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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 
 
 
 

Pagina nummering 
Met ingang van deze uitgave is op verzoek van een aantal van u een pagina nummering toegevoegd, deze vindt 
u ook terug in de inhoud. Dus hebt u suggesties om de nieuwsbrief te verbeteren? Laat het weten. 
 
DARES agenda 

In de agenda vindt u voortaan alleen nog de evenementen en gebeurtenissen waarbij DARES op enigerlei wijze 

betrokken is. Evenementen van algemene aard kunt u in diverse bladen vinden zoals, CQ-PA of ELECTRON  
 
Hamradio video’s en You-Tube kanalen (nieuwe afleveringen) 
Hierover heeft de redactie de vraag ontvangen of het nodig is dit elke twee weken te herhalen, het is toch elke 
keer het zelfde? Dat laatste klopt niet, aan de in deze rubriek gepubliceerde You-Tube kanalen worden 

periodiek nieuwe afleveringen toegevoegd, daarom blijft deze rubriek gehandhaafd. 
 
Digitale communicatie 
De redactie is op zoek naar iemand die ten behoeve van deze nieuwsbrief ondersteuning kan bieden op het 
gebied van digitale (amateur) communicatie. Aanmelden of meer informatie, redactie@dares.nl 
 

 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 februari 2018 JAARGANG 2 NR.03 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 VAN DE REDACTIE 
 

mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl
file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dares.nl
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
mailto:redactie@dares.nl
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PI9D met landelijk net op 3.745MHz. 

Op 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 zijn: 10:00 tot 11:00 uur lokale tijd. De frequentie is 3745 kHz 
+/- QRM. (let op gewijzigde frequentie) Berichten, rapporten en reacties graag naar: pi9d@dares.nl   
Bij voldoende belangstelling zal dit initiatief voortgezet worden. Het eerstvolgende net is op 4 februari. 
 
 

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

R07 Gelderland Midden 
In de vorige uitgave van deze nieuwsbrief is een foutje geslopen, de achternaam van de nieuwe Plv. RC. van 
regio Gelderland Midden Jan PH3J is niet Kanon maar Dekker, onze excuses voor de vergissing. 

 
R18 Zuid Holland Zuid                                   door Bas PDØCAV 

Digi dag DARES Zuid Holland Zuid zaterdag 20 januari was 

weer een vruchtbare dag. 
In navolging op de Digi dag van november 2017, wat een 
succes bleek was het op zaterdag 20 januari weer zo ver. 

Echt een dag waar alles weer op tafel kwam als het gaat 
over digitaal berichtenverkeer voor DARES.  
 
Hans presenteert nieuwe versie Winlink 
De Start van deze geweldige dag was voor Hans Vreeswijk 
PA3GJM die begon met een presentatie over het nieuwe 
winlink, na een test periode was het zo ver dat de nieuwe 

versie gebruikt kon worden. 
Het stickje met de nieuwe versie ging van laptop naar laptop 
en iedereen kon aan het werk na de diverse instellingen 
werden de eerste verbindingen gemaakt.  
 
De monitor functie is weer terug, en ook kun je zien op een 
kaart waar wat en wie zit. Ook de twee RMS sen VHF / UHF 

zijn aangepast aan de stand der techniek.  

We gaan de komende tijd testen of het hufterproef en 
gebruik vriendelijk werkt en nog eventuele wijzigingen 
aanbrengen.  
 
Vier deelnemers doen examen 

Omdat er op deze dag twee RC’s  aanwezig waren, en de 
mogelijkheid aanwezig was om het DARES examen af te 
leggen zijn er vier DARES deelnemers die deze dag het 
examen met goed gevolg hebben afgelegd, PDØZA– PB2Z– 
PD2RHO en PD1DMR kunnen we dan ook feliciteren.  
Bas PDØCAV RC Zuid Holland Zuid  
 

Nieuwe repeater PI1DOR 
In Dordrecht hebben we nu toch een tijdelijke DMR repeater neer gezet, PI1DOR. Bedoeling is dat in de 
komende de maanden een repeater op een nieuwe hoge locatie komt maar hier zijn we nog bezig met de 
bouwkundige voorzieningen etc. en dat loopt maar niet echt op een hoog tempo. 
Dinsdag 17 januari is de ATOF binnen gekomen en hij draait nu, maar het kan zijn dat hij in de komende 

periode voor optimalisatie wel eens even uit de lucht zal zijn. Bedoeling is wel dat hij 24/7 beschikbaar is. 
 

Gegevens repeater 
PI1DOR 
TX 438.0857 RX 430.4875 MHz. 
CC2 
Locatie JO21IT op ongeveer 10 meter hoog met 10 watt in een 7 dB antenne. 
De repeater bestaat uit Spectra MX800 als zend-ontvanger en een MMDVM ‘modem’.  

De repeater is gekoppeld aan het BrandMeister netwerk. 
 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

Alle aanwezigen luisteren aandachtig naar het verhaal van Hans 
over het nieuwe Winlink 

Iedereen was druk aan de gang om de nieuwe software te 
installeren en modems in en uit te bouwen 

mailto:pi9d@dares.nl
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
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R25/09 DARES M-NL 
Hier een kort verslag van de bijeenkomst van 23 januari, om allerlei 

redenen was het niet heel druk, maar daarom niet minder zinvol. 
We hebben een aantal zaken de revue laten passeren waaronder de 
veiligheidsdag in Almere op zaterdag 26 mei. De deelnemers van 
beide regio’s hebben via email van Jan PA7O het verzoek gekregen 

zich aan te melden als medewerker van het DARES gedeelte van dit 
evenement. We hebben op onze bijeenkomst de invulling van deze 
dag door DARES besproken, er zijn zinvolle suggesties gedaan die 
nog nader uitgewerkt zullen worden. 
Besloten werd om ook eerst ter plekke te gaan kijken, aangezien er 
enige twijfels zijn over de geschiktheid van het door de organisatie 
toegewezen terrein.  

Ook de DARES repeater PI1DAR op 438.550MHz. zal op deze dag 
ingezet worden. Er zullen demonstraties te zien zijn van morse, 
winlink en berichten verkeer met behulp van het berichten formulier 
Ook zullen we het publiek en medewerkers van de OOV diensten 
informeren over DARES en wat we in geval van een inzet kunnen, 
maar vooral ook wat we niet kunnen. 

