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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) 
 
 
 

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest JO22FE 

Uitzendschema zondag 3 maart 
 10:00 uur LT 3745 kHz. LSB 

 10:30 uur LT 7065 kHz. LSB (afhankelijk van propagatie en beschikbaar freq.) 
 11:00 uur LT 145.500 MHz. FM 

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. 

 
Aanmelden RC overleg 9 maart 2019 
Er is vorige week een email aan alle RC's gestuurd met het verzoek aan te geven of u aan deze bijeenkomst 
deelneemt. Als u zich nog niet aangemeld hebt doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. 
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Overleg J&V en DARES 
Afgelopen donderdag 7 februari heeft een afvaardiging van het bestuur bij J&V een vervolg overleg gehad.  

Aan bod kwam de mogelijkheid te onderzoeken of DARES (samen met VERONA) (Vereniging voor 
Experimenteel Radio Onderzoek, in de Nederlandse Antillen) voor J&V een bijdrage kan leveren betreffende 
noodcommunicatie op de BES eilanden. (Bonaire-St. Eustatius en St. Maarten). Samen met het rapport van 
VERONA volgt in principe een vervolg overleg. Met dit overleg is de werkgroep DARES-J&V gestart. De "nieuwe" 

relatie met J&V wordt in de presentatie DARES 2.0 tijdens het RC overleg op 9 maart gepresenteerd. 
 
Na 15 jaar DARES is er veel veranderd 
Toen vijftien jaar geleden de stichting DARES opgericht werd zag de wereld er anders uit dan nu, de toen 
aanwezige behoefte aan ondersteuning op het gebied van communicatie voor de overheid is nu door de 
verbetering op velerlei plaatsen van de communicatie mogelijkheden die de overheid en veiligheidsdiensten tot 
hun beschikking gekregen hebben niet of nauwelijks meer aanwezig.  

Betekent dit het einde van een organisatie als DARES? Nee, beslist niet, wel zal er een verschuiving plaats 
vinden van de rol van DARES binnen de keten van de hulpverlening. J&V ziet voor DARES een belangrijke rol 
als schakel tussen de burgers en de hulpverleningsdiensten. 
Wat dit betekend voor DARES als organisatie en hoe deze nieuwe rol praktisch ingevuld moet worden zal in het 
RC overleg (overleg tussen bestuur en de (Plv.) RC’s van de regio’s) van 9 maart uitgebreid besproken worden.  
Om de (Plv.) RC’s in de gelegenheid te stellen vast over het één en ander na te denken heeft het bestuur via de 

RC mail onderstaande brief verstuurd. 

 
Vacatures Bestuur, inleiding 
Na 15 jaar staat DARES voor een stevige verandering. De wensen van de meeste veiligheidsregio’s zijn anders 
dan waarop we de afgelopen jaren hebben ingezet.  
Niet het vervangen van de verbindingsstructuren van de overheid maar het bevorderen van de contacten 
tussen de burgers en de overheid bij rampen is ons speerpunt. 

Dat laat onverlet dat er altijd ‘specials’ gevraagd en geleverd kunnen worden. 
Bovenstaande vergt een andere manier van werken en aansturen. 
In de komende RC-vergadering zal hier uitgebreid op worden ingegaan. 
Om slagvaardig te kunnen blijven wordt er nu alvast gesondeerd of er uit de RC’s of uit de afdelingen 
geïnteresseerden zijn in een functie in het bestuur. 
 
Welke functies (rollen) voorzien we? 

 Voorzitter 
 Penningmeester 
 Secretaris 
 Protocollen-procedures-implementatie 

 Webbeheer 
 Opleiden-oefenen-trainen 

 Contacten met RC’s en het veld 
 Contacten Veiligheidsregio’s 

 
Afhankelijk van de discussie over de toekomst van DARES kunnen hier rollen afgaan of bijkomen. 
Tevens zal naar aanleiding van de aanmeldingen gekeken worden welke rol het beste bij een bepaalde persoon 
past. Het is prettig als iemand met ervaring in het implementeren van de nieuwe koers zich meldt. Wat het 
bestuur betreft staat alles open. Ook staat niet bij voorbaat vast dat alle huidige bestuurders in het nieuwe 

bestuur zullen terugkeren. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur. 
 
