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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 download link naar alle deelnemers en 
relaties. Reacties hierop kunt u sturen naar nieuwsbrief@dares.nl 

 

Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand onze nieuwsbrief te ontvangen? 
Allereerst danken we u voor uw belangstelling, u kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar 
nieuwsbrief@dares.nl U zult dan op of rond elke 1e en 15e van de maand de download link ontvangen.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 

Meer informatie over de stichting DARES kunt u vinden op onze website www.dares.nl/ 
 
 
 

Op dit moment zijn ons geen EmComm meldingen bekend die voor DARES een verhoogde alarm fase tot gevolg 
kunnen hebben, voor de meest actuele informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 

Noodnet Indonesië actief op 7.110MHz.  
Indonesische Tsunami - 22 december 2018 

Geschreven door Greg Mossop  
Vertaling: Google translate 

 
Dani YB2TJV, de IARU-R3 Disaster 
Communications Coördinator meldt dat 
Amateur Radio actief is in de reactie op de 
tsunami die plaatsvond op 22 december, 

rond 2130 lokale tijd. 
 
Honderden mensen werden gedood of 

gewond nadat de tsunami de kust rond de Straat van Soenda in Indonesië had getroffen en honderden 
gebouwen beschadigde. De Indonesische regering zegt dat de mogelijke oorzaak van de tsunami onderzeese 
aardverschuivingen waren nadat de Krakatoa-vulkaan uitbrak. (Dit staat ondertussen al vast) 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 januari 2019 JAARGANG 3 NR.1 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

EMERGENCY COMMUNICATIONS 
 

De Straat van Sunda tussen Java en Sumatra verbindt de Java Zee met de Indische Oceaan 

mailto:redactie@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
http://www.dares.nl/
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
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De slachtoffers werden gemeld in de regio's Pandeglang, South Lampung en Serang. Het bureau voor 
rampenbeheer waarschuwde dat het dodental waarschijnlijk nog verder zal stijgen, eraan toevoegend dat de 

hoge golven als gevolg van de volle maan ook kan hebben bijgedragen aan de kracht van de tsunami. 
Radio Amateurs in de provincie Banten hebben posities ingenomen om in noodcommunicatie te voorzien. 
De noodfrequentie voor VHF wordt binnenkort bekendgemaakt, maar voor HF zal Orari zoals gewoonlijk 7.110 
MHz gebruiken. Blijf alsjeblieft uit de buurt van deze frequentie als er een kans is dat je QRM veroorzaakt. 

Bron: IARU-R1 website 
 
 
 
Beste lezer van de DARES nieuwsbrief, het einde van het jaar 2018 nadert. 
  
Een terugblik: 

In het afgelopen jaar hebben wij niet stilgezeten, denk aan de veiligheidsdagen o.a. in Almere, Culemborg en 
Hoorn waar vele deelnemers zich hebben ingezet om aan publiek en professionals werkzaam in de VR wereld te 
tonen wat noodcommunicatie inhoudt en hoe DARES daar een invulling aan kan geven. 
  
Voor het eerst zijn we begonnen met het testen van antennes en apparatuur in het DLCC te Oegstgeest.  
Een keer per maand op de eerste zondag houden we de PI9D ronde op 40 en 80 meter waarbij sinds oktober 2 

meter en 70 centimeter is bijgekomen. 

  
Naast de invoering van de nieuwe wetgeving (AVG) waar veel tijd is ingestoken zag ook de DDA, DARES 
Deelnemers Administratie het levenslicht, ontworpen door een DARES deelnemer. 
  
Nieuw was ook voor het eerst het organiseren van een landelijke oefening genaamd Enigma. Van de evaluaties 
hebben we veel geleerd. Vele deelnemers hebben zich hiervoor ingezet. Enigma krijgt in 2019 een vervolg 

(Enigma2). Deze oefening is niet onopgemerkt gebleven, 25 aspirant deelnemers hebben zich onlangs 
aangemeld. Vanuit Europa horen we meer geluiden om samen oefeningen te organiseren. RAIN2018 (Polen-
Duitsland-Nederland) was hier een voorbeeld van. In 2019 staat de internationale oefening vanuit Roemenië 
(samen met de NAVO) in april gepland. 
  
Het bestuur is n.a.v. de gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid vorig jaar september opnieuw 
uitgenodigd voor een evaluatie. Uit dit gesprek heeft J&V een aantal vragen op tafel gelegd waarmee we als 

bestuur aan de slag zijn gegaan. In januari 2019 staat een vervolg gesprek gepland. 
  