 

R25/09 gaat naar Rosmalen 
Ook dit jaar gaan we weer met leuke spullen op de Radio vlooienmarkt in Rosmalen staan om de kas weer een 
beetje te spekken. Wie nog wat heeft wat geschikt is om daar te verkopen kan contact opnemen met Wim 
PA4WK. Alex PA3FZN heeft al spullen aangeboden waarvan een leuk percentage van de verkoop prijs in de kas 
gaat. Ook als u iets wilt verkopen en er zelf ook wat aan over wil houden kan dat, geef aan wat het minimaal 
op moet brengen en alles wat het meer opbrengt is voor de regio kas. Alles wat niet voor de afgesproken prijs 

verkocht word krijgt u natuurlijk terug. 
 
 
 

Eerste DKARS HF weak-signal dag  
Op zaterdag 10 maart 2018 wordt de eerste DKARS HF Weak Signal Dag gehouden in 
Kootwijkerbroek.  

Deze dag is speciaal bedoeld voor alle amateurs die graag met HF banden bezig zijn en dan vooral 
interesse hebben in DX werk, contesten, verschillende landen werken maar ook amateurs die 
daarvoor graag aan het bouwen zijn. Bouwen van apparatuur, antennes en een compleet station. 
Amateurs die graag een uitdaging zoeken en de radioamateur hobby als een deel van hun leven 

beschouwen. 
 

Wat is er te doen 
Op deze dag worden diverse lezingen gegeven door gedreven en enthousiaste radioamateurs die op hun gebied 
ruim ervaring hebben. Van contesten op 160 mtr tot en met het werken met WSJT op 60 mtr, van een QRP 
baken op 80 mtr en WSPR experimenten met de Red Pitaya en een verhaal over het zelf bouwen van 
apparatuur en antennes. Het hele scala komt op deze dag aan de orde. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het 
leren kennen van gelijkgezinden maar ook heel belangrijk het opdoen van ideeën om de hobby verder te 
kunnen verdiepen. 

 
Waar moet u zijn 
De dag wordt gehouden in De Essenburcht aan de Schoonbeekhof 1 te Kootwijkerbroek.  
In de Essenburcht zijn koffie en broodjes te koop. Er is de beschikking over twee ruimtes de zaal voor de 
presentaties en een tweede zaal waar de Surplus Radio Society en de QRP club wat apparatuur laat zien.  
In de tweede zaal is ook gelegenheid voor onderling QSO. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

10:00 uur     – Zaal open 
10:30 uur     – Opening 
10:45-12:00 – Lezing door Henk, PA1A: bouwen met passie 
12:00-13:00 – lunch 
13:00-14:00 – Lezing door Remco, PA3FYM: contesten op 160 mtr 

14:00-14:30 – Lezing door Robert, PAØRYL: het CW QRP baken op 80 mtr 
14:30-15:30 – Lezing door Henk, PA2S: 60 meter WSJT ervaringen en propagatie onderzoek 
15:30-16:00 – korte pauze voor thee of koffie 
16:00-17:00 – Lezing door Hans, PAØEHG: 5 banden WSPR zenden met de Red Pitaya 
17:00 uur sluiting van de dag Bron: Hamnieuws Klik hier voor meer informatie op de website van DKARS 
 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

De door de organisatie ter beschikking gestelde platte 
grond werd goed bestudeerd.  

https://www.hamnieuws.nl/eerste-dkars-hf-weak-signal-dag/
http://www.dkars.nl/index.php?page=hf-wsd
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Crash 40-45 Radio weekend voor de tweede keer gehouden  
Tijdens het weekend van 17 en 18 februari 2018 organiseert het CRASH  40-45 Luchtoorlog en Verzetsmuseum 

voor de 2e keer het winter radio weekend. 
 
Thema van dit jaar: de B17 Flying Fortress 
Met demonstraties van o.a. W.O.2 radiocommunicatie apparatuur uit de Boeing B17  zoals: de ART13, de 

Command Set, VHF SCR522 enz.  
Zendamateurs kunnen, om 11.30/12.30/13.30/14.30/15.30 uur, dit weekend verbinding maken met de 
radiokamer van het museum op deze frequenties, 

 3705 kHz AM, 

 7073 kHz LSB, 

 50.400 MHz FM 

 145.400 MHz FM 
 
Markt militaire radio apparatuur 
Tijdens de radiodagen is er ook weer gelegenheid voor zendamateurs hun overtollige, militaire, radioapparatuur 

te koop aan te bieden. 
 

Radioamateurs en andere belangstellenden zijn welkom bij CRASH 40-45 Luchtoorlog en 

Verzetsmuseum 
Fort bij Aalsmeer, 
Aalsmeerderdijk 460, 
1436 BM Aalsmeerderbrug. 

http://www.crash40-45.nl/ 
 

Het museum is tijdens het evenement geopend van 11:00 tot 16:00 uur. 
Entree volwassenen is €3,50, voor kinderen tot 12 jaar €1,50 en voor houders van een veteranenpas gratis. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit: pa0gjc@ziggo.nl Bron:VERON nieuws 
 

 
 
DMR-repeater in Dordrecht  
Sinds 16 januari is een DMR-repeater actief in Dordrecht. Momenteel draait deze nog vanaf een tijdelijke locatie 
met 10 Watt vermogen op 10 meter hoogte. De roepletters zijn PI1DOR en de frequentie is 438.0875 met CC2. 
Uiteindelijk moet de repeater verplaatst worden naar een hogere locatie. De repeater is verbonden met het 
BrandMeister netwerk. 

 

70 cm repeater PI1NHN van R10 is weer 
in de lucht 
De 70 cm repeater PI1NHN die op de zelfde 
door brand verwoeste locatie stond als het 
RMS PI8NHN-10 is weer in de lucht vanuit 
Schagen 

 
Van buiten was hij behoorlijk smerig en 
beroet maar door de solide constructie was 
hij van binnen nog mooi droog en intact. 
 
De afgelopen weken heeft Paul, PA2PF er 

druk aan gesleuteld en de Storno voorzien 
van een callgever. Hierdoor is de 
communicatie tussen het noorden en zuiden 
van R10 weer gewaarborgd, waarvoor dank. 

 

Hij heeft een nu een plekje gevonden naast PI8NHN-10 en is via een duplexer verbonden met dezelfde X200 als 
die van het RMS. De frequenties zijn: RX 438.375 en TX 430.775 met 85.4 Hz. CTCSS. 

 
Voor de genen die de mogelijkheid hebben om een toonsquelch in de ontvangst te zetten zendt de repeater ook 
een subaudio van 85.4 Hz. mee.  
Dit is gedaan omdat er op de uitgang veel last werd ondervonden van de omringende DMR repeaters. 
 
