
 

  
Over deze nieuwsbrief 
Nieuws van het bestuur 
Nieuws uit de regio’s  
Verenigingen, overheid en regelgeving 

Repeater nieuws 
Nieuwtjes en wetenswaardigheden 
Emergency Communications 

Techniek en zelfbouw 
Agenda 
Ham-Radio video’s en YouTube kanalen 
Online bladen 

Uit de commerciële hoek 
Eraan & Eraf 
Tot besluit

 
 
 

 
 

Verschijning en kopij 

Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke maand, en 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 redactie@dares.nl uw bijdrage dient uiterlijk drie 
dagen voor de verschijningsdatum in ons bezit te 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 uit deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, daar waar het ons bekend is staat bij elk artikel de bron vermeld. 
 
DARES deelnemers  
De secretaris stuurt op of rond elke 1e en 15e van de maand een link naar alle deelnemers waardoor u de 
nieuwsbrief in PDF kunt downloaden en lezen. 

 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand onze nieuwsbrief te lezen?  

Dat kan door een mail te sturen naar redactie@dares.nl met in de onderwerpregel “aanmelden DARES 
nieuwsbrief” U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt downloaden.  
Wenst u onze nieuwsbrief niet langer meer te lezen? 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 
 
 
 

PI9D met landelijk net op 3.765MHz. 
Met ingang van zondag 7 januari 2018 is een proef gestart waarbij op elke eerste zondag van de maand een 80 
meter net vanuit het DLCC wordt georganiseerd. Tijden: 10:00 tot 11:00 uur lokale tijd. De frequentie is 3765 
kHz +/- QRM. Berichten, rapporten en reacties graag naar: pi9d@dares.nl   
Bij voldoende belangstelling zal dit initiatief voortgezet worden. Helaas voor de N amateurs is een landelijk net 
op 40m. in verband met de slechte propagatie op dit moment niet mogelijk. 
 

De niet helemaal gladjes verlopen 1e DARES ronde op zondag 7 jan. 2018.                   door Wim Visch PG9W 

Zo tussen kerst en nieuw jaar hadden we nog wat vrije dagen om de dipool voor 80 meter op te 
hangen, zie de blauwe pijlen op de foto. Nadat in september op het eerste buitenplatform op ca. 
80 meter hoogte en op het tweede platform ca.105 meter hoogte de hijstouwen waren 
aangebracht konden we naar hartenlust net zoveel draad antennes hijsen als we wilden en dat 
begon heel goed met een 40 meter vertical. Wow flinke signalen. 

Hierna de aandacht wat verlegt naar de opbouw van een 5 elements 3 banden beam op een mast 
bovenop de grote bunker. Door allerlei pech vlotte dit nog niet zo en hebben we dinsdag 2 jan de 
80 meter dipool opgehesen en uitgetest op ca 40 meter hoogte en opgehangen als inverted V. 

Met 200 W. uit de FT 2000 was het geweldig en in de vroege middag denderden de QSO’s eruit, rapporten van  
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OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

Wim PG9W 

mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl
file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dares.nl
mailto:pi9d@dares.nl


S 9+++ kwamen binnen uit half Europa en 
Nederland, de SWR 1:1.2 wow dat kon niet meer 

stuk. Iedereen blij naar huis en de meesten weer 
aan het werk.  
Nog even binnen het bestuur geappt en iedereen 
was blij natuurlijk. 

 
Woensdag en eigenlijk de rest van de week 
puinhoop weer en regen. Dat mocht niet baten 
want toen ik op het DLCC kwam stond en hing 
alles er nog, dus niets aan de hand .......dacht ik 
toen. 
Om even voor 10 uur de zaak opgestart en er 

was genoeg te horen, na mijn eerste oproep 
begon de tuner te draaien en kwam er nagenoeg 
geen vermogen uit de set en de PA stations die ik 
hoorde verdwenen in de QRM van naastliggende 
stations o.a. DL, G, ON en F. 
Er zat dus iets goed fout en metingen (Ohm's) 

gaven niets bijzonders aan, geen breuk of zo. Goede raad was duur en om de hele zaak te laten zakken nam 

teveel tijd in beslag. Later merkte ik dat de SWR varieerde het geen op een mogelijke breuk wees.  
Achteraf bleek dat de dipool niets mankeerde, maar dat de coax een slechte soldeerverbinding in de plug had, 
maar dat werd natuurlijk zoals altijd achteraf pas duidelijk. 
 
Toch heb ik nog verschillende verbindingen kunnen maken en ben ik gehoord in G land. Het was een leerzaam 
experiment en een foute QRG inschatting om op 3.765KHz te gaan zitten, ik hoorde daar wel 4 verschillende 

rondes. Het allerbelangrijkste leermoment, controleer op tijd of alles werkt, storm en regen met getrek aan de 
dipool en kabels, kan een hoop verprutsen en zorgen dat alles fout kan gaan. MURPHY?? 
 
Wim Visch PG9W operator PI9D DLCC  Oegstgeest. 
Van R10 is bericht ontvangen dat de uitzending van 7 januari in Noord-Holland ontvangen is. 
 
 

 
Dit keer geen EM-COMM meldingen, voor de meest actuele berichten klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 
 

 
R07 Gelderland Midden 

Jan Kanon PH3J is sinds kort de plaatsvervangende RC. van R07 geworden, hij zal RC. Roel Sijbrandi PE2CVF in 
regio Gelderland Midden ondersteunen, wij wensen hem veel succes. 
 
R25 Gooi en Flevoland 
Op zaterdag 26 mei van dit jaar gaan we als DARES weer deelnemen aan de veiligheidsdag in Almere. 
Wat hier onder beschreven staat zijn de ideeën tot nu toe, sommige dingen moeten nog definitief gestalte 
krijgen, dus hier en daar kunnen nog details veranderen 

 
Thema van dit jaar is: De Zuiderzeewet.  
Deze wet is 100 jaar geleden dus in 1918 aangenomen. 
Tevens is het ook het 50 jarig bestaan van Zuidelijk Flevoland (1968) 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland 
 
Voorbereiding 

Jan PA7O en ik PD7RON zijn 08-01-2018 bij de derde bijeenkomst aanwezig geweest om de indelingsplanning 

door te nemen. Jan heeft de laatste jaren de vergaderingen bijgewoond. Hij heeft mij gevraagd of ik dit van 
hem wil overnemen gezien zijn drukke bezigheden als secretaris van de stichting DARES. 
Ik heb daarop ja gezegd en ga dus de komende bijeenkomsten tot en met 26 mei bijwonen. 
Mochten jullie hierover vragen hebben mail of bel mij. En zeker ook als je ideeën hebt die we op 26 mei kunnen 
gebruiken of uitvoeren laat het dan weten. 

 
De locatie 
In het overleg van 08-01-2018 is de indeling besproken zodat we nu weten welke plaats aan ons is toegewezen 
Voor ons was in eerste instantie dezelfde plaats op het Forum bedacht die we ook in 2016 en 2017 hadden. We 
hebben aangegeven dat we deze plaats in verband met de in het verleden ondervonden storing en qua 
afstraling van het hoogfrequent niet zo geschikt vinden.  