Regio 15/16 Haaglanden/Hollands Midden werd geconfronteerd met een noodzakelijk verhuizing van hun DRCC 
in de brandweerkazerne te Leiden. De kazerne krijgt een andere bestemming waardoor apparatuur en opslag 

weggehaald moest worden. 
  

We zijn blij dat regio 20 (Midden- en west Brabant) weer een regio coördinator heeft. Daarnaast heeft ook 
Noord- en Zuid Limburg (R23/24) weer een Regio Coördinator en 2 plaatsvervangers. Wij wensen de heren veel 
succes. 
  
De digitale werkgroep heeft zeker niet stilgezeten. Hun DWS (Dutch Winlink System) werd verder 
geperfectioneerd. 
  

In 2019 bestaat DARES 15 jaar. Dit zullen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
  
Namens het bestuur mijn welgemeende waardering voor uw inzet. 
Rest mij u en uw familie fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe te wensen. 
  
Jan Rozema PA7O 
Secretaris 

 

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest JO22FE 
De eerstvolgende verbindingstesten vinden plaats op zondag 6 januari, de aanvang is om 
10:00 uur lokale tijd op 3745 kHz. Als de condities het toelaten zullen we ook op 7065 
kHz (vanaf ±10:30 uur) uitkomen. Vanaf 11:00 uur zal ook op 145.500MHz getest 
worden Op Twitter @pi9d houden we u op de hoogte. Ontvangstrapporten zijn welkom 

via pi9d@dares.nl De inmeld procedure is als volgt: Bij aanvang van de uitzending vinden 
eerst de verbindingstesten met deelnemende DRCC's plaats. (Deze stations zijn 
herkenbaar aan hun PI9Dx Callsign) de operator van PI9D geeft duidelijk aan wanneer dit 
klaar is, en is vanaf dat moment QRV voor overige stations. 
 

 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
mailto:pi9d@dares.nl
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In deze agenda zijn uitsluitend EMCOMM gerelateerde evenementen opgenomen 
Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klikt u hier en kijk op de website van ON4LEA. 

 
Zaterdag 25 mei 
Veiligheidsdag Almere 
DARES M-NL is door de organisatie weer uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke veiligheidsdag 2019 

in Almere. Deelnemers van R25 en R09 hebben een inschrijfformulier ontvangen. Bezoekers uit andere regio’s 
zijn natuurlijk altijd welkom op deze landelijke veiligheidsdag.  
 
 
 
R25 en R09 DARES M-NL 

Op zaterdag 22 december hebben regio 25 en 09 hun gezamenlijke bijeenkomst in kerstsfeer gehouden. 
Wim PA4WK gaf als RC van R09 een terugblik op het afgelopen jaar, en Jan PA7O deed dat vanuit het bestuur. 
We kunnen terug kijken op een bewogen DARES jaar waar veel goede dingen gerealiseerd zijn maar waar ook 
dingen minder goed of helemaal niet uit de verf gekomen zijn, dat gaan we komend jaar oppakken. 
 

In het zonnetje 
Traditie getrouw werd de persoon die het afgelopen jaar in 

positieve manier opgevallen was extra in de schijnwerpers 
gezet, dit jaar was dat Wil, de XYL van Kees PAØVDB,  
Wil heeft onze BBQ gered door op het laatste moment de 
handen uit de mouwen te steken. Het vlees en de salades 
waren van een dusdanig hoge kwaliteit dat we Wil gevraagd 
hebben ook het komend jaar de BBQ te verzorgen. Hier 
antwoordde Wil bevestigend op maar voegde er aan toe 

“wel graag wat eerder vragen” afgesproken, doen we. 
 
Uitzonderlijke gastvrijheid 
Ook een goede traditie die we graag in ere houden is het 
uitspreken van onze welgemeende dank aan Klaas PDØZX, 
de eigenaar van het pand waar de Radio Club Bunschoten 

haar onderkomen heeft en waar ook voor DARES de deur altijd weer open staat, Klaas ook langs deze weg onze 
welgemeende dank voor je unieke gastvrijheid en dat je hem maar in goede gezondheid leeg mag maken.  

 
RACAL Cougar 
Verder hebben naast het onderling QSO een 
aantal mensen zich nog kort bezig gehouden 
met de RACAL Cougar.  

In het nieuwe jaar zullen we weer een 
bijeenkomst besteden aan deze set zodat 
iedereen die er een heeft hem ook werkend kan 
krijgen, het is té leuk spul om het werkeloos te 

laten verstoffen. Bij BACO in IJmuiden zijn nog delen van deze set te koop zoals de bedieningsunit en de basis 
set (dus zonder de portofoon) voor zeer aantrekkelijke prijzen. Ga er vooral eens langs, dan blijken ze nog veel 
meer te hebben dan via de website of door de telefoon lijkt. Klik hier voor de website. 