De callgever is om de 5 minuten in morse actief, waarin hij de volgen boodschap uitzend: PI1NHN DARES-R10.  
Als de repeater wordt geopend zal er een punt worden uitgezonden maar wel met de voorwaarde dat er 

minimaal 1 minuut verstreken moet zijn om knijpers te ontmoedigen.  
 

   REPEATER NIEUWS 
 

De callgever van de repeater Van buiten was hij behoorlijk 
smerig en beroet 

http://www.crash40-45.nl/
mailto:pa0gjc@ziggo.nl
https://www.veron.nl/nieuws/crash-40-45/
https://www.veron.nl/nieuws/crash-40-45/www.crash40-45.nl
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Een zeer begrijpelijk artikel over NVIS, overgenomen uit het blad van de Zwitserse radio amateurs, geschreven 
door Dennis Härtig, DL7RBI, Heckerstr. 3, D-34121 Kassel. De vertaling uit het Duits is voor deze nieuwsbrief 
gedaan door Jan van Moll PE2MOL waarvoor hartelijk dank. 
 

Near Vertical Incidence Skywave — Bijna recht omhoog in plaats van DX 
Hoe kan men in noodsituaties berichten binnen 
Zwitserland overbrengen - overdag en vrijwel 
zonder storingen en uitval? De sleutel daartoe 
is de bijna loodrecht op de ionosfeer invallende 
ruimtegolf. 
Aan de hand van een fiktieve radioverbinding 

tussen Genève en Zürich wordt hierna de 
zogeheten Near Vertical Incidence Skywave 
(NVIS) nader beschreven. Deze bijna loodrecht 
invallende ruimtegolf wordt door veel 
radioamateurs onbeschouwd gelaten, maar kan 
juist bij noodcommunicatie een belangrijke rol 

spelen.  

In ons voorbeeld moet de overdracht overdag 
plaatsvinden - midden in januari en rond het 
middaguur, wanneer de zon op z’n hoogst 
staat. De afstand tussen Genève en Zürich 

bedraagt ongeveer 250 km.  
Nu rijzen er twee fundamentele vragen: 
 

 Wat is de gunstigste frequentie (FOT = Frequency of Optimal Traffic) voor deze radioverbinding? 
 Met welke antenne kan ik deze afstand overbruggen? 

 
De gunstigste frequentie 

De vele ervaringscijfers bij draadloos berichtenverkeer hebben aangetoond dat de optimale, respectievelijk 
meest verliesarme overdrachtsfrequentie FOT ongeveer 15% onder de nog net bruikbare frequentie  
(Maximum Usable Frequency, MUF) voor een bepaalde afstand D ligt.  
Deze MUF is bij schuin invallende radiogolven natuurlijk hoger dan bij loodrecht invallende signalen.  
 

FOT = MUF D -15% 

 
Zogeheten ionosondes bepalen wereldwijd voortdurend de MUF, zoals een sonar in de scheepvaart.  
Daarbij wordt een radiosignaal loodrecht de ionosfeer ingestuurd en wacht men op de reflectie. Dit gebeurt 
ongeveer elke 50 kHz zo tussen de 2 en 30 MHz. Naargelang de sterkte van ionisatie van de ionosfeer, wordt 
de radiostraal gereflecteerd en kaatst vroeg of laat weer op aarde terug.  
Bij een bepaalde frequentie gebeurt dit echter niet meer. Kort gezegd is dan de zogeheten loodrechte MUF 
bereikt. In ons voorbeeld werd de dichtst bij Zwitserland gelegen ionosonde in Dourbes in België gekozen 

(figuur 2). Pruhonice in Tsjechië kan eveneens gebruikt worden.  
Het ionogram toont een loodrechte MUF van 4.80 MHz bij reflectie van een radiostraal tegen de F2 laag.  
De in ons voorbeeld door de ionosfeeronderzoekers in Dourbes berekende MUF (figuur 1 onderaan)  voor een 
afstand van 200 km (MUF D 200), ligt rond de 5.6 MHz. Voor de afstand Genève en Zürich wordt daarom 
ruwweg met 5.6 MHz gerekend. De gunstigste frequentie voor onze beoogde radioverbinding is dus: 
 
MUF (D = 200) - 15% 

5.6 MHz - 15% = 4.8 MHz 
 

De beste antenne 
DXers neigen ernaar bij voorkeur vlak afstralende antennes te gebruiken - deze zijn voor onze radioverbinding 
van slechts 250 km echter aannemelijkerwijs slecht geschikt. Met de afstand tussen Genève en Zürich liggen 
we daarmee midden in de 'dode zone' tussen het einde van de reikwijdte van de bodemgolf en de weer op de 

aarde terugkaatsende ruimtegolf. Daarom moet in plaats daarvan een antenne gebruikt worden die een 
afstraalhoek van ongeveer 80 tot 90 graden heeft. De bijna loodrecht op de ionosfeer invallende ruimtegolven 
van 4.8 MHz (onze optimale werkfrequentie) worden daar niet geabsorbeerd, maar weer terug naar het 
aardoppervlak gekaatst. Sterker nog: die overdracht vindt ook plaats met kleine vermogens en zo goed als 
verliesvrij (zie aan het einde van dit artikel 'voor en nadelen NVIS‘) waardoor ruimtegolven bij deze hoge 
afstraalhoeken een afstand van 250 km probleemloos kunnen overbruggen.  

 

IDEALE FREQUENTIES EN ANTENNES VOOR EM-COMM 

 

Doel is een stabiele radioverbinding op korte golf tussen Genève en Zürich 
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Lage dipolen zijn populair 
Maar hoe kom je eigenlijk aan zulke hoge afstraalhoeken van 80 tot 90 graden? Afstraaldiagrammen van 

dipolen laten zien: hoe lager een antenne (in de regel een dipool) boven de grond wordt opgehangen, des te 
hoger zijn afstraalhoek wordt. "Gewone" radioamateurs hangen hun dipool zo hoog als maar kan op, om de 
afstraling zo vlak mogelijk te krijgen.  
Voor NVIS probeert men juist het tegendeel te bereiken. Het advies van amateur Carl Jelinek, N6NVG, die al 

heel lang met NVIS bezig is, luidt: Hang voor NVIS-gebruik uw dipool of Inverted Vee op een hoogte van 
ongeveer 0.15 x de golflengte boven de grond 
op!  

Bij onze radioverbinding wordt dat dan bij 
ongeveer 4.80 MHz (en een golflengte van 

ongeveer 62.5 meter) zo'n 9.4 meter boven de 
grond.  

