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Kopij is altijd welkom en dient uiterlijk drie dagen voor de verschijningsdatum in het bezit van de 

redactie zijn. De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers 
van DARES. Uitgaven van de oude regionale nieuwsbrieven zijn hier te vinden. 
 

Deze nieuwsbrief regelmatig ontvangen? 
Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand in PDF formaat voor je klaar staat wordt 
via mail aan alle RC’s verstuurd, met het verzoek deze door te sturen naar de deelnemers in hun regio. 
 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel onze nieuwsbrief te ontvangen? Dat kan door een mail te 
sturen naar de redactie met in de onderwerpregel “verzendlijst DARES nieuwsbrief” u zult dan onze 

nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen. 

Reacties en kopij 
Reacties op, en bijdragen aan deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs via wim.pa4wk@gmail.com  
De redactie hoopt natuurlijk regelmatig een bijdrage te ontvangen van RC’s, deelnemers en het bestuur. 

Kom je iets tegen wat geschikt lijkt voor publicatie? dan ontvangen we dat, incl. bronvermelding graag van je. 
Ben je niet zo’n schrijver? Helemaal niet erg, ik neem contact met je op en samen maken we er wat leuks van 

De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren.  

 

 
 
Regiocoördinatoren overleg 
Zaterdag 18 februari zijn alle (Plv) RC's uitgenodigd voor een extra RC vergadering. Tijdens deze vergadering, 
gehouden in Lelystad, gaat het bestuur verder met de visie Dares in de toekomst. Op de vergadering van 

november 2016 was er duidelijk behoefte voor meer tijd voor overleg en afstemming. 
De agenda en het programma zullen bij aanvang van de vergadering bekend gemaakt worden. 
 
Voor het gebruik van de "blauwe zaal" politiebureau Lelystad dient het bestuur van te voren een lijst aan te 
leveren van alle deelnemers. Het gaat om naam, geboortedatum en geboorteplaats. Ik verzoek jullie 
vriendelijk om d.m.v. dit online formulier link: https://goo.gl/forms/IPsHnGk1Lp0w1OFd2 deze gegevens in te 
vullen. Dit kan nog tot uiterlijk 17-02.  

 

Op zaterdag 16 juni wordt in Barendrecht een veiligheidsdag gehouden. In een van de volgende 
nieuwsbrieven meer informatie over inhoud en programma 
 
Het bestuur heeft de afgelopen weken verkennende gesprekken gevoerd met het Rode Kruis en 
waterschappen.  

 
De directie van de brandweer in Apeldoorn (NO Gelderland) heeft het bestuur uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek over mogelijk samenwerking 
 
Er komt een aangepaste procedure aanvraag Darespas, waarbij we genoodzaakt zijn een kleine vergoeding te 
vragen. Tot op heden hebben we (nog) geen sponsor gevonden. In een volgende nieuwsbrief en mailing meer 
informatie 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
Hier vind je nieuws van het bestuur van de stichting DARES 

 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting DARES en verschijnt op de 1e en 15e van elke maand 
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Vanaf 1 maart worden de bestuursverslagen (vanaf 1-1-2016) via de mail aan de (Plv) RC's gestuurd. Zij 
zorgen voor doorgifte aan onze leden in de regio 
 
Het overzetten van de nieuwe website (op een lokale server thuis van Theo Vermeulen) naar een 

hostingpartner is niet 1 op 1 mogelijk. Ton Gielen gaat samen met Theo Vermeulen kijken hoe dit opgelost 
kan worden. Wij vragen aan alle deelnemers begrip en hopen spoedig een oplossing gevonden te hebben. 

Hartelijke groet, de secretaris Jan PA7O 
 
 
 
 
 

Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 25 februari van 10:30 – 14:00 uur, komt allen want 
Raphael heeft wat weg te geven, niemand gaat met lege handen naar huis. 
 
Verbindingsoefening DARES M-NL 
Op zaterdag 4 maart tussen 09.00 en 14.00 uur zal DARES Midden-Nederland een verbindingsoefening 
houden. Heb jij je nog niet aangemeld als deelnemer, reageer dan snel op de mail die je van Gerard PDØJEW 

op 4 februari over deze oefening ontvangen hebt. Meer informatie volgt binnenkort. 
 

