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Over deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van DARES Midden-Nederland en verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke
maand, alle eerdere uitgaven van deze, en de oude R09-Utrecht nieuwsbrieven zijn hier te vinden.
De opzet is het delen van informatie van, voor en door deelnemers van DARES.
Een link naar de website waar deze nieuwsbrief in PDF formaat voor je klaar staat wordt via mail aan alle RC’s
verstuurd, met het verzoek deze door te sturen naar de deelnemers in hun regio.
Reacties op, en bijdragen aan deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs via pd0edn@gmail.com
Ook ontvangen wij graag de nieuwsbrieven die door andere regio’s uitgegeven worden.

RC mededelingen
In deze rubriek vind je mededelingen van de RC’s van R25 en R09
DARES ronde
Berichtenformulier oefenen
Afgelopen bijeenkomst waren de aanwezigen het er over eens om meer met het berichtenformulier te
oefenen, maar dan van huis uit en met het principe dat het als een "soort" ronde gehouden wordt en de
stations die de "rondeleider" niet kunnen waarnemen, door de andere stations voorzien worden van het
bericht, op deze manier kan ook het relayeren van een bericht geoefend worden.
Doe mee en laat weten wat je er van vind, zo kunnen we aan verbetering werken.
Wat is de opzet
Datum en tijd: elke 1e dinsdag van de maand vanaf 20.30 uur LT (deze maand dus op 5 april)
Frequentie: 145.400MHz.
Alle stations werken met call/D
Ronde leid(st)er: wisselt per maand en werkt onder de call PI9DM.
Doel: oefenen met berichten formulier, onderlinge contacten verbeteren, testen van antennes en opstellingen
en wat verder aan DARES gerelateerde onderwerpen ter sprake komt.
Hulpverlening
Zaterdag 9 april zijn een aantal deelnemers actief bij een mededeelnemer om zijn antenne park te reviseren.
We zijn uiteraard benieuwd naar de spijkerharde signalen die dit op gaat leveren.
Veiligheidsdag 2016 Almere
Op zaterdag 16 april vindt de jaarlijkse veiligheidsdag Almere 2016 plaats. De organisatie heeft aan Regio 25
gevraagd namens DARES wederom aan dit evenement deel te nemen.
Totaal 28 deelnemers uit regio 3, 9, 10, 12, 15, 16 en 25 nemen deel aan dit evenement. Vanuit 2 posten op
het terrein heeft DARES een rol tijdens de demonstratie watersnood in Flevoland.
Een van de deelnemers zit op een dak van een huis in het water en zal m.b.v. een portofoon contact zoeken
met de posten die op verzoek van VR Flevoland zijn opgezet.

Communicatie vindt plaats op VHF/UHF. Daarnaast wordt ook Winlink gedemonstreerd. Indien de condities
gunstig zijn wordt ook op 40m gewerkt.
De aangemelde deelnemers hebben de eerste informatie woensdag 30-03 per mail via Jan PA7O ontvangen.
Maandag 4 april is er weer een overleg met de organisatie waarna de laatste updates verzonden worden.

Van samenwerken tot samengaan
In deze regelmatig terugkerende rubriek vind je verslagen van bijeenkomsten en andere informatie die te
maken heeft met de samenwerking en samengaan van beide regio’s.
DARES M-NL heeft nu de callsign PI9DM
DARES Midden-Nederland kan vanaf heden naast de callsigns van R25 Gooi en Flevoland PI9DF en R09
Utrecht PI9DU nu ook gebruik maken van PI9DM voor DARES Midden-Nederland.
Kort verslag van de bijeenkomst van 26 maart
Helaas was de opkomst erg mager, mogelijk omdat het de zaterdag van het Paasweekend betrof.
De geplande lezing door Wim PA3DJS over ionogrammen en NVIS kon door ziekte van Wim niet doorgaan.
Wim heeft toegezegd op 30 april de lezing alsnog te geven.
We hebben deze bijeenkomst onder andere gesproken over de veiligheidsdag in Almere, en hebben geoefend
met het berichten formulier.
Tenslotte hebben we over allerlei zaken betreffende DARES en onze beide regio’s van gedachten gewisseld.