Voor de radioverbinding is er echter nu een 
probleem: de beredeneerde optimale 

werkfrequentie van 4.80 MHz ligt buiten de 
voor ons als radioamateurs toegankelijke 
frequenties. De 80m band bij ongeveer 3.75 

MHz komt op basis van de hoge demping 
overdag door de D-laag niet in aanmerking. 
Ook de 7 MHz band is logischerwijs ongeschikt 
omdat de voor onze radioverbinding 

beredeneerde FOT (en ook de MUF) met 4.8 
respectievelijk 5.6 MHz ver onder de 7 MHz 
ligt. Zo komt op zijn best een beetje 
strooistraling in Zürich aan.  
 
Alternatief 5 MHz? 

Overigens: hetzelfde probleem is er 's nachts 
ook. Want dan ligt de MUF respectievelijk de 
FOT ook in het zonnevlekkenmaximum ver 
onder 3.8 MHz. Daarmee komt alleen de 160m 
band in aanmerking. Voor een 24-uurs 
werking van de radioverbinding zouden 
daarom dus minstens twee antennes gebruikt 

moeten worden. Om dan nog de klok rond een 
in enige mate betrouwbare verbinding tussen 
Genève en Zürich te kunnen garanderen, zou 
men daarom toch wellicht - bij gebrek aan 
alternatieven - op de 80 m band moeten 
terugvallen.  
Radio-overdracht in het 5 MHz gebied biedt 

zeer veel voordelen: de frequentie ligt zeer 
dicht bij de optimale werkfrequentie FOT en 
waarborgt een zeer goede signaal-
ruisverhouding. Ook QRP-gebruik en 
dataverkeer werken zo goed als storingsvrij. 
De auteur van dit artikel kon in het kader van 

een experiment een Pactor-Mailbox op 120 km 
afstand van zijn home-QTH op 5 MHz met 
slechts 10 Watt probleemloos aansturen.  

 Nationale NVIS radioverbindingen kunnen in dit gebied bijna zonder signaalverlies gewaarborgd worden 
(te weten 80 of 40m) 

 Het steil afgestraalde signaal (NVIS) kan overal in het land (bijna) even sterk gehoord worden 
 Bovendien wordt bij 5 MHz de afstand tussen de 40 en 80m band van radioamateurs overbrugd 

 
Ook defensie heeft de voordelen van overdracht in het 5 MHz gebied erkend en zijn zo goed als overal de 
primaire gebruikers. In ongeveer tien landen hebben radioamateurs toch ook toegang gekregen tot enkele 
frequenties in het 5 MHz gebied. De toewijzing vond deels plaats om redenen van uitsluitend noodverkeer 

(Noorwegen en Nieuw-Zeeland) - en in de regel alleen op NIB (Non Interference Basis) en als secundaire 
gebruiker. Radioamateurs moeten hun QSO of hun experimenten onmiddellijk staken zodra een primaire 
gebruiker de frequentie nodig heeft.  

Een helaas slechte afbeelding van het Ionogram van de ionosonde in Dourbes (Belgie) 
van 17 januari 2009, 11 uur UTC. Gemarkeerd zijn linksboven de loodrecht-MUF (f F2) 
van 4.80 MHz en linksonder de MUF voor een afstand van 200 km. 

 

Een actueel (28-01-2018) plaatje van de sonde in Dourbes. Hier zien we links boven een 
MUF (f0F2) van ruim 5 MHz. 
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De wens van de IARU is uiterlijk op de wereldradioconferentie van 2015 (WRC-2015) een ongeveer 150 kHz 
brede secundaire toewijzing voor alle radioamateurs te verkrijgen (zoals bij 10.1 MHz). Overwogen wordt het 

gebied van 5260 tot 5410 kHz omdat dit relatief 'leeg' blijkt te zijn.  
Tot dan kan toegang tot de 5MHz alleen via de nationale agentschappen en in samenspraak met de betreffende 
primaire gebruikers verkregen worden. In Zwitserland verklaart de BACOM (Zwitserse Telecom Autoriteit) dat 
amateurfrequenties in de 5 MHz band pas opgenomen en vrijgegeven kunnen worden in het nationale 

toewijzingsschema, wanneer deze eerst in het Europese frequentieplan opgenomen zouden zijn - wat tot op 
heden niet het geval is.  
 
Een wens kwam uit (Redactie) 
Het artikel hier boven is geschreven in 2009, ondertussen is de wens van de IARU om tot een amateur 
toewijzing in de 5 MHz. band te komen op de WRC-15 (World Radio Conference 2015) in vervulling gegaan, in 
de 60 meterband is op secundaire basis een 15kHz. breed bandje van 5351.5-5366.5 kHz met een vermogen 

van maximaal 15 Watt EIRP voor amateur gebruik vrijgegeven.  
 
Voordelen van NVIS 

 Afgestraalde ruimtegolf hoeft slechts een korte weg terug naar de ontvanger af te leggen, tussen 600 
en 900 km (= geringere signaaldemping dan bij DX) 

 Antenne kan ook vlak opgehangen worden, de ontvangst van ver verwijderde stations 'verdwijnt'  

 Met 50W probleemloze verbindingen mogelijk 

 Weinig fading van signalen (QSB) en geen 'dode zone'  
 
Nadelen van NVIS 

 Let op: veiligheidsafstand tot de antenne in acht nemen. Verbrandingsgevaar wegens hoge spanningen 
aan de einden van de dipool. 

 Antenne niet geschikt voor DX 

 Antenne moet in de buurt van de optimale werkfrequentie afgestemd zijn en werkt in de regel ook 
alleen maar daarop (monobander) 

Bron: HB-Radio, Het blad van de Zwitserse amateur vereniging USKA. Vertaling: Jan PE2MOL 

  
 
Nieuwe broadbandtechniek in de UK 
Openreach van British Telecom is van plan om nieuwe breedbanddiensten uit te gaan rollen met de 
ethervervuilende techniek G.fast, dat zowel het VHF spectrum als het HF spectrum gebruikt. 
 

Er worden twee nieuwe breedbanddiensten aangeboden die respectievelijk 152 Mbps en 314 Mbps snelheid 
beloven. BT heeft ervoor gekozen om deze G.fast diensten aan te leveren over de ouderwetse koperdraden in 
plaats van de modernere Fiber-To-The-Home (FTTH) techniek te gebruiken, die geen HF vervuiling veroorzaakt.  
 
BT Openreach gebruikt momenteel VDSL-2 dat het HF spectrum gebruikt tot aan 17,660 MHz en dat heeft al 
voor heel veel problemen gezorgd voor radio amateurs. G.fast gaat nog veel meer HF spectrum dramatisch 
verpesten, met storingen tot aan 106 MHz.  