Verdere procedure: 
Het huidige bestuur zal uit de oude bestuursleden en nieuwe kandidaten een bestuur samenstellen dat 
zo goed mogelijk aansluit bij de gewenste koers van DARES. Dat resultaat zal aan het RC-overleg 
worden voorgelegd. Hoewel het stichtingsbestuur formeel geen verantwoording aflegt aan het RC-overleg, zal 

uiteraard wel goed geluisterd worden naar de mening van de RC’s. 

De voorzitter, 
Ton Gielen 
 
 
 
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 9 maart 
RC overleg 
Op zaterdag 9 maart vindt op het politie bureau in Lelystad een RC overleg plaats. Dit is een periodiek overleg 
tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES. Als belangrijkste punt staat op de 

DARES AGENDA 
 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
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agenda het afgelopen overleg tussen J&V en het bestuur van DARES en wat dit betekend voor de toekomst van 
DARES. Zie ook het artikel hier boven. (Plv.) RC’s hebben al een uitnodiging ontvangen. 

 
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 zijn natuurlijk altijd welkom om gezellig langs te komen op deze landelijke veiligheidsdag.  
 
 
 
DARES M-NL 
Eerstvolgende bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 23 februari vanaf 10:00 uur. 
 

DARES Zuid Holland Zuid  
DARES ZHZ aanwezig tijdens de Verbindingsdagen. 
In navolging op afgelopen jaar organiseren de Veiligheid regio’s Zuid-Holland Zuid en 
Rotterdam Rijnmond op 19 en 20 februari 2019 een verbindingsdag. Het thema is 

operationele ontmoeting. Deze dag is bestemd voor operationele functionarissen van de 

teams COPI en ROT en de liaisons van de crisispartners. Beide dagen bieden hetzelfde 
programma waarvoor 125 personen per dag zijn aangemeld. 
We weten elkaar als partner tijdens rampen of crises te vinden, Weten we wat we voor elkaar kunnen 
betekenen en hoe we daar in de praktijk mee om gaan? Als DARES nemen we deel aan de vijf workshops zoals: 
Verkeerscongestie, Cyber, klopt je computer nog wel, infectieziekten, communicatie, samen werken. 
Tijdens deze twee dagen is DARES met de RC, Plv RC en de SIGCO Coördinator van ZHZ  aanwezig met een 

informatiestand, en als we de antennes kwijt kunnen zijn we zijn QRV met VHF, UHF, HF, Winlink. 
Voor meer informatie en tijden dat we QRV zijn kijkt u op de site www.dareszhz.nl  
RC. ZHZ Bas PDØCAV. 
 
 
 
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. 

 
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. 

 
 
 
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

http://www.dareszhz.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
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.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
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Een unieke gebeurtenis, voor het eerst in de geschiedenis van de amateursatelliet communicatie kunnen 
amateurs nu door de ingebruikname van de Es’hail-2 satelliet die in een geostationaire baan rond de aarde 
draait beschikken over een permanente transponder in de ruimte. 
 

Es’hail-2 transponder operationeel  
De transponder in de onlangs gelanceerde Es’hail-2 satelliet is afgelopen donderdag 14 februari aangezet. Dat 
werd gevierd met een ceremonie en activiteit van de club-stations A71A en DL50AMSAT, dit valt te lezen op de 
Amsat UK website. Voordat de satelliet officieel aangezet werd vonden er test-uitzendingen plaats vanaf 
Bochum in Duitsland en Qatar. Ook enkele Nederlandse amateurs waren in deze test fase al te horen, zo had 
Remco PA3FYM een QSO met Rob PE1ITR.  
De Es’hail-2 bevat twee transponders voor Amateur Radio. Een smalband transponder alsook een breedband 

(DVB-S2) transponder. De ingang zit op de 13cm band, de uitgang op 10 GHz.  
Doordat de satelliet een geostationaire positie heeft is een draaibare antenne-opstelling niet nodig. Om in 
smalband over de satelliet te werken is ca. 1-20 Watt vermogen nodig in een 90cm schotel. Bron: Hamnieuws 
 