Bijeenkomst van dinsdag 28 maart  
Op deze bijeenkomst zal Rudy PDØZRY een zeer interessante en leerzame avond verzorgen 
over DMR. DARES en noodcommunicatie zullen als een rode draad door zijn verhaal heen 
lopen. Rudy is niet alleen in Nederland maar ook internationaal één van de grote breinen 
achter DMR en BrandMeister.  

Grijp dus deze kans om te vragen wat u altijd al hebt willen weten over dit onderwerp. 
De aanvang is zoals gebruikelijk 20:00 uur, kom op tijd want vol is vol. 
 

DARES M-NL naar Rosmalen  
DARES Midden-Nederland zal op 11 maart met een verkoop kraam op de radio vlooienmarkt in het Autotron in 
Rosmalen aanwezig zijn om met de verkoop van door de deelnemers ingebrachte spullen de kas weer op een 

redelijk niveau te brengen. Door diverse deelnemers zijn al spullen toegezegd maar we kunnen nog veel meer 
gebruiken, ook als je er zelf wat aan over wil houden kan dat, geef aan wat je er minimaal voor wilt hebben 
en alles wat het meer opbrengt is voor de regio, als het item niet verkocht word krijg je het natuurlijk terug. 
Inleveren van spullen kan op de bijeenkomst van 25 februari. 
 
 

 

 
 
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 worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen.  

Aanmelden en meer informatie vind je op www.radio-examen.nl 
 
18 februari 
Regiocoördinatoren overleg 
Dit is een half jaarlijks overleg van (Plv.)RC’s en het bestuur van DARES en wordt zoals op de RC bijeenkomst 
van 12 november afgesproken gehouden op zaterdag 18 februari aanvang 10.00 uur op locatie De Doelen 10-

01 in Lelystad. (locatie politie bureau) Dit extra overleg wordt gehouden omdat we door tijdsdruk op de vorige 
RC bijeenkomst niet de hele agenda hebben kunnen afwerken. De agenda en het programma zullen bij 
aanvang van de vergadering bekend gemaakt worden. 

 
4 maart 
Verbindingsoefening DARES M-NL 
Op zaterdag 4 maart tussen 09.00 en 14.00 uur zal DARES Midden-Nederland een verbindingsoefening 

houden. Meer informatie volgt zo snel mogelijk 
 
11 maart 
Radio vlooienmarkt Rosmalen 
Op zaterdag 11 maart zal VERON afdeling Den Bosch de voor de 42e keer de Landelijke Radiovlooienmarkt in 
Rosmalen organiseren. Met bijna 5.000 bezoekers en ruim 300 standhouders is dit de grootste markt voor 
zendamateurs in Nederland (en België). Vorig jaar kwamen de standhouders uit 10 verschillende landen naar 

Rosmalen toe. Voor meer informatie klik je hier Regio 25 en 09 zijn met een verkoop stand aanwezig. 

 NIEUWS UIT DE REGIO 
DARES Midden-Nederland R25 & R09  

 
 

 

AGENDA  
In deze agenda evenementen die voor DARES deelnemers interessant kunnen zijn 
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10 t/m 12 maart 
Jeugdkamp voor jonge zend- en luisteramateurs  
In het weekend van 10 tot en met 12 maart 2017 organiseert de VERON jeugd- en jongerencommissie een 
weekend voor de jonge zend- en luisteramateurs in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Iedereen die belangstelling 

heeft in het belangstelling voor het radioamateurisme en binnen deze leeftijdsgroep valt is daarbij welkom. 
Het kamp zal plaatsvinden in de regio Rosmalen en omdat dit weekend de Landelijke Radiovlooienmarkt 

plaatsvindt, zal deze in teamverband bezocht worden. Ook is er veel ruimte voor onderling QSO en worden er 
samen verbindingen gemaakt. De kosten voor het weekend bedragen circa 10 euro. 
Aanmelden kan per e-mail: mailto:jeugdkamp@veron.nl. Op dit adres kan ook nadere informatie ingewonnen 
worden. 
 