 
Eerst volgende bijeenkomst 
De eerstvolgende bijeenkomst van R25 en R09 zal gehouden worden op dinsdagavond 22 januari om 20:00 uur 
 
 
 
You-Tube kanalen en Ham Radio video’s is al jaren één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief, ook eigen 
opnames van jouw evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 

interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 5 jaar ruim 400 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. 
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

Wil werd door Wim PA4WK de RC van R09 hartelijk bedankt voor het 
redden van de BBQ 

De bedieningsunit                                                 De basis set zonder de portofoon 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
https://www.baco-army-goods.nl/legerradio.html
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
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Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". Zijn 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. Voor de meest recente aflevering van 30 mei op You-Tube 
klikt u hier. Om naar de home page te gaan 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. 

 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment bijna 190 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-PA 
Het 34 pagina’s tellende december nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat 
online. Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Colofon, nieuwe leden 

 Van de secretaris / a.i. voorzitter 
 Back in Time 
 Nieuws from Grimeton 
 Beurs in Rosmalen 
 Elders doorgebladerd 
 Ambient Christmas Light 
 VRZA Radio Kampweek 

 Verslag van het 98e Amateuroverleg 
 Propagatieverwachting 

 
CQ-DATV 

Dit blad staat in 2019 met maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om 
te lezen. Klik hier voor het 27 pagina’s dikke januari nummer en hier voor eerdere uitgaven. 

Deze maand ondermeer aandacht voor:  
 News and World round up 
 DVB-T Television Repeater 
 TV Amateur 
 DATV-Express Project 
 I2C EPROM Reader 
 New Satellite Receiver for 23cm and Repeaters 

 MiniTutiouner-Express advert 
 70cm Band-Pass Filter 
 Quadruplex VTR’s last stand 
 Arduino SimpleSat Rotor Controller 

 
RAZies 
Het eerste nummer van 2019 met 18 pagina’s van dit fantastische blad van PI4RAZ,  

de Radio Amateurs Zoetermeer, is weer uit.  

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

 Modificatie van een microfoon 
 DOT radiodomein voor amateurs 
 Opa Vonk: Transistorspecificaties 

 2m eindtrap met BLY88 (B) 
 “Hoogspannings” programmer 
 Afdelingsnieuws 

 
 
 

ONLINE BLADEN 
 

https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=2A8I56ykstI
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.vrza.nl/wp/
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-12.pdf
https://cq-datv.mobi/67.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201901.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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EU verplicht smartphonemakers tot integratie Galileo-satellietlocatie 
De Europese Commissie heeft nieuwe regulering goedgekeurd waardoor de satelliet- en WiFi-locatie op alle 
nieuwe smartphones verplicht is. Het doel is om het voor hulpdiensten gemakkelijker te maken bellers op te 
sporen. 

 
De meeste hulpdiensten gebruiken voor het 112-alarmnummer de lokale cellensite al om mobiele bellers te 
vinden. Dit kan echter een grote straal van meerdere kilometers bestrijken, waardoor het moeilijk wordt om 
exact de locatie van een beller te bepalen. Met behulp van satelliet- en WiFi-systemen kunnen bellers 
nauwkeuriger worden gevonden, binnen een bereik van 6 tot 28 meter.  
 
De Commissie merkt op dat de meeste nieuwe telefoons al over Global Navigation Satellite Systems chip en  

Wi-Fi beschikken, waardoor de nieuwe regels weinig extra belasting betekenen voor de fabrikanten.  
Acht EU-landen gebruiken zo'n systeem al bij hun hulpdiensten.  
 
De regels worden 36 maanden na de publicatie van de nieuwe verordening verplicht. De GNSS-chip moet 
toegang bieden tot ten minste het satellietsysteem van de EU, Galileo, en tot de locatie van WiFi.  
Telefoons met Galileo zijn beschikbaar sinds 2016 en worden door de meeste grote fabrikanten geproduceerd.  

Bron: website PI4RAZ 

 

 
  

Deze antenne heeft lang dienst gedaan bij mij op zolder. Ik heb hier 
heel Europa mee gewerkt met 2,5 Watt, en het kost NIETS (nou ja, 
bijna niets). Wat heb je nodig? 

 een stuk geschikt draad, liefst iets soepels van 620cm 

 een stuk 75Ω coax van plm. 110 cm 
 een SO259 (of BNC chassisdeel) 
 twee PL239 (of BNC connectors) 
 een stuk touw o.i.d. van "X" meter. 

Maak eerst een coax transformator van precies 1 meter lang 
(aannemend dat je normale coax gebruikt met een verkortingsfactor 
van 0,66 voor een andere verkortingsfactor lengte omrekenen).  

