
 

 
Inhoud 
Over deze nieuwsbrief 
Nieuws van het bestuur 
Nieuws uit de regio’s 
Video’s en You-Tube kanalen 
Online bladen 
Nieuwe gedragslijn voor vergunningen gereed  

Breda krijgt een DMR-repeater  
Stadsrepeater Den Helder weer in de lucht 
 

30 jaar na de ramp met de Hareld of Free Enterprise 
Reactie op een veilige lader voor de Baofeng 
portofoon 
Coax kabel anders bekeken 
RF coax kabel gegevens: UR & RG systemen 
Eerste HAARP uitzendingen een succes 

Radioamateurs van grote waarde bij een ramp 
Eraan & eraf

 
 
 
Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond elke 1e en 15e van de maand. 
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.   
Kopij kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com  

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

DARES deelnemers Over deze nieuwsbrief 

DARES deelnemers ontvangen deze nieuwsbrief automatisch via hun RC. 
Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand in PDF formaat voor je klaar staat wordt via 
email 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 “aanmelden DARES nieuwsbrief” u 
zult dan onze nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen.  
Wenst u de nieuwsbrief niet langer meer te ontvangen? Stuur dan een mail met in de onderwerpregel 
“afmelden DARES nieuwsbrief”  

 

 
Wij ontvingen het droevige bericht dat Henk Lindeboom 
PAØHLT, RC. van Regio 05 (Twente) op vrijdag 24 februari is 
overleden. Henk heeft voor DARES veel betekend en wij 
zullen zijn inzet en betrokkenheid zeker missen.  
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw en familie. 
Namens DARES zal een bloemstuk worden aangeboden. 

RC overleg 

Op zaterdag 18 februari heeft het bestuur samen met alle RC's een extra 
vergadering gehouden. Op het najaars RC overleg op 12 november 2016 was 
te weinig tijd om het onderdeel DARES in de toekomst te behandelen. 

 
Op de vergadering van 18 februari werden de RC's en bestuursleden in 3 
groepjes verdeeld waarbij Hans Baardscheer eerst een inleiding gaf over de 
methode BOB. BOB staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming en 
Besluitvorming. 

De opdracht is (beeldvorming): hoe zie je DARES vanaf 2004 (oprichting), 
wat gaat er goed, wat kan beter, wat zie je als onze opdracht, wordt daaraan 
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OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief verschijnd elke 1e en 15e van de maand 

NIEUWS VAN HET BESTUUR  
Hier vind je nieuws van het bestuur van de stichting DARES 
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voldaan. Aan het einde van de vergadering zijn de uitkomsten van de 3 groepjes samengevoegd.  
Op het voorjaarsoverleg op zaterdag 10 juni 2017 gaan we hiermee verder. 

Nieuwe website  

De door Theo Vermeulen ontworpen nieuwe site is geporteerd op een testserver. Er kan begonnen worden met 
het optimaliseren. De RC's zijn gevraagd om suggesties/op- en aanmerkingen aan het ontwikkelteam door te 
geven. Kees van den Brink PAØVDB heeft onlangs aangegeven belangstelling te hebben voor de functie van 
contentbeheerder van de nieuwe site, Kees van harte welkom!  
Voor het technisch (webhosting nieuwe website) beheer heeft zich al een deelnemer gemeld. 

Juiste e-mail adres? 
De secretaris krijgt af en toe toegezonden mailberichten aan deelnemers onbestelbaar terug.  
Ik verzoek iedereen die onlangs een ander e-mailadres gebruikt dit in de deelnemers administratie aan te 
passen. Wellicht kan een (Plv) RC dit bij een deelnemersoverleg/bijeenkomst onder de aandacht brengen. 

 

 

DARES M-NL R25 en R09 

Verslag van de bijeenkomst van 25 februari  
De bijeenkomst werd heel goed bezocht, iets waar 
de beide RC’s natuurlijk erg blij mee waren.  
In totaal waren 21 deelnemers aanwezig, en vrijwel 
iedereen die er niet was had zich netjes afgemeld. 

Ter sprake kwam de oefening van 4 maart a.s.  
Deze zal gehouden worden van 09:00 tot 14:00 uur. 
Met uitzondering van de DRCC bemanning zullen alle 
stations van huis uit werken, (amateur op zolder) 
deelnemers die thuis geen mogelijkheid hebben om 

het DRCC te bereiken kunnen een veldpost inrichten 
of vanuit de auto werken op een locatie naar keuze. 
Deelnemers van R25 of R09 die zich nog niet 
aangemeld hebben kunnen dit nog doen via hun RC. 

Ook bij het overlijden van Henk Lindeboom PAØHLT 

RC. van Regio 05 werd kort stil gestaan. 

Verder kwam de Veiligheidsdag in Almere nog ter sprake, DARES zal daar aan deelnemen maar op een iets 
andere wijze dan voorgaande jaren. Meer informatie volgt binnenkort.  

Ook hebben we zoals gebruikelijk een aantal malen geoefend met het berichten formulier, ook dit keer kwam 
de onvermijdelijke grammaticale discussie weer voorbij, wij gaan er van uit dat het is zoals het gedicteerd word 
compleet met alle eventuele spel- of grammaticale fouten. 

We zijn druk bezig de materialen te verzamelen om de 3 banden NVIS antenne die we willen gaan bouwen te 
kunnen realiseren, al snel bleek dat er alleen nog 2 tegelvoeten voor 40 X 60 tegels nodig waren. 
Het geld doorvoor hadden we niet meer in kas, maar een spontane inzameling onder de aanwezigen leverde 
binnen korte tijd ruim het bedrag op wat we nog nodig hebben, iedereen hartelijk dank, dat is pas Ham spirit.  

Raphael PDØRAF heeft met behulp van de beamer een aantal DARES examens doorgenomen, iedereen kwam 
een aantal keren aan de beurt, bij elk goed antwoord werd door Raphael een prijsje uitgedeeld, dus zoals 
beloofd ging niemand met lege handen naar huis. Het is goed dat dit ook weer eens geoefend werd, voor de 
meesten was het al weer (te) lang geleden. 