Pluto ondersteuning in SDR-Radio.com  
SDR-Radio.com heeft ondersteuning gekregen voor de Pluto SDR. Eerder al werd er voor 

het programma SDR# een plugin ontwikkeld. Met SDR-Radio.com is het echter ook 
mogelijk om te zenden. Twee weken geleden werd ondersteuning geïntroduceerd in versie 

3.0.4. Afgelopen week kwam versie 3.0.5 uit waar enkele verbeteringen specifiek voor de 
Pluto SDR zijn doorgevoerd. 
De Pluto SDR wint steeds meer populariteit in Nederland. De €129 euro kostende SDR kan 
zenden en ontvangen, heeft een bandbreedte tot 56 MHz en doet zijn werk tussen 70 MHz 
en 6 GHz. Eerder al bleek het mogelijk om DVB-signalen te verzenden om digitale ATV te 
maken. Afstanden van 30 kilometer met 1 mWatt vermogen bleek haalbaar. 
Op Facebook is erg veel (Nederlandse) activiteit in de Pluto, interest group waar diverse 

experimenten besproken worden. Bron: Hamnieuws 
 
 
 
Bij veel amateurs is de eindgevoede halve golf antenne erg populair, dat is te verklaren door zijn eenvoudige 
opstelling en goede werking, Veel amateurs hebben de shack op zolder dus wat is makkelijker dan het 

voedingspunt van je antenne hoog op het dak en dan afspannen naar een paaltje achter in ons postzegel 
tuintje. Over deze antenne doen de wildste verhalen de ronde, variërend van wonder antenne tot prul, zoals 
altijd ligt de waarheid ergens in het midden. Als je het spanning en stroom verloop op de draad bekijkt is dat 

gelijk aan een halve golf dipool en zal de antenne zich ook zo gedragen. Het enige verschil is dat een dipool in 
het midden, en de HyEndFed aan het uiteinde gevoed word, wat dit betekend lezen we verderop. 
 
Het originele artikel en andere inzichten 

Het originele artikel komt uit het Duitse blad CQ-DL van december 2018, en de auteur is Werner Schnorrenberg 
DC4KU. De redactie ontving het artikel van Hans PA3ETC en ik heb het vrij vertaald uit het Duits, ook heb ik 
daar waar nodig andere inzichten ingevoegd. Zo maakt men in het originele artikel gebruik van de afscherming 
van de voedingskabel (50Ω coax) als counterpoise, (tegencapaciteit) dat werkt wel, maar is zeker in een 
bebouwde omgeving in verband met storing aan zowel RX als TX zijde beslist niet ideaal.  
Vele autoriteiten op dit gebied geven er de voorkeur aan om tussen de ringkern transformator en kabel een 

mantelstroom filter op te nemen en de antenne een 

eigen counterpoise (tegen capaciteit) te geven, omdat 
de antenne al een hoge impedantie heeft volstaat 
hiervoor één draad van 0,05 – 0,2λ van de laagste 
frequentie, in ons geval dus minimaal ± 4m. Deze draad 
mag u alle kanten opspannen behalve evenwijdig aan 
de antenne. Wie graag het originele artikel wil lezen kan 

het beste op zoek gaan naar de betreffende uitgave van 
CQ-DL, dit is de publicatie waarop de artikelen in CQ-DL 
gebaseerd zijn. Lees beslist ook deze publicatie en dan 
in het bijzonder hoofdstuk 4 pag. 21 t/m 29. Dit is een 
document dat veel inzicht geeft in de vaak complexe 
materie van halve golf antennes. De auteur hiervan is 
Wim Telkamp, PA3DSJ van            . Wim heeft erg veel 

kennis o.a. op antenne gebied. Klik hier voor de website 
 
In CQ-DL van 5-2015 en 6-2015 heeft Werner de montage van zijn HyEndFed-antenne beschreven.  
Naar aanleiding van vele vragen over de montage van deze antenne wil hij u op een aantal punten wijzen.  

OPMERKINGEN BIJ EEN HY END FED ANTENNE 
 

Afb.1 een goede opstelling van de antenne, let op de aan de rechterkant 
zichtbare isolator en niet geleidende ophang draad. 

