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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 DRCC van R21 in Cuijk JO21wr  

Uitzendschema zondag 5mei 
 10:00 uur LT 3670 kHz. LSB 

 10:30 uur LT 7065 kHz. LSB afhankelijk van propagatie en beschikbaarheid van frequentie 
 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. 
 
Nieuwe bestuursleden 
Voor de functie van webbeheer en procedures hebben zich Johan Wiegel en Jan-Pieter Kraaijer zich opgegeven. 
Tijdens een informele lunchmeeting afgelopen vrijdag 5 april in Laren werden ze geïnstalleerd. 
 

DARES NIEUWSBRIEF 
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Johan Wiegel gaat de functie webbeheer/contentmanager (o.a DDA) op zich nemen. Jan-Pieter Kraaijer gaat als 
bestuurslid procedures-protocollen-implementatie op zich nemen. Wij wensen beide heren veel succes. 

 
Website problemen 
Afgelopen zaterdag werd de secretaris door de webhoster (Yourhosting) waarop dares.nl draait benaderd met 
de mededeling dat vanuit de website veel spamberichten werden verzonden. Op voorhand werd de 

Joomlaserver uitgeschakeld. Door de slechte bereikbaarheid van Yourhosting is onze website het gehele 
weekend offline geweest. Johan Wiegel heeft aangeboden om dares.nl op de servers van zijn bedrijf te willen 
hosten. Dit heeft het bestuur met beide handen aangenomen. Dit resulteerde in de migratie van de website, 3 
domeinnamen en mail afgelopen maandag. Vanaf 9 april zijn alle systemen weer operationeel. 
  
Piket Bestuurslid van dienst 
Tot nu waren volgens een rooster wekelijks 2 bestuursleden voor het NCTV en RC's bereikbaar. 

In de praktijk is gebleken dat het aantal meldingen zeer beperkt zijn, laatste melding was tijdens Irma.  
In de bestuursvergadering van maandag 8 april is besloten dat standaard de secretaris Jan PA7O eerste 
aanspreekpunt is en de voorzitter Ton PA1TGI als tweede. Het item bestuurslid van dienst wordt van de website 
verwijderd. Het NCTV is over deze wijziging inmiddels ingelicht. 
 
RC's R25 Gooi/Flevoland 

Doordat Gerard van Groningen het de komende tijd QRL-matig druk krijgt is besloten dat Ron Lambinon voor 

onbepaalde tijd de rol van RC op zich zal nemen. Gerard blijft plaatsvervangend RC. Wij wensen Ron veel 
succes. 
 
Justitie en Veiligheid 
Eind mei komt de nieuwe programmamanager van het ministerie JenV die de stichting DARES in zijn portfolio 
heeft op bezoek in het DLCC. Een afvaardiging van het bestuur zal een presentatie geven en een aantal 

communicatiemogelijkheden (spraak en Winlink) demonstreren. 
 
Gesprekken VR Rotterdam-Rijnmond  
De bestuursleden Wim Visch, Hans Baardscheer en Jan Rozema hebben onlangs 2 medewerkers van VR 
Rotterdam-Rijnmond (VRR) in het DLCC gesproken. In het verkennende gesprek zei de VRR dat ze bezig zijn 
om hun huidige crisisplan te optimaliseren naar de huidige stand van zaken. Aan DARES is gevraagd of zij in 
staat zijn noodcommunicatie tussen nog te bepalen locaties te kunnen verlenen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 

een meerdaagse stroomstoring. Mocht het daadwerkelijk tot een overeenkomst komen, wordt een convenant 
afgesloten, waarbij de (Plv) RC's van R17 Rotterdam-Rijnmond een belangrijke rol krijgt toebedeeld, hoe e.e.a. 
moet worden ingericht en gerealiseerd. 
73, Jan PA7O 

 
 

 
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 zijn natuurlijk altijd welkom om gezellig langs te komen op deze landelijke veiligheidsdag.  

 
Zaterdag 22 juni 
RC overleg 
Op zaterdag 22 juni 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.  
 

Zaterdag 6 juli 2019 
DARES R15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 
Op zaterdag 6 juli 2019 vindt de volgende editie van SAR Katwijk 
plaats. Van 10:00 uur tot 16:00 uur wordt u een spectaculair 
programma aangeboden ter land, ter zee en in de lucht voor de kust 
van Katwijk.  
SAR Katwijk is een jaarlijks terugkerend evenement, wat wordt 

georganiseerd door de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB).  
 
Gedurende de dag laten de diverse deelnemers hun werkzaamheden 
zien op het gebied van reddingswerk.  