DARES M-NL naar Rosmalen  

DARES Midden-Nederland zal naar alle waarschijnlijkheid 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. 

 
 
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S  
Hier vind je regionaal DARES nieuws 

De bijeenkomst van 25 februari in Bunschoten werd goed bezocht 



Eerstvolgende bijeenkomst DARES M-NL 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. 
 
 
 
 
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 
 
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. 
 
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 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 
 
13 mei  
Landelijke Veiligheidsdag Almere 

Op zaterdag 13 mei vindt de vierde editie in Almere plaats. Politie, brandweer, defensie, GGD, KNRM, 
Kustwacht en Reddingsbrigade Nederland laten zien hoe zij samenwerken. Het publiek krijgt te zien, wat het 
werk van de Nederlandse hulpdiensten inhoudt en hoe zij onderling samenwerken. De pleinen in het centrum 
van Almere krijgen elk een eigen subthema passend bij het hoofdthema van dit jaar: Samenwerking.  
DARES zal ook een rol spelen op deze dag. De toegang tot het evenement is gratis.  
 
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.  

AGENDA 

Hier vind je evenementen waarvan de redactie denkt dat ze voor DARES deelnemers interessant zijn 
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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) 

 
 
 
 
 

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. 
 

Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". De video's gaan voor- 
namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 
Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 
 

Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 

Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht. 
 
TX Factor is een serie van 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. 

 

 
 

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

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

 Editorial 
 DATV News 
 The Minitiouner receiver/analyzer 
 The ESP8266 “Smorgasbord” for project development - Part 1 
 Getting television off the ground 
 DATV-Express Project - January update report 

 CEC Explained  
 Coming up 

 
CQ-PA  
Het februari nummer van het maandblad van de VRZA staat weer online klik hier voor de download met dit 

VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
Hier vind je links naar, en een korte beschrijving van diverse You-Tube kanalen en video’s 

ONLINE BLADEN 

Hier vind je links naar, en een korte inhoudsopgave van diverse online amateur bladen 
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keer onder andere aandacht voor: 
 

 Colofon, nieuwe leden 
 Van de voorzitter, aankondiging ALV 
 Contest kalender 

 Uitslag 133e NLC , Afdelingsbeker 
 Hulptroepen gezocht 
 Antenne special 
 Foute Examen Vragen door PA9JOO/P 
 Tussenstand Marathon 
 Elders doorgebladerd 
 How’s DX, Beurs Noord Oost Veluwe 

 Idzerda 
 Regionaal 
 Van her en der 
 54e VRZA Radio Kampweek 
 Propagatie verwachting 

 

RAZies 
Het februari nummer van dit schitterende blad van PI4RAZ de Zoetermeerse radioamateurs is weer uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven. Deze maand aandacht voor: 

 Simpele 40m SDR ontvanger (B) 
 Opa Vonk: Amateurtaal 
 HF Probe  
 Meterschalen aanpassen 
 Rekenen aan warmteweerstand  
 Afdelingsnieuws 

DKARS magazine 
Helaas is het nieuwe nummer van DKARS magazine nog niet verschenen. 

 

 

Agentschap Telecom zal na 14 maart a.s. een nieuwe gedragslijn publiceren die de grondslag is voor het 
verstrekken van vergunningen. Dat meldt de VRZA op haar website. In deze gedragslijn, die het huidige beleid 
voor onbemand frequentiegebruik vervangt, is op initiatief van onder andere de VRZA een groot aantal 
verbeteringen doorgevoerd. Zo kent het nieuwe beleid een minder strikte toetsing en geeft het meer 
mogelijkheden voor nieuwe experimenten. Uitgangspunt daarbij is dat vernieuwde repeater vergunningen 
techniekneutraal zijn. Ook is in de gedragslijn invulling gegeven aan meer mogelijkheden voor uitzenden met 
hoger zendvermogen.  

Aan het nieuwe beleid is ruim 2,5 jaar aan voorbereiding vooraf gegaan. Op 11 september 2014 vond een 
eerste dialoogsessie plaats tussen de toezichthouder en de verenigingen, die een groot aantal punten 
ingebracht hebben en daarmee veel invloed hebben uitgeoefend op deze nieuwe gedragslijn. 

Het nieuwe beleid zal op 1 april 2017 in werking treden. Enkele voorname wijzigingen zijn daarbij: 

 De geografische afstand tussen repeaters wordt losgelaten. Een efficiënt gebruik van frequentieruimte 
is nu een primair uitgangspunt; 
 

 Vergunningen zijn zoveel mogelijk techniekneutraal. Een aardig voorbeeld hiervan zijn System Fusion 

repeaters, aangezien deze een combinatie van analoge en C4FM modulatie mogelijk maken; 
 

 Er komt 100 kHz extra ruimte beschikbaar voor repeaters in de 70cm band. Voorheen was het 
spectrum 438.000 tot 438.400 beschikbaar. Nu is de bovengrens 438.500 MHz. 

Met de nieuwe gedragslijn hebben de specialisten een aanzienlijk aantal achterhaalde toetsingscriteria een 
moderne invulling gegeven die ertoe zullen bijdragen dat er meer mogelijkheden zijn om prachtige 
experimenten uit te voeren. Bron: Hamnieuws 

 

 

WET EN REGELGEVING 

Nieuwe gedragslijn voor vergunningen gereed 
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Breda krijgt een DMR-repeater  
Er zal een DMR-repeater komen in Breda. Deze zal worden opgesteld op het Amphia ziekenhuis en krijgt de 
roepletters PI1HWB. De repeater zal uitzenden op 438.1000 MHz met een vermogen van 12 Watt.  
De gebruikte ColorCode is 7 en het DMR id wordt 204510. Dat blijkt uit de gegevens van het DMR ID register. 
PI1HWB was eerder een D-Star repeater maar verloor enkele maanden geleden het opstelpunt. 

Stadsrepeater Den Helder weer in de lucht 
De afgelopen weken is er gewerkt aan de stadsrepeater van Den Helder. Deze is nu geplaatst op het 
Bunkerhuisje, het clubhuis van de VRZA afdeling Helderland. De repeater heeft de roepletters PI2RDH en zendt 
uit op 430.2625 MHz. Er is een 1750 Hz. toon nodig om de repeater te openen. In de nabije toekomst zal deze 
ook via Echolink bereikbaar worden gemaakt, zo laat Maarten (PD1MZ) weten. 
 