MIJLPAAL IN AMATEUR SATELLIET COMMUNICATIE 
 

https://amsat-uk.org/2019/02/10/eshail-2-teleport-inauguration/
https://www.hamnieuws.nl/eshail-2-transponder-donderdag-aan/
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Analog-Devices/ADALM-PLUTO?qs=xbccQsLEe0ffoUoi%2fjfIWA%3d%3d
https://www.hamnieuws.nl/maak-eenvoudig-dvb-met-een-sdr/
https://www.facebook.com/groups/685673025122410/
https://www.hamnieuws.nl/pluto-ondersteuning-in-sdr-radio-com/
http://www.dc4ku.darc.de/KW-Drahtantennen.pdf
http://tetech.nl/divers/HWmonopoleNL1.pdf
http://www.tetech.nl/
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We noemen de resonante eindgevoede halve golf straler voor het gemak in dit artikel HyEndFed, hoewel deze 
antenne in diverse uitvoeringen en onder verschillende namen gemaakt en verkocht word.  

Bijvoorbeeld het Nederlandse bedrijf HyEnd company maakt hele mooie en kwalitatief zeer goede antennes. 
 
Hoge impedantie 
De HyEndFed-antenne is door de afgestemde draadlengte van een halve golf op de laagste frequentie resonant 

op bijvoorbeeld de 80, 40, 20 en 10 meterband bij een draadlengte van ongeveer 40 meter (½λ voor 80m.)  
In de praktijk zal deze draadlengte vaak verkort worden door een spoel zodat onze HyEndFed-antenne voor 
boven genoemde banden meestal maar ± 23 meter lang is. (later komen we hierop terug) 
Het bijzondere aan deze antenne is dat hij bij het voedingspunt en aan het einde hoogohmig is, hierbij moet u 
denken aan een impedantie in de orde van grote van 3,2 kΩ een voor dit doel geschikte breedbandige ringkern 
transformator transformeert de antenne impedantie van bijvoorbeeld 3,2 kΩ met een factor 64 naar onze 50Ω 
coax kabel. Aan het begin en einde van de antenne draad zullen zeer hoge spanningen optreden. Hoe hoog 

kunnen we met de formule U=√‾‾‾‾ uitrekenen: Aangenomen we gebruiken 100 Watt vermogen dan ontstaat 
in ons geval aan het begin en einde van de antenne de volgende spanning: √‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  =566 Volt, de 
piekspanning bedraagt dan 655Volt x 1,4 is bijna 800 Volt dus let op, niet aankomen, dat doet pijn.  
Wanneer de ringkern transformator in de zeer dichte nabijheid van de shack gemonteerd word kan het in een 
aantal gevallen door de plaatselijk hoge veldsterkte, voorkomen dat je last van HF instraling krijgt, overigens 
hoeft dat niet de enige oorzaak te zijn, als geen mantelstroomfilter met bijbehorende counterpoise toegepast is 

zal de afscherming van de coaxkabel deze functie vervullen en zal een stralende mantel van de coax vaak de 

oorzaak van ellende zijn.  
 

De montage 
Het originele artikel in CQ-DL maakt er veel woorden 
over vuil alsof ze iets nieuws ontdekt hebben maar het 
is naar mijn idee kort samen te vatten “houd ook deze 

antenne, zeker het begin en einde van de draad, net als 
bij elke andere antenne zo ver mogelijk bij obstakels 
vandaan, deze zullen de werking negatief beïnvloeden. 
 
Een optimale montage van een HYEndFed-antenne zien 
we in afb.1 De antenne is met behulp van een niet 
geleidende draad opgehangen (rechts op de foto te 

zien) waardoor de hele antenne maar zeker de punten 
met een hoge impedantie zoals de ringkern 
transformator en het uiteinde van de antenne moeten 

op zo groot mogelijke afstand van obstakels 

gemonteerd worden, en zeker niet in de buurt van 
(geaarde) metalen objecten als masten, balkonhekken 
en dergelijke.  
 