Dit is de ¼λ impedantie transformator die de impedantie in het 
voedingspunt (zo ongeveer 110Ω) omlaag transformeert naar 50Ω. 
Teken het stuk draad zo af, dat 610 cm nog geïsoleerd is, met 

aansluitingen van 2 à 3 cm. Soldeer deze op het chassisdeel.  
Een kant naar de middenpen, de andere naar de flens. Nu wordt het moeilijk: wikkel de 75Ω coax een paar 
keer om je hand en maak het vast met tie-wraps of zo. Dit werkt als een HF-smoorspoel. Hang het hele spul op 

zoals in de tekening, coax eraan, en hopen op een Es opening! Bron: Pete PE1MHO (uit Twentebeam) 
 
 
 
Nieuwe packet apparatuur in ISS 
De nieuwe Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) packet apparatuur wacht nu nog op het 
uitpakken en installeren aan boord van het ruimtestation, nadat de apparatuur in november aangekomen is als 

onderdeel van de vracht die via een Russische 71P Progress raket is aangeleverd. De nieuwe packet module 
voor NA1SS zal de huidige packet apparatuur vervangen, die het afgelopen jaar met tussenpozen nog af en toe 
werkte. 
 

“Na de aankomst van de Progress, moet de bemanning nu nog de tijd 
vinden om de Progress uit te pakken, de haperende module te vervangen, 
en de vervangende packet module te configureren en te testen” legt Dan 

Barstow KA1ARD uit (hij is senior education manager van het ISS National 
Laboratory (CASIS), een ARISS sponsor). 

 
Het ISS packet systeem ging in juli 2017 onderuit, maar kwam onverwacht in de daarop volgende zomer weer 
tot leven. Op het moment dat de boel stuk ging, zei NASA ISS Ham Radio Project Engineer Kenneth Ransom, 
N5VHO, dat het weer tot leven gekomen systeem het gat zou kunnen vullen tot de lancering en installatie van 

de vervangende packet module. Het packet systeem werkt op 145.825 MHz. ARISS hardware team leden op de 
grond vonden nog een werkende kopie van de ISS packet module die al 17 jaar in gebruik is in het ISS. ARISS 
zegt dat de installatie afhangt van het drukke werkschema van de bemanning. 
 

GALILEO-SATELLIETLOCATIE 
 

NO BUDGET ANTENNE VOOR 6 METER 
 

AMATEURRADIO OFFICIEEL EMCOMM SYSTEEM IN ISS 
 

https://www.usegalileo.eu/EN/inner.html#data=smartphone
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5387&Itemid=43
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In een email naar ARISS en andere groepen die door CASIS 
ondersteund worden, wijst Barstow erop dat ARISS een 

officieel back-up systeem is voor astronauten om met Mission 
Control te kunnen praten in het geval dat de primaire 
communicatie van het station uitvalt. 
 

Bartow zei verder dat amateurs in 2017 bijna 89.000 packet 
berichten verstuurd hebben via het ISS — een gemiddelde 
van 243 per dag. Deze statistieken intrigeerden en 
verbaasden Barstow dusdanig dat hij besloot om zijn 
amateur machtiging te gaan halen en mee te gaan doen met 
de activiteiten. 
De huidige International Space Station (ISS) bemanning 

Serena Auñón-Chancellor, KG5TMT, Alexander Gerst, 
KF5ONO, en kosmonaut Sergey Prokopyev komt op 20 
december terug naar de aarde met een Soyuz capsule. 
Bron: website PI4RAZ 
 
 

 

De eerste FT8-Roundup, in het weekend van 1 tot 2 december, is met 1300 ingezonden logs een enorm succes 
geworden. Een overzicht van de ingestuurde logs is hier te raadplegen. Ondanks het feit dat het deze eerste 
FT8-Roundup pas binnen een vrij korte termijn werd aangekondigd, en samenviel met andere contesten zoals 
de ARRL 160-meter contest, die in hetzelfde weekend plaats vond. 
 

Het is duidelijk dat het FT8 digitale protocol steeds meer en meer aan 

populariteit wint onder radioamateurs wereldwijd. Meer dan 400 logs 
waren afkomstig van Amerikaanse radioamateurs. In totaal zijn zo’n 
131200 contacten geregistreerd. Deelnemers uit niet minder dan 91 
landen stuurden een log in, wat bewijst (maar dat wisten we natuurlijk al) 
dat FT8 echt niet alleen een Amerikaans fenomeen is. 
 