 

Het is al weer bijna dertig jaar geleden dat de tweede grootste scheepsramp ooit (na die van de 

Titanic) met een Europees schip buiten oorlogstijd plaatsvond. 

De onbekende rol van zendamateurs 
Wat maar weinig mensen weet van hebben, is de 

cruciale rol die zendamateurs destijds hebben 
gespeeld in de eerste uren na deze ramp.  

Opbouw van het noodnet  
Vrijdag 6 maart 1987, enkele minuten voor 22:00 

uur. Danny (ON7RD), die werkzaam is bij het 
Universitair Ziekenhuis te Gent, ontvangt het 
bericht dat een ferryboot met 500 man aan boord 
gekapseisd is vlak bij Zeebrugge. Onmiddellijk 
deelt hij het nieuws mee aan Claude (ON7TK) over 
de stand-by frequentie van West-Vlaanderen.  

In de nieuws uitzending van de BRT om 22:00 uur 
wordt het nieuws bevestigd: het is een echte ramp! 

ON7TK, district manager van de UBA voor West-Vlaanderen en als dusdanig verantwoordelijk voor het Radio 

Noodnet van het Belgische Rode Kruis, begeeft zich onmiddellijk naar Zeebrugge. Hij verneemt dat een 
crisiscentrum werd opgericht in de toren van de zeesluis.  
Daar neemt ON7TK contact op met de heer Morsa, Provinciehoofd van de Rode Kruis Hulpdienst voor West-
Vlaanderen. 

In het crisiscentrum hebben alle bij de redding 

betrokken diensten hun operationeel 
hoofdkwartier opgesteld. De heer Morsa geeft 
ON7TK opdracht een radionoodnet op te richten 
om snelle verbindingen mogelijk te maken tussen 
het crisiscentrum en de verschillende hotels waar 
de geredde schipbreukelingen worden 

ondergebracht.  

Het telefoonnet is overbelast en dus hiervoor 

volledig onbruikbaar. 

ON7TK contacteert ON7RD. Deze verwittigt een 
reeks radio amateurs met rode kruisvergunning.  

De heer Heyneman, Provinciecommissaris van het 
Rode Kruis neemt contact op met Michel (ex-
ON1LV, nu ON4VC), die instaat voor preventieve 

netten in West-Vlaanderen. ON1LV roept onmiddellijk een aantal leden van het noodnet op en stuurt ze naar 
hun aangeduide plaats. 

Claude ON7TK en Rudy ON4AVG tijdens de RK-reddingsoperatie bij de schipbreuk 
van de Herald of Free Enterprise in 1987 

Bij de ramp met de Herald of Free Enterprise kwamen 193 personen om het leven 

30 JAAR NA DE RAMP MET DE HERALD OF FREE ENTERPRISE 
In dit artikel willen we vooral de onbekende rol die zendamateurs bij deze ramp gespeeld hebben belichten 

REPEATER NIEUWS  

In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge spraakrepeaters 



Om 23:00 uur wordt het noodnet operationeel op de Rode Kruisfrequentie van 145.350 MHz. In versneld tempo 
vervoegen de mobiele stations zich naar de hun toegewezen sector. 

Om 23:15 uur komt Omer (ON5TO) op het crisiscentrum ON7TK uitrustten met een basisstation. 

Op de drukste punten worden de stations ontdubbeld want het radioverkeer is uiterst intens. Er wordt gepoogd 
een tweede frequentie in gebruik te nemen maar omwille van interferentie tussen beide twee meter stations op 
de zeesluistoren wordt daarvan afgezien. 

Om 24:00 uur zijn alle overlevenden in bovengenoemde hotels ondergebracht. de gewonden werden in 
verschillende hospitalen opgenomen. 

Om 02:00 uur zaterdagnacht worden de hulpposten Hotel Belair en Home Familia, die als reserve fungeerden, 

opgeheven en de aldaar werkzame stations worden ingedeeld bij de actieve hulpposten om de identiteit en de 
lokalisatie van de schipbreukelingen door te seinen naar het Rode Kruis informatiecentrum opgericht in het 
gemeenschapshuis. Daar worden lijsten opgemaakt en regelmatig bijgewerkt met de namen van de personen 
en de plaats waar ze zijn ondergebracht. Ook wordt gepoogd familieleden te identificeren. 

In het Novotel wordt een chauffeur van een vrachtwagen opgenomen die verklaart dat hij gevaarlijke producten 

vervoerde. Onmiddellijk seint ON5VG dit bericht door naar ON7TK op het crisiscentrum. ON7TK verwittigt de 
havencommandant en deze vraagt nadere uitleg aan de chauffeur omtrent de vracht, dit alles over het radio 
noodnet. De aard van de gevaarlijke producten wordt zodoende snel bepaald evenals het aantal vaten van de 
vracht. 

Computerhulp  
In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt vanaf 24:00 uur in het 
Informatiecentrum van het Rode Kruis druk gewerkt aan het opmaken van de 
lijst van de schipbreukelingen. 

Om 07:00 uur ’s morgens is nog geen lijst van de overlevenden beschikbaar. 

Het Rode Kruis wordt overspoeld met vragen van familie leden die op zoek zijn 
naar vermisten. Lokalisering van de overlevenden wordt nu de hoofdzaak. 

Willy (ON7TN) verneemt dat de lijsten van de 400 overlevenden door het Rode 
Kruis Informatiecentrum manueel worden opgemaakt. Lokaliseren en 

terugvinden van familieleden is geen gemakkelijke taak.  
Willy, die vlakbij woont, bezit een computer: hiermee zou het opzoekwerk veel 

gemakkelijker kunnen geschieden en hij is bereid het werk op zijn computer te 
doen.  

ON7TK stelt aan de heer Morsa voor het opstellen van de lijst en de opzoekingen te automatiseren.  