 
Zie ook het BBC News report op  
http://www.bbc.co.uk/news/technology-42703466 Bron:Website PI4RAZ 
 
Afbeelding van uw radio dekking 
Van Gert PA1VW kreeg de redactie deze link toegestuurd, http://www.ve2dbe.com/rmonline.html  
Het is een erg leuk stukje software waarmee je na het invoeren van je stationsgegevens een mooie afbeelding 
krijgt van het bereik van je signaal. Ik heb het zelf geprobeerd en weet nu waar die mooie plaatjes vandaan 

komen die je soms tegen komt. 
 

WSPR baken op Antarctica actief 
In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van het feit dat een WSPR baken op weg was naar Antarctica, 
Het baken is nu actief, op 15 januari is in de middag de multiband ontvager van het nieuwe permanente WSPR 
baken DPØGVN op Antarctica in gebruik genomen. Het baken is actief vanaf het Duitse onderzoekstation 
"Neumayer III" van het Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research. De installatie is onderdeel van 

een wetenschappelijk project van de Technische Universiteit van München in samenwerking met de Universiteit 
van Bremen en de Duitse Amateur Radio Club (DARC). 
 
Test periode 
Het baken wordt nog getest en kan zo nu en dan uitgeschakeld worden voor configuratiewijzigingen of 
optimaliseren van de antennes en software voordat hij binnen een paar weken naar zijn uiteindelijke 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

http://www.uska.ch/wp-content/uploads/2016/04/HBradio_09-01.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/technology-42703466
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5081&Itemid=43
http://www.ve2dbe.com/rmonline.html
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bestemming gebracht wordt. Momenteel zijn er drie radio specialisten op het onderzoeksstation aanwezig, allen 
radioamateurs en lid van de DARC (Felix DL5XL, Matthias DH5CW en Daniel, DL1SU). 

 
De techniek bestaat uit een WSPR multiband ontvanger gebaseerd op een Red Pitaya mini computer.  
Deze kan tot acht amateurbanden tegelijk monitoren, in het bereik van 160m tot 6m en enige honderden 
ontvangstrapporten per uur doorsturen naar het WSPR-Net. Intussen is er ook een 5 Watt multiband zender 

operationeel, die aangesloten is op een 5m Procom vertikale antenne, gematched met een aanpassingsnetwerk. 
 

De eerste resultaten 
De eerste resultaten hebben alle meewerkende partijen positief verrast. Na 
een paar dagen in bedrijf heeft DPØGVN al enige duizenden bakens 
ontvangen. Dat is mede te danken aan de extreem stille locatie, ver van de 
menselijke beschaving en daar aan gerelateerde stoorbronnen. Het 

bakenproject in Antarctica was een initiatief van twee professoren, die 
tevens radio amateur zijn. De ene is Prof. Dr. Ulrich Walter, DG1KIM, 
wetenschappelijk astronaut van de ESA, en professor in ruimtevaart- 
techniek aan de Technische Universiteit van München. Daarnaast is ook de 
welbekende SDR specialist Prof.Dr. Michael Hartje, DK5HH, van de 

Universiteit van Bremen betrokken, die de software voor zijn rekening neemt. Bron: Website PI4RAZ 
 
Puerto Rico, Amerikaanse Virgin Island Amateurs zijn International Humanitarian Award-winnaars 

De ARRL Board of Directors heeft gezamenlijk de 2018 International Humanitarian Award toegekend aan de 
Amateur Radio populatie van Puerto Rico - geleid door ARRL Section Manager Oscar Resto, KP4RF - en de 
radioamateurs van de Amerikaanse Maagdeneilanden, geleid door ARRL Section Manager Fred Kleber, K9VV. 
Radioamateurs in Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden droegen bij tot het herstel en herstel na een 
zeer heftig orkaanseizoen in het Caribisch gebied. 
 

Het bestuur merkte op dat radio-amateurs in Puerto Rico en op de Amerikaanse 

Maagdeneilanden tijdens het orkaanseizoen van 2017 "voor onmiddellijke en 
tijdens de verwoestende stormen" in directe dienst werden gezet. 
"De inspanningen van de lokale amateurgemeenschappen blijven de hulp- en 
herstelinspanningen zelfs nu ondersteunen," aldus de raad van bestuur, "en het 
ARRL-leiderschap in elke sectie blijft buitengewone service verlenen aan hun 
gemeenschappen." De ARRL stelde de International Humanitarian Award in om 

'echt uitstekende amateur-radio-operators te erkennen op het gebied van 
internationaal humanitarisme en het bevorderen van vrede'. 

 

In een afzonderlijke motie erkende het bestuur het uitstekende werk en de uitstekende service en prees alle 
betrokkenen bij de verschillende orkaanse noodhulpcommunicatie-inspanningen in 2017. Het bestuur noemde 
de amateurradio-gemeenschappen in Puerto Rico, Amerikaanse Maagdeneilanden, de Caribische eilanden en in 
Zuid-Florida en Texas voor "uitstekende service tijdens het Atlantisch orkaanseizoen 2017", waarbij ze hun 

inspanningen "een aantoonbare tentoonstelling van de publieke radioamateurradio" noemen.  
Klik hier voor het originele artikel. Vertaling Google translate. Dit artikel werd aangeleverd door Gert PA1VW 
 
 
 
Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA  

 
Uitsluitend DARES activiteiten 
De redactie heeft besloten in deze rubriek voortaan alleen nog de evenementen te vermelden waar DARES op 
enige manier bij betrokken is, andere activiteiten kun u vinden via één van bovenstaande links.  
 
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  
 
Zondag 4 februari 
Landelijk DARES net 
Het eerstvolgende landelijk net door PI9D is op zondag 4 februari, QTH is het DLCC in Oegstgeest.  
Tijden: 10:00 tot 11:00 uur lokale tijd. De frequentie is 3745 kHz +/- QRM. U wordt van harte uitgenodigd u in 

te melden of uw rapporten en reacties te sturen naar: pi9d@dares.nl  
 
 
 

DARES AGENDA 
 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5086&Itemid=43
http://www.arrl.org/international-humanitarian-award
http://www.arrl.org/arrlletter?issue=2018-01-25#toc03
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
mailto:pi9d@dares.nl
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Zaterdag 17 februari 
RC overleg 

Op zaterdag 17 februari vindt het eerste (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES.  
Agenda en verslag worden apart toegestuurd. Voor meer informatie en aan/af melden zie de mail van 15 jan. 
 