“The FT8 Roundup was the last shakedown for the WSJT-X 2.0-rc5 beta 

software” zo zei de bekende RTTY-contesting-liefhebber en expert Don Hill 
AA5AU. Don is samen met Ed Muns WØYK een FT8 Roundup-cosponsor. 

 
Het nieuwe programma WSJT-X 2.0 presteerde goed zonder grote complicaties. De algemene versie van WSJT-

X 2.0 is nu definitief uit sinds 10 december. En het programma is zoals eerder werd aangekondigd niet 
achterwaarts compatibel met WSJT-X 1.9 of met eerdere versies. 

 
WSJT-X 2.0 
Mede-ontwikkelaar Joe Taylor K1JT heeft gebruikers opgeroepen om per 1 januari 2019 te upgraden naar wat 
nu de nieuwe wereldstandaard is geworden! Ed Muns WØYK, die redacteur is voor National Contest Journal – 
Digital Contesting, zei dat het aantal deelnemers voor de FT8-Roundup erg gunstig was in vergelijking met die 
voor de ARRL RTTY Roundup. 
 

Ed en ik hadden nooit gedacht dat het zo populair zou zijn. Het had geen enkele zin om de Ten-Meter RTTY-
contest voort te zetten tijdens dit deel van de zonnevlekcyclus.  
Het vervangen ervan door een andere contest was de logische keuze, verklaarde hij verder. 
Don en Ed zijn trouwens ook mede-sponsor van de Ten-Meter RTTY-contest. 
 
Don vertelde de ARRL ook dat de definitieve resultaten van de FT8 Roundup over een paar dagen uit zouden 
zijn. Na het nieuwe jaar hopen ze downloadbare online certificaten beschikbaar te hebben voor alle deelnemers. 

De scores zijn hier te vinden. “We zullen het volgend jaar zeker nog een keer overdoen”, aldus Don. 

 
ARRL RTTY Roundup 
WSJT-X v2.0De ARRL RTTY Roundup van 2019 staat het 
gebruik van FT8 toe. 
Lees voor gebruik de Quick-Start Guide to WSJT-X 2.0 

 
Meer over contesten: Twenty Years of Contesting – from 
2005 to 2025  
Bron: website VERON Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ. 
 
 

EERSTE FT8-ROUNDUP GROOT SUCCES 
 

ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) is een 
officieel back-up system voor astronauten om met Mission Control 
te kunnen praten in het geval dat de primaire communicatie van 
het station uitvalt. (Niet heel waarschijnlijk maar toch….) 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5390&Itemid=43
https://www.rttycontesting.com/ft8-roundup/2018-results/logs-received/
https://www.rttycontesting.com/ft8-roundup/2018-results/2018-raw-scores/
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Quick_Start_WSJT-X_2.0.pdf
http://ncjweb.com/bonus-content/twentyyearsofcontesting.html
http://ncjweb.com/bonus-content/twentyyearsofcontesting.html
https://www.veron.nl/nieuws/eerste-ft8-roundup-is-een-enorm-succes/
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Wie kent ‘m niet, grote kans dat hij in één van uw eerste zelfbouw schakelingen zat. De 555 timer chip.  
Een slim ontwerp in een 8-pins behuizing. Maar er is iets met deze chip bijna onopgemerkt gebleven.  
Deze chip viert dit jaar een bijzondere verjaardag. Hij (of is het zij?) is 555 maanden oud. En dat is toch wel 
iets om even bij stil te staan. 

 
De aanloop 
De 555 is ontworpen door Hans R. Camenzind. Hans zag in 1934 het levenslicht in Zwitserland. Begin jaren 60 
emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Daar haalde hij zijn “Masters” graad op de Northeastern University in 
Boston. Hij startte zijn loopbaan bij de P.R. Mallory Corporation. Deze firma ontwikkelde droge batterijen, wat 
Hans nu niet echt inspirerend werk vond. Gelukkig wist hij binnen een paar jaar een contract bij Signetics te 
krijgen. Dit was een jong tech bedrijf in Silicon Valley, gestart door oud Fairchild medewerkers.  

En bij Signetics was men er toen al van overtuigd dat geïntegreerde 
schakelingen het helemaal zouden gaan worden. Dat was precies de 
juiste uitdaging voor Hans. 
 
Echter, Signetics kwam al snel in zwaar weer. In korte tijd zag Hans 
de helft van zijn collega’s verdwijnen.  

Dat kon niet lang goed gaan. Hans diende uiteindelijk zelf zijn ontslag 

in bij Signetics. Maar niet eerder dan dat hij het Signetics 
management had kunnen overtuigen hem gelijk weer in te huren. 
Echter, dit keer als “consultant”. Hij leverde zo wel veel salaris in, en 
kreeg “slechts” een jaarcontract. Maar hij kon nu wel precies dat doen 
wat hem interesseerde. En ook nog eens precies wanneer hem dat 
uitkwam. Zo ging hij in de zomer van 1970 aan de slag. 