Het voorstel wordt dankbaar aanvaard. ON7TN gaat dan de computer van zijn station in het gemeenschapshuis 
opstellen. Hij begint met het intikken van de gegevens en maakt daarbij gebruik van een programma dat hij 
gewoonlijk toepast om zijn logboek bij te houden. 

Om 11.00 uur wordt de eerste lijst in meerdere exemplaren uitgeprint en aan alle betrokken diensten 

medegedeeld. In totaal werden 12 uitgaven van de computerlijst verwezenlijkt en de laatste vermeldde niet 
minder dan 750 namen, dit omwille van de dubbele input voor gehuwde dames (op eigen naam en op naam 
van de echtgenoot). 

Zaterdag werden ook lijsten uitgegeven van schipbreukelingen die naar Engeland vertrokken. 

De computer van ON7TN heeft onophoudelijk gewerkt van 10:00 uur zaterdag tot 21.00 uur maandag.  
Willy (ON7TN), Carine( ex-ON1BJW nu ON7LX) en Rudi (ON1BQD) hebben per beurtrol het intikwerk en de 
uitgaven verzorgd. 

Internationaal verkeer 
Zaterdag rond 09:00 uur komt ON6BR, het station van UBA sectie Bugge, in de lucht met Johan (ON6JN) achter 
de microfoon. 

ON7TK verneemt dat ON6BR verbinding heeft op 80 meter met het Engelse RAE (Radio Amateur Emergency) 

network en dat RAE contact heeft met de Engelse autoriteiten. 

Rond 11:00 uur wordt een internationaal noodnet opgericht en worden de Rode Kruislijsten over 80 meter aan 
de Engelse autoriteiten overgemaakt. Dit internationaal noodnet was QRV tot zaterdag 19:00 uur. 

Willy ON7TN en Carine, ON7LX bij de 
computer 



Prestatie van het plaatselijk noodnet  
Zoals reeds vermeld werd het noodnet operationeel vrijdagavond om 23:00 uur. 

Het werd ononderbroken bestuurd door ON7TK tot zaterdagavond 24:00 uur 
Rond 03:00 uur zaterdagnacht kon nog de redding van drie overlevenden worden doorgeseind. 
Zaterdagavond om 24:00 uur werd het net gesloten tot zondagmorgen om 07.30 uur. 

ON5VG leidde dan het net tot 13:00 uur.  
Daarna nam ON7TK opnieuw het net in handen tot de definitieve afsluiting zondagavond om 19:00 uur. 

Besluit  
Eens te meer hebben radio amateurs bewezen dat, in geval van nood, hun medewerking met het Belgische 

Rode Kruis een onontbeerlijke schakel is voor de goede werking van de hulpdienst. 

Alle Belgische radio amateurs mogen met dankbare fierheid diegenen onder hen toejuichen die met volle inzet 
in deze kritieke uren hun tijd, hun bekwaamheid en hun uitrusting in dienst hebben gesteld van een hoger 
menslievend ideaal. Bron: UBA 

Tegenwoordig is ook in België de noodcommunicatie anders geregeld dan in dit artikel beschreven. 
Klik hier om naar de website van B-AERS te gaan. Ook hier is veel informatie over B-AERS te vinden. 

 

 
Na het lezen van het artikel over de slecht “bouw” van de Baofeng opladers, heb ik onmiddelijk mijn drie 
UV5R(E) laders gecheckt. Het blijkt dat alle drie zijn voorzien van een oplader chip (HXN 4914) en dus geen 
gewone draden tussen lader voedingunit en radio. Ik heb 1 x Baofeng en 2 x Pofung sets. 
(Blijkbaar zijn de Pofung sets “export” versies van Baofeng. Zie  https://baofengradio.us/pofung-radio) 

Echter, er is wel een verschil in de constructie van de oplader. De Baofeng heeft een meer degelijke printplaat 
dan de Pofung versie. (Kosten reductie?? – but how much cheaper can it get?). Terwijl ik bezig was, heb ik ook 
de voedingunit en de base onder de loep genomen: 

1. Het is wel de moeite waard om de Baofeng oplader base open te maken. Aan de binnenkant zag ik 
slechte afgewerkte componenten/te lange draden - bijna met kortsluiting! 

2. De Pofung unit is veel beter afgewerk, echter, het voelt/ziet er goedkoper uit. 
3. Bij beide opladers – de minimum DC spanning aan de ingang is 9.1V en max. is 14V. Max. stroom bij 

(half)lege accu is 400mA gereduceerd tot 150mA daarna <20mA bij een volle accu. 

4. De labels op de voedingunits hebben de verkeerde spanning aangegeven. Niet 11V AC, maar 10V DC. 

(Hoewel, dat hangt ervan af wie de importeur is/was.) 
5. Bij de Baofeng oplader is er geen gebruikt gemaakt van de thermische protection terminal op de accu. 

(T). Bij de Pofung is de derde terminal niet aanwezig. 73’s de Alex – PA3FZN 

 
Een paar dagen later kreeg de redactie van Alex nog de 
onderstaande aanvulling, waarvoor dank.  
Ik heb aanvullend onderzoek gedaan betreffende het Baofeng 
oplader verhaal. Blijkbaar geld voor sommigen, dat opladen 
via 12V. auto aansluiting niet werkt. Dat klopt, als de motor 
van de auto loopt draait de dynamo en dan krijg je meer dan 

14Volt vanuit je sigaretten aansluiting en inderdaad, de 
controller chip schakeld de lader uit. Dit heb ik gisteren 
gedaan en daarmee ook bewezen. En ook voor dit “probleem” 
is een oplossing: zie het schema hier naast En zie ook hier 
Best 73’s Alex PA3PZN 

REACTIE OP EEN VEILIGE LADER VOOR DE BAOFENG PORTOFOON  
Hier een reactie van Alex PA3FZN op dit artikel in de vorige nieuwsbrief 

Baofeng base Pofung base 

Het schema van de oplossing een 7805 en een 5,1V Zenerdiode 

http://blogimages.seniorennet.be/herald_of_free_enterprise/attach/100255.pdf
http://www.uba.be/nl/onthaal/b-ears-nieuws
http://repeater.on4mlb.be/b-ears/
https://baofengradio.us/pofung-radio
http://www.n1ir.com/2013_12_01_archive.html


 

Veel zend- maar vooral luisteramateurs vertellen me dat er niets meer te beleven is op de kortegolf.  
Bovendien stoppen steeds meer internationale stations met hun kortegolf uitzendingen en dan denk je al snel 

“Ok, dit station stopt er ook mee, jammer”.  
De luisteraars zijn het verlies al snel vergeten en – in het slechtste geval - zoeken ze een andere hobby.  