De nieuwe look van Paul's snackwagen

Nieuwe meubels onder nieuwe TL verlichting

DARES taart met dank aan de dames van Groningen

De deelnemers die er niet waren hebben heel wat gemist, zo hebben ze niet de nieuwe look and feel van de
snackwagen van Paul kunnen ervaren, ook hebben ze niet kunnen genieten van de nieuwe verlichting en het
nieuwe meubilair in ons DRCC (met dank aan Klaas en de sponsor) en last but not least de overheerlijke taart
gebakken en van schitterend DARES logo voorzien door de XYL en dochter van Gerard.
Het spijt ons erg dat jullie al dit moois hebben moeten missen, gelukkig komt er op 30 april een herkansing.
Met uitzondering van de taart, die is op en komt voorlopig niet terug.
Bijeenkomst van 30 april
Wim Telkamp PA3DJS zal de lezing met als titel ‘over ionogrammen en NVIS’ die voor 26 maart op de
planning stond houden op de bijeenkomst van zaterdag 30 april.
Naast jullie eigen vragen zul je in ieder geval antwoord krijgen op:
Wat is een ionogram, waar kan ik die vinden en wat voor informatie kun ik er uit halen?
Wat is op moment X de best bruikbare band voor NVIS verbindingen?
Hoe kan ik een goede NVIS antenne opstellen onder slechte
omstandigheden, dus bijv. boven zandgrond o.i.d?
Wat is een goede antenne hoogte en wat is nog een redelijke
compromis zonder heel veel in te leveren op het rendement?
Wat voor soort antennes kan ik gebruiken voor NVIS propagatie?
Wim heeft al eerder een lezing voor ons verzorgd, klik dus we weten
zeker dat het een zeer interessante bijeenkomst gaat worden.

Voorbeeld van een ionogram.
Klik op het plaatje voor een realtime weergave

Belangstellenden en DARES deelnemers van buiten Midden-Nederland
zijn bij ons altijd welkom, maar laat het in dit geval in verband met de
beschikbare ruimte wel even weten als je van plan bent om te komen,
klik

(Regio) agenda
In deze agenda worden uitsluitend evenementen opgenomen die in meer of mindere maten iets met DARES te
maken hebben. Voor een algemene agenda kun je kijken op de evenementen agenda op de VERON website.
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA

16 april
Landelijke Veiligheidsdag
Op zaterdag 16 april zal evenals vorig jaar, in Almere de Landelijke Veiligheidsdag gehouden worden.
DARES is door de organisatie gevraagd communicatie ondersteuning te leveren bij de diverse demonstraties
die door de OOV diensten gegeven worden. DARES heeft hierop positief gereageerd. De contacten met de
organisatie verlopen zeer goed. Regio 25 en 09 zullen de kar gaan trekken met ondersteuning van deelnemers uit het hele land. Deelnemers die zich opgegeven hebben krijgen binnenkort bericht van Jan PA7O.
30 april
Regio bijeenkomst
Wim Telkamp PA3DJS zal een lezing houden met als titel ‘over ionogrammen en NVIS’ Dit is de lezing die op
26 maart op de planning stond maar helaas door ziekte niet door kon gaan.
Doel van de lezing is ons inzicht en kennis bij te brengen over het lezen van een ionogram en over praktische
NVIS antennes en opstellingen. Lees meer op de vorige pagina in de rubriek van samenwerken tot samengaan
30 april – 08 mei
VRZA Radio kampweek “de Jutberg”
Tijdens de Radiokampweek zijn er de gehele week veel activiteiten op het gebied van de radiohobby:
vossenjachten en pieperjachten, amateurtelevisie, experimenten met allerlei soorten antennes, computers,
maken en uittesten van (zelfbouw)apparatuur en de altijd gezellige radiomarkt op Hemelvaartsdag 5 mei,
ook zo iets wat je als amateur eigenlijk niet mag missen.
Voor het gehele gezin worden er puzzel- en wandeltochten, wedstrijden, een feestavond e.d. georganiseerd.
Kortom een plezierig en ontspannend evenement voor jong en oud, YL, XYL en QRP’s.
De Radiokampweek wordt gehouden op het vakantiedorp “de Jutberg” in Laag-Soeren bij Dieren in de
schitterende natuur van de Veluwe. De website van de radio kampweek en de laatste informatie vind je hier
11 en 27 mei
F en N examens
De eerstvolgende examens voor de F en N registratie worden gehouden op 11 mei in Assen, (Aanmelding
gesloten) 27 mei in Vlaardingen, 7 september in Veldhoven (aanmelding gaat rond 28 april open)
en 2 november in Nieuwegein (aanmelding gaat rond 10 augustus open) aanmelden of meer info op
www.radio-examen.nl
13 – 16 mei
VERON Pinksterkamp
Het VERON Pinkster Kamp is een combinatie van kamperen, buitenlucht, ontspanning, gezelligheid,
activiteiten en radio amateurisme. Er is geen verplichting om aan de verschillende onderdelen mee te doen.
Voor elk wat wils dus. Ook voor die familieleden die echt geen affiniteit met de radio hobby hebben.
Aankondigingen en nieuws over het hele VERON Pinkster Kamp vind je in Electron en de meest actuele status
op de speciale website vpk.veron.nl.
21 mei
Landelijke RC bijeenkomst
Op zaterdag 21 mei zal de halfjaarlijkse landelijke RC bijeenkomst gehouden worden. De locatie is niet zoals
gebruikelijk het politie bureau in Lelystad maar de brandweer kazerne in Leiden.
06 - 08 mei
DARES Deelnemers Weekend
We gaan weer een DARES Deelnemers Weekend organiseren, van vrijdagmiddag tot zondagmiddag, je kan
komen wanneer het jou uitkomt. meer info op de volgende pagina van deze nieuwsbrief.
25 juni
SIGCO dag
Er zijn plannen om een dag te organiseren speciaal voor SIGCO training en informatie, meer info hier onder