 
Van PLL naar timer 
Hans had al langer het idee om ooit eens een timer chip te ontwerpen. De aanleiding was zijn jeugd in 
Zwitserland, waar hij als radio reparateur wat bijverdiende. Zelfs de radio-op-een-chip speelde toen al door zijn 
gedachten. Maar daar waren grote spoelen bij nodig. Dat kreeg je niet op een chip geïntegreerd. Dus werd er 
naar alternatieven gezocht. Tijdens zelfstudie bij het MIT (Massachusetts Institute of Technology) las hij over 
de PLL (Phase Locked Loop). Hij realiseerde zich dat zo’n PLL perfect zou zijn voor de afgestemde circuits in een 

radio ontvanger-chip. 
 
Een van de hoofdbestanddelen van de PLL die Hans ontwierp was een oscillator. En wel eentje waarvan de 
frequentie met externe componenten bepaald kon worden. Hij doorzag dat dit deelcircuit eenvoudig omgezet 

kon worden in een timer. Eentje die zowel vrijlopend als “single-shot” kon opereren.  
Dit innovatieve idee werd aan Signetics voorgelegd. Na de nodige twijfel ging men uiteindelijk toch akkoord met 

dit wilde plan. Zo spendeerde Hans de eerste 6 maanden van zijn jaarcontract aan het ontwerp en de 
optimalisatie. De schakeling werkte. Maar er was wel één groot probleem. 
 

Een 9-pins DIP? 
Het door Hans gemaakte prototype van de timer chip had 9 aansluitingen. Dat paste dus niet in 
een goedkope en kleine 8-pins DIP (Dual In-line Package). En één stapje groter werd het gelijk 
een dure 14-pins DIP. Dat was een flinke tegenvaller. Niets aan te doen dacht Hans, en hij 

diende het ontwerp in om vervolgens de chip-layout te gaan maken. 
 
Na twee weken handmatig de lay-out tekenen realiseerde hij zich dat hij een fout had gemaakt. Hij kon zich die 
negende pin besparen. En wel door een spanning-naar-stroom omzetter te verwijderen en de externe capaciteit 
direct te laden en ontladen. Dit briljante idee betekende wel twee weken tekenwerk weggooien. Maar de 
mogelijkheid het in een 8-pins DIL behuizing te krijgen was de hoofdprijs. 
 

Zo rondde Hans in 1971 gedurende bijna de rest van zijn jaarcontract de lay-out van de 555 af. Volledig met de 

hand getekend, zoals toen gebruikelijk was. En de timer chip aanduiding, “555“, is trouwens bedacht door 
marketeer Art Fury. Hij vond 555 gewoon goed klinken als chipnummer. Een gouden vondst naar ons idee. 
 
De 555 werd een succes 
Die 555 chip heeft 23 transistoren aan boord. En ook 16 weerstanden en 2 diodes. In 1972 (nu 555 maanden 

geleden) kwam de chip op de markt. Verkrijgbaar in een 8-pins DIP of TO-5 metalen “huisje” met 8 draden. En 
dat voor een scherpe prijs van slechts 0,75 US$. Ontwikkelaars waren gelijk enthousiast vanwege de eenvoud 
en flexibiliteit. En Hans bleef zich maar verbazen over wat men met “zijn vinding” allemaal ontwierp. 
In dit interview met Hans Camenzind geeft hij zelf aan dat zijn 555 verre van perfect is. En dat er ook nooit 
patent op de chip is aangevraagd. Ook snapt hij niet dat er nooit een verbeterd product van is gemaakt. 

555 TIMER CHIP VIERT BIJZONDERE VERJAARDAG 
 

Hier ziet u een applicatie schema van de 555 
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Kennelijk is zijn flexibele ontwerp precies wat men zocht. En wat men nog steeds wil. Want de 555 blijft ook 
vandaag de dag nog steeds toegepast worden in nieuwe schakelingen. En niet alleen door zelfbouwers. 

 
Meer lezen? (Gratis downloaden) 
De in 2012 overleden Hans Camenzind heeft trouwens naast de 555 en ruim 150 
andere chips veel meer wapenfeiten op zijn naam staan. Zo heeft hij ook een goed 

boek over het ontwerpen van analoge chips geschreven. Het is een uitvoerige 
introductie in analoog CMOS en bipolair IC ontwerp. Dit “Designing Analog Chips” 
is hier kosteloos in PDF formaat te downloaden, of klik op de afbeelding. Een 
aanrader voor iedereen die meer over de praktijk en de keuzes van analoog chip 
ontwerp wil weten. 
Klik hier voor de wikipedia pagina van dit beroemde IC. 
 