Zaterdag 24 februari 
Volgende bijeenkomst R25/R09 DARES M-NL 
Op zaterdag 24 februari houden de regio’s R25 en R09 hun gezamenlijke bijeenkomst, aanvang 10:30 uur 
Radio Clubhuis Bunschoten Haarbrug 10B Bunschoten. 
 
Zaterdag 26 mei 
Landelijke veiligheidsdag in Almere 

Het is weer zover, op 26 mei gaan we als DARES weer deelnemen aan de landelijke veiligheidsdag in Almere. 
De organisatie heeft ook dit jaar DARES R25 weer uitgenodigd. De veiligheidsdag is dit jaar groter van opzet, 
de activiteiten worden niet meer alleen op de Esplanade aan het Weerwater gehouden maar op alle pleinen in 
het stadscentrum. Vorig jaar trok het evenement 45.000 bezoekers. 
Het thema 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 

 

Zaterdag 9 juni 
RC overleg 
Op zaterdag 17 februari vindt het tweede (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES.  
Agenda en verslag worden apart toegestuurd. 
 
Zaterdag 13 oktober 

RC overleg 
Op zaterdag 13 oktober vindt het derde (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES. 
Agenda en verslag worden apart toegestuurd. 
 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 

Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 

 
 
Nieuwe All-band SSB/CW Micro BITX nu te koop 
Wie kent niet de BITX 20 of de BITX 40? Deze door veel amateurs gebouwde uit India afkomstige kits van 
Ashhar Farhan, VU2ESE hebben nu een zeer veelzijdige opvolger. 
 

HFSignals.com biedt nu de μBITX HF-radio, een all-band QRP apparaat wat zowel SSB als CW aan kan, voor de 
echt opmerkelijke prijs van US $ 109,= postpaid vanuit India. (Na de introductie is de prijs US$ 129,=) 

 
Het moederbord wordt geassembleerd en getest geleverd.  
Als bouwer zorgt u slechts voor een behuizing en montage van enkele randonderdelen.  
Op de website HFSignals.com vindt u alle informatie (en meer) om dit project tot een goed einde te brengen. 
 

De micro BITX 
De μBITX is een general coverage HF SSB/CW-zendontvanger 
kit met de functies die u nodig heeft voor optimaal 
bedieningsgemak en veelzijdigheid. De tranceiver werkt van 3 
MHz tot 30 MHz, met tot 10 watt op SSB & CW en heeft een 

zeer gevoelige ontvanger. De tranceiver beschikt over digitale 

afstemming, dubbele VFO's, RIT, CW Keyer en meer. 
 
Operating 
Het is een plezier om deze tranceiver te bedienen. Druk op de 
afstemknop om toegang te krijgen tot alle functies, zoals 
dubbele VFO's, RIT, CW-snelheid, zijband-selectie. etc. dit 
alles is toegankelijk vanuit een enkel menu.  

De transceiver selecteert automatisch de juiste zijband voor u 
(u kunt dit ook overschrijven). 
 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

Klik op bovenstaande afbeelding om de video te starten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland
http://www.hfsignals.com/
http://www.hfsignals.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VRYAvHJSq7M
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Technische specificaties 
De μBITX is een begrijpelijke radio en kan daarom ook een leerervaring zijn. De complexiteit wordt tot een 

minimum beperkt, zodat u de tranceiver altijd kunt repareren en wijzigingen kunt aanbrengen als u dat wilt. 
De μBITX heeft een doordachte gebruikersinterface. De afstemknop biedt vele menu-opties die beschikbaar zijn 
door eenvoudig op de afstemknop te drukken. Van RIT tot dubbele VFO's tot de keyer en vele andere functies. 
Overal zijn intelligente standaardwaarden (deze kunnen echter eenvoudig worden overschreven). Voorbeeld: 

lager dan 10 MHz, het selecteert automatisch LSB en omgekeerd. Om CW te bedienen, drukt u gewoon op de 
morse-toets. 
 
Architectuur  
De μBITX gebruikt up-conversie naar de eerste IF van 45 MHz. Dit elimineert de noodzaak voor een groot 
aantal banddoorlaatfilters, waardoor het ontwerp eenvoudig en vrijwel beeldvrij blijft. Het rooffilter op 45 MHz 
is 15 KHz breed. Het signaal wordt vervolgens naar beneden omgezet naar 12 MHz, waarbij een SSB-filter met 

lage rimpel en 8 kristallen wordt gebruikt om een duidelijk geluid te produceren. 
De zender heeft Push-pull PA met behulp van twee IRF510's voor een zuiver uitgangssignaal. De voordelige 
IRF510s zijn eenvoudig en goedkoop te vervangen mocht dit ooit nodig zijn. 
 
De ontvanger 

 Gevoeligheid: een 0.2uv-signaal is duidelijk hoorbaar 

 Selectiviteit: 2,4 KHz, laagrimpel SSB-filter met 8 kristallen 

 RIT (Receiver Incremental Tuning) 
 General coverage van 500 KHz tot 30 MHz 
 Zijbandkeuze 
 Detent-less encoder-afstemming. Stemt af met grotere stapsnelheden wanneer snel wordt afgestemd 

 
De zender 

 Meer dan 10 watt tot 10 MHz, 7 watt tot 21 MHz en 2 watt op 28 MHz 
 CW-verzending met de ingebouwde keyer 
 Gebruikt 2 x IRF510s als PA en 4 x 2N3904 in push-pull-modus als driver voor een uitgangssignaal met 

lage vervorming. 
 
Functies van Raduino 
De Raduino is een klein bord met een Si5351 klokgenerator, een Arduino Nano en een 16”×2” LCD-scherm. Het 

wordt aangesloten op het hoofd-radiobord. De software die de radio bestuurt, is geschreven in Arduino's C taal. 
De functies van de μBITX worden beheerd door de Open Source-software van Raduino. Met Open Source kunt u 
de software verder verbeteren als u daarvoor kiest. De menu's zijn toegankelijk door op de knop op de 
afstemcodering te drukken. U kunt meer functies toevoegen door de Open Source-code te wijzigen die 

beschikbaar is op https://github.com/afarhan/ubitx 
 

 Dual VFO's 
 RIT 
 Handmatige overruling  van automatische LSB/USB selectie  
 CW Keyer Snelheid en toon selectie 

 
Kan ik het bouwen? 
Waarschijnlijk wel want iedereen die weet hoe een 

universeel meter werkt en een soldeerbout kan 
vasthouden kan deze kit bouwen, hoe het 
eindresultaat zal zijn is mede afhankelijk van uw 
handigheid als metaal bewerker. 
 