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

De dipool voor 80meter als inverted V opgehangen 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
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De GGD die net als vorig jaar 
ook op het Forum staat gaf aan 

dat zij wat meer plaats nodig 
hebben. Zij willen graag onze 
ruimte erbij hebben. Dat kwam 
mooi uit, de organisatie had 

namelijk voor ons op de 
Esplanade nog een mooie 
ruimte beschikbaar.  
Hier hebben we ruimte genoeg 
voor twee tenten en mogen we 
ook een voertuig plaatsen. Dit is 
op het grote terrein waar ook de 

demonstraties plaats vinden. 
(zie afbeelding).   
Het mooie van deze plaats is dat 
we nu vrij zicht hebben over het 
weerwater. Qua storing denk ik 
dat het daar beter zal zijn maar 

dat zullen we moeten ervaren 

als we daar staan. Elektra is 
daar door de organisatie geregeld. Tenten, tafels en stoelen moeten we wel zelf regelen. 
Rode markering op de platte grond hier boven is de plaats van de vorige keer, blauw is de plek die nu aan ons 
is toegewezen. Een belangrijke actie is: hoe komen we aan twee tenten. Tenten met in ieder geval afsluitbare 
flappen zijn zeker nodig daar we meer in het openveld staan. Bij slecht weer en veel wind is een af te sluiten 
tent echt nodig op deze plek. Eén tent van 3 x 6 meter zal door R09 beschikbaar gesteld worden. 

Twee tenten (afhankelijk van het aantal deelnemers) zou mooi zijn zodat we dan van tent naar tent onze 
communicatie mogelijkheden kunnen demonstreren in Phone maar ook digitaal met b.v. nbems, RMS Express. 
Kijkers kunnen dan de directe werking ervan zien en het zelf proberen. Ook is het CW certificaat voor kinderen 
weer een leuk item. Als er nog meer ideeën zijn horen we die graag. 
Wat antennes betreft hebben we mogelijk meer ruimte. Misschien is het een optie om een NVIS antenne op te 
bouwen voor 40 en 80m. 
 

Deelnemers 
De deelnemerslijst aan de veiligheidsdag is er een die er wezen mag, Defensie, KMAR, Politie, Ambulance, 
Brandweer, ROC defensie opleiding, Koninklijke Marine, Reddingsbrigade, Rijkswaterstaat, Waterschap 
Zuiderzeeland, Rode kruis, DARES, Gemeente Almere, Handhaving, ANWB, VVN, PIT zullen te zien zijn. 

 
Demonstraties 

Er worden ook weer grote demonstraties gegeven door de verschillende diensten. 
De openingsdemonstratie vindt plaats om 13:00 uur. 
 
De Opening 
Dit betreft een bootje op het water waarop een explosie plaats vindt. Slachtoffers worden door brandweer en 
ambulance afgevoerd. Bij nader onderzoek door de politie blijkt het hier te gaan om een drugslab op het water. 
Alle handelingen en acties die er plaats vinden zullen worden begeleid door een voice-over. 

 
Verder zijn er drie demonstratie van politie, brandweer en ambulance waarbij een bevrijdingsactie na een 
ongeluk wordt gedemonstreerd. Deze zullen verdeeld over de dag drie keer worden uitgevoerd. 
Er is door ons nog aangegeven of ze willen kijken of wij ergens in een scenario passen. Men zou het meenemen 
maar men geeft aan dat dit moeilijk is daar je communicatie niet goed kan laten zien in dit scenario. 
 
Actiepunten 

Om bij de organisatie te kunnen aangeven met hoeveel deelnemers we komen willen we graag zo spoedig 

mogelijk weten wie er van ons op 26 mei zal deel nemen aan de veiligheidsdag in Almere. 
Er zal een aanmeldformulier worden gemaild die we dan graag zo spoedig mogelijk retour ontvangen. 
Er zijn nog een aantal punten die de aandacht verdienen, dit zijn: 

 Tenten, tafels en stoelen regelen. 
 Inventarisatie te gebruiken apparatuur en toebehoren. 

 Welke antennes hebben we tot onze beschikking. 
 Welke activiteiten of demonstraties laten we zien en/of horen. 

Ook andere ideeën zijn welkom. Ik zou zeggen op naar een nieuwe kans om DARES bij een groter publiek 
bekendheid te geven. Met daarbij ook een kans om jongeren enthousiast te maken voor onze mooie hobby. 
En nieuwe DARES leden werven voor regio 09 en 25 of andere regio’s is natuurlijk ook een mogelijkheid. 
Groeten, Jan PA7O en Ron PD7RON 

Platte grond van een deel van het terrein, DARES zal een plaats krijgen in de blauwe markering 



R08 Gelderland Zuid 
Zaterdag 13 oktober veiligheidsdag Culemborg. Meer informatie volgt. 

 
R25 en R09 DARES M-NL 
Dinsdagavond 23 januari is er een bijeenkomst in het DRCC Bunschoten, aanvang 19:30 uur.  
Kunt u niet aanwezig zijn, meldt u dan tijdig af bij uw RC's. 

 
 
 
Het roepletterbeleid is gewijzigd door het AT! 

Op de website van de VRZA staat het volgende te lezen:  
Uit het Amateur Overleg. We hebben er zo’n drie-en-een-half jaar op moeten 
wachten, maar nu is het eindelijk zover:  

Het roepletterbeleid is door het Agentschap Telecom gewijzigd en komt daarmee in 
overeenstemming met het voorstel dat de verenigingen VRZA en VERON in de zomer 
van 2014 hebben ingediend. Dat voorstel gold voor alle roepnamen in de reeks PAØ-
PH9 met uitzondering van speciale roepnamen, die tijdelijk door het Agentschap zijn 
uitgegeven ten behoeve van speciale gelegenheden.  
Deze roepnamen worden gekenmerkt door een 6 of meerdere cijfers in de prefix. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 
 Een roepnaam wordt slechts aan één persoon uitgegeven en gekoppeld. 
 Een roepnaam kan alleen opnieuw worden uitgegeven aan een persoon, die al eerder deze roepnaam 

toegewezen heeft gekregen. 
 Alleen niet eerder uitgegeven roepnamen kunnen worden aangevraagd. Hierdoor kunnen nu ook de nog 

niet uitgegeven roepnamen in de PAØ-reeks worden vrijgegeven. 

 
Meer informatie kun je vinden op de website van het Agentschap Telecom en hier vind u de brochure  
Identificatie radiostations. In deze bijlage tref je het voorstel aan, zoals dat door de VRZA en VERON bij het AT 
is ingediend. 
73, Ron Goossen PBØANL, voorzitter Commissie Machtigingszaken VRZA 
 
Waar blijft het verslag van het Amateur Overleg? 