DARES AGENDA 
 

Afb.1 een dagvullend programma voor jong oud.  

http://dares.nl/
http://dares.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
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De KRB verzorgt in samenwerking met onder andere de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Politie, 
Brandweer Katwijk, Regionale Ambulance Voorziening Hollands-Midden, NHV, PHDC, Kustwacht, DARES Regio 

15/16, en vele anderen, een dagvullend programma voor zowel jong als oud. Voor meer informatie zie 
ook: www.sarkatwijk.nl We hopen vele zend- en luisteramateurs te mogen begroeten bij één van de twee 
DARES stands. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 

DARES wederom bij 112 On Wheels 
Zondag 26 mei vindt in Venlo wederom het 112 On Wheels 
evenement plaats. Het is dit jaar alweer de vierde editie van het 
succesvolle evenement. 112 On Wheels is een grootschalig, 
internationaal evenement voor allerlei hulpverleningsvoertuigen. 
Het evenement wordt georganiseerd voor en door de stichting 
Wensambulance Limburg en de diverse OOV diensten tonen er 

hun materieel. Jan van Moll (PE2MOL) van Regio 22 zal er 
wederom zijn met een SIGCO unit, auto plus aanhanger.  
Hoewel primair een evenement voor voertuigen, is dit tevens een 
mooie gelegenheid om DARES bekender te maken bij de OOV 
diensten en het brede publiek.  
Meer informatie is te vinden op www.112onwheels.nl 
 

 

 
 
DARES M-NL 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Omdat het 27 april koningsdag is zal onze eerstvolgende bijeenkomst gehouden worden op zaterdag 4 mei. 
Dit zal weer een gezamenlijke R25/R09 bijeenkomst zijn. 
 

RC R25 Gooi en Flevoland 
Doordat Gerard PDØJEW het de komende tijd QRL-matig druk krijgt is besloten dat Ron PD7RON voor 
onbepaalde tijd de rol van RC. op zich zal nemen. Gerard blijft plaatsvervangend RC. Ron heeft recent tijdens 
de ziekte en herstel periode van Gerard zijn taken op voortreffelijke wijze waargenomen. 
 
 
 
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 6 december 2018 
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 diverse films te zien die 
gemaakt zijn van grote oefeningen en evenementen waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 
Deze video’s geven een wat verouderd beeld van DARES en sluiten niet aan bij DARES 2.0 

 
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 
 

Afb.1 Op vele plaatsen is de SIGCO unit van Jan PE2MOL uit 
R22 Brabant-Zuidoost een opvallende publiekstrekker 

http://www.sarkatwijk.nl/
http://www.112onwheels.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=_8TDkJHkC4E&list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT&index=2&t=177s
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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Ham Radio 2.0 is het You-Tube kanaal van Jason KC5HWB en bestaat sinds 2015, op dit 
kanaal veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en apparatuur.  

Er bijna 500 video’s te zien. Klik hier om naar het video kanaal te gaan.  
 

 
  

'Systeem nog niet perfect, slechts 80 procent van de NL-Alert berichten komt aan'  
De problemen met de ontvangst van NL-Alerts zijn bekend en hebben de aandacht. Dat zegt de brandweer in 
een reactie op klachten over de ontvangst van meldingen rond een grote brand die zondag in Almere woedde.  
 

Rondom de brand werden in totaal drie NL-Alerts verstuurd. 
Vanuit omliggende wijken kwamen diverse meldingen van 
bewoners die een of meer berichten niet hadden ontvangen. 

Ze hadden dat naar eigen zeggen wel op hun toestel 
ingesteld. Tegelijkertijd kwamen er klachten van mensen uit 
andere regio's die het bericht uit Almere ten onrechte 
ontvingen. Dat gebeurde onder meer in Haarlem en Baarn. 
 
Het is niet de eerste keer in Flevoland dat er kritiek komt op 

het systeem van de NL-Alert. Eind vorig jaar kwam een 

waarschuwing voor een grote brand op Urk ook terecht bij 
inwoners van Lelystad, Dronten en Emmeloord. En bij een 
brand met asbest in Lelystad ontvingen in 2017 diverse 
omwonenden niet alle verzonden waarschuwingen. 
  

Waarom komt een bericht soms niet aan? 