22 april 

CW examen in België 
Na het succes van 2016 (20 deelnemers waarvan, 12 uit ON en 8 uit PA), organiseert UBA-DST (Diest) op 
zaterdag 22 april 2017 voor de tweede maal de officiële BIPT morseproef. In overeenstemming met het 
besluit van de Raad Van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de 
examinatoren erkend door het BIPT. Het slagen voor deze proef levert een BIPT certificaat op dat erkend is in 
alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen. Ga hier naar de website van de UBA 
 

20 mei 
Antenne meetdag Meppel 

Ben je benieuwd hoe je eigenbouw antenne presteert, dan is dit je kans om er achter te komen. 
Het antennemeten zal weer plaats vinden op de 70, 144, 432 MHz en de 1200 en 2300 MHz banden. 
Informatie over het meten kun je opvragen via a32@veron.nl  
Terugblikken op eerder gehouden antennemeetdagen kun je doen op deze webpagina.  
Graag tot ziens op deze unieke meetdag. Namens de antennemeetgroep “De Lichtmis”, Frits, PA3FYS 

 
20 t/m 28 mei VRZA  
Radiokampweek ”de Jutberg” 
In de week van 20 t/m 28 mei 2017 zal alweer de 54e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op 
Vakantiedorp de Jutberg. Een evenement waar menig radioamateur naar uit kijkt. Een week lang plezier met 
familie en radiovrienden. Zoals elk jaar zal de week weer rijkelijk gevuld zijn met vossenjachten en andere 

activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezing, radiomarkt op Hemelvaartdag 25 mei en ga zo maar door. 
Achter de schermen zijn alweer vele mensen bezig met het samenstellen van een uitnodigend programma.  
Tot 31 januari kon u zich voor een mobilhome, stacaravan of bungalow inschrijven via de website. Helaas is 
dat vanaf nu niet meer mogelijk. Wilt u deelnemen aan de radiokampweek, neem dan direct contact op met 
Vakantiedorp De Jutberg. Zij kunnen u verder helpen met de nog beschikbare objecten of kampeerplaatsen. 
 

02 t/m 05 juni 

VERON Pinksterkamp 
Het kampeerterrein van De Paasheuvel is tijdens het 52e VPK zonder reserveren voor iedereen 
beschikbaar vanaf vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2017. 
De tarieven van het kamperen zijn €8,= p.p.p.n. Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis en kinderen 
tussen 3-15 jaar betalen €4,= per kind/per nacht. Tarieven zijn exclusief €0,80 toeristenbelasting. 
Let op, de aankondiging hierboven is gebaseerd op de situatie in 2016 en is nog onder voorbehoud omdat er 
nog geen actuele gegevens beschikbaar zijn. Volg het actuele nieuws op: http://veronpinksterkamp.nl/  

 
26 augustus 
DNAT Bad Bentheim 
Voor de 48e keer worden de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse Bad 
Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Hoewel het programma meerdere dagen duurt, beperken wij ons 
tot de drukste dag: de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt. In 2017 is gekozen voor zaterdag 26 

augustus. Klik hier om naar de website te gaan (let op deze is op dit moment nog niet bijgewerkt) 
 
 

 
 
 
Ook eigen opnames van je evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 

 
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. 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. 
 

ONLINE VIDEO’S 
Hier vind je nieuwe afleveringen op diverse You-Tube kanalen  
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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 absolute aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel 
video's van topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen 

tot reviews. Dave blijkt altijd weer in staat je te verrassen. Klik hier voor het overzicht. 
 
TX Factor is een serie van HD TV shows geheel gewijd aan amateurradio  De makers 
onderzoeken alles wat met amateurradio te maken heeft. Klik hier en ontdek wat TX 
Factor jou te bieden heeft. Voor de meest recente aflevering van 25 januari klik je hier. 
 

DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn een aantal films te zien die gemaakt zijn van grote 
oefeningen en evenementen waar DARES een rol gespeeld heeft. 

 
 
 
 

 
In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge spraakrepeaters, dit omdat deze repeaters 

in geval van nood een belangrijke schakel in de (nood)verbindingen kunnen vormen. 
 
System Fusion repeater in Gorinchem  

In Gorinchem is sinds enkele maanden een System Fusion (C4FM) repeater actief op de 
frequentie 438.2750 MHz. De ingang bevindt zich 7.6 MHz lager op 430.6750. De 

repeater staat in digi-only mode. De repeater is in beheer bij PA3BSG. 
Deze Digitale Repeater werkt met een vermogen in testopstelling van 16 watt in een 
X30 antenne die op 36 meter hoogte staat. Op termijn zal het vermogen nog worden 
opgeschroefd tot 50 Watt. De repeater heeft de roepletters PI1GOR. Bron: Hamnieuws 
 

Stadsrepeater PI2DEV weer terug  

De Stadsrepeater van Deventer is weer terug. Ruim een jaar geleden was de vergunning verlopen en moest 
de repeater uitgeschakeld worden. 
Inmiddels is de repeater weer operationeel op 430.3625 MHz. De repeater staat opgesteld op het Saxion 
Hogeschool en is in beheer bij de Contest en Repeatergroep Deventer. Bron: Hamnieuws 
 
 

 

 
 
Er zijn regelmatig ontwikkelingen te melden met betrekking tot HAMnet en omdat het ook voor 
DARES nuttige toepassingen heeft hebben we besloten er een aparte rubriek voor te maken. 
 