Veel OM’s valt het niet op dat er niet heel veel minder activiteit op de band is, maar dat de lokale QRM veel 
sterker is geworden, veel stations ‘verdrinken’ dus in de ‘noise;’ en die kun je dan simpelweg niet meer horen. 

 
Hoe heeft dat kunnen gebeuren? 
Gedurende de laatste tien jaar is het aantal interferenties op de banden langzaam maar zeker gestegen. Er zijn 
meer en meer geschakelde voedingen geïntroduceerd; fotocellen en allerlei andere elektrische apparaten die 
slecht, of soms zelfs helemaal niet geïsoleerd zijn. Als het meezit kun je proberen om de bron van de storing te 
vinden of de voedingen vervangen door de traditionele en beproefde transformatoren. Ook dat wordt steeds 

moeilijker omdat wet -en regelgeving het energie verlies van deze transformatoren onacceptabel vinden en de 
productie verbieden. 

Power Line Communication 
Dan is er ook nog zoiets als PowerLAN, 

oftewel PLC (Power Line 
Communication). Veel mensen weten 

niet dat deze PLC’s veel storing 
kunnen veroorzaken. De betere 
hebben een notch op de 
amateurbanden, maar daar heeft de 
luisteramateur die ook naar andere 

stations luistert niet veel aan. 
Bovendien hoeven ze niet in je eigen 
huis aanwezig te zijn om er last van te 
hebben, maar we weten dat de 
apparatuur van de buurman je radio 
ontvangst kan storen. Het zou mooi 

zijn als je buren de radio hobby 
begrepen, maar in de meeste gevallen 

zien ze echt niet waar wij ons druk 
over maken en dat zij daar iets aan 
zouden moeten kunnen en willen 
doen.  

 

Ik woon naast een apotheek en de eigenaar kan geen aanpassingen doen omdat zijn PowerLAN network of 

LED-verlichting constant aan moeten staan. 

In mijn QTH is de situatie als op de volgende pagina weergegeven. 
Ik kon bijna niets ontvangen met E-veld antennes en ben daarom op magnetische (H-veld) antennes 
overgegaan zoals de MegaLoop ML200 en ML052. Dit is echt een beter alternatief, ook al omdat naast de 

voordelen van de hogere signaalsterkte deze antennes veel minder gevoelig zijn voor elektrostatische 
interferenties dan E-veld antennes. Ik heb hier aan dit artikel al over geschreven.  
Maar deze antennes zijn wel een stuk duurder. 
 

De zwakkere stations die voor een amateur het interessantst zijn verdrinken in de hoge ruisvloer 

In deze afbeelding kun je duidelijk de storing zien die door deze PLC’s (continue rond  -83dB) 
worden veroorzaakt en hoe ‘schoon’ de 40m band is. In zo’n omgeving kunnen heel veel stations 
niet worden gehoord die zonder die storing wel ontvangen zouden kunnen worden. 

COAX KABEL ANDERS BEKEKEN 

Geschreven door Dennis Walter en vertaald door Paul PA2PWM 

https://hamradioshop.net/en/Antennas/H-Field-active-Loop-Antenna/MegaLoop-ML200-Active-Loop-Antenna.html
https://hamradioshop.net/en/Antennas/H-Field-active-Loop-Antenna/MegaLoop-ML052-Activeloop.html
http://newsroom.bonito.net/more-snr-less-noise-the-new-megaloop-models-are-here/?lang=en


Opstelplaats 
E-veld antennes, gevoelig voor elektrostatische interferenties kon ik niet in mijn kantoor testen dus ik moest 
met de antennes naar het platteland!  
Dat geld zeker voor de bekende Mini-Whip en de vergelijkbare klonen omdat bij deze antennes veel vermogen 

via de buitenmantel van de coax loopt en niet echt meer up-to-date zijn.  
Dat is een van de redenen dat we een extra radiaal aan de Boni-Whip bevestigden. 

Weg uit de stoornevel 
Oké, je gaat naar het platteland, zoekt een rustig plekje voor je antenne en rekent op een veel betere 

ontvangst. Maar dan blijkt dat niet zoveel uit te maken… Nadat we ook deze teleurstelling verwerkt hebben 
vragen we ons af hoe dit kan. 

Waarom?  
Omdat de coax kabel dwars door alle ruimtes loopt waar de interfererende elektrische apparatuur staat; dus 
niet minder storing bij ontvangst. De meeste radio amateurs gebruiken, net als ik... simpele RG58/U coax 

kabels en bij langere lengtes RG213/U, dat gebruiken we al generaties lang dus zal het wel goed zijn …………  

Coax kabel 
Als het gaat om demping en afscherming was RG58/U en RG213/U lange tijd heel acceptabel. Een prima 
oplossing tot ongeveer het jaar 2000 maar niet meer geschikt voor hedendaags gebruik. Een goede RG58/U 

kabel biedt maximaal 40dB afscherming, helaas is er ook kabel in de handel die (veel) slechter is. Helaas zijn 
storingen tegenwoordig veel sterker en maken ontvangst vaak onmogelijk. Ze openbaren zich niet altijd als 
krakende, ratelende of ploppende storing. In sommige omgevingen wordt een constante achtergrondstoring 
van -80dBm als normaal beschouwd en alleen de sterkste signalen komen daar nog door heen. 

Wat kunnen we eraan doen? 