Enkele oplettende leden vroegen mij waar het verslag van het onlangs 
gehouden 96e Amateur Overleg bleef. En terecht, want ik had moeten 
communiceren dat het 96e Amateur Overleg wegens gebrek aan tijd is 
afgebroken en een vervolg gaat krijgen op 31 januari a.s. Mijn excuses dat ik 

verzuimd heb dat te doen. De behandeling van de ingediende onderwerpen 
kostte meer tijd dan voorzien. Om nu in het laatste half uur de nog resterende 

onderwerpen niet de aandacht te geven die ze verdienen, is besloten een 
vervolgvergadering te plannen. 
Van het eerste deel is weliswaar een concept-verslag gemaakt en naar de verenigingen gestuurd, maar het 
uiteindelijk goedgekeurde (totale) verslag zal een aantal weken na 31 januari gaan verschijnen. 
Ron PBØANL, Voorzitter Commissie Machtigingszaken VRZA Bron: Website  VRZA 
 
Agentschap Telecom vernieuwt website  

Agentschap Telecom zal komende week haar website vernieuwen. Dat valt te lezen op de website van de 
toezichthouder. De nieuwe website moet informatie toegankelijker maken. Ook moet de website beter 
schaalbaar zijn, zodat deze op telefoons en tablets ook goed weergegeven gaat worden. 
Door de nieuwe website zal ook de linkstructuur veranderen. Snelkoppelingen onder de favorieten die 
rechtstreeks naar een sub-pagina gaan, bijvoorbeeld voor zendamateurs of de zendbeperking, moeten mogelijk 
aangepast worden. Bron: Hamnieuws 
 

Bureau Antenneplaatsing zoekt samenwerking   

Het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland (BOAN), dat in de jaren ’80 door Jan van Muijlwijk 
(PA3FXB) is opgericht zoekt samenwerking en heeft daartoe de besturen van de VERON en VRZA uitgenodigd 
om in gesprek te gaan. BOAN als dienstverlener heeft als doel om zendamateurs die problemen ondervinden bij 
het plaatsen van antennes te adviseren bij het vinden van passende oplossingen. BOAN streeft ernaar om in 
verschillende delen van het land iemand beschikbaar te hebben die ook kan assisteren op dit gebied. 

 
BOAN heeft eerder succesvol samengewerkt met DKARS en instanties om de voorlichting op het gebied van 
antenneplaatsing te verbeteren, zoals een factsheet voor woningcorporaties waarin de uitgangspunten voor een 
gedegen corporatiebesluit worden beschreven. Een van de mensen achter BOAN is Jan van Muijlwijk, die in het 
verleden door de VERON is uitgeroepen tot ‘Amateur van het jaar’. Jan heeft tientallen zendamateurs geholpen 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
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https://www.hamnieuws.nl/hulp-bij-antenneplaatsing-aedes-antenne-factsheet/
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2018/01/ao1kopie.jpg


met antenneplaatsing problematiek.  De bestaande verenigingen missen dergelijke dienstverlening ondanks 
hier wel een behoorlijke vraag naar is. Het zou een zeer goede aanvulling zijn voor de Nederlandse amateurs. 

“Maar het succes van BOAN haalt ons in. Succes trekt succes aan en het aantal aanvragen voor de gratis BOAN 
dienstverlening groeit. Blijkbaar is er een toenemende vraag van radioamateurs naar deze vorm van 
dienstverlening. Tot dusver zijn we er helaas niet in geslaagd om in verschillende delen van het land iemand 
beschikbaar te hebben die kan assisteren op dit gebied.”, laat DKARS-secretaris Peter de Graaf (PJ4NX) weten. 

“We willen om die reden in gesprek met de (hoofd-)besturen van de amateurverenigingen om het adviseren 
van zendamateurs bij antenneplaatsing te kunnen blijven leveren door samen de schouders onder één landelijk 
BOAN te zetten, dit gesteund door alle radioclubs en voor alle zendamateurs.” 
 

Meer zendamateurs in 2017   
Er zijn meer geregistreerde zendamateurs in 2017. Dit blijkt uit een analyse 
van de roepletterlijst van Agentschap Telecom. Het jaar 2017 werd afgesloten 

met 12426 registraties (excl. PI-stations). Een jaar eerder waren dit er nog 
12381. Een toename van 45. Als we de cijfers vergelijken met het aantal 
registraties van drie jaar geleden (13768), toen de registratiekosten weer 
ingevoerd werden dan is de afname 1323 registraties. 
 

De daling van drie jaar geleden werd veroorzaakt doordat weer betaald moet worden voor een registratie.  

Dit leidde tot veel (vrijwillig) doorgehaalde registraties. Het betrof hier voornamelijk niet actieve zendamateurs. 

 
Als we kijken naar het aantal kandidaten dat jaarlijks deelneemt aan de examens van Stichting Radio Examens 
(SRE), dan zien we een heel ander beeld: de belangstelling voor de hobby lijkt juist toe te nemen.  
Het aantal actieve zendamateurs blijft gelijk of neemt zelfs toe. Bron: Hamnieuws  
Op het laatst gehouden examen Amersfoort verschenen voor het F-examen 27 deelnemers, van hen zijn er 
14 voorlopig geslaagd (51,8 %). Voor het N-examen verschenen 28 deelnemers, van hen zijn er 22 voorlopig 

geslaagd (78,6 %). Alle geslaagden van harte gefeliciteerd, voor de anderen, ‘de aanhouder wint’. 
 
 
 
PI1ZHM QRT  
Sinds 3 januari 2018 is de Brandmeister DMR repeater PI1ZHM Zelhem QRT. PI1ZHM was één van de eerste 
DMR repeaters die onair was in Nederland maar in verband met een verhuizing van de beheerder (Henry 

PA3ANB) en hij op zijn nieuwe QTH geen nieuwe mast mag plaatsen gaat na vier jaar trouwe dienst PI1ZHM uit 
de lucht. De repeaters in Arnhem, Groenlo en Apeldoorn nemen de dekking grotendeels over. Bron: Hamnieuws 
 

WSPR baken onderweg naar Antarctica  

Er wordt een WSPR-baken geplaatst op Antarctica, een continent wat toch 
bij velen tot de verbeelding spreekt. Het baken is een samenwerking 

tussen de universiteiten in München en Bremen en de DARC.  
Het baken wordt geplaatst bij het Duitse onderzoeksstation Neumayer III 
en zal uitzenden met een vermogen van 5 Watt op de banden van 160-
meter tot 6-meter. Naast de zender zal ook een ontvanger geplaatst 
worden. Een klein probleem is de bandbreedte naar het internet toe, maar 
er is voldoende aanwezig om 700 spots per uur te kunnen verwerken. 
Bron: Hamnieuws 

 
 

 
België stopt telegram dienst 
In België kan men na eind december 2017 geen telegram meer sturen.  
Na meer dan 170 jaar stopt telecombedrijf Proximus definitief met deze dienst. 
 
Lange tijd was een telegram de snelste methode om bijvoorbeeld een geboorte 

of overlijden aan te kondigen. Door de opkomst van elektronische 
communicatiemiddelen zoals de telefoon, fax, sms, e-mail en meest recent 
WhatsApp werden er steeds minder telegrammen verstuurd.  

 
Hoe werkt het? 
Een telegram is een geschreven bericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verstuurd. Vroeger 
ging dat per telegraaf. Via een draadsysteem tussen zender en ontvanger werd elektrische stroom in een 

bepaald patroon onderbroken en weer werd ingeschakeld. Zo ontstond een code die werd overgeseind, zoals 
morse. Aan de kant van de ontvanger werd die code weer ontcijferd, op schrift gesteld en bezorgd aan de 
geadresseerde. Omdat per woord moest worden betaald was de tekst meestal kort en duidelijk. 
 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Telegrafist met morse sleutel 

   REPEATER NIEUWS 
 

https://radio-examen.nl/?page_id=24
https://www.hamnieuws.nl/meer-zendamateurs-in-2017/
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https://www.hamnieuws.nl/wspr-baken-onderweg-naar-antarctica/


Telegrammen worden vaak geassocieerd met het woord STOP. Dat woord werd vooral in Engelssprekende 
landen gebruikt voor de punt. 