Behuizing 
U kunt de μBITX in elke behuizing bouwen, van een 

koekjestrommel tot een op maat gemaakt 19-inch 

rack, aan u de keuze. Een metalen behuizing wordt 
sterk aanbevolen.  
 
Solderen 
De kit is eenvoudig in elkaar te zetten, maar enig 

soldeer werk is wel vereist. U dient de printplaat in een 
kast naar uw keuze te monteren, de connectoren erin te schroeven en aan de aansluitingen en 
bedieningselementen vast te solderen. Dat is alles, alle SMD's en andere componenten zijn vooraf op de 
printplaat gesoldeerd. 
 
 

De voorgemonteerde kaart zoals u hem ontvangt 

https://github.com/afarhan/ubitx
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Montage 
Neem rustig een paar uur de tijd om het te bedraden. Het voorbereiden van de behuizing neemt het grootste 

deel van uw tijd in beslag. U hebt basisgereedschap voor het bouwen van kits nodig, zoals soldeerbout, een 
universeel meter, etc. neem een paar uur de tijd om alles te bedraden en geniet en leer van dit project. 
 
Ondersteuning 

Omdat het een Open Source-project is, wordt ondersteuning geboden via een zeer actieve community van 
ontwikkelaars op http://groups.io/g/bitx20. De collectieve wijsheid van duizenden bouwers staat tot uw 
beschikking. Ashhar Farhan  VU2ESE, de ontwerper van μBITX is erg actief in deze groep. 
 
Wat is inbegrepen 

 Een volledig geteste en afgeregelde μBITX HF-transceiverkaart (6"x5½"). 
 Het Raduino-bord met display met μBITX-firmware geïnstalleerd. 

 Detent-vrije tuning encoder met drukknop voor menutoegang. 
 audioaansluitingen voor de microfoon, oortelefoons en keyer. 
 Een hoogwaardige BNC-antenneconnector. 
 Voedingsconnector en jack. 
 Messing afstandbussen met moeren en bouten voor montage van de kaart(en).  
 Beschermingsdiode, enkele weerstanden voor CW-sleutel. 

 Electret-microfoon en een miniatuur-drukknop voor Push-toTalk 

 Volumeregeling met aan / uit-schakelaar 
 
U moet voor uw eigen behuizing, voeding, microfoonbehuizing, luidspreker zorgen om de radio te voltooien. 
 

Vervaardiging 
De μBITX-kaarten worden in India met de hand geassembleerd door een collectief van vrouwen. Elk van de 
toroids is met de hand gewikkeld. Dit is voor deze vrouwen een bron van levensonderhoud. De gemonteerde 
kaarten worden gecontroleerd op gelijkstroom en een laatste RF-controle wordt uitgevoerd om de gevoeligheid 

van de ontvanger en het uitgangssignaal van de tranceiver te controleren voordat deze wordt verzonden. 
 

Condens in uw behuizing? 
Normaal gesproken zult u tengevolge van temperatuur schommelingen condens 
vorming krijgen bij behuizingen die buiten geplaatst zijn, met alle risico’s voor de 
elektronica in deze behuizing. Daar is nu iets op gevonden, misschien bestaat het al 

heel lang, maar ik had er nog niet eerder van gehoord. Zogenaamde druk 
stabilisatoren moeten het condens probleem voorkomen.  

Dat het werkt kunt u zien op deze video. De stabilisatoren zijn voor €2.99 per stuk verkrijgbaar bij 

Communicationworld. Helaas word de bijbehorende moer die vaak voor de montage wel nodig is niet 
meegeleverd, maar gelukkig is dat een standaard kunststof moer van M12x1,5mm zoals die ook bij kabel 
wartels toegepast wordt. Klik hier om naar de juiste pagina op de website van Communicationworld te gaan. 
 

 
 

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 5 jaar 380 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 u te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 
maken heeft. Voor de meest recente aflevering № 20 van 26 jan. op You-Tube klikt u 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 waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

http://groups.io/g/bitx20
https://www.youtube.com/watch?v=x832kshrYio
https://www.communicationworld.nl/index.php?route=common/home
https://www.communicationworld.nl/index.php?route=product/search&search=druk%20stabilisator
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=tcf9IQQ2bGo
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
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
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TRX Bench, een serie video’s met op dit moment ruim 160 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend 

van staande golf meters tot transceivers. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 

 
 

DKARS magazine 
De 51 pagina’s tellende januari uitgave kunt u hier downloaden. 
Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 
Deze maand aandacht voor onder andere: 

 Ik zie ze vliegen! 
 Een 23cm smalband FM transceiver 
 JT65 versus FT8, weak signal modes compared 

 TV logbook 
 Iedereen wordt alsmaar beter, IWAB 
 Een recente BOAN ervaring 
 RF Seminars, het nieuwe seizoen 
 VHF-UHF-SHF Nieuws 
 Nieuws vanuit de DKARS 

 DKARS HF Weak Signal Dag 

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

 News and World Round-up 

 Basic VMIX Software IR Remote Controller 
 Ham MESH Status in Central Ohio 
 Antenna Polar Diagram Plotter 
 MØKPW ATV 
 DKARS advert 
 From TV-AMATEUR 187 
 TV Video Connectors 

 TV Amateur 
 Information 

 
RAZies 

Het januari nummer met maar liefst 18 pagina’s van dit schitterende blad van 
PI4RAZ, de Radio Amateurs Zoetermeer is uit. 

Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 Nieuw leven voor oude radio 
 SSB microfoon filter 
 Opa Vonk: -1 dB en IP3 
 CW filter inbouwen in FT-101 
 Afdelingsnieuws 

 
CQ-PA 
Het 30 pagina’s tellende januari nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online.  
Klik hier voor de download. 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Colofon, nieuwe leden (16) 
 Van de voorzitter, Aankondiging ALV 

 VRZA Radiokampweek in Oisterwijk 

 Radiomarkt Rosmalen, Agenda 
 PI4GN en ATV-en in december 
 Contestkalender 
 FT8 onder de loep 
 Elders doorgebladerd 

 How’s DX 
 Van her en der 
 Regionaal 
 Propagatie verwachting 

 
 

   ONLINE BLADEN 
 

https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
http://cq-datv.mobi/56.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201802.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-01.pdf
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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Ontwikkelingen in de Ether 
In deze speciale editie van de nieuwsbrief van het Agentschap Telecom meer over de nieuwe website.  