Door gebruik te maken van hoge kwaliteit coax kabel kun je storing significant verminderen. In het begin was 
ik ook erg sceptisch en besteedde hier geen aandacht aan maar ik werd onverwacht met mijn neus op de feiten 
gedrukt. Tijdens de eerste tests van de MegaLoop ML052 gebruikte ik de RG58/U en een FM station werd 
ongehinderd ontvangen terwijl deze antenne een geïntegreerde FM band stop heeft!  
Ik stuurde het test model terug en in het laboratorium werd vastgesteld dat het stop filter daar perfect werkte; 
maar blijkbaar niet bij mij thuis. Ik kon immers nog steeds FM stations horen… Bij toeval merkte ik dat deze 

stations ook zonder de antenne werden ontvangen!  

Daarop installeerde ik 40 meter H155 kabel door het gebouw en Bingo! Geen FM stations meer! 

Je kunt het verschil tussen de kabels goed zien: 

Antenne opstelling van de auteur Schematische voorstelling van de woonomgeving van de auteur 

RG58/U in detail H155 in detail Hyperflex 5 in detail 

https://hamradioshop.net/en/Antennas/E-Feld-active-Antennas/Boni-Whip-Active-Antenna.html
https://hamradioshop.net/en/Antennas/H-Field-active-Loop-Antenna/MegaLoop-ML052-Activeloop.html


De buitenste koperlaag van de H155 is heel fijn geweven met veel meer draden en bedekt bijna 80% van de 
kabel. Daarbij ligt deze laag ook nog eens over een dubbele, samengestelde laag (aluminum-PET-aluminum). 

Dit PET vlies tussen de aluminium lagen voorkomt schade zelfs als er korte bochten worden gemaakt.  
Met deze eigenschappen biedt de H155 kabel een afscherming van 95 dB en dat is veel meer dan de RG58/U. 
Als dat nog niet genoeg is, of als je een meer flexibele kabel wilt beveel ik de Hyperflex 5 aan.  

De Hyperflex 5 heeft een 105dB afscherming! Ik gebruik deze zelf binnenhuis. 

Afgelopen herfst heb ik alle RG58/U kabel vervangen door de veel beter afgeschermde H155 coax kabel.  
Het verschil is duidelijk hoorbaar en kan ook gezien worden op de band. Nu heb ik veel minder storing en veel 
minder interferenties op de middengolf. 

Een bijkomend voordeel is dat de H155 / Hyperflex 5 ook nog eens veel minder demping heeft dan de RG58/U. 
Ik zou ook nog een dikkere kabel toegepast kunnen hebben om nog betere afscherming te krijgen. Maar in mijn 
locaties kunnen geen dikkere kabels worden gebruikt en ik wilde ook gebruik blijven maken van de bestaande 

gaten in de muur. De H155 van Belden en de Hyperflex 5 van Messi & Paoloni zijn slechts 5.4 mm dik; dat is 
maar 0.4mm meer dan RG58/U en deze kabels zijn heel flexibel. 

Aarde 
Als je lange kabels gebruikt dan kan een goede aardverbinding nuttig zijn. We bieden daarvoor grounding 
clamps voor de H155 en Hyperflex 5 aan. De klemmen bevestigen is echt niet moeilijk en vereist weinig 

inspanning. Als het enigszins mogelijk is moet de klem in de grond begraven worden zodat je een goede, 
natuurlijk coaxiale smoorspoel krijgt. Verder is het verstandig een metalen mast te te gebruiken en de kabel 
hier omheen te winden of door de mast te laten lopen.  

 
Conclusie 

Een goede ontvangstlocatie is niet meer voldoende; het “schone” signaal moet de ontvanger ook kunnen 
bereiken zonder storing. Daar heb je een goede coax kabel voor nodig met een uitstekende afscherming.  

We zijn zelf overtuigd van de kwaliteit van de H155 en de Hyperflexflex 5 dus we bieden deze originele kabel 
aan per meter of compleet met connectors in onze online shop.  
Voor meer informatie neem contact op via e-mail of telefoon +49 5052 6052. 

Blijf luisteren Dennis Walter. 

Spectrum met RG58/U Spectrum met H155 

Detailfoto van de grounding clamp voor H155 kabel Een rol H155 kabel, een prima kabel maar er is meer op de markt 

http://www.messi.it/
https://hamradioshop.net/en/Antennas/Antenna-Cables/Grounding-clamps-for-coax-cables-H-155-RG-58-Airborn-5-Kabel.html
https://hamradioshop.net/en/Antennas/Antenna-Cables/Grounding-clamps-for-coax-cables-H-155-RG-58-Airborn-5-Kabel.html
https://hamradioshop.net/en/Antennas/Antenna-Cables/
https://hamradioshop.net/en/Antennas/Antenna-Cables/
https://hamradioshop.net/
https://hamradioshop.net/en/contact/


 

 
Tabel voor UR en RG systemen voor coax kabel met afmetingen, impedantie, verlies en propagatie 
constante, etc voor de meest gebuikte types RF coax kabel. 

Uitgebreide coax Instructies: 
Coax feeder     Coax specifications overview     Coax impedance     Coax loss / attenuation     Coax power rating 
    Coax velocity factor     Coax environmental     Coax installation tips     Coax cable data      

Er zijn heel veel verschillende types coax kabel op de markt. Verschillende types 
hebben ook verschillende prestaties, specificaties en toepassingen. 

Die specificaties moeten natuurlijk worden meegewogen voor de toepassing en de 
omstandigheden.  

 
RG en UR coax kabel referenties 
In de loop van de tijd is er een standaardisatie tot stand gekomen zodat aan de hand van type aanduidingen de 
coax van verschillende fabrikanten kan worden herkend.   

In principe kennen we twee systemen voor RF kabels, één in het Verenigd Koninkrijk waarbij de nummers 
starten met UR. Het andere systeem wordt onderhouden in Amerika en deze type aanduiding begint met RG. 

 UK UR systeem voor coax kabel:  

Het UR systeem vastgesteld in het Vkis nog steeds veelgebruikt. UR staat voor UniRadio, en later kwam 
er nog de URM serie bij; UniRadio Metric.  