Een NL-Alert moet in principe worden ontvangen door alle telefoons binnen het bereik van een zendmast.  
Dat dit niet altijd gebeurt, kan volgens Geertjan Veenstra van de brandweer verschillende oorzaken hebben. 
"Providers werken niet allemaal even goed mee aan de doorgifte. Ook komt het voor dat telefoons na een 
update van de systeemsoftware soms ineens geen NL-Alerts meer ontvangen. Daarnaast kan bebouwing van 
invloed zijn op de ontvangst. En de ontvangst hangt ook af van de telecommunicatiestandaard die je provider 
ondersteunt. Denk daarbij aan 2g, 3g, 4g en 4g+." 
 

Een NL-Alert lijkt op een 'gewone' sms, maar komt technisch op een andere manier tot stand. Het systeem blijft 
het bericht bijvoorbeeld gedurende een uur aanbieden aan nieuwe telefoons die een bepaald gebied 
binnenkomen. Wie het bericht al heeft ontvangen, krijgt dit niet opnieuw.  
Volgens Veenstra hebben de problemen met de ontvangst de aandacht en worden klachten over berichten die 

niet aankomen altijd onderzocht. "Er is landelijk overleg, de obstakels worden onderkend. En we zijn ook aan 
het kijken naar alternatieven, maar dat is een nogal technisch verhaal."  

 
Niet te lang wachten met alert 
Hoewel bij de brand in Almere uiteindelijk geen grote hoeveelheden giftige stoffen vrijkwamen, vindt Veenstra 
het toch goed dat er een alert verzonden werd. "Het is belangrijk om onwonenden zo vroeg mogelijk te 
waarschuwen. De afweging om zondag in Almere een alert te sturen werd al gemaakt voordat de resultaten van 
de metingen bekend waren." Bij de brand kwam veel rook vrij. In zo'n geval wil een officier van dienst volgens 
Veenstra niet te lang wachten. "Als eenmaal bekend is dat er veel giftige stoffen vrijkomen, ben je al te laat."  

 
Voorzichtig  
Tegelijkertijd is de brandweer zich volgens Veenstra voorzichtig bij het inzetten van de NL-Alert. "Er zijn binnen 
de brandweer Flevoland maar een paar mensen die tot zo'n alert mogen besluiten. Je moet voorkomen dat 
ontvangers je niet meer serieus nemen omdat ze een paar keer een 'verkeerde' NL-Alert hebben gekregen of 
hem helemaal niet hebben gekregen. Van de landelijk uitgegeven NL-Alerts wordt het bereik gemeten. Tachtig 
procent van de alerts komt gewoon aan zoals het bedoeld is. Dat zijn gelukkig nog steeds heel veel mensen die 

je op de juiste manier bereikt", zegt Veenstra. Bron: Omroep Flevoland 
 
 
 

Sporadic E seizoen 2019 van start  
Normaal gesproken gaat rond april het Sporadic E (Es) seizoen weer 
van start. Daardoor wordt het mogelijk om goede verbindingen te 
maken op de 6- en 4-meter band binnen Europa, maar bij goede 
condities – zeker met hulp van TEP (Trans-Equatorial Propagation) 
ook richting Afrika. Een simpele dipool antenne volstaat vaak al om 

een CW of voice verbinding te maken met Zuid-Europese landen.  
Begin april is al de eerste Es activiteit van dit seizoen waargenomen. 

NL-ALERT NOG NIET PERFECT 
 

Afb. 1 Dit plaatje laat duidelijk zien wat de invloed is van 
de opstralingshoek van je antenne (gele en rode lijn) 

OP DE AMATEURBANDEN 

 

Afb. 1 Grote brand in Almere, slechts 80% kreeg NL-Alert bericht 

https://www.youtube.com/user/kc5hwb/videos?disable_polymer=1
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/169710/systeem-nl-alert-niet-perfect-maar-80-procent-komt-aan
https://www.amateur-radio-wiki.net/index.php?title=Trans-Equatorial_Propagation
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Het Es seizoen duurt doorgaans tot eind augustus. Door ionisatie van de E-laag worden (pan) Europese 
verbindingen mogelijk in het frequentiegebied 25-110 Mhz. Dit geeft de mogelijkheid om ‘lokale’ DX te werken 

op de 10-meter band, maar deze condities geven vooral activiteit op de 6- en 4-meterband. Bij een hoge MUF 
kan het zelfs voorkomen dat er verbindingen op de 2-meter band mogelijk zijn. Bron: Hamnieuws 
 

Rusland gaat tien tot twaalf OTHR radar stations 

plaatsen 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aandacht besteed aan 
het probleem van Russische over de horizon radar (OTHR) 
installaties met storende signalen in de 20-meterband, nu 
blijkt het probleem mogelijk nog groter te worden. Er is 
namelijk geen sprake van 1 radar installatie maar van maar 
liefst 10 tot 12 installaties. 