Wat is HAMnet? 
De doelstelling van Hamnet is het 

creëren van een autonoom, 
betrouwbaar breedband 
datacommunicatienetwerk dat in 
dienst staat van de amateurdienst. 
Meer informatie vind je op: 
https://www.hamnet.nl 

 
HAMnet link PI4AMF – PH4X 
Ook in midden Nederland is 

men druk bezig met HAMnet. 
 
Op zondag 5 februari is er tussen 
PI4AMF in Bunschoten en Randy 

PH4X in Hoogland een HAMnet 
verbinding op 5Ghz opgebouwd. 
Het is een zogenaamde site to site 
(of point to point) verbinding      
tussen enkel deze twee stations.  
 

 

Zowel PH4X als PI4AMF hebben al een verbinding naar Hilversum, maar mocht één van deze twee 
verbindingen door welke reden dan ook uitvallen dan zal alle data middels het BGP routerings protocol worden 

REPEATER NIEUWS  
In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge spraakrepeaters 

HAMNET 
Hier besteden we aandacht aan ontwikkelingen die met HAMnet te maken hebben 

Tussen de twee stations is een 5Ghz STX radio/antenne combinatie gebruikt van de fabrikant Mikrotik  
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Schema van de LiPo lader 

omgeleid over de nog werkende 
verbinding. Om het cirkeltje rond te 
maken staat er ook nog een s2s 
(site to site) verbinding tussen 

PI1SPA en NOS op de rol. Deze is 
niet alleen nodig om uitval van een 

link te kunnen opvangen, maar 
voornamelijk om het access-point 
Hilversum Oost te ontlasten van het 
intensieve BrandMeister verkeer. 
Daar hebben andere amateurs 
namelijk soms last van.  

Bron: PI4AMF 
 
 
 
 
 
 

 

 

Een veilige lader voor de Baofeng portofoon                    door Hugo PA2HW overgenomen uit RAzies aug. 2012 
Ik heb er bij portofoons nog niet van gehoord, maar wil jij de eerste zijn? beter van niet, dus stook 
de soldeerbout maar warm, er zijn tenslotte genoeg Baofengs in omloop bij DARES en voor andere 
portofoons met een slecht ontworpen “lader” kan het ontwerp natuurlijk ook gebruikt worden 
 
De Baofeng portofoons worden geleverd met een tafel standaard waarin een reserve accu kan worden 

opgeladen. Deze “lader” is eigenlijk niets meer dan twee draadjes die direct met de uitgang van de adapter 
zijn verbonden. Omdat de Baofeng een LiPo (Lithium-Polymeer) accu heeft is dit een levensgevaarlijke 
situatie. Een LiPo accu verkeerd laden leidt tot brand en ontploffing. Op You-Tube zijn voldoende spectaculaire 
filmpjes te vinden van de gevolgen van het verkeerd laden van een LiPo accu. Klik hier voor zo’n filmpje.  
Om een LiPo-accu op een veilige manier te laden is eigenlijk flink wat elektronica nodig. Gelukkig zijn er kant 
en klare IC’s te koop die dit het laad proces voor hun rekening nemen.  
 

Voor de lader die hier wordt voorgesteld is gebruik gemaakt van een MCP73831. 

Een laadcontroller van Microchip. Microchip maakt onder andere ook de bekende PIC 
microcontrollers. In de MCP73831 heeft Microchip een stroombegrenzing, een 
beveiliging tegen ompolen van de accu, een programmeerbare laadtijd en 
laadstroom, thermische beveiliging, een accu opfrisser als de accu te diep ontladen 
is en nog veel meer leuke opties ingebouwd. De MCP73831 heeft alleen één nadeel. 
Hij is zo groot als een rijstkorrel en dan zitten er ook nog eens 5 pootjes aan.  