Handig lampje van Dennis

door Dennis PC3D

Ik heb recent een heel handig lampje gekocht waar ik jullie ook graag op wil attenderen.
Fenix MC 11
Het gaat hier op de Fenix MC 11. Dit lampje heeft 4 lichtstanden (3, 50, 105 en 155 Lumen)
en een IPX-8 rating (onder water 2 meter voor 30 minuten).
Door de draaibare clip en de kantelbare lampkop kan de lamp onder bijna alle hoeken aan
jas, tas, broekriem, e.d. bevestigd worden. De iets bredere voet zorgt er daarnaast voor dat
de lamp ook nog stevig staat. De lamp werkt op 1 AA batterij. Op een standaard alkaline
batterij brand de lamp op de 50 lumen stand gedurende 4.45 uur en op een NiMH 6 uur. Ik
heb deze lamp voor €39,95 gekocht bij Knives and Tools.nl

SIGCO dag

door Jan Pieter PCØKR

De vorming van SIGCO teams begint steeds vastere vorm aan te nemen. De eerst volgende stap is het
organiseren van een landelijke dag waarin wij in SIGCO verband samenkomen en gedachtegoed uitwisselen,
maar vooral samen bezig te zijn met SIGCO.
De deelnemers die via hun RC. te kennen gegeven hebben belangstelling te hebben voor SIGCO hebben op
maandag 28 maart een mail met een datum prikker ontvangen, het is de bedoeling dat je daarmee aangeeft
of je 25 juni deel kunt nemen.
Wanneer en waar
Plan in jullie agenda 25 juni 2016. Centraal ergens in Nederland. Ik ben nog in gesprek met een organisatie
over de mogelijkheden op hun terrein. Ook bespreek ik de optie om op vrijdag 24 juni alvast te kunnen
arriveren voor hen die van ver komen of het leuk vinden om alvast eerder kwartier te maken. Zo ook de optie
om op zaterdagavond te blijven slapen (na de barbecue). De kosten zullen niet geheel neutraal zijn, en zullen
door de deelnemers opgebracht moeten worden. Uiteraard zoek ik naar voordelige opties.
Alle begrip dat niet alle 55 SIGCO deelnemers kunnen, dat is niet anders, maar mogelijk wel een teleurstelling
voor degene die graag zouden willen.
Winlink 2000
Ik heb ook de vraag gekregen hoe het nu zit met de digitale tak van het berichtenverkeer. Bij voldoende
deelnemers zullen wij de Winlink posten integreren in de veldposten. Kunnen wij gelijk weer eens het
samenspel oefenen en rekening houden met inter-modulatie en de beschikbaarheid van de RMS(-sen).
Wie gaat welke rol invullen
Voor de organisatie van 25 juni vraag ik ondersteuning van de potentiële coördinatoren. Volgens opgave door
jullie Regio Coördinatoren met de voorkeursrollen, zal ik via een aparte mail de CO’s benaderen met de vraag
of zij de 25ste juni kunnen en of zij hun veldpost willen samenstellen op basis van de voorkeursrollen. Ook zij
zullen dan een inventarisatie rondje moeten doen voor beschikbare kandidaten. Hiervoor zal ik mijn mail lijst
beschikbaar stellen (Naam, woonplaats, Regio, en primaire rol en alternatieve rollen).
Ik verwacht dat er dan weer regionaal ingedeeld gaat worden. Dus stel ik voor dat onderling overlegd gaat
worden bij de toewijzing. Indien er kandidaten overblijven, zal ik kijken naar de rollen en ervaring en mogelijk
transfers voorstellen. Ook hier kunnen wij niet alle Operatoren daadwerkelijk die rol toewijzen, maar we
kunnen wel wisselen. Meer info binnen kort.