 
De IARU R1 HF Manager Tom Kamp DF5JL wees op een artikel 
op “RT”, voorheen bekend als “Russia Today”.  
In dat artikel is het plan uiteengezet om verspreid over het 
hele Russische grondgebied 10-12 OTHR-installaties in te 
richten. Van het uiterste oosten van Siberië tot in Kaliningrad.  

Daar bovenop werken de Russen aan de inrichting van een 

kustradar aan de Pacifische kust, “Sunflower” 
genaamd. Ook deze maakt gebruik van 
frequenties in de HF-banden en zal naar 

verwachting op gezette tijden ook op de 
amateurbanden storing veroorzaken. 
Voor meer informatie klikt u hier  
Bron: website VERON 
 
 
 

Populair gezegd is een circulator een soort verkeersrotonde voor HF-

signalen, je mag maar één richting uit! Bijvoorbeeld een signaal gaat 
bij poort 1 de circulator in en komt alleen via poort 2 eruit (afb. 1) 

Indien poort 2 goed afgesloten is (50Ω) verschijnt in poort 3 geen 
signaal. Maar als poort 2 niet goed is afgesloten komt uit poort 3 wel 
signaal. In principe gaat er geen signaal van poort 1 naar poort 3.  
Niets is echter ideaal, er is toch wat lek in de omgekeerde richting.  
Er lekt toch wat signaal van poort 1 naar poort 3. Typisch is dat tussen 
-20 en -30 dB, dat is 1 procent tot 1 promille van het 
ingangsvermogen.  

 
Circulatoren worden toegepast bij onbemande zenders (repeaters)  
De zender zit aan poort 1, de antenne aan poort 2 en aan poort 3 zit 
een afsluitweerstand (afb. 2) (dummy-load) Mocht om wat voor reden 
dan ook de antenne defect of los raken, dan zal poort 2 het vermogen 
van de zender reflecteren. Het gereflecteerde vermogen gaat nu naar 
poort 3 waaraan een afsluitweerstand zit die het vermogen zal 

absorberen. De zendereindtrap ”ziet” nog steeds een goede aanpassing 

en blijft daardoor heel. (De dummy-load moet natuurlijk wel het 
vermogen aankunnen.) 
 
Een ander voorbeeld van het gebruik van circulatoren is in de 
microgolftechniek. Daar worden circulatoren vaak gebruikt om een 

oscillator of versterker te beschermen tegen impedantie veranderingen 
tijdens bedrijf. Het kan zijn dat een oscillator in frequentie verschuift 

als belastingvariatie optreedt. Door tussenschakeling van een circulator blijft de oscillator normaal werken 
omdat de belastingvariatie door de circulator gemaskeerd wordt. In dit geval moet poort 3 voorzien worden van 
een afsluitweerstand. 
 

                                  CIRCULATOREN EN ISOLATOREN               door jos PA3ACJ 

 

Afb.1 Russische OTH-radar nieuwe "Contayner" op 14 MHz 
De Russische OTH-radar "Contayner" veroorzaakte ernstige 
problemen op 14 MHz. Soms waren er vier signalen actief op de 
tegelijkertijd, elk systeem met een bandbreedte van 14 kHz en 
veel splatters. Locatie: ten noorden van Penza 
De Duitse PTT diende een officiële klacht in, de Nederlandse PTT 
en OFCOM werden op de hoogte gebracht. Vier signalen op het 
zelfde moment op 6 maart screenshot by DF7ML 

https://www.hamnieuws.nl/sporadic-e-seizoen-2019-van-start/
https://www.rt.com/op-ed/446157-hypersonic-radar-missile-russian/
https://www.veron.nl/nieuws/iarums-over-de-horizon-radar/
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Isolatoren 
Isolatoren zijn circulatoren waarin al een afsluitweerstand is 

aangebracht. Daarom hebben ze maar twee aansluitingen, namelijk 
een ingang en een uitgang. Op de isolator staat meestal een pijl die 
aangeeft in welke richting het signaal erdoor moet (zie afb. 3) 
 

Algemeen 
Circulatoren en isolatoren zijn er ruwweg in het frequentiegebied van 
100 MHz tot 100 GHz. Ze zijn vaak smalbandig, hoewel er ook 
exemplaren zijn die een octaaf breed of nog breedbandiger zijn.  
Een octaaf is een verdubbeling in frequentie. De isolatie, dat is de mate 

waarin het signaal in de verkeerde richting loopt, is meestal 20 dB of 
iets meer. De tussenvoegdemping (insertion loss) is tussen 0,5 en 2 
dB. Circulatoren en isolatoren zijn er in coaxiale en golfpijpuitvoering. 
Circulatoren zijn er ook in meervoudige uitvoering, er zitten dan meer 

poorten aan (zie afb. 4)  
 
Op radiovlooienmarkten zie je deze nuttige onderdelen wel liggen. In 
circulatoren en isolatoren zit een stukje ferriet en een permanente 
magneet, vaak ook nog een paar stukjes diëlektrisch materiaal met 

een hoge epsilon. De sterkte van het magneetveld in de circulator is 
mede bepalend voor het frequentiegebied waarin de circulator werkt. 