 USA RG systeem:    

De RG serie was oorspronkelijk bedoelt als aanduiding voor coax voor militair gebruik en werd afgeleid 
van RG (RG van Radio Guide) em 2 nummers. In sommige gevallen kwam daar nog de letter U bij om 
aan te geven dat de kabel geschikt was voor verschillende soorten gebruik. Deze types coax kabel 
werden allemaal opgenomen in het nu verouderde MIL-HDBK-216. Hoewel volledige MIL specificaties nu 
officieel worden gebruikt voor militair gebruik wordt de RG serie voor RF kabels nog steeds veelvuldig 

gebruikt en geaccepteerd. Wel is het zo dat de RG specificaties niet langer worden onderhouden dus er 
is geen garantie dat de exacte specificaties nog steeds kloppen.   

Coax kabel data overzicht 
In de tabel hieronder staan de gegevens van veelgebruikte soorten coax of coaxiale kabel, de modernere kabel 

typen als de air-cell, ecoflex H2000 etc. komen in deze tabel niet voor maar zijn zeer interessant als je bedenkt 
wat we in het artikel hiervoor gelezen hebben. 

Coax Cable Data RG en UR types 

Coax Type 
Characteristic Outside Velocity Atten Atten 

Comments 
impedance diameter factor @ 100 MHz @ 1000 MHz 

RG4 50.0 5.74 0.66     Braid shield 

RG5/U 52.5 8.4 0.66 1.0 3.8 Braid shield 

RG6A/U 75 8.4 0.66 1.0 3.7 Braid shield 

RG9/U 51.0 10.7 0.66 0.66 2.4 Braid shield 

RG10A/U 50 12.1 0.66 0.66 2.6 Braid shield 

RG11A/U 75 10.3 0.66 0.76 2.6 Braid shield 

RG12A/U 75 12.1 0.66 0.76 2.6 Braid shield 

RG20A/U 50 30.4 0.66 0.22 1.2   

RG22 95 10.7 0.66 0.75 1.5 Braid shield 

RG23 125 24.0 0.66 0.52 2.0 Braid shield 

RG24 125 25.5 0.66 0.52 2.0 Braid shield 

RG34 75 16.0 0.66 0.46 1.8 Braid shield 

RG58C/U 50 5.0 0.66 1.8 7.6 Braid shield 

RG59B/U 75 6.1 0.66 1.2 4.6 Braid shield 

RG62A/U 93 6.1 0.84 0.9 2.8 Braid shield 

RG63 125 10.3   0.6 2.1 Braid shield 

RG79 125 12.1   0.6 2.1 Braid shield 

RG108 78 6.0   1.1 3.8 Braid shield 

RG111 95 12.1   0.75 2.6 Braid shield 

Voorbeeld coax kabel 

RF COAX KABEL GEGEVENS: UR & RG TYPES  

Ingezonden door Paul PA2PWM 

https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/rf-coaxial-feeder-cable.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-specifications-parameters.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-characteristic-impedance.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-loss-attenuation.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-power-rating-specification.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-velocity-factor.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-environmental-moisture-sunlight.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/how-to-installation-coaxial-cable.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-data-parameters-rg-ur-types.php


RG114 185 10.3   1.1 3.8 Braid shield 

RG119 50 11.8   0.5 1.8 Braid shield 

RG120 50 13.3   0.5 1.8 Braid shield 

RG122 50 4.1   1.7 5.5 Braid shield 

RG213/U 50 10.3 0.66 0.62 2.6 Braid shield, polythene dielectric 

RG214/U 50 10.8 0.66 0.76 2.9 Double screened braid, silver plated copper wire 

RG223/U 50 5.5 0.66 1.58 5.4 Double screened braid shield 

UR43 / URM43 50 5 0.66 1.3 4.46 Plain copper wire braid 

UR57 / URM57 75 10.3 0.66 0.63 2.3 Similar to RG11A/U – plain copper wire braid. 

UR67 / URM67 50 10.3 0.66 0.66 2.52 Similar to RG213/U – plain copper wire braid 

UR74 / URM74 50 22.1 0.66 0.33 1.4 Plain copper wire braid 

UR76 / URM76 51 5 0.66 1.7 7.3 Similar to RG58C/U, plain copper wire braid 

UR77 75 22.1 0.66 0.33 1.4   

UR79 50 21.7 0.96 0.17 0.6   

UR90 75 6.1 0.66 1.2 4.1 Similar to RG59B/U 

URM91 50 11.0 0.66     Double plain copper wire braid 

Data for attenuation figures are typical figures and measured in dB / 10 metres. Dimensions in mm. 

 
Bron: Electronics-notes.com 

 

 

Vele luisteraars zijn er in geslaagd om de signalen waar te 
nemen van Alaska’s High Frequency Active Auroral 
Research Program (HAARP) in de vroege ochtend van 20 

februari. De HAARP opstelling is begonnen aan de eerste 
reeks wetenschappelijke onderzoeken sinds deze 18 
maanden geleden overgenomen werd door het Geofysisch 
instituut van de Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF). 

De assistent onderzoeksprofessor van de UAF Space 

Physics groep, Chris Fallen KL3WX, zei dat de Twitter en 
e-mail terugkoppeling naar aanleiding van de eerste test 

“fantastisch” was. Fallen zou de krachtige HAARP zenders 
nog een keer opstarten op 21 februari om 0300 UTC (Dat 
was dus vanmorgen 04:00 uur in Nederland) met een 

paar kleine aanpassingen in de instellingen.  

“Ik wijzig waarschijnlijk de frequentie naar 2.83 MHz en 
3.33 MHz, maar hoe dan ook wordt het 2.8-iets en 3.3-
iets,” vertelde hij aan de ARRL. 

Fallen begint en eindigt elk blok experimenten met een audio uitzending, waarbij hij AM draaggolven uitzendt 
op of rond 2.8 en 3.3 MHz, waarbij het resulterende gereflecteerde signaal — het “Luxemburg Effect” — een 
mengsel wordt van beide frequenties. Hij zond een simpel stukje muziek uit, lokaal gecomponeerd, speciaal om 
het Luxemburg effect te demonstreren. Fallen zegt dat hij rapporten van de eerste avond uitzenden heeft 

ontvangen vanuit Georgia, Michigan, British Columbia, Zuid Californië en Finland — naast nog een paar andere 
locaties. 