De behuizing is een SOT23-5 met de afmetingen van 1,6mm bij 2,95mm. Vanwege 
deze afmetingen van dit SMD IC is het handig om een verloop printje te maken van 
deze SOT23 naar DIL8. Dan kan je zwevend bouwen, maar ook het verloopprintje 
als een normaal IC in een schakeling zetten. Als je er draadjes aan soldeert kun je 
het zelfs in een DIL8 IC voet steken. Het printje is 1,5 x 1,5 cm groot.  

Het schema is doordat alle functies in het IC zitten 
zeer eenvoudig. Slechts twee elco’s en twee 
weerstanden en een LED zijn nodig om een 
volwaardige en vooral veilige LiPo lader te maken 
met gebruikmaking van de originele Baofeng 
adapter als voeding. Pin 4 is de ingang en kan 

maximaal 6V verdragen. De adapter van de 
Baofeng levert tussen de 5,25 en 5,5V en is dus 
perfect te gebruiken. Pin 1 geeft de status van het 
laadproces aan. Hier kan een low current LED op 
worden aangesloten: als de LED niet brandt is het 
laden gereed of geen accu aangesloten, als de LED 

brandt wordt de accu geladen. Pin 1 kan maximaal 1mA sinken of sourcen. (sourcen betekend: stroom 
leveren, sinken: stroom ontvangen) Pin 3 is de uitgang naar de Baofeng LiPo-accu. Pin 2 is de GND, massa. 
Pin 5 is de meest interessante. Hiermee is door middel van weerstanden de laadstroom te kiezen. Met de 10k 
zoals in het schema is de laadstroom 100mA. Verlaag je deze weerstand naar 2k dan is de laadstroom 500mA 
en wordt de Li- Po snel geladen. De MCP73831 is dan een zgn. “fast charger”. De gebruikte LiPo-accu moet 
wel geschikt zijn om snel te kunnen laden.  

AAN DE KNUTSEL  
De rubriek voor zelfbouwschakelingen en (om)bouw projecten. 

Verloopprintjes van SOT naar DIL 

Straalverbinding bij het QTH van Randy PH4X in 
Hoogland gemeente Amersfoort 

 

Montage van de straalverbinding op de 
HAMnet site bij PI4AMF in Bunschoten 

https://pi4amf.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=zQheOtdCTjs


De paar benodigde onderdelen nemen 
maar weinig ruimte in en kunnen met een 
soort van “dead bug methode” direct op 
het verloopprintje worden gesoldeerd.  

Het printje kan vervolgens met wat 
dubbelzijdige tape of een klodder lijm in de 

tafelvoet van de Baofeng worden verstopt. 
De onderdelen die ik direct op voorraad 
had waren niet de kleinste. Ik had alleen 
¼W weerstanden en 4,7μF elco’s van 100V 
in de voorraad. Door mini elco’s en ⅛W 
weerstanden te gebruiken kan het 

inbouwen in de tafelvoet van de 
hernieuwde lader nog wat kleiner worden. 
Voor de LED wordt een gaatje geboord in de bovenkant van het voetje zodat men een mooie visuele 
aanduiding heeft of het laden is voltooid.  

De tafelvoet van de Baofeng is nu een veilige en volwaardige tafellader geworden. Voor de oplettende lezer, 

de grote uitsparing in de tafellader is voor de riemclip. Als deze is gemonteerd paste de Baofeng niet meer in 
de houder. Met de Dremel een hoekje er uitgehaald en het past weer perfect. Bron: RAZies 

Gator 4U of 6U go box                                                            door Bart PA3CRX 
Waar doe je je apparatuur in voor een DARES inzet?  

Bart PA3CRX heeft op You-Tube gezocht op 'go box ham radio' en 
zag een handige kist vaak gebruikt worden. 

Het is een Gator 4u of Gator 6u; een 19" behuizing met afneembare voor- en 
achter-zijde. Dit laatste is eigenlijk een must in verband met de afvoer van 
warmte.De apparatuur kan met behulp van een montageplaat vastgezet worden. 

Bedenk voor de maten: 1U=1HE=1,75 inch = 4,45 cm. In de ICT wereld spreekt 
men vaak over U en in de muziek wereld kom je HE meer tegen. Voor meer info 
klik je hier of hier. De You-Tube flims zoals deze spreken verder voor zich. 