Soms lukt het een circulator in een andere frequentieband te brengen 
door het magneetveld te veranderen. Als de veldsterkte lager moet 
worden kan de magneet wat verder van het ferriet worden gebracht 
door er wat papier tussen te schuiven. Een andere truc is om met 
externe magneten het interne magneetveld te beïnvloeden. Een 
waarschuwing is hier op zijn plaats omdat vaak blijkt dat als voor één 

poort alles prima is geoptimaliseerd, de andere poorten buiten de 
beoogde specificaties liggen.  
 
Bij Cor Moerman (de man van museum Jan Corver in Budel, klik) zijn 
voor slechts €5.= nog circulatoren te koop. Ze zijn afkomstig uit het 
afgedankte ATF2 autotelefoonnet. Dat net werkte vlak boven de 70cm 
amateurband. Het zijn dubbele circulatoren (zie afb. 4). Er zijn twee 

uitvoeringen van: zwarte en metaalkleurige. Beide types zijn door mij 
in de 70cm amateurband gebracht.  

 
 Zoals eerder opgemerkt moet de sterkte van het magneetveld in de 
circulator aangepast worden. Het gelukkige feit doet zich voor dat het 
magneetveld zwakker moet worden. Bij de metaalkleurige uitvoering is 
dat eenvoudig te doen. Dat gaat zo: de metalen U-vormige kap zit op 

de circulator geschroefd. Verwijder deze schroeven en licht met een 
mes of schroevendraaier deze kap aan een kant een beetje op.  
Schuif nu twee papiertjes van 0,1 mm dikte onder de kap. Zorg er voor 
dat het papier niet dubbel vouwt. Doe hetzelfde aan de andere kant van 
de circulator. Is dit gelukt, schroef dan de verzonken schroeven er weer 
in, en klaar is Kees!  

 
De zwarte uitvoering is geheel gelijmd, het verwijderen van de 
(aluminium) kap dient voorzichtig met een plat mes te gebeuren.  
Zet het mes op een hoek van de circulator tussen kap en behuizing en 
wrik voorzichtig de boel los. Nu zie je aan weerszijden van de circulator 
een tweetal vierkante stalen platen die de magneten bedekken. Aan de 

smalle onderzijde zitten ook nog twee stalen plaatjes. Verwijder deze 

tijdelijk. Probeer nu de stalen platen te verwijderen. Pas op dat de 
magneten niet teveel beschadigen. Het is keihard ferriet en brokkelt 
snel af.  

Soms blijft het ferriet aan de 
vierkante plaat zitten, soms 
niet. Mochten er toch splinters 
van het ferriet breken, haal 

deze dan weg met behulp van 
een stuk plakband. Daarmee 
kun je elk korreltje ferriet 

Afb. 6. Horizontaal 50 MHz per groot hokje Center- 
frequentie 440 MHz. Verticaal 10 dB per groot hokje. 
Bovenste curve is de isolatie van poort 3 naar 2 
Onderste curve is de reflectiedemping van poort 3 

Afb. 5. Horizontaal 50 MHz per groot hokje Center-
frequentie 440 MHz Verticaal 10 dB per groot hokje 
Bovenste curve is de isolatie van poort 2 naar 1 
Onderste curve is de reflectiedemping van poort 2 

Afb. 7. Horizontaal 50 MHz per groot hokje Center- 
frequentie 440 MHz Verticaal bovenste curve 1 dB 
per groot hokje Verticaal onderste curve 10 dB per 
groot hokje Bovenste curve is de tussenvoegdemping 
Onderste curve is de reflectiedemping Dit is gemeten 
VOOR de modificatie 
 

Afb. 8. Horizontaal 50 MHz per groot hokje Center- 
frequentie 440 MHz Verticaal bovenste curve 1 dB per 
groot hokje Verticaal onderste curve 10 dB per groot 
hokje Bovenste curve is de tussenvoegdemping 
Onderste curve is de reflectiedemping Dit is gemeten 
NA de modificatie De circulator is nu uitstekend 
geschikt voor de70 cm amateurband. 