 
Begin jaren 80 werden in België per jaar nog zo'n anderhalf miljoen telegrammen verstuurd en verzonden, 
maar begin 2010 waren dat er nauwelijks nog 50.000. Dit jaar werden er door Proximus nog zo'n 8000 
telegrammen verstuurd en ontvangen. 

 
Het allerlaatste telegram werd 29 dec. om 21.29 uur verstuurd door de Belgische minister van Telecom. 
"Gelukkig nieuwjaar, bonne année 2018! Met dit laatste telegram komt een einde aan een tijdperk.  
Bedankt Proximus", zo luidde het bericht. 
 
Indruk maken 
Ook in Nederland dreigde de telegramdienst te verdwijnen. KPN wilde er in 2001 van af omdat het niet 

kostendekkend meer was. Dagelijks werden nog maar zo'n 150 telegrammen verstuurd, vier jaar eerder waren 
dat er nog 550. 
Het Groningse bedrijf Unitel zag er nog wel brood in en nam de dienst in augustus 2001 over.  
Het bedrijf verstuurt nog steeds tienduizenden telegrammen per maand, zegt de directeur. "Mensen versturen 
telegrammen vanwege de impact die ze hebben. “Op je trouwdag ontvang je honderden kaarten, maar het 
maakt veel meer indruk als er iemand voor je neus staat met een telegram." 

 

Beroemdste telegram 
Het beroemdste telegram is waarschijnlijk wel het Zimmermanntelegram.  Dat bericht werd in 1917 door de 
Duitse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Zimmermann dubbelgecodeerd verstuurd naar de Duitse gezant 
in Mexico-Stad. De Britten wisten het bericht te onderscheppen en ontcijferden het bericht, dat neerkwam op 
een aanbod aan Mexico om de Duitse zijde te kiezen in ruil voor verloren delen van Texas, New-Mexico en   
Arizona.  

Het was voor de Amerikaanse president Wilson reden om de Duitse keizer de oorlog te verklaren. Bron: NOS 
 
Grotere indoor- en outdoor dekking voor DAB+ netwerk   

Het DAB+ netwerk van de commerciële landelijke radiostations, verenigd in de Vereniging 
Commerciële Radio (VCR), is uitgebreid naar een dekking van zo’n 97%.  
Broadcast Partners heeft het zendernetwerk, in opdracht van de stations, uitgebreid met 
meer en sterkere zenders in het netwerk. In VCR zijn Radio 538, Veronica, Sky Radio, 

Radio 10, Qmusic, Sublime FM, 100%NL, BNR Nieuwsradio en SLAM! verenigd. De netwerkuitbreiding zorgt niet 

alleen voor een grotere dekking, maar tevens voor een betere binnenhuisontvangst.  
 
Adviesraad kabinet: verbod op onveilige 'slimme' apparaten                                   ingezonden door Gert PA1VW 

Het kabinet moet onderzoeken of onveilige internet of things- 
apparaten geweerd kunnen worden van de markt.  
Daarvoor pleit de Cyber Security Raad, een adviesorgaan van het 

kabinet. In die raad zitten mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap 
en de overheid. 
 
Steeds meer apparaten krijgen een internetaansluiting: van webcams 
en thermostaten tot koelkasten. Dat is niet altijd veilig. Vorige week 

meldden beveiligingsonderzoekers al aan de NOS dat hackers binnen enkele minuten in je onveilige apparaat 
kunnen zitten. 

 
Onveilige slimme apparaten kunnen je privacy schaden als kwaadwillenden kunnen meekijken met je webcam. 
Ook kunnen slimme apparaten worden gekaapt door netwerken van criminelen, die bijvoorbeeld je thermostaat 
gebruiken om digitale aanvallen uit te voeren. 
 
Nauwelijks te zien 

Voor consumenten is nauwelijks te zien welke apparaten veilig zijn en welke onveilig. Daarom moeten er regels 

komen om apparaten veiliger te maken, en mogelijk zelfs onveilige apparaten te weren van de Europese markt, 
vindt het orgaan. 
 
"Je zou dat bijvoorbeeld kunnen onderbrengen in het CE-keurmerk, dat producten nu ook al moeten hebben", 
zegt hoogleraar ict-beveiliging Michel van Eeten, die lid is van de Cyber Security Raad. "Daarmee weren we ook 
brandgevaarlijke apparaten." Verder moeten slimme apparaten tijdig worden voorzien van updates om 

beveiligingslekken te verhelpen. Ook moet een apparaat blijven werken als de koper ervoor kiest om het niet 
aan te sluiten op internet. 
 
Stickers 
Bovendien moet voor consumenten duidelijker worden hoe veilig een apparaat is, aldus de adviesraad.  

https://nos.nl/artikel/2209804-belgie-stopt-met-telegrammen-stop.html


Zo zou er bijvoorbeeld een sticker op moeten komen waarop wordt vermeld hoe goed het apparaat is beveiligd 
en hoe lang het updates voor lekken krijgt. Als er toch problemen ontstaan doordat een fabrikant zijn zaakjes 

niet op orde heeft, moet hij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de economische schade, aldus het 
adviesorgaan. "En op de korte termijn zou je een database met onveilige apparaten kunnen aanleggen.  
Dan pak je bedrijven aan middels naming and shaming", zegt Van Eeten.  
 

Eerder kondigde het kabinet al aan met maatregelen te willen komen om slimme apparaten veiliger te maken, 
en fabrikanten aansprakelijk te stellen voor schade. Bron: NOS 
 
 
 
Zelfbouw Doppler Peiler van PDØG                                                       van de website van het Radio Clubhuis Bunschoten 

Gerton (PDØG) is al een tijdje bezig om een ‘peildoos’ op basis van PA8W’s RDF41 variant te bouwen en heeft 
de bouwvorderingen van zijn project heel mooi in beeld vastgelegd. Zeker de moeite waard om te bekijken. 
De bouwfoto’s van de peildoos vind u hier De bouwfoto’s van de antenne vind u hier 

 
Reparatieverslag System Fusion repeater PI1NOS                                                  van de website van Hobbyscoop 

Aangezien repeaters van dit type ook in de regio’s in gebruik zijn en hij opgebouwd is uit twee gangbare sets, 
de FTM400 van Yeasu, leek het de redactie zinnig om het reparatie verslag onverkort over te nemen.  

Er kan op de foto’s geklikt worden voor een vergroting. We laten de crew van Hobbyscoop aan het woord. 
 

Dit keer een licht verteerbaar verhaaltje over reparatie van onze DR-1x repeater van Yaesu die bij Hobbyscoop 
in gebruik is voor PI1NOS.  
Enkele weken geleden kwamen we tot het inzicht dat de repeater opeens niet meer te benaderen was, zowel 
via het RF pad maar ook via onze remote control gaf de repeater niet thuis.  
Ter plaatse bleek de 15A zekering defect en ook bij wisselen ging het meteen mis, die was dus duidelijk defect. 
 