Wat is dichtbij? 
Soms hoor je wel eens, “mijn antenne hangt minstens 
een meter vrij van het metalen schuurdak en toch werkt 

hij niet goed, hoe kan dat nou?” Bedenk dat bij een 
golflengte van bijvoorbeeld 80m. 80cm. het zelfde is als 
bij een 2 meterband antenne 2cm. Probeer dus bij 

antennes altijd in termen van golflengtes te denken 
In afb.4 zien we de spanningen op een draad met een 
lengte van ongeveer 40m. (½λ voor 80m.) zoals eerder 
opgemerkt is een draad van 40m. lang voor de meeste 

van ons niet echt een handige lengte, door nu na 
20.35m. lengte een spoel van 110µH in te voegen 
bereiken we twee dingen: de antenne wordt verkort 

naar een meer handzame lengte van ±23m. en door de 
hoge reactantie van de spoel zal deze als sperkring 
werken waardoor bij 40m. gebruik het deel na de spoel 
afgeschakeld word en de antenne dus ook voor 40m. 

als ½λ straler zal werken en niet zoals bij een draad 
van 40m. lang als 1λ straler. Dit maakt de antenne 
beter geschikt voor DARES doeleinden omdat een 1λ 
straler in tegenstelling tot een ½λ straler niet recht 
omhoog wil stralen, iets wat we met onze NVIS 
verbindingen wel willen. De ½λ resonantie op 40m. 

heeft ook nog als voordeel dat de antenne op zijn 3e 

Afb.2 Hier een voorbeeld zoals het niet moet, een punt met een hoge 
impedantie dicht in de buurt van een (geaard) metalen hekwerk. 

Afb.3 Voor wie de ruimte heeft is dit de meest ideale opstelling. 

Afb.4 Spanningsverdeling bij verschillende banden op een HyEndFed-
antenne van 40m. lang 

https://www.hyendcompany.nl/
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harmonische ook nog op de 15m. band werkt, en hier is 
de afstraling minder belangrijk omdat F laag reflectie 

tot maximaal 10MHz. op kan treden en er dus op de 
15m. geen F-laag reflectie optreed waar door de band 
dus niet geschikt is voor NVIS verbindingen. 
 

Tot slot 

We hopen u met dit artikel wat meer inzicht verschaft 
te hebben in de opbouw, montage en werking van de 
populaire HyEndFed-antenne, er is op internet veel 
goede informatie te vinden maar helaas ook verkeerde 
informatie. Onthoud goed dat elke HyEndFed antenne 
gemaakt volgens dit principe begint met een 
impedantie transformator, gevolgd door een 

mantelstroom filter en een counterpoise, wie beweerd 
dat het niet zo is heeft iets nog niet helemaal begrepen. 
Maar goed, zet 4 amateurs bij elkaar en je hebt 5 
meningen en bovendien elke antenne werkt, alleen de 
ene beter dan de ander. Duik rustig eens in de 

interessante wereld van antennes en propagatie, er is veel over te vinden in boeken en op internet.  

Bedenk wel, beter een (zo goed mogelijke) compromis antenne dan helemaal geen antenne.  
Tenslotte, een beschrijving van een goed en makkelijk te maken mantelstroom filter kunt u hier vinden. 
 
 
 
Wie doen er mee 
ASTRON (Nederlands instituut voor radioastronomie) en S[&]T (Science [&] Technology) starten met de bouw 

van een zonneradiotelescoop die uitbarstingen op de zon direct signaleert. Aanleiding voor de bouw is een 
verzoek van het Ministerie van Defensie. Ook het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) neemt 
deel aan dit project. De eerste fase van het project DISTURB (Disturbance detection by Intelligent Solar radio 
Telescope of (Un)perturbed Radiofrequency Bands) waarin het ontwerp van de radiotelescoop wordt ontwikkeld 
had op 30 januari de kick-off. 
 
Waarom 

Uitbarstingen op de zon komen regelmatig voor en geven over het algemeen geen problemen als ze klein zijn.  
Af en toe zijn de uitbarstingen echter zo intens dat ze radars, gps-ontvangers of radioverbindingen ernstig 
kunnen storen. Zo ondervond in 2015 het vliegverkeer in Zweden ernstige vertraging doordat een radar op de 

luchthaven van Malmö werd verblind. Het Ministerie van Defensie en het KNMI willen militaire en civiele 
gebruikers van antennesystemen voor dergelijke intense uitbarstingen kunnen waarschuwen.  