Graag nodigen we u uit een kijkje te nemen, om op te zoeken, te raadplegen, in te voeren of aan te vragen. 
 
Op de website vindt u: 

 Hoe u draadloze microfoons instelt bij bijvoorbeeld evenementen. 

 Een handig stappenplan voor het gebruik van marifoons. 

 Alles over examens en registreren voor radiozendamateurs. 

 Wat u moet weten als u met een drone of modelvliegtuig wilt vliegen 

 
Maar u vindt er ook informatie over: 

 hoe u uw internetverbinding kunt verbeteren 

 wat u kunt doen als u denkt dat je te weinig benzine hebt gekregen 

 wanneer u een storingsmelding kunt doen 
 
 
 

Van Paclink setup met AGWPE naar Winlink Express setup met PH3J Packet Agent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          AANPASSINGEN VAN WINLINK BINNEN DARES           door Hans PA3GJM 

 

Situatie november 2016 gebruikers software Paclink met AGW packet engine ondersteuning 

Enige mogelijkheid om als Winlink operator in het veld een Baken 
uit te sturen 

Bakens RMS’sen EN Digipeater van collega’s in het veld 
zichtbaar met hun werkgebied 

https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/microfoons---draadloos-gebruik-en-frequenties
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/marifoons-en-overige-maritieme-communicatieapparatuur/stappenplan-marifoon
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/luchtvaart/onbemande-luchtvaartuigen-en-drones
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/internetverbinding-verbeteren
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/benzinepompen
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/storing-melden-of-oplossen


pag. 14 
 

Winlink Express noodzakelijk voor Hybride mode 
(doorzetten via HF) 

Doorgaan met Paclink is geen optie, software wordt niet 
meer bijgehouden. 
 

 Winlink Express ondersteunt de Packet engine niet.  
 AGW Express is beëindigd. 
 WDT USA is niet gevoelig voor argumenten om                                                                                                     

AGW Packet Engine te integreren in Winlink Express. 

Gevolgen werkwijze met Winlink Express: 
 Welke RMS zit er in de lucht?  
 Wie zit waar?  
 Alleen nog digipeaters op de RMS’sen  

 
Winlink Express operator in het veld kan niet meer 
autonoom werken en moet actief via phone 

aangestuurd worden. 
Eén klein voordeel: de vaste frequentie 144.850 
kan worden losgelaten 
 

Nieuwe manier van aansturen noodzakelijk 
 Alle beschikbare documentatie waar de 

laatste 10 jaar aan gewerkt is moet 
opnieuw 

 Werkgroep digitaal moet van Pioniers naar 
procedure schrijvers en “managers” 

 Tijdens oefening of inzet manager 

aanstellen die alleen de Winlink operatie 
coördineert 

 Nieuwe werkgroep vormen, andere 
competenties noodzakelijk 

 
Alternatief …Bouw van een geheel eigen software pakket…. 

Door de starre houding van Winlink Development Team USA om te weigeren AGWPE ondersteuning in te 
bouwen in Winlink Express is er nog 1 uitweg mogelijk. 
 
In het voorjaar van 2017 kreeg RMS PI8RKW-10 een nieuwe beheerder. Daar PI8RKW-10 nog niet meedraaide 
in de RMS monitor software van Chris PA7RHM welke via Internet elk kwartier de status doorgeeft aan een 
weblogger, heb ik gesproken met Jan PH3J. Tijdens dit gesprek hebben we het ook gehad over het grote 
mankement van Winlink Express. Winlink express claimt de TNC compleet en er zijn geen ondersteunende 

programma’s mogelijk.  
 
Jan PH3J blijkt een gedreven programmeur en had zijn gedachten hierover al laten gaan, hij had namelijk eigen 
monitor en digipeater software werkende die geen AGWPE meer nodig heeft. Deze zomer zijn Chris PA7RHM 
ondergetekende Hans PA3GJM op bezoek geweest bij Jan PH3J om het geheel door te spreken. 

Door wegvallen AGW Packet Engine is dit het nieuwe beeld voor Winlink 
Express 

Zie wie er wanneer in de lucht is  
Zie wat er in een verbinding fout gaat 

Dit blijft dus over 
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Jan PH3J is er vol voor gegaan. Er zijn verschillende test versies heen en weer geschoten met allen hun plussen 
en minnen. Eind oktober 2017 heb ik de eerste geheel zonder fouten opererende versie kleinschalig mogen 

testen. Hulde aan Jan PH3J. 
 
We zijn er natuurlijk nog lang niet. Voordat we de nieuwe software kunnen uitrollen moet er: 

 Grootschaliger getest worden in de DARES Digitale Werkgroep. 

 Configuratie programma worden herschreven. 
 Documentatie worden herschreven. 

 
Begin november 2017 is Chris PA7RHM gestart met de bouw van het Dutch Winlink Configuration programma. 
 
Op 1 december is er een groep van 10 DARES Winlink operators met voorlopige software aan de gang gegaan.  
Tijdens de feestdagen zijn er vele nieuwe versies van DWC  en PH3J software de revue gepasseerd. 
 

Het nieuwe Palet programma’s omvat: 

 RMS Express       Winlink        WDT 

 Packet Agent       PH3J           Jan Dekker 
 Monitor                PH3J           Jan Dekker 
 Digipeater     PH3J           Jan Dekker 
 Installatie script   PA7RHM     Chris van Gorp 

 DWC      PA7RHM     Chris van Gorp (Dutch Winlink Configuration) 
 APRSIS32     KJ4ERJ       Lynn Deffenbaugh 

 
Ik ben er trots op dat ik de eerste officiële uitgave van de nieuwe Winlink Software mag presenteren.  
Houdt de DARES site goed in de gaten, zodra de nieuwe software los gaat verschijnt hij hier. 
http://dares.nl/ Submenu: Winlink 
 
 

Situatie oktober 2017 
Proefnemingen met eigen software. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inmiddels is helder geworden dat het Operating System Windows Vista of Hoger dient te zijn. 

XP wordt NIET meer ondersteund. Ook framework.net minimum is aangepast naar 4.0 
Om dit te bewaken wordt er door de setup.exe software een controleslag uitgevoerd. 
Voldoe je niet aan de eisen, wordt de installatie afgebroken en krijg je een foutmelding. 
 
 

http://dares.nl/
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Screenprints 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitor 

Packet Agent 

Digipeater APRSIS32 

                       Dutch Winlink Configuration software 
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Uitgave door Hans Vreeswijk, PA3GJM 
Voorzitter DARES Digitale Werkgroep 
 
 

 
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 15 februari verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 februari in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

Totaal Palet 
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