DARES Deelnemers Weekend 2016

door Dick PD2DM en Wim PA4WK

De locatie waar dit jaar het DDW gehouden zal worden, deze foto is vorig jaar gemaakt toen Gelmer, Dick, Jan-Sander en ondergetekende op bezoek
waren op de velddag van de Radio Elektronica Club uit Culemborg die op dit zelfde veld gehouden werd.

Wanneer
We hebben besloten om dit jaar
weer een DARES Deelnemers
Weekend te organiseren, en wel
in het weekend van 6-8 mei. Je
bent welkom vanaf vrijdag
17.00 uur tot zondag 16.00 uur.
Heb je geen zin of mogelijkheid
om het hele weekend te komen
is dat ook geen probleem, je
komt en gaat wanneer het jou
uitkomt, de kosten zullen dan
natuurlijk ook evenredig
verrekend worden.
Waar
Het bleek niet mee te vallen om
binnen de regio een terrein te
vinden wat aan onze eisen voldeed. Dus waren we genoodzaakt ook buiten de eigen regio te zoeken. Op zich
is dat geen probleem, het is immers bedoeld voor DARES deelnemers en geïnteresseerden uit het hele land.
Vorig jaar waren de deelnemers van R09-Utrecht via Hans Vreeswijk PA3GJM RC van regio Gelderland-Zuid

Het Stroomhuis op de begane grond bevindt zich een prima restaurant, op de 1e
verdieping wordt van alles georganiseerd wat met kunst en cultuur te maken
heeft

uitgenodigd door het bestuur van de REC (Radio
en Elektronica Club) uit Culemborg om eens op
hun velddag te komen kijken. We zijn met een
aantal deelnemers waaronder Dick PD2DM en
ondergetekende naar de velddag geweest en door
het bestuur van de REC hartelijk ontvangen.
Het terrein bleek een prachtig (HF) rustig gelegen
veld te zijn gelegen achter uitspanning en
cultureel centrum Het Stroomhuius in de buurt
van Neerijnen in het Gelderse rivieren gebied. Na
wat telefoontjes heen en weer bleek het mogelijk
om dit veld ook te gebruiken voor het DDW, dat
we daar heel blij mee waren spreekt vanzelf.

Het veld wat tot onze beschikking staat, gelegen achter het stroomhuis, bied meer dan ruimte genoeg om welke antenne dan ook uit te spannen

Het programma
Hoe het programma er precies uit gaat zien is op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt
nog niet helemaal bekend, maar er zal in ieder geval volop gelegenheid zijn om met
antennes te experimenteren, en dat niet alleen er zal ook een opstelling van een aantal
masten komen waartussen je draadantenne opgehesen kan worden, ook zal een RigExpert
AA-54 Antenne Analyser aanwezig zijn om tot 54MHz. metingen aan je antenne te doen.
Als je zelf een goed idee hebt voor een programma onderdeel laat het ons dan weten.
Het is overigens op geen enkele manier verplicht aan alle programma onderdelen mee te
doen, gezellig samen zijn in een ontspannen sfeer, ideeën opdoen door bij elkaar in de
keuken te kijken en de mogelijkheid je uitrusting uit te proberen zijn de uitgangspunten van
het DARES Deelnemers Weekend.
Wat kost het
We doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden, gratis of voor weinig was
RigExpert AA-54
één van de voorwaarden bij de keuze van een locatie.
Wat het allemaal gaat kosten zullen we je in een volgende nieuwsbrief melden, ook zal dan een
aanmeldformulier bijgesloten zijn. Reserveer vast het weekend van 6-8 mei in je agenda, dit wil je niet
missen want het gaat ontzettend leuk en gezellig worden. Meer informatie in de nieuwsbrief van 15 april.

Radio amateurs bereiden zich op het ergste voor
Dit artikel is geschreven door Jennifer Hackett, de foto is van Carolyn
Caster / AP en eerder verschenen in The Atlantic.
Paul PA2PWM heeft het artikel speciaal voor deze nieuwsbrief vertaald in
het Nederlands.
Of het nu gaat om natuurgeweld of rampen door menselijk falen; radio
amateurs zetten hun hobby in voor hulp en ondersteuning.