 

http://www.jancorver.org/index.htm
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oppakken. Reinig de plaat en ontdoe deze van lijmresten.  
Knip nu van papier met een dikte van 0,1 mm twee rondjes en leg deze onder de ferrietmagneten in de 

vrijgekomen ruimte. Doe dit bij alle vier de magneten. Sluit daarna het geheel. De kap zal een beetje wijken 
omdat het hele pakket iets dikker is geworden maar met een tweetal M3 schroeven en moeren is alles weer 
keurig in fatsoen te brengen. Na deze operatie is de circulator prima geschikt voor de 70cm amateurband. 
 

Specificaties na modificatie 
Tussenvoegdemping van poort 1 naar poort 2: 0,4 dB 
Isolatie van poort 2 naar poort 1: 40 dB 
Isolatie van poort 1 naar poort 3: 20 dB 
Zie ook de grafieken. 
 

Dit artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen uit Electron van augustus 2000 
 
 
 

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier en werd de redactie toegestuurd door Gert PA1VW, hieronder de 
Nederlandse vertaling met behulp van Google translate. 
 
Vrijwel iedereen, zeker diegenen onder ons die met draadantennes experimenteren, krijgen er vroeg of laat 
mee te maken, geoxideerde draden die met geen mogelijkheid te solderen zijn. 
Nou zijn draden met een massieve kern nog wel schoon te krijgen maar antenne draad is gemaakt van vele 
zeer dunne draden, probeer die maar eens te ontdoen van oxidatie.  

 
Hier is een truc van een oude radioamateur, opgeschreven door Solomon Singer NH7ZE hoe deze draden te 
reinigen zodat ze weer goed te solderen zijn. Hij heeft het van zijn elmer (mentor) geleerd, en geeft het door, 
in de hoop dat het meer radioamateurs helpt die draden moeten schoonmaken. 
 

Normaal gesproken, als u een draad stript en ziet dat deze gecorrodeerd is, 
kunt u niet veel doen om de glanzende nieuwe geleidende eigenschappen te 

herstellen. U kunt schrapen, krabben en schuren maar de goed soldeerbare 
nieuwstaat van lang geleden zul je hiermee niet bereiken. Na een lange en 
inspannende  tijd aan die draden gewerkt te hebben,  ziet u dat het zweet 

dat uit uw handpalmen en vingers komt, het koper opnieuw aantast!! Oh jee 
wat nu, niets om u zorgen over te maken. Geeft u uzelf maar een 
schouderklopje, want wat u nu uit de trukendoos haalt zal alle gecorrodeerde 

koperdraden doen glanzen. Hier is de oplossing hoe om het even welke 
aangetaste draad in korte tijd schoon te maken zonder hem zelfs maar te 
raken, en wat nog mooier is, u kunt uw draad zelfs weer solderen! 

 
Dit proces maakt gebruik van twee oplossingen: De ene oplossing is gewoon keukenzout en azijn, elke soort 
azijn zal werken, het is de zuurgraad en de corrosiviteit van het zout en azijn samen die het werk doet.  
De andere oplossing is natriumbicarbonaat of bakpoeder en water. Dit wordt gebruikt om de corrosieve 

eigenschappen van de andere oplossing te neutraliseren en om de draden verder te reinigen. 

Afb. 2 Linksboven een dual directional coupler voor de70 cm band. 
Daaronder een dubbele circulator voor de 950 MHz band. Helemaal 
onderaan ook een dubbele circulator met daaraan een diodedetector. 
Rechtsboven de beide circulatoren die in dit verhaal worden behandeld.  

Afb. 1 Circulatoren en isolatoren in verschillende uitvoeringen. 
De exemplaren rechts op de foto zijn isolatoren in golfpijpuitvoering.  
Al deze spullen zijn in het museum “Jan Corver” voor een habbekrats te koop. 
 

                             GEOXIDEERD DRAAD SCHOONMAKEN               door Gert PA1VW 
 

https://www.instructables.com/member/solomonhorses/
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Stap 1: Strip de draden die moeten worden schoongemaakt. 
 

Stap 2: Neem twee bakjes, één voor elke oplossing. Het kunnen papieren bekers, plastic of glazenkommen 
zijn, wat je ook maar kunt vinden. Ik heb flesjes, omdat ik een professionele installateur van elektronica ben en 
ik deze oplossingen ook in het veld gebruik. 
 