De zonneradiotelescoop van het project DISTURB voedt hun 

waarschuwingssystemen met de noodzakelijke data. 
 
“Het is geweldig dat technieken uit de radiosterrenkunde een 
direct maatschappelijke toepassing krijgen.” Zegt Michiel 
Brentjens, radiosterrenkundige bij ASTRON. 
 
Uniek in zijn soort 

Tot nu toe zijn er praktisch geen vergelijkbare instrumenten 
die in real-time storingsgegevens van de zon kunnen leveren. 
Degene die er zijn, zijn niet toegankelijk, hebben een minder 
goede kwaliteit of produceren met een aanzienlijke 
vertraging, wat op cruciale momenten problematisch kan 
uitpakken. Daarom hebben ASTRON, S[&]T en het KNMI de 
handen ineengeslagen en zetten zij nu de eerste stap naar 

een telescoop die metingen van extreme uitbarstingen op de 
zon vrij toegankelijk maakt. 
 

Global Coverage 
Nadat het ontwerp van de zonneradiotelescoop voltooid is, wordt er in het vervolgproject een eerste prototype 
op volle schaal gebouwd. Daarna kan er worden opgeschaald naar 12 tot 20 stations wereldwijd verspreid, 

zodat de radiotelescoop een globale dekking heeft. De telescoop wordt gebaseerd op het model van antennes 
van verschillende bestaande en toekomstige telescopen zoals LOFAR (LOw Frequency ARray, radiotelescoop van 
ASTRON) en SKA (Square Kilometer Array). 
 
Wanneer de telescoop detecteert dat er een uitbarsting op de zon plaatsvindt, zal LOFAR hier op reageren door 
o.a. radiofoto’s van de zon te maken en het Ministerie van Defensie zal weten dat ze storing kunnen 

Afb.5 Hier zien we de resonantie frequenties van de met een 110µH spoel 
verkorte 23m. lange 5 banden HyEndFed-antenne. 

Afb.6 Schematische voorstelling van de 5 banden HyEndFed-antenne, dit is 
de meest gebruikte, maar er zijn vele varianten mogelijk. 

NEDERLAND GAAT UITBARSTINGEN REAL-TIME MONITOREN 
 

Eerste fase moet over 15 maanden klaar zijn 

https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/current_balun.htm
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ondervinden op hun systemen. Daarnaast is deze ontwikkeling belangrijk voor de internationale civiele 
luchtvaart die effecten van de zon steeds meer meeneemt in haar procedures. 

S[&]T leidt het project. De verwachting is dat de eerste fase van het project waarin het ontwerp tot stand komt 
15 maanden in beslag zal nemen. Bron: VERON A28 Ook voor de radio amateur zijn zonne-uitbarstingen iets 
waar we graag in verband met propagatie meer over willen weten. 
 

 
 
Dat radioamateurs dat al lang weten, en roepen tegen iedereen die het maar horen wil, lijkt eindelijk te werken 
Online aankopen van consumentenelektronica voldoen vaak niet aan de gestelde Europese wetgeving.  
In een workshop, georganiseerd door Eurolight, spaken meer dan 100 experts in Brussel over dit probleem. 
Consumenten hebben via het internet toegang tot webwinkels die overal vandaan leveren. De consument is 
daarbij op zoek naar een aantrekkelijk aanbod. Zij hebben geen idee dat zij zo elektronica aanschaffen welke 

niet aan de Europese wetgeving voldoet. 
 
Elektronica voldoet niet, veiligheid in het geding 
Mystery-shoppers hebben producten aangeschaft via verschillende online platformen. Uit dit onderzoek bleek 
dat er met diverse producten ernstige problemen zijn als het om de veiligheid gaat. Overheden moeten via 
Europese wetgeving krachtige maatregelen nemen. Om zo elektronica welke niet aan de CE normen voldoet te 

weren. 

