit de luidsprekeruitgang van de set en die wordt gesplitst in vier (of meer) mono 

Het binnenwerk van de audio splitter. Boven en onder 
een rijtje chassis delen. Daartussen de potmeters. 

Een helaas wat onduidelijke foto van de buitenkant van 
het prototype 

  AUDIO SPLITTER MET ONAFHANKELIJK REGELBARE KANALEN   ingezonden door Cees-Jan PA3GYG 

https://www.iaru-r1.org/index.php/91-spectrum/1741-itu-r-working-party-5a-meets-in-geneva
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5035&Itemid=43


uitgangen, elke met een eigen volumeregelaar. De uitgangen zijn allemaal uitgevoerd met een gangbaar 3,5 en 
6,55 mm chassis deel. Zie het schema op de volgende pagina. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het apparaat is gebouwd in een box die toevallig voorhanden was. In de box waren al vier 6,5mm aansluitingen 
aanwezig en de andere chassis delen konden snel gemonteerd en bedraad worden. De grote afgeschermde 
potmeters, te zien op foto 1, zijn elk 100 ohm en zijn alle vier parallel aangesloten op de audio ingang. Aan de 

lopers van elke potmeter zijn de betreffende chassis delen aangesloten. 

Omdat de parallel geschakelde potmeters direct aan de luidsprekeruitgang van de set zijn aangesloten, 
gedragen ze zich als een enkele weerstand van 25Ω. Wanneer er nu luidsprekers of koptelefoons worden 
ingeplugd, zal de impedantie lager zijn, afhankelijk van de stand van de potmeters. De meeste moderne 
koptelefoons hebben een impedantie van ongeveer 32Ω, dus in het slechtste geval zal de impedantie tot 
ongeveer 6Ω teruggaan of nog minder. 
 

In het prototype van de box zijn als extra vier kleinere potmeters met een wat hogere weerstand aangebracht. 
Deze extra potmeters zijn gekoppeld aan de 6,55mm aansluitingen. Hierdoor kan de radioset aangesloten 
worden op een audio systeem op “lijn-niveau”. We hebben dit geprobeerd met een ruis-onderdrukkende 
versterker/luidspreker. De operator kan op zijn koptelefoon het volledige frequentiespectrum horen, terwijl het 
publiek de bewerkte audio hoort, wat voor hen prettiger luistert. Voor wie dat niet nodig heeft komen de extra 
potmeters en de 6,55mm chassis delen gewoon te vervallen waardoor het schakelingetje nog goedkoper en 
simpeler word.  

 
Een mooie eigenschap van de box is dat ik een koptelefoon kan gebruiken op een hoog volume, terwijl de 
andere uitgangen daar geen of nauwelijks last van hebben. En zo kan een collega zendamateur het aanwezige 

publiek vertellen wat er gebeurt op de band. 

Zoals eerder beschreven, is het systeem uitgerust met mono chassis 
delen. Het is mogelijk om stereo chassis delen te gebruiken in “mono 

mode”.  
Let wel op dat je na deze modificatie er geen stereo versterker of 
computer geluidskaart aansluit, omdat voor die apparaten de bedrading 
verkeerd is. 
 
Dit project werd ontwikkeld door leden van de Bedford en District Amateur 
Radio Club, met dank aan Vince Maund G8CZP 

 
 

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. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden. 
Om uw advertentie op te geven klikt u hier 
 
 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 december 2017 verschijnen. 

Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 december in bezit van de redactie te zijn.  
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Schema van de audio splitter, er zijn vier kanalen getekend maar dat mogen er ook meer zijn. Voor (eventuele) hoge impedantie “lijn niveau” 
uitgangen, zoals beschreven in de tekst, gebruik potmeters met waardes tussen 1 kilo ohm en 100 kilo ohm. Dit is niet kritisch. 

Bedrading van een stereo chassis deel (met 
breek contact, niet gebruikt) voor “mono mode”. 
De draden gaan naar de punt en het achterste 
deel van de plug. Het middelste gedeelte en de 
contacten worden niet gebruikt. 
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