Het defect…. 
We waren ter plaatse op een dinsdag en omdat het dan clubavond is in ’t 
Gooi hebben we de repeater ter plaatse maar op de pijnbank gelegd. De 
DR-1x repeater is in feite niets meer dan twee Yaesu FTM400 
transceivers in een aangepaste versie die samen met enige 
besturingslogica in een 19 Inch behuizing zijn geplaatst. De zender is 
voorzien van een extra koelblok die met behulp van een siliconen warmte 

geleidingsstrip bovenop de oorspronkelijke koeling is geplakt. Een blik in 
de kast in een eerder stadium heeft ons al meerdere keren achter onze 

oren doen krabben; Yaesu heeft gepoogd een “windtunnel” te creeren 
met behulp van een tweetal ventilatoren om de boel lekker koel te 
houden, echter, de uitvoering kent duidelijk zijn beperkingen, dat is 
helaas ook gebleken. 
 

Voordat PI1NOS in haar huidige hoedanigheid in gebruik werd genomen is contact 
geweest met de bekende reparateur van radio apparatuur voor zendamateurs, 
PAØLMD (Leo Duursma). Van de Radioamateurshop. Omdat we al verschillende 
signalen binnen kregen van andere DR-1x gebruikers dat ze snel defect raken, 

hebben wij hem gevraagd of dit probleem bekend is. Leo wist te melden dat Yaesu voor deze setup een 
modificatie heeft voorgeschreven in de vorm van een gewijzigd zenderchassis. Het oorspronkelijke chassis was 

geheel gesloten waardoor er geen luchtstroom over de PCB kon stromen. Bij 50 Watt zendvermogen op UHF 
worden bepaalde componenten behoorlijk warm waardoor er zelfs PCB’s waren die geheel zwartgeblakerd 
waren, dat willen we bij Hobbyscoop natuurlijk liever niet.  
De nieuwe behuizing is via Leo besteld voor al onze fusion repeaters en zo is de boel in gebruik genomen. 
 
Nu de repeater alsnog defect geraakt is ligt de verdenking eigenlijk onmiddelijk in de eindversterker. Om dit te 
testen is de drain van de eindfet (een Mitsubischi RD70-HUF2) losgenomen. De dynamische kortsluiting is 

daarmee plotseling opgeheven, duidelijk een defecte eindfet. De grote vraag is echter waarom deze FET defect 
is geraakt in de gegeven omstandigheid. Het typische uitgangsvermogen van deze FET bedraag maar liefst 75 
Watt op UHF; de 50 Watt van de DR-1x / FTM400 mag dus eigenlijk geen probleem zijn. Tijd om een beetje te 
rekenen 
 
Een paar sommetjes. 
Mitsubishi specificeert een drain efficiency van 64% op 530MHz. De datasheet vertelt echter dat op 450MHz bij 

50Watt uitgangsvermogen een efficiency bereikt wordt van een krappe 53%. Dit is een prima getal om mee te 
rekenen. Bij 50 Watt uitgangsvermogen is het totale opgenomen vermogen in theorie dan omstreeks 95 Watt; 
er wordt dan 45 Watt in warmte omgezet. De opgenomen stroom door de eindfet zou in dat geval zo’n 7A 
moeten bedragen. Bij metingen kwamen we echter op een stroom van ruim 8,5A, wat betekent dat bij 50 Watt 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

Een minder fortuinlijke DR-1x. De print van die 
van ons was gelukkig nog okee… 

 

https://nos.nl/artikel/2211462-adviesraad-kabinet-verbod-op-onveilige-slimme-apparaten.html
https://radiodirectionfinding.wordpress.com/rdf41/
https://photos.app.goo.gl/9de8QE934lB3zKi72
https://photos.app.goo.gl/tlRrxgWgVqOX8hcZ2
http://radioamateurshop.nl/
https://www.hobbyscoop.nl/wp-content/uploads/2018/01/dr-1x-uitgefikt.jpg


uit zo’n 115Watt gedissipeerd wordt, dat is beduidend meer warmte dan we 
verwachtten, namelijk 65 Watt warmte. De hogere stroom laat zich wel goed 

verklaren: Yaesu heeft met de FTM400 en DR-1x beoogd om een dualband 
transceiver te bouwen die voor beide frequentiebereiken met één enkele fet uit 
de voeten kan.  
De RD70-HUF2 leent zich prima voor dit doel. In design moeten dan wel 

compromissen gesloten worden. 
De drain uitgangsimpedantie op 450MHz (die nemen we als uitgangspunt) 
bedraagt namelijk 0,87+J1,0 Ohm terwijl dit op VHF omstreeks 4,9+J1,6 Ohm 
is. Dat betekent dat er, zonder een grote reeks omschakelbare componenten 
voor VHF en UHF in te plakken, ergens moet worden beknibbeld. In feite hoeft 

dit geen probleem te zijn, zolang er maar voldoende voorzieningen zijn om de overtollige warmte op een 
adequate wijze af te voeren, en daar zit hem bij deze transceivers nou net het probleem. Van Leo vernamen we 

al dat er regelmatig FTM400’s ter reparatie worden aangeboden, vooral als deze op hoog vermogen worden 
gebruikt.  
Nu is een FTM400 bedoeld voor thuisgebruik, daar wordt doorgaans niet enorm langdurig op hoog vermogen 
gezonden. Een repeater moet wat ons betreft wel op vol vermogen kunnen zenden bij een duty cycle van 
100%. De modificatie van Yaesu blijkt dus niet afdoende. 
 

Koelprincipes. 

Ik heb even overwogen om het compromis te ondervangen door de transceiver voor de UHF kant te 
optimaliseren. Uiteindelijk is besloten om dit niet te doen omdat de set dan enerzijds niet meer op 2 meter te 
gebruiken is maar tegelijk is er ook de gedachte dat, ondanks een mindere efficiency, een optimaal 
koelsysteem moet bestaan. Dit (b)lijkt duidelijk niet het geval.  
Ondertussen is bij Leo Duursma een nieuwe RD70-HUF2 besteld die rechtstreeks bij Yaesu vandaan komt en in 
de voorbereiding van de reparatie is de koeling uitgebreid geëvalueerd. 

 
Bij moderne FETs (zowel LDMOS en gewone MOSFETS) wordt op een 
relatief kleine dye (het plakje silicium) een behoorlijke hoeveelheid 
energie omgezet. De junction temperatuur, dat is de temperatuur die het 
silicium van de FET kan bereiken, ligt per definitie een stuk boven de 
temperatuur die de behuizing van de FET kan bereiken, maar is wel aan 
maxima gebonden om de FET heel te houden. Daarom is het zaak dat de 

opgewekte warmte die via de behuizing naar het koelblok gaat op een 

optimale wijze wordt afgevoerd. Oudere FETs, die groter waren en niet 

de enorme vermogens konden opwekken die we vandaag de dag zien, 
werden rechtstreeks op een aluminium koelprofiel geplaatst, meestal met een beetje warmtegeleidingspasta. 

Bij de moderne fets zoals de RD70-HUF2 is het oppervlak van de FET nogal klein. Om deze reden wordt 
vandaag de dag veel gebruik gemaakt van koper. De warmtegeleidingscoëfficiënt (3x woordwaarde in Scrabble) 
van koper ligt namelijk bijna twee keer zo hoog als bij Aluminium het geval is. Nu is koper kostbaar en wordt 
over het algemeen gekozen voor een klein koperen blokje om de directe warmte van de FET snel te verdelen. 
Dit koperen blokje, met een oppervlak dat aanzienlijk groter is dan de FET zelf, wordt voorts weer op een 

aluminium koelblok gemonteerd. Op die manier kan de FET zijn warmte afdragen zonder een kritische 
temperatuur te bereiken. 
 