 
 
Al eerder hebben we o.a. in nummer 22 op pagina 6 van deze nieuwsbrief geschreven over het luisterstation in 
het Friese Burum, de 3,5GHz. frequentieband die voor 5G gebruikt gaan worden stoort het luisterstation, 
waardoor de uitrol van 5G in de knel zou komen. Er is nu een oplossing gevonden, de Nederlandse overheid 
heeft besloten dat het afluisterstation van de (militaire) inlichtingsdiensten naar het buitenland gaat verhuizen.  

Daarmee komt de weg vrij voor landelijk gebruik van de 3,5GHz band voor 5G-netwerken. 

Bronnen in Den Haag hebben dat tegenover de NOS bevestigd. Het is nog niet bekend wat dit voor de 
multiband-veiling betekent die voor eind 2019, begin 2020 gepland is. 
  
Het satelliet-afluisterstation in Friesland zorgt er al jaren voor dat de belangrijke 3,5GHz frequentieband in het 
noorden van Nederland, boven de lijn Amsterdam - Zwolle, niet gebruikt mag worden. Dit om verstoring van de 
afluisterpraktijken van de AIVD en MIVD te voorkomen. Ook voor de 5G-veldtesten van Groningen was dit niet 

mogelijk. Overleg met defensie eerder dit jaar bleef zonder resultaat, zo bleek in juni. 
 

 
Zaak beslecht in voordeel operators 
Mobiele operators lobbyen al geruime tijd voor het vrijmaken van de voor 5G zeer belangrijk geachte 3,5 GHz. 
frequentie. Voor- en tegenstanders hebben hun zaak diverse keren tegenover de politiek bepleit.  
De Tweede Kamer hamerde al langer op duidelijkheid over de 3,5 GHz. frequentie. Men zag het belang van de 
veiligheidsdiensten in, maar wilde ook niet dat Nederland in 5G-uitrol achterop zou raken. 

 
De operators noemen het vrijkomen van de 3,5GHz band van levensbelang voor 5G. Nederland zou achterop 
raken bij omringende landen waar het 3,5GHz. spectrum wel gewoon vrijkomt. De veiligheidsdiensten 
beweerden dat 5G ook met de beschikbare 700MHz en 26GHz-banden prima kan functioneren. De zaak lijkt nu 
dus in het voordeel van de operators beslecht te zijn. 
De 3,5GHz band is technisch niet strikt noodzakelijk voor het bouwen van een 5G-netwerk, maar het zou wel 
forse beperkingen opleveren. Diensten waarvoor zeer hoge bandbreedtes nodig zijn (zoals drone-monitoring 

van gewassen en autonoom rijden), kunnen zonder de 3,5GHz band niet optimaal functioneren. Onlangs 
meldde T-Mobile overigens dat zij start met de bouw van een 5G-netwerk zonder gebruik te maken van de 

3,5GHz band. Dat besluit had echter meer te maken met de belofte die de provider tegenover de EU-Commissie 
deed in een - inmiddels geslaagde - poging goedkeuring te krijgen voor de overname van Tele2 in Nederland. 
 
Burum naar de bergen? 

De afgelopen maanden heeft TNO onderzoek gedaan naar oplossingen om uit de 5G-impasse te komen. 
In totaal waren er zes oplossingsrichtingen waaronder frequentieseparatie, nieuwe interceptieconcepten, andere 
locatie en inzet van slimme 5G-antenneconcepten. De keuze voor één van de oplossingsrichtingen zou uiterlijk 
eind dit jaar door EZK, BZK en Defensie samen genomen worden. Het is dus een andere locatie geworden. 
 
In oktober meldde staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer al dat onderzoek op schema lag en 
dat er voor het eind van dit jaar (2018) duidelijkheid zou komen over het gebruik van de 3,5GHz. 

AFLUISTERSTATION BURUM VERHUIST 
 

Deze schotelantennes in het Friese Burum zullen straks niet langer te zien zijn maar plaats maken voor 5G masten 

http://www.designinganalogchips.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/NE555#Uitvoeringen
http://www.designinganalogchips.com/
http://www.designinganalogchips.com/
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frequentiebanden. Die zekerheid lijkt er nu te zijn, maar tegenover de NOS wilde de staatssecretaris officieel 
nog niets zeggen over het besluit om het afluisterstation te verhuizen.  