 
China leeft op gespannen voet met Google, maar het bedrijfsleven niet 
Iemand die even via een zoekmachine zoekt komt veelal Chinese aanbieders tegen. Waar de Chinese overheid 
een gespannen relatie heeft met de zoekmachine, heeft het bedrijfsleven daar geen enkel probleem mee. Naast 
het niet voldoen aan de CE normering wordt ook geen verwijderingsbijdrage (WEEE-richtlijn) voor de producten 
afgedragen. Op deze manier zijn de producten uit China nog goedkoper. En zo ontstaat er ook oneerlijke 

concurrentie. Met als gevolg nog meer non-conforme producten op de markt. 
 
Radiocommunicatie verstoord 
De EMC commissies hebben niet in de gaten gehad dat de radiocommunicatie zo snel zouden worden verstoord 
als nu het geval is. Het is eigenlijk heel geleidelijk gebeurd. Voornamelijk radiozendamateurs waren de eerste 
en in het begin ook de enige die dit hebben opgemerkt, en ze hebben direct aan de bel getrokken. 
Radioamateurs opereren namelijk vaak in of vlak boven het ruisniveau. Zo merken zij als eersten dat er iets 

gaande is in het frequentiespectrum. 
Men gaat er in de EMC regelgeving van uit dat ieder afzonderlijk product moet voldoen aan de limiet. Maar ook 
een heel plafond dat volgehangen wordt met vele van die producten moet natuurlijk binnen die norm blijven. 
Misschien wordt het nu tijd dat men gaat kijken naar wat de gebruikte dichtheid is per vierkante meter. En dat 

men dan de productlimieten met een aantal dB’s moet verlagen voor één enkel product. 
 

Handhaving noodzakelijk 
Beleidsmakers moeten in actie komen tegen online platforms die non-conforme apparatuur in de EU verkopen. 
Hiervoor is een sterke samenwerking in Europa nodig. Het volledige artikel is te lezen op www.lightrec.nl 
Bron: website VERON 

 
 
 

Weer een antenne bouwer die er mee stopt, deze keer is dat NOXCOM uit het Duitse Coburg, online leverancier 
van antenne-kits en onderdelen voor zelfbouw van antennes. 
NOXCOM was ook in Nederland bekend door onder andere de verkoop van de laagohmige antennes naar 
ontwerp van DK7ZB. Op de website van NOXCOM was de volgende mededeling te lezen (vertaald uit het Duits) 

 
Beste klanten,  
Op 31 december 2018 sloot de Duitse online winkel nuxcom na 13½ jaar definitief zijn deuren. 
Ik dank u voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in mijn bedrijf hebt getoond. 
 
Ik ben ook erg blij dat een deel van mijn assortiment nu ook verkrijgbaar is in de radiowinkel van Tino Grenz, 
DM3MS. Tino zal zijn assortiment nog verder uitbreiden, dus het is de moeite waard om regelmatig een bezoek 

te brengen aan zijn website: https://www.tinos-funkshop.de/c/antennen-bauteile 

ELECTRONICA VOLDOET VAAK NIET AAN EU VOORWAARDEN 
 

NUXCOM STOPT ER MEE 

https://a28.veron.nl/nederland-gaat-uitbarstingen-op-de-zon-in-real-time-monitoren/
https://www.lightrec.nl/detailhandel/inzamel-nieuws/online-verkoop-elektronica-voldoet-vaak-niet-aan-europese-voorwaarden.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopper
https://www.veron.nl/nieuws/ce-markering-wat-houdt-dat-in/
http://www.weee.nl/nl
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-ruismeting-geaccepteerd-door-ieee/
https://www.lightrec.nl/detailhandel/inzamel-nieuws/online-verkoop-elektronica-voldoet-vaak-niet-aan-europese-voorwaarden.html
https://www.veron.nl/nieuws/elektronica-voldoet-niet/
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
https://www.tinos-funkshop.de/c/antennen-bauteile
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Alle documenten met betrekking tot mijn kits, zoals Datasheets, bouwinstructies etc. zijn nog steeds 
beschikbaar op mijn website: http://www.nuxcom.de/downloads/ 

 
vy 73 en tot ziens op de banden 
Attila Kocis, DL1NUX  
 

Het is wellicht handig om de documentatie die voor u interessant is te downloaden en op te slaan, je weet niet 
hoelang de informatie op de website van NUXCOM nog beschikbaar blijft. 
 