 

Het werken met scripts in RMS Express.                                                                        door Jan Sander PA3GON 

Het packetstation PA8F-1 in Bodegraven heeft de mogelijkheid om verbinding te maken met een 
RMS. Het verbinden met de RMS gebeurt echter niet automatisch. Hiervoor moet een extra 
commando gebruikt worden. 

Let op: in onderstaand voorbeeld wordt nog de oude callsign PA8F-1 gebruikt.  
PA8F-1 is na toestemming van AT overgegaan naar PI1BDG. 

Het geven van extra commando’s kan in RMS Express door middel van een script. 
In “connection type” kies je Script. Het vak van het te connecten station kan ook leeg blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je opent daarna “Edit script” en vult daar in onderstaande commando’s in: 

De eerste lijn in het Connection Script veld is altijd het commando: C PA8F-1 : connect met PA8F-1 
De tweede lijn is altijd het antwoord wat verwacht wordt van PA8F-1 Conn (uit het woord connected) 
De derde lijn is altijd een spatie 
Daarna wordt de volgende opdracht gegeven:Commando: rms  (maak verbinding met RMS server) 

In de voet is meer dan voldoende ruimte voor het printje Het uiteindelijke resultaat 

http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201208.pdf
http://www.bax-shop.nl/producten.html?keyword=gator
https://www.youtube.com/watch?v=-_95WEjoeA0


Antwoord: conn (uit het woord 
connected) 
Spatie 
Volgende opdracht etc. 

Geef het Script een naam en sla deze 
op.  

Na het drukken op START in de Packet 
Winlink session wordt de verbinding 
met de RMS via PA8F-1 tot stand 
gebracht en de verbinding na het 

uitwisselen van de emailberichten 
automatisch verbroken: 

 

Met het script zijn meer commando’s te geven, bijvoorbeeld om via PA8F-1 een ander packetstation met RMS 
te connecten in het geval dat PA8F-1 offline van het internet is. 

Uitdaging: wie bouwt de verste verbinding met een Packet RMS op?? 
Succes en vooral: deel je ervaringen door deze door te geven aan Wim voor publicatie in deze nieuwsbrief. 
73, Jan Sander, PA3GON 

mailto:wim.pa4wk@gmail.com


Nieuwe CALLSIGN voor packetstation PA8F-1                                                                           door Fred PA8F 

Back to the 90’s 
Wie herinnert zich nog het packet radio netwerk uit de vorige eeuw. Sinds een paar weken klinken 
er in de regio weer packetradio signalen op 430.925 MHz. 

Fred, PA8F, in Bodegraven heeft al een tijdje een APRS I-gate draaien op een Raspberry Pi2 met de 
roepletters PI1BDG op 2mtr en 70cm. Aangezien er op 70cm niet veel APRS gebruikt wordt is een 
Raspberry Pi3 voorzien van twee keer een TNC en de NET/ROM software van G8BPQ. Bij het AT is uitbreiding 
aangevraagd voor het onbemand frequentie gebruik. De G8BPQ software werkt als LAP 
(PI1BDG) en een BBS/Mail (PI8BDG) Het Local Acces Point bestaat uit een Chat box (PI1BDG-4), een DX-
cluster (PI1BDG-6) en een RMS gateway (PI1BDG-10). Via de node PI1BDG is het mogelijk om een verbinding 

te maken met andere packet stations. 
De BBS PI8BDG ontvangt bulletins en in de BBS geplaatse bulletins en berichten worden geforward naar PA, 
VE, K en G waar ze verder verspreid worden. 
De chat box PI1BDG-4 maakt het mogelijk om met andere gebruikers te chatten. Het DX cluster PI1BDG-6 
stuurt DX melding aan je door en is ook via telnet bereikbaar pa8f.ddns.net poort 7300 
De RMS gateway PI1BDG-10 maakt het mogelijk om je winlink E-mail berichten op te halen en te versturen. 
 

Meer info http://pa8f.ddns.net. Mocht je via RF een verbinding willen maken met je TNC, PK232 of een 
soundcard van je PC dan kan je hulp vragen aan Fred/PA8F E-mail pa8f@ziggo.nl. 
73, Fred, PA8F. Bron: PI4WNO RTTY Bulletin nr.1411 2017-02-12 week 06 32-ste jaargang Klik 

 

 

 
 

Yaesu introduceert twee nieuwe dualband portofoons. Beiden beschikken over 5W 
uitgangsvermogen, hebben een 1W ingebouwde luidspreker aan de voorzijde en 
zijn IP54 / MIL-810-C,D en E geclassificeerd. 