Als we de FTM400 / DR-1x onder de 
loupe nemen dan vallen onmiddellijk 
enkele zaken op: 

1- Er wordt inderdaad gebruik 
gemaakt van een stripje koper, 
echter, dit is even groot als de FET 
zelf. 
2- Het chassis van gietaluminium is 
op de plek waar de FET is 

gemonteerd niet mooi glad maar 

een beetje ruw. 
 
Feitelijk heeft het koperen stripje 
geen enkele meerwaarde, immers, 

door deze tussen de FET en het aluminium chassis te plaatsen kan warmte niet beter verdeeld worden door het 
gelijke oppervlak.  
Sterker nog, het koperen stripje heeft in dat geval een nadeel, want in plaats van één contactpunt tussen FET 

en koelprofiel zijn er nu twee, namelijk aan beide zijden van het koper. In alle gevallen is er dus een 
contactweerstand die zo klein mogelijk moet zijn, maar verwaarloosbaar is die niet. Zo dicht bij de FET is dit 

Afb.3 Een klein fetje, die RD70-HUF2 

 

De door Rene PE9RX van massief koper gemaakte 
heatspreader ziet er een stuk beter uit 

Het oorspronkelijke koperen stripje, even groot als 
de FET 

https://www.hobbyscoop.nl/wp-content/uploads/2018/01/20180104_183811.jpg
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kritisch! Enig positief effect kan weliswaar verkregen worden door gebruik te maken van 
warmtegeleidingspasta, maar ook dit is niet ideaal.  

In dit geval is de functie ervan wel erg belangrijk door het relatief ruwe oppervlak van het FTM400 chassis. 
De RD70-HUF2 FET heeft een thermische weerstand tussen de dye en de behuizing (Rth-J-C / Resistance 
Thermal from Junction to Case) van 0,5 graad per Watt. Anders gezegd, bij iedere Watt die omgezet wordt in 
warmte stijgt de temperatuur van het silicium een halve graad. Bij een ideale koeling (die nooit bereikbaar is) 

neemt de temperatuur van de FET in ons voorbeeld van hierboven dus zo’n 32,5 graad toe. 
Helaas zijn we tot het inzicht gekomen dat de FET dermate heet geworden is dat de soldeerlippen aan de drain 
(de uitgang) boven het smeltpunt van de soldeertemperatuur gekomen zijn, dus in ieder geval meer dan 
omstreeks 227 graden, dat is fors. Met de koeling is dus iets niet zoals dit zou moeten zijn. 
 
Modificeren. 
Hoe is dit nu te verbeteren? De set repareren en weer op dezelfde manier in gebruik nemen is geen optie, al 

helemaal niet voor een repeater.  
Daarom hebben we de volgende drie wijzigingen voorzien: 
1- Aanbrengen van een betere koperen heatspreader om de temperatuur van de FET ver omlaag te brengen. 
2- Glad polijsten of frezen van het chassis voor optimaal contact oppervlak met het koper. 
3- Optimaliseren van de airflow. 
 

Heatspreader 

Punt 1 en 2 brengen de grootste uitdaging. Wanneer je het chassis bekijkt dan valt onmiddellijk op dat deze 
zodanig ontworpen is dat de diverse vlakken op verschillende hoogtes liggen. Dat maakt het maken van een 
alternatief niet eenvoudig. Daarnaast is de ruimte voor zo’n blok heel beperkt want ook aan de onderkant van 
de print bevinden zich onderdelen. Na wat passen en meten kwamen we tot het inzicht dat een heatspreader 
gemaakt kon worden die ongeveer 2,5x de oppervlakte van de FET bedroeg. Dit is nog steeds niet ideaal maar 
een snelle berekening leert dat de junction temperatuur van de FET hiermee met zo’n 40 - 45 graden lager zal 

worden, dat is zeer de moeite waard. 
 

De heatspreader is gemaakt door René (PE9RX) die erg creatief blijkt op de freesbank. Het koperen blokje is 
weliswaar niet zo groot, maar het zal duidelijk zijn dat het een zeer bewerkelijk proces is. De onderzijde van 
het koper is geheel vlak, zo dat ook het chassis moet worden aangepast. Hiertoe is een vlakke frees gebruik 

waarmee een glad oppervlak is gecreëerd op een zodanige manier dat het koperen blokje er exact in past. 
Bijkomend voordeel van de toegepaste heatspreader is dat deze tegelijk ook een goede contactering brengt 
met de PCB aan de zijde van de drain. In de eerste foto uit dit artikel is te zien dat dit deel van de print een 
enorme warmte kan ontwikkelen. De ventilator opening lost dit al op, maar door deze extra koeling blijft de 
temperatuur beduidend beter binnen de grenzen.  
 
Dan nog het derde punt, de airflow. Hier bij is ons, bij de terugplaatsing van de repeater, iets vreemds 

opgevallen: Wij gebruiken met PI1NOS een voedingsbron van Delta Elektronica, de bekende 
kwaliteitsleverancier uit Zierikzee. De gebruikte voeding levert 12 volt maximaal bij voldoende stroom. Bij het 

inschakelen van de repeater viel onmiddellijk op dat de chassisfan die achter in de repeater is geplaatst niet 
ging draaien. Tot op dat moment waren wij in de veronderstelling dat deze fan eigenlijk altijd op een constante 
snelheid werkte. We hebben de repeater daarom nog een keer op de testbank gezet en merkten dat bij 
ongeveer 12,2 Volt opeens wel beweging in de ventilator kwam. Enkele experimenten wezen een nogal 
onverklaarbaar gedrag van de fan uit; soms draait deze snel en soms langzaam zonder een hiervoor 

reproduceerbare reden. Dit hebben we opgevangen door gebruik te maken van een andere (overigens ook een 
Delta) voeding die wel de gewone 13,8Volt levert. 
 
Een tweede wijziging die we hebben aangebracht is het omkeren van de airflow. In de oorspronkelijke situatie 
wordt lucht aan de zijkant van de repeater aangezogen, gaat door de hele kast heen en voorts door de 
zendermodule  via de achterzijde, waar zich de chassisfan bevind, naar buiten. Door dit om te keren komt de 

Het gedeelte van het chassis waar de 
heatspreader moest komen was alles behalve vlak 

Dit werd met behulp van een freesbank door René 
PE9RX snel en vakkundig aangepast 

Het was een tijdrovend en precies klusje maar de 
nieuwe heatspreader past precies op het chassis  
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koele lucht, zonder verwarmende effecten van andere elektronica, 
direct bij de zender terecht. Een tweede fan is aan de andere zijde 

van de zender geplaatst, kennelijk met de bedoeling om de flow 
verder te vergroten. Een deel van de lucht gaat daarbij door de set 
heen om de PCB koel te houden, al is dit maar een klein deeltje. 
Zelf hadden wij, gezien de tunnelconstructie, onze bedenkingen 

hierbij. Bij de oorspronkelijke FTM400 is een fan achterop de 
transceiver geplaatst en ook de DR-1x biedt deze mogelijkheid 
doordat het chassis dezelfde is.  
Verschil is echter dat de DR-1x niet van zo’n fan gebruik maakt. 
Zelf hadden we de wens om zoveel mogelijk lucht door de set heen 

te blazen en niet alleen maar over de buitenkant. Daarom is besloten om een derde fan te plaatsen die 
achterop het chassis te vinden is. Nu was er toevallig een zeer krachtige fan beschikbaar die normaal 

gesproken toegepast wordt in (1HE) servers. Dit zijn doorgaans twee fans achter elkaar die in tegengestelde 
richting draaien voor nóg meer koeling, maar in de DR-1x hebben we deze in tweeën gedeeld omdat nog meer 
wind niet nodig leek. Wel is daarmee zeker gesteld dat het lekker koel blijft aan de binnenkant van de zender 
waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. 
 