 
 

Agentschap Telecom: Jaarnota later  
Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur 
en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte? Dan ontvangt u uw factuur met jaarlijkse 
vergoedingen dit jaar wat later dan u gewend bent. Dat schrijft Agentschap Telecom op haar website. 

Onlangs heeft Agentschap Telecom een nieuw facturatiesysteem in gebruik genomen. De voorbereidingen voor 
de verzending duren daarom dit jaar iets langer. Zij streven ernaar om de facturen in maart, april en mei 2019 
te versturen. We versturen de facturen niet digitaal, maar op papier. De vergoedingen die Agentschap Telecom 
in rekening brengt, zijn vastgelegd in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019. Bron: Hamnieuws 

 

AT verscherpt toezicht op zonnepanelen 
Agentschap Telecom zal het toezicht op zonnepanelen en bijbehorende installaties gaan verscherpen. Dat valt 
te lezen in haar Jaarplan Toezicht 2019. De controles zullen zich vooral richten of apparatuur voldoet aan de 

Europese Richtlijnen. Vanuit het verleden zijn diverse gevallen bekend waarbij zonnepanelen en bijbehorende 
apparatuur tot grote verstoringen leidde, onder andere bij een zendamateur in Amersfoort. 
Het onderzoek naar zonnestroomsystemen wordt uitgevoerd omdat het volgens het Agentschap Telecom een 
van de ‘potentiële risicocategorieën’ is. Bij de zonnepaneelinstallaties gaat het om een conformiteitsonderzoek 
in internationaal verband met een dialoog met marktpartijen en stakeholders in de sector. Bron: Hamnieuws 
 

 
 

PI3AMF is niet meer doof. 
De bemanning van PI3AMF is heel goed bezig. De FM repeater staat boven 
op de ‘Amersfoortse Berg’. Een geweldige plaats want heel Amersfoort en 
wijde omgeving wordt hiervandaan bediend.  
Echter er staat meer apparatuur vlak in de buurt, onder andere 

professionele zendapparatuur voor verschillende omroepzenders. Dit alles 

produceert een flinke bult hoogfrequent. Door alle HF bijproducten werd de 
ontvanger bijna helemaal dichtgedrukt en was de repeater zo goed als 
“doof” geworden. 
 
De repeatergroep besloot om de ontvanger op een andere plek in 
Amersfoort onder te brengen. De resultaten van de testen van de 

afgelopen maanden waren zo goed, dat er tot een derde opstelplek 
besloten werd voor een tweede ontvanger. De twee ontvangers zijn 
dusdanig gekoppeld, dat het béste ontvangsignaal wordt doorgezet naar de 
zender. Een soort diversity ontvangst, zeg maar. Eén piepje aan het eind 
van de doorgang geeft aan dat de ontvanger in het zuiden van Amersfoort 
het ontvangstsignaal doorgeeft en bij twee piepjes is dat de ontvanger in 

Amersfoort Noord. 
PI3AMF: uitgang 145.625 MHz, ingang 145.025 Mhz. Modulatie: FM, geen 
CTCSS of 1750 Hz. PI3AMF: een kei van een repeater! 

 
  
 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 maart verschijnen.  

Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 februari in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
  
Ook uw bijdrage is welkom 
Hebt u iets te melden wat voor anderen interessant kan zijn, kruip dan achter uw toetsenbord en stuur het naar 
de redactie. 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, wij nemen dan contact 

met u op en samen komen we er vast wel uit. 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 

                              PI3AMF, EEN KEI VAN EEN REPEATER             door Kees PAØVDB 

Afb.1 De zendlocatie, de meest rechtse antenne 
is van PI3AMF, de rest is tbv. div. omroep. 

VAN DE REDACTIE 
 

http://www.nuxcom.de/downloads/
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/02/05/versturen-jaarnota
https://www.hamnieuws.nl/agentschap-telecom-jaarnota-later/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2019/02/04/jaarplan-toezicht-2019-agentschap-telecom
https://a03.veron.nl/storing-door-zonnepanelen-in-amersfoort/
https://www.hamnieuws.nl/at-verscherpt-toezicht-op-zonnepanelen/
https://www.hamnieuws.nl/at-verscherpt-toezicht-op-zonnepanelen/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