De FT-25R en FT-65R zijn beide VHF/UHF portofoons, compact, licht en robuust ontworpen 
handheld transceivers. Een geheel nieuw ontworpen groot wit LED display zorgt voor betere 
afleesbaarheid onder moeilijke omstandigheden. De meegeleverde 1950mAh Li-Ion accu 
geeft je tot 9 uur werken op een enkele lading! De eerste reacties van amateurs zijn 
wisselend: Grootste bezwaar is dat er geen Airband (108-136MHz) in zit, in tegenstelling tot 
de FT60 en FT1xdr. Ook zeggen amateurs compleet nachtblind te worden van het witte licht 

van het display in het donker. Met prijzen van respectievelijk $140 en $170 (en een dollar is 
momenteel nagenoeg een euro) zitten ze in de middenmoot. Ze zijn duurder dan een 
Baofeng, maar wel een heel stuk steviger. 

 
APRS RX iGate met een Raspberry Pi en een RTL-SDR dongle  
Als je nog ergens een ongebruikte Raspberry Pi en een RTL-SDR dongle hebt slingeren, 
dan kan je die heel eenvoudig ombouwen tot een APRS iGate voor uitsluitend 

ontvangst. Je hebt er niet eens de laatste Raspberry Pi3 voor nodig: dit werkt met alle 
modellen vanaf de Zero en later. 

Er zijn al wel een aantal verschillende instructies te vinden op het internet over hoe je dit kunt doen, maar 
Keith, G6NHU is nog een stapje verder gegaan door een nagenoeg kant-en-klaar image voor de Raspberry Pi 

te maken die je kunt gebruiken. 

Als je die gedownload hebt en op een SD kaartje hebt gekopieerd, hoef je slechts nog maximaal drie 
bestandjes aan te passen en te rebooten en dan heb je een volledig functionele APRS RX iGate die alle APRS 
data die hij via de lucht ontvangt, relayeert naar het internet. 

Keith zegt dat de hele opbouw en installatie niet meer dan een half uur hoeft te duren en dat zijn 
indrukwekkende tijden. Zijn volledige instructies en image zijn te vinden op zijn blog via 

http://qso365.co.uk/?p=4272 of, als je dit vanaf scratch zelf wil bouwen, heeft hij nog een instructie 
geschreven hoe je dat moet doen op http://qso365.co.uk/?p=4224 Dus blaas APRS weer eens nieuw leven in! 
Bron: website PI4RAZ 

 

 

Van A naar B maar wat zit er tussen?                                                                               door Wim PA4WK 
Van een aantal deelnemers heb ik de vraag gekregen wat meer te vertellen over het programma 
wat ik soms in deze nieuwsbrief gebruik, wat het kan, waar ze het kunnen vinden, en natuurlijk  
omdat we Hollanders zijn of het gratis is. 

NIEUWE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 
Hier besteden we aandacht aan nieuwe apparaten en ontwikkelingen in de (amateur)(radio) techniek. 

 

LEUK OM TE WETEN  
Hier kom je van alles tegen wat leuk of nuttig kan zijn om te weten. 

  

http://80.60.170.41:5014/woerden/rtty/showbul.htm?file=/woerden/rtty/20170212wn.txt&keyw=Back%20to%20the%2090's#a
https://www.gigaparts.com/yaesu-ft-25r-5w-vhf-handheld-transceiver.html
https://www.gigaparts.com/yaesu-ft-65r-5w-vhf-uhf-handheld-transceiver.html
http://qso365.co.uk/?p=4272
http://qso365.co.uk/?p=4224
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4752&Itemid=43


In het voorbeeld heb ik voor het punt A mijn eigen QTH in Vianen genomen en voor B het DRCC van DARES 
M-NL in Bunschoten. Het programma laat je door middel van een streep op de kaart het traject zien tussen 
deze twee punten, op zich is dat niet zo bijzonder, dat doen zo veel programma’s, maar dit programma doet 
meer, het laat je ook een dwarsdoorsnede van dat traject (een profiel van het landschap) zien.  