Testen en de praktijk. 

Een eerste test leerde dat de zender in ieder geval weer conform 

specificaties functioneert. De vermogens in L / M / H stand 
bedroegen keurig 5 / 25 en 50 Watt.  
Eerst zijn testen gedaan met een infrarood temperatuurmeter 
zonder verdere geforceerde koeling toe te passen. We wilden 
immers graag weten of de warmte van de fet netjes op het chassis 
werd overgebracht. In het verleden kwam de temperatuur van het 

kale chassis niet verder dan zo’n 45 graden, wat gezien de 
gedissipeerde energie natuurlijk niet in orde is. Na zo’n 3 minuten 
zenden was de temperatuur van het kale koelblok opgelopen tot 67 

graden, een forse verhoging ten aanzien van de oorspronkelijke situatie. Helaas ontbreken ons de thermische 
specificaties van het chassis en met het extra koelprofiel is het al helemaal lastig om hiervan een beeld te 
krijgen. Feit is wel dat met toevoeging van het extra profiel de temperatuur zo’n 8 graden lager blijft in 
ongeforceerde toestand. 

 
Tenslotte is de repeater weer samengebouwd en de geforceerde koeling 
weer in gebruik genomen, inclusief de extra fan. Overigens, de chassisfan 
draait dus altijd, maar de interne fans worden gestuurd vanuit de zender 

op basis van temperatuur. Na zo’n 20 seconden zenden schakelen deze in 
en afhankelijk van de bereikte temperatuur nabij de fet blijft e.e.a. 

nadraaien.  
Het goede nieuws is dat we tot het inzicht gekomen zijn dat de repeater 
een beduidend lagere werktemperatuur kent op hoog vermogen. 
Waar de draintemperatuur in het verleden de 227 Graden overschreden 
heeft blijkt uit de infrarood metingen dat deze nu niet meer hoger wordt 
dan 68 graden bij gebruikmaking van geforceerde koeling.  
De temperatuur van de fet zelf is ruim 40 graden lager dan voorheen, al 

is dit feitelijk minder belangrijk. De fet is vermoedelijk defect geraakt 
door de zeer hoge junctiontemperatuur veroorzaakt door een gebrekkige koeling. Het lijkt er vooralsnog op dat 
de drain temperatuur omstreeks 150 graden lager ligt. 
 
Conclusie. 
Tja, we waren eigenlijk al niet zo weg van het hele DR-1x en system fusion concept van Yaesu. In het verleden 
hebben we forse problemen gehad met de Wires-X software en DR-1x firmware en zelfs in de huidige versie 

(1.10Q) ontdekken we nog problemen. Dit uit zich vooral in lokale bediening en is daarom gelukkig van minder 

groot belang maar ook heeft PI1NOS zich toch in enkele maanden tijd een keer of vijf “opgehangen” waarna 
een hard-reset noodzakelijk was. Gelukkig kunnen we dit op afstand. 
 
Daarna kwamen de verhalen over “uitgebrande repeaters” zoals uit de eerste foto blijkt. De aanbevolen 
modificatie van Yaesu blijkt dus maar beperkt succesvol. In ieder geval hadden wij gelukkig geen 

“binnenbrandje”. Het is nu afwachten of de gemaakte aanpassingen over langere termijn succesvol blijken.  
Bij Hobbyscoop vinden we dat een repeater die gespecificeerd is met een uitgangsvermogen van 50 Watt, ook 
daadwerkelijk deze 50 Watt moet kunnen leveren, ongeacht omstandigheden. De gemaakte aanpassingen 
zullen daarbij zonder twijfel helpen, we hopen dat dit voldoende is. Nog een paar opmerkingen: Mocht je een 
FTM400 of DR-1x bezitten en je hebt geen behoefte aan de ‘poeha’ van alle wijzigingen, gebruik de set op 
70cm dan bij voorkeur niet boven de stand “midden”, ofwel 25 Watt. 

Geimproviseerde koeltunnel en extra koelblok in de DR-1x 

 

High-performance fan uit een blade-server 

De freesbank bij René – PE9RX 
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Op 2m is de set beduidend efficiënter en kennen we geen voorbeelden van deze 
problemen. 

 
Verder leverde de datasheet van de RD708-HUF2 nog wat interessante informatie op: 
RD series RF power transistors are designed for consumer mobile communication terminals and were 
not specifically designed for use in other applications. In particular, while these products are highly 
reliable for their designed purpose, they are not manufactured under a quality assurance testing 
protocol that is sufficient to guarantee the level of reliability typically deemed necessary for critical 
communications elements and In the application, which is base station applications and fixed station 
applications that operate with long term continuous transmission and a higher on-off frequency 
during transmitting. 
 

Bovenstaande tekst wijst uit dat de in de DR-1x toegepaste RD-70HUF2 FET feitelijk 
minder geschikt is voor toepassing in base stations en repeaters. Wij vragen ons daarom 
af wat Yaesu voor ogen heeft gehad bij het ontwerpen van de DR-1x en haar navolger, de 
DR-2x. Bij Hobbyscoop bestaat de sterke indruk dat deze repeaters niets anders zijn dan 
een methode om op een goedkope manier de System Fusion toepassing gemakkelijk 
beschikbaar te maken, inclusief repeatergebruik. De “out of the box” performance is 
daarbij duidelijk onder de maat. 

 

Huidige situatie 
PI1NOS is ondertussen weer in de lucht en draait op het zelfde vermogen als voorheen, namelijk 50 Watt 
(zonder filtering, kabels, etc). Wij zijn erg benieuwd of de door ons aangebrachte verbeteringen afdoende zijn 
om de repeater heel te houden. De eerste testen zijn bemoedigend… Bron: Hobbyscoop 
 

 
 
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  
 
10 februari 
Groninger Radio Amateurtreffen 
Deze Radio Amateur markt is in plaats gekomen van het Noordelijke Amateur Treffen, wat helaas niet meer 
bestaat, er bleek in het noorden toch een behoefte te bestaan waaruit het Groninger Radio Amateur Treffen 

ontstaan is. Deze markt wordt gehouden op zaterdag 10 februari vanaf 09:30 tot 15:00 uur in de veilinghallen 

(flowerdome) in Eelde (A28 afrit 37) Toegang €3.50 en Gratis parkeren. U vindt hier demonstratie, promotie en 
verkoop stands. Klik hier om naar de website te gaan 
 
24 februari  
Elektronica vlooienmarkt ‘t Harde 
Op zaterdag 24 februari organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON al weer voor de 

tweeëntwintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt. De markt is 1000m² en telt 220 meter kramen. 
De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo” Stadsweg 27 ’t Harde, en duurt van 
09:00 tot 15:00 uur, de toegang is €3.= en er is voldoende gratis parkeerruimte. 
 