Stap 3: Neem 1 eetlepel zout en doe het in een van de bakjes. Vul de rest van het bakje met azijn en roer 
beide samen. Als algemene vuistregel, doe zoveel zout in de azijn als het kan oplossen. 
 
Stap 4: Neem 1 eetlepel natriumbicarbonaat (baking soda) en voeg het toe aan het andere bakje, vul de rest 
met water en roer goed. Voeg meer bakpoeder toe om het troebel te maken. De hoeveelheid is niet belangrijk, 
zolang het maar alkalisch is om het zuur van de azijnoplossing te neutraliseren. 
 

Stap 5: Steek het gestripte uiteinde van de draad in de azijnoplossing en roer de oplossing met de draad.  
Elk deel van de draad dat u wilt reinigen moet u in de oplossing onderdompelen. Beweging van de draad in de 
vloeistof doet het proces versnellen. 
 
Stap 6: Na ongeveer 2 minuten ziet de draad er erg glanzend en nieuw uit in de azijnoplossing. Het zuur en 
zout in de oplossing etsen de oxiden weg, waardoor het blanke metaal weer zichtbaar wordt. Zorg ervoor dat 

het metaal helemaal glanzend schoon is. Laat het langer zitten als het niet overal perfect schoon is. 

 
Stap 7: Zodra de draad naar tevredenheid schoon is, haalt u de draad uit de azijn en dompelt u hem in de 
baking soda oplossing om de corrosieve eigenschappen van het zuur te neutraliseren. Als de draad blootgesteld 
zou worden aan de lucht, zonder eerst het zuur te neutraliseren, zou het snel weer corroderen, de bakpoeder 
houdt het schoon en glanzend. Spoelde draad ongeveer 10 seconden in het zuiveringszoutwater en u bent 
klaar! Een glanzende nieuwe draad klaar om te solderen en opnieuw te geleiden.  

Draag voor de veiligheid nitril handschoenen en een bril tegen spatten. 
 
 
 
Bent u regelmatig mobiel QRV? Let dan op, de wetgeving zal per 1 juli a.s. wijzigen.  
Daardoor is het vasthouden van een microfoon niet meer toegestaan, zo leert navraag bij de Rijksoverheid. 
 

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of 
gehandicaptenvoertuig bestuurt, verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.  
Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele 
openbare telecommunicatiediensten (artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).  

Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden niet. U dient echter wel 
rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet, op basis waarvan het verboden is zich zodanig te 

gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg 
wordt gehinderd of kan worden gehinderd. 
 
Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod in artikel 61a van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990 in juli 2019 wordt uitgebreid naar een verbod van het vasthouden van alle mobiele 
elektronische apparaten tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen. Onder mobiele elektronische 
apparaten worden ook mediaspelers met een video- of audiofunctie verstaan. Van vasthouden is geen sprake 

als een microfoon en/of oortje op of aan het lichaam gedragen wordt. Het blijft ook toegestaan een mobiel 
elektronisch apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer. Met de nieuwe bepaling wordt het continu 
vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden. Klik hier voor de volledige wettekst met toelichting.  
 

Mobiele gebruikers doen er goed aan een hands-free set in te bouwen. Standaard setjes 
zijn voor ca. €50,= te koop bij Wimo in Duitsland en compatible met de meeste VHF/UHF 
dual-banders. Ook kun je natuurlijk zoeken op de bekende Chinese sites. 

Zelf een schakelaar inbouwen en een zwanenhals monteren kan natuurlijk ook.  

Stel wel de Time-out Timer (TOT) van je zendontvanger in. Bron: Hamnieuws 
 

 
 
De vorige versie van dit handige programma, versie V1.2 wat door veel amateurs gebruikt werd bleek al enige 
tijd niet meer beschikbaar te zijn. Dat was jammer, het was een mooi stukje software, en het leek er op dat het 
definitief van internet verdwenen was tot ik op zendamateur.com zat te lezen en er achter kwam wat de reden 
daarvoor was, de ontwikkelaar van de software Wilfried Burmeister DL5SWB was plotseling overleden.  
Gelukkig werd zijn werk door collega amateur DGØKW voortgezet en deze heeft zelfs recent versie V1.3.2, een 

compleet nieuwe en uitgebreidere versie van dit mooie programma vrijgegeven. 
 