Dit geeft je een indicatie hoe hoog je antenne moet staan om een verbinding tussen A en B te kunnen maken. 
Om de gegevens die het programma leverd juist te interpeteren moet je wel even in de gedachten houden dat 

het programma alleen kijkt naar de bodem en dus niet naar bebossing, bebouwing en dergelijke wat daar op 
staat, daarover leverd het satteliet beeld weer de nodige informatie.  
Naast het satteliet beeld kun je ook een stratenkaart en een reliefkaart selecteren.  

 
Je kunt het programma vinden op: http://geo.ebp.ch/gelaendeprofil/ Het is een Zwitsers programma dus het 
start op met de kaart van Zwitserland, dus even slepen naar Nederland en door middel van scrollen met de 

muis kun je in en uit zoomen.  
Als eerste begin je met op de knop Neu starten (alle Knotenpunkten löschen) te klikken, hiermee verwijder 
je alle oude ingaven. Bij Art der Route selecteer je met het pijltje de optie Luftlinie. We kunnen nu A en B 
invullen dit doen we door voor A op de juiste locatie met de muis te klikken, voor B kun je ook klikken maar 
je kunt ook het adres te beginnen met de plaatsnaam invullen achter Adresse des nächsten 
Knotenpunktes, als je nu op deze punten inzoomt kun je zien of de markers goed staan, indien nodig kun je 
deze nog verslepen, je kunt dus jou positie en die van je tegenstation heel nauwkeurig in kaart brengen, klik 

Op deze afbeelding het satellietbeeld met het traject er in getekend Hier het zelfde traject maar met kaartweergave 

Op deze afbeelding zie je de dwarsdoorsnede van het traject Vianen – Bunschoten met een lengte van 34.5Km, in het begin is goed het lage 
rivierenland te herkennen na ongeveer 8Km. zien we duidelijk waar ons verbindingstraject de Utrechtse Heuvelrug kruist. 

http://geo.ebp.ch/gelaendeprofil/


op enter en je ziet een zwarte lijn op de kaart verschijnen.  
Scrol op de pagina naar beneden en je ziet het landschapsprofiel, in dit plaatje vinden we een aantal dingen, 
te weten de totale afstand tussen A en B, het hoogte/diepte profiel en als we met de muis over het profiel 
gaan zien we de afstand in Km. en de hoogte op dat punt met twee decimalen achter de komma.  

Hiermee kunnen met wat meer zekerheid bepalen of een verbinding kan lukken of niet, let op dit programma 
is slechts een hulpmiddel, “successen in het verleden………………… enz. enz.  

De afbeeldingen in dit artikel zijn niet actief dus ga naar het programma en ga er mee aan de gang. 
 

 

 
Advertenties worden maximaal twee opeenvolgende malen geplaatst, graag bericht als een 
advertentie verwijderd kan worden. Klik daarvoor, en om een advertentie op te geven hier. 
 
Wie helpt mij eraf 

DMR portofoon Kees PAØVDB biedt een DMR porto CS700 aan, compleet met lader, handmicrofoon, 
programmeerkabel, manual en software. Plus hulp bij het instellen. Mooie modulatie. Vraagprijs €100.= 
Reageren graag via mail: pa0vdb@xs4all.nl 

Slimline kantel/liermast 

Deze kantel/lier Kokermast is 5 jaar gebruikt. 

Na een verhuizing is hij niet meer geplaatst en heeft hij enige jaren droog binnen opgeslagen gelegen.  
Daar ik hem niet meer kan plaatsen bied ik hem te koop aan. Het is een driedelige vrijstaande stalen 
kantel/lier kokermast met teflon geleiders. Merk Altron slimline compact mast.  
Ingeschoven is hij 4 m uitgeschoven 10 m. Het kantelpunt ligt op 1m. In het bovenste deel kan nog een 
standpijp van maximaal 42 mm geschoven worden. Hierdoor is een hoogte van 13m mogelijk. De voet is 410 
x 410 mm en heeft 0,6 m³ beton nodig. Klik hier voor de advertentie op marktplaats met veel foto’s. 
Vraagprijs is €475.= Reageren via mail: pd7ron@veron.nl         

Wie helpt mij eraan 
Packet modem Gezocht ter overname: PACKET 1k2/9k6 modem. Reacties graag naar fredb1959@gmail.com 
  

 
 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 maart 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 februari in bezit van de redactie te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAAN & ERAF 
Deze rubriek is bedoeld voor kleine niet commerciële advertenties. 

TOT BESLUIT  
Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief en sluitingsdatum voor kopij 
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