10 maart 
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 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. Klik hier voor meer informatie 

 
17 maart 
43e  Landelijke Radio Vlooienmarkt 
De markt vindt wederom plaats in het Autotron, Graafsebaan 133, 5284 NL te Rosmalen.  

Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in Nederland.  
In 2017 waren er meer dan 330 stands en waren er bijna 4500 bezoekers. 
De markt is geopend van 09.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is € 8 ,= per persoon. De kassa’s gaan al om 08.00 
uur open. De VERON Afdeling Den Bosch ziet u graag komen. Klik hier om naar de website te gaan. 
 
 

 

AGENDA 
 

De nieuwe FET op zijn plek 

https://www.hobbyscoop.nl/wp-content/uploads/2018/01/20180104_210457-e1515170708926.jpg
https://www.hobbyscoop.nl/2018/reparatieverslag-pi1nos/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
http://www.grorat.nl/
http://www.dkars.nl/index.php?page=hf-wsd
http://radiovlooienmarkt.nl/


04-13 mei 
VRZA Radiokampweek 

In de week van 4 t/m 13 mei 2018 zal de 55e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op Streekpark  
KleinOisterwijk te Oisterwijk (NB). Een evenement waar menig radioamateur naar uit kijkt. Ruim een week lang 
plezier met familie en radiovrienden. Zoals elk jaar is de week weer rijkelijk gevuld met vossenjachten en 
allerlei andere activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezingen, de bekende radiomarkt op Hemelvaartsdag en 

ga zo maar door, en vergeet het sociale aspect niet want hoe leuk is het om al pratend op een idee te komen of 
samen de oplossing te vinden van dat probleem waar je maar niet uit kwam? Klik hier voor meer informatie.  
 
17-21 mei 
VERON Pinksterkamp 
Van het 53e VPK 2018 zijn is nog geen informatie 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. 
 

 

 
CQ-DATV  
CQ-DATV staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het januari nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 News and World Round-up 
 Amateur Television Quarterly 

 Live via Satellite 
 DKARS advert 

 Decontis dtvtools DVB-T/S measurement, analysis and monitoring software 
 Sinclair Spectrum 
 DATV-Express Project - November update report 
 TV Amateur 

 
HB Radio, een erg leuk blad 
Naast de vermeldingen van alle periodieke uitgaven die u van ons 
gewend bent deze keer ook de link naar het twee maandelijkse blad 
van de Zwitserse amateur vereniging. Het blad is grotendeels in het 
Duits maar ook deels in het Frans geschreven. Via deze link kunt u 
de uitgaven vanaf 2008 tot heden lezen en downloaden. 

Een blad wat het lezen zeker waard is. 

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://cq-datv.mobi/55.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.uska.ch/dienstleistungen/services/hbradio-archiv/
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


 
 

FCC certificeert eerste over-the-air oplaadsysteem 
De Amerikaanse keuringsinstantie FCC heeft het draadloze 'over-the-air' oplaadsysteem 'WattUp' van de 
Amerikaanse start-up Energous Corporation gecertificeerd en goedgekeurd om commercieel uitgebracht te 
kunnen worden op de Amerikaanse markt. WattUp is het eerste draadloze oplaadsysteem waarmee apparaten 

daadwerkelijk op afstand en zonder direct contact met de oplader draadloos opgeladen kunnen worden. 
Energous Corporation heeft aangekondigd dat WattUp in de tweede week van januari op de Consumer 
Electronics Show (CES) in Las Vegas gedemonstreerd gaat worden aan het grote publiek. 
 

Bereik van circa 1 meter 
De WattUp Mid Field zender, het 'basisstation' van het systeem, is in staat om 
apparaten binnen een straal van circa één meter draadloos op te laden. Hiervoor 

zendt de WattUp Mid Field zender een gebundeld en gefocust radiosignaal naar 
het apparaat dat opgeladen moet worden. (Het is niet bekend op welke 
frequentie(s) het apparaat zend en of dit kan interfereren met gewenste radio 
signalen. red.) Het radiosignaal wordt vervolgens in het apparaat omgezet in 
energie om de accu op te laden. Hoe dichter het apparaat bij de zender ligt, hoe 
sneller het apparaat zal opladen.  

 

Energous Corporation ziet WattUp als de oplossing voor de stroomvoorziening van IoT devices, maar ook voor 
smartphones, tablets en wearables. De eerste generatie WattUp Mid Field zender heeft een bereik van circa 1 
meter, maar op basis van deze technologie valt in de toekomst mogelijk een groter bereik te realiseren.  
Bron: telecompaper 

 
 IC-7610 HF/50MHz SDR Transceiver beschikbaar  
Aan al het wachten is een eind gekomen: de meest besproken 
amateur radiozender van de afgelopen jaren is eindelijk 

beschikbaar. Vanaf nu worden er beperkte hoeveelheden IC-7610 
HF/50MHz SDR Transceivers naar de Amateur radio dealers 
gestuurd zodat een klein aantal gelukkigen de mogelijkheid krijgen 
om met deze nieuwe radio te werken. Dit is de set waar DXers en 
Contesters van over de hele wereld de laatste maanden over 

gesproken hebben. Of het nou gaat om slechte band condities of om het gevecht om een call uit een grote pile-

up te pikken, deze nieuwe direct sampling, software-defined radio helpt je van je zwakke signaal frustraties af, 
waarmee een nieuwe wereldwijde standaard gezet wordt voor het begrip SDR transceiver.  
 

De IC-7610 met zijn RMDR mogelijkheden is in staat om zwakke signalen te vissen uit een mist van sterkere, 
dichtbijgelegen signalen. Met de introductie van een dual RF direct sampling ontvanger haalt de IC-7610 110dB 
RMDR, maal TWEE, waarbij hij andere top-of-the-line transceivers naar de kroon steekt.  
 

Het grote 7-inch kleurendisplay toont diverse operationele informatie op zijn hoge-resolutie scherm.  
De IC-7610 heeft tevens een DVI-D poort voor gebruik met een extern scherm. Geniet van gemakkelijke en 
intuïtieve bediening door de combinatie van een aanraakscherm en multi-functionele knoppen.  
 
Zoals te verwachten is, is de vraag naar dit product gigantisch en de hele wereld wil een IC-7610. Wil je er zelf 
een, neem dan contact op met je Amateur Radio dealer.  
 

HAMSHOP levert deze set met Nederlandse handleiding.   
De eerste, nog niet uitgeleverde, batch is uitverkocht, de tweede batch komt 
eind januari. Plaats op tijd -vrijblijvend- uw pre-order want ze zijn beperkt 
leverbaar. Klik hier om naar de informatie pagina te gaan.  
 

 

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 stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
 
 
De volgende uitgave van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 februari verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 28 januari in bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

   UIT DE COMMERCIELE HOEK 
 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 

 

Kost wat ( € 3.899,00) maar dan heb je ook wat 
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