WIJZIGING WETGEVING /M OP KOMST 
 

MINI RING-CORE-CALCULATOR VERSIE 1.3.2 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPjrCw88_hAhUDIVAKHbV2BvcQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fblg-872703.pdf&usg=AOvVaw3OjUVhTjCphvnHebf8T7zZ
https://www.wimo.com/av-hands-free-kit-av-1km_e.html
https://www.hamnieuws.nl/wijziging-in-wetgeving-op-komst-voor-m-stations/
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Het programma wordt gebruikt om inducties (spoelen) en hun aantal windingen op toroïdale kernen, 
ferrietkernen en luchtspoelen te berekenen. Deze worden gebruikt voor baluns, ununs, bandpasses, lowpasses, 

resonantiecircuits en nog veel meer. De gegevens van de kernen zijn geïntegreerd in het programma. 
 

DGØKW heeft het domein van dit programma met de bronteksten van 
Wilfried Burmeister, DL5SWB, overgenomen, met de bedoeling zijn werk 
voort te zetten. De laatste versie die door de plotseling overleden Wilfried 
vrijgegeven werd was V1.2. Helaas had hij zijn broncode onlangs in een 
"cloud" geupload en deze is nu echt verloren in een cloud. Op zijn pc was 
helaas alleen de broncode voor versie V1.1 beschikbaar.  

Doordat DL3ZID kans zag de verwijderde bestanden van de harde schijf te 
herstellen, konden gelukkig enkele bestanden van versie V1.2 en zelfs 
bestanden van de nieuwste versie V1.3 worden teruggevonden.  
De op de harde schijf aanwezige ontwikkeling van de V1.3 breekt echter 
door het overlijden van DL5SWB plotseling af. Ook de voor sommige 
subroutines belangrijke berekeningen waren niet meer aanwezig, deze zijn 
voor versie V1.3 door DGØKW volledig herschreven.  

 
Dankzij de goed gedocumenteerde problemen die zich onder Delphi bij elke nieuwe versie van WINDOWS 
hadden voorgedaan, heeft DGØKW het programma volledig kunnen herschrijven in een WINDOWS-vriendelijker 

programmeeromgeving, wat uiteindelijk geleid heeft tot versie V1.3.2. Klik hier om naar de website te gaan van 
DLØHST, de hogeschool Stralsund, waar het volledig vernieuwde en uitgebreide programma in meerdere talen 
beschikbaar is, naast dit programma staat er nog veel meer op deze site wat zeker het bekijken waard is. 

 
 
 
Slechte apparaten en ondeugdelijke installaties kunnen storende signalen in de ether veroorzaken. Deze 
etherruis kan op termijn leiden tot maatschappelijke ontwrichting of economische schade. Agentschap Telecom 
roept in haar jaarverslag op alleen apparaten met een CE-markering te gebruiken en altijd een deskundig 
installateur in te huren. 

 
Het is druk in de ether. Zorgvuldig gebruik en een goede indeling van het spectrum moeten ervoor zorgen dat 
nu en in de toekomst de ether optimaal bruikbaar blijft. Als 5G de komende jaren een hoge vlucht gaat nemen, 
dan vraagt dat om nog meer aandacht voor correct ethergebruik. 
 
Agentschap Telecom kiest er bij storende apparaten voor om eerst met een fabrikant of importeur in overleg te 
gaan om tot oplossingen te komen. Apparatuur wordt alleen in beslag genomen als er sprake is van illegaliteit. 

Bij storende installaties geven we eerst de ruimte om zelf het probleem op te lossen.  
Het agentschap gaat ervan uit dat erkende installateurs die aangesloten zijn bij een branchevereniging, 
beschikken over de noodzakelijke deskundigheid om storende signalen die leiden tot etherruis te voorkomen. 
 
Lees meer over etherruis en wat u daar zelf tegen kunt doen in de Staat van de Ether 2018. Bron: Hamnieuws 
 

 
 
Eraf 
Een Bijzen mast 3 x 7 mtr. aluminium schuifmast toplast 100 kgf, geheel compleet bestaande uit: 
Rotorplaat / Erlaton lager, Topmast Aluminium 6 mtr. 50 x 5mm.  
Kantelconstructie staal verzinkt.  
1 lier 650 kg en 1 lier 900 kg. 

Een serieus en marktconform bod gaarne naar pa5w@hamfamily.nl  
 
                                                                   
 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 mei verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 april 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. 

VAN DE REDACTIE 
 

Afb.1 screenshot van het programma. 

ERAAN & ERAF 

 

AT ZEGT: STORENDE SIGNALEN GEVEN OVERLAST IN DE ETHER 
 

http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2018/01/etherruis-apparatuur
https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2018/01/index
https://www.hamnieuws.nl/storende-signalen-geven-overlast-in-de-ether/
mailto:pa5w@hamfamily.nl
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