“Het CW kunstmatige noorderlicht experiment dat daarop volgt (afhankelijk van het weer) is 90 seconden aan, 
30 seconden uit, in deze volgorde: 2.80, 2.80, 2.82, 2.84 MHz,” zei Fallen. “De ionosfeer ziet er alle dagen brak 

uit, dus ik heb niet veel hoop dat de kunstmatige noorderlicht experimenten slagen.” 

Hij zegt dat zijn Twitter feed (@ctfallen) vol stond met “een hoop fantastische watervallen, video's en 
geluidsfragmenten van diverse amateurs en SWLers. Het is een behoorlijke gebeurtenis, eigenlijk.” 

Fallen stimuleert radio amateurs en SWLs om vast te leggen wat ze van het experiment waarnemen en dat te 
delen op social media of naar hem te e-mailen Voor meer informatie klik je hier. Bron: website PI4RAZ 

 

 

 

HAARP is gebouwd door de US Air Force en gebruikt tot augustus 2015, 
en werd 18 maanden geleden overgenomen werd door het Geofysisch 
instituut van de Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF).  
De installatie omvat 162.000m2 met antennes en een zeer krachtige 
verzameling HF zenders voor het verrichten van ionosferisch onderzoek. 

EERSTE HAARP UITZENDINGEN EEN SUCCES  

Vele luisteraars zijn er in geslaagd om de signalen waar te nemen van Alaska’s High Frequency Active Auroral 

Research Program 

https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/rf-feeders-transmission-lines/coaxial-cable-data-parameters-rg-ur-types.php
http://gi.alaska.edu/haarp-0
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4761&Itemid=43
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4761&Itemid=43
mailto:ctfallen@alaska.edu
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4761&Itemid=43
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4766&Itemid=43


 
 

Medford, Oregon.  

In dit dun bevolkte gebied in het westen van de Verenigde Staten bestaat een grote kans op 
aardbevingen.  
Niet zomaar een bevinkje, maar men is bang voor een grote aardbeving, de Cascadia Subduction 
quake. Volgens seismologen en geologen kan zo’n beving een kracht hebben van 9,0 of zwaarder.  

Hier het verhaal van Curt Hadley wonend in de Rogue 
Valley, Oregon. 
Om beter voorbereid te zijn op noodsituaties, verdiepte 
Hadley zich vijf jaar geleden in het radioamateurisme. 
Het fascineerde hem namelijk dat het met bescheiden 
middelen mogelijk is om contacten te leggen met 
andere radioamateurs.  

Een radioamateur is, zoals hij zegt, tijdens een 
rampsituatie vaak de enige die voor noodverbindingen 
kan zorgen. 

Aardbevingen, overstromingen, stormen en bosbranden 

kunnen andere vormen van communicatie onmogelijk 
maken. Noodverbindingen tussen hulpverleners via 
telefoon- en computerverbindingen kunnen plotseling 
niet meer werken door grote druk op systemen, 
onderbrekingen van de netspanning, schade aan de 
spannings- en communicatienetwerken of de grote 
afstand tot de slachtoffers. In onherbergzame gedeeltes 

van de Rogue Valley, waar veel bewoners geen 
netspanning hebben, is er soms ook geen of zeer slecht 
GSM bereik.  
In deze situaties is een radioamateur samen met zijn 
station het enige betrouwbare communicatiemiddel. 

Zo’n radioamateur station is makkelijk en relatief 
goedkoop op te zetten. Antennes voor een vaste 
opstelling en voor mobiel gebruik zijn makkelijk zelf te 

maken. Zeker voor enthousiaste amateurs. 

Wanneer je gebruik maakt van accu’s, een generator of 
zonnepanelen is het station op de meeste plekken 
inzetbaar. 

 

Curt Hadley is samen met nog zo’n 700 à 800 gelicenseerde radio amateurs in de Rogue Valley aangesloten bij 
de Jackson County Amateur Radio Emergency Services. Zij zorgen voor noodverbindingen tijdens rampen. 

Voor de noodzakelijke training wordt ook gezorgd. Met enkele 
andere vrijwilligers, is Hadley onlangs een cursus begonnen om 
aankomende radioamateurs op te leiden. Aansluitend aan deze 

cursus zullen de cursisten een federaal examen afleggen en 
kunnen na goed gevolg hiervan, deel gaan uitmaken van de 
Emergency Services. 

Hadley, voorlichter van de Cascade Area Radio Enthusiasts (CARE), 

vertelt dat zijn groep samenwerkt met twee regionale medische 
centra en de hulpteams van Jackson County, waar Medford onder 
valt.  

Er zijn nog veel meer clubs van radioamateurs in Oregon, maar 
CARE is echt gericht op noodverbindingen.  

Net zoals Stichting DARES dit doet in Nederland.  
Klik hier voor het originele artikel. Vertaling Kees PAØVDB 

 

 

RADIOAMATEURS VAN GROTE WAARDE BIJ EEN RAMP  

Een radioamateur is in een rampsituatie vaak de enige die voor noodverbindingen kan zorgen. 

 

Platen en breuklijnen in het westen van de Verenigde Staten 

Curt Hadley thuis in Rogue Valley achter zijn radiozender  

http://www.mailtribune.com/news/20170220/ham-radio-enthusiasts-on-air-in-times-of-disaster


 
 

Kleine niet commerciële advertenties. Advertenties worden maximaal drie opeenvolgende malen 

geplaatst, graag bericht als een advertentie verwijderd kan worden.  
Klik daarvoor, en om een advertentie op te geven hier. 

Wie helpt mij eraan? 
Packet modem  

Gezocht ter overname: PACKET 1k2/9k6 modem. Reacties graag naar: fredb1959@gmail.com 

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 €325.= Reageren via mail: pd7ron@veron.nl 

ERAAN & ERAF 

Kleine niet commerciële advertenties. Advertenties worden maximaal twee opeenvolgende malen geplaatst 
 

mailto:pa4wk@gmail.com
fredb1959@gmail.com
pa0vdb@xs4all.nl
http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/antennes-en-masten/m1133198052-vrijstaande-kantel-lier-kokermast.html?c=9b26ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618
pd7ron@veron.nl