 
Tegenover het NRC stelt MIVD-chef Eichelsheim dat een eventuele nieuwe locatie wel binnen Europa moet 
liggen vanwege de dekking en het bereik van het station. Gespeculeerd wordt over de Alpen en Pyreneeën, 
maar ook een booreiland op zee werd genoemd. Volgens Haagse bronnen is die laatste locatie echter niet 

geschikt vanwege mogelijke verstoringen, zo meldt de NOS. 
 
Gevolgen multibandveiling 
Het is nog niet duidelijk of de 3,5 Ghz. frequentie nu nog meegenomen kan worden in de multiband veiling, of 
dat hier een aparte spectrumveiling voor gehouden moet worden. Nu de Europese Commissie toestemming 
heeft gegeven voor de fusie van T-Mobile en Tele2, kan EZK de impact van deze fusie meenemen in het 
bepalen van de concurrentieverhoudingen de komende jaren op de mobiele markt. De weg is daarmee vrij 

gekomen om de multiband veiling in te gaan richten.  
 
Oorspronkelijk zou de veiling eind 2019 plaatsvinden, de onzekerheid over de operatorfusie heeft er voor 
gezorgd dat het ook 2020 kan worden. Toezichthouder ACM komt begin 2019 met een concept-advies over de 
veiling. 
 

In de voorbereidingen tot nu is de overheid altijd uitgegaan van een veiling zonder 3,5 GHz. Daarin komt in 

ieder geval 2x30 MHz aan bod in de nieuwe 700 MHz-band en 40 MHz in de nieuwe 1400 MHz-band.  
Verder wordt de huidige 2.100 MHz-band (3G) geveild, met 2x60 MHz. Daarin zijn KPN, T-Mobile en Vodafone 
(dus Vodafone-Ziggo) de gebruikers.  
De 700 en 1400MHz. banden zijn meteen beschikbaar voor gebruikers, de 2100MHz. band na de transitie om er 
aaneengesloten stukken spectrum van te maken. De 3,5 GHz band is niet vrij, omdat die is toegekend voor 
besloten bedrijfsnetwerken. Deze bestaande vergunningen gelden tot 2022 of 2026. Daarvoor moet nog een 

regeling worden bedacht. Bron: website PI4RAZ.  
 
 
 

Duitsland weer actief op 70 MHz. 
Duitse zendamateurs mogen weer uitzenden op de 4-meter (70 MHz) band. Er gelden wel 
beperkingen. Zo mag er enkel uitgezonden worden met horizontale polarisatie en een 

maximaal vermogen van 25 Watt PEP. Duitse stations zijn te vinden tussen 70.150 en 
70.200 MHz. De allocatie is tijdelijk en geldt in ieder geval voor 2019. 

 
Eerder kregen Duitse zendamateurs ook al ontheffing om uit te zenden op deze band, die ook in Duitsland een 

secundaire status heeft. Dat geldt ook voor het grootste deel van de 6-meter (50 MHz.) band. De primaire 
gebruiker is de Duitse defensie. Bron: Hamnieuws, meer informatie over De zendamateur in Duitsland. 

 
 

 

Al weer een jaar voorbij 
Beste lezers van de DARES nieuwsbrief, ook ik wil u allen een heel goed 2019 wensen, ook het komende jaar 
zullen we u met de derde jaargang van de DARES nieuwsbrief blijven informeren over allerlei zaken die DARES 
betreffen maar ook andere dingen die naar onze mening interessant kunnen zijn voor onze lezers.  
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we een toename van het aantal ingezonden artikelen, ik hoef u 
natuurlijk niet te zeggen dat we daar erg blij mee zijn. Ik wil dan ook iedereen die iets ingestuurd heeft 

hiervoor hartelijk danken. De DARES nieuwsbrief voor het grootse deel vullen met inzendingen van onze eigen 
lezers blijft onze wens. Gelukkig zijn er een aantal lezers die mij met enige regelmaat kopij sturen, maar meer 
is altijd beter, dus hebt u iets te melden wat voor anderen interessant kan zijn, kruip dan maar eens achter uw 
toetsenbord en stuur het me. Ook een kort verslagje van een regionale DARES activiteit, een oefening, een 
verslag van een andere activiteit of een melding van een komende activiteit stellen we erg op prijs. Ook als u 

niet zo’n schrijver bent kunt u iets plaatsen in de nieuwsbrief, stuur een berichtje naar redactie@dares.nl ik 

neem dan contact met u op en samen komen we er vast wel uit. 
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 januari verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 januari in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
 

NIEUWS UIT FREQUENTIELAND 
 

VAN DE REDACTIE 
 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5391&Itemid=43
https://www.hamnieuws.nl/duitsland-weer-actief-op-70-mhz/
https://www.hamnieuws.nl/de-zendamateur-in-duitsland/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