Foto Carolyn Caster
Een simpele portofoon kan het verschil maken

Slecht nieuws
Er hangt een gespannen sfeer in het complex van de kerncentrale in
Virginia. Alles binnen een straal van 5 mijl loopt groot gevaar door een
‘meltdown’. Een van de leden van het crisisteam opent een enveloppe en
leest het slechte nieuws; “911 (= 112 in Europa) is onbereikbaar en de
mobiele netwerken zijn overbelast”.

Het scenario
Even is er wat onrustig gemompel, maar het team van radio amateurs (HAMs) wist dat dit zou kunnen
gebeuren en is voorbereid. Met hun apparatuur staan ze klaar om evacuaties te helpen coördineren, ervoor te

zorgen dat schuilkelders niet overbelast raken en dat vluchtelingen op de juiste plaats aankomen. Twee van
hen maken zich los van de rest van de groep en melden zich bij de crisis coördinator. Zij zijn de liaison voor
alle hulpdiensten en verantwoordelijk voor het doorgeven van allerlei kritische informatie; bijvoorbeeld over
branden, medische hulpvragen en criminele activiteiten.
Simulated Emergency Tests
Met het risico van een kernongeluk op de achtergrond is dat een hele opgave. Maar het is niet de eerste keer
dat de radio amateurs met zo’n situatie worden geconfronteerd. Ze maken immers iedere twee jaar
vergelijkbare situaties mee…
Dit keer is het een aardbeving die de koeltorens van de centrale onbruikbaar maakte…
Bij eerdere gelegenheden ging het om een terroristische aanval en soms hebben ze te maken met een
orkaan. Gelukkig zijn dit geen echte situaties maar “Simulated Emergency Tests (SET)”, oefeningen waarbij
radioamateurs aan autoriteiten en hulpdiensten laten zien dat deze hobbyisten in staat zijn een waardevolle
bijdrage te leveren als deze situaties actueel worden.
De geschiedenis van de radioamateur
De bijnaam “HAM” voor radioamateurs was oorspronkelijk een belediging professionele communicatiediensten
vonden deze amateurs “HAM-hand-ed”. Maar deze nieuwe groep enthousiastelingen liet zich niet stoppen.
Amateur radio was rond 1910 een feit; het waren er al snel duizenden en het werd dus wel erg rumoerig op
de toen beschikbare banden. Slecht gebouwde apparatuur zorgde wel steeds vaker voor irritaties en
onderlinge storingen…
Dit leidde tot de “Radio Act van 1912” in Amerika waarbij radio amateurs een licentie moesten halen en hun
activiteiten beperkt werden tot een klein stukje op de korte golf. Ongeveer 88 procent van de HAMs stopten
met hun hobby omdat ze vonden dat dit onvoldoende mogelijkheden bood. Bedenk dat dit wel de mensen
waren die boodschappen kunnen verzenden en ontvangen als de gebruikelijke communicatiemiddelen
uitvallen…
Degenen die volhielden vormden een gemotiveerde kern. In 1914 bedacht Hiram Percy Maxim dat radio
boodschappen succesvol over lange afstanden konden worden verzonden als je gebruik maakte van meerdere
radio amateurs om de boodschappen aan elkaar door te geven. Hij richtte de “American Radio Relay League
(ARRL)’op om dit in heel Amerika te organiseren.
Terug naar het heden
Op dit moment telt de Verenigde Staten meer dan 700.000 gelicenseerde radio amateurs, inclusief bijna al
mijn familieleden. Ik ben feitelijk de enige zonder machtiging omdat ik gezakt ben voor de ‘novice license’
test…
Amateur Radio Emergency Service
Zo’n 40.000 daarvan zijn actief binnen de Amateur Radio Emergency Service, oftewel ARES), een onderdeel
van de ARRL. Door het hele land zijn er afdelingen en het zijn deze ARES deelnemers die actief zijn tijdens
oefeningen van rampenscenario’s zodat essentiële communicatie kanalen beschikbaar blijven. Zij zijn van
grote waarde geweest om communicatie in stand te houden nadat orkanen zoals Katrina en Sandy hadden
huisgehouden maar ook na de terroristische aanslagen op 9/11 toen de mobiele netwerken overbelast
raakten.
“Onze primaire taak is lokale autoriteiten en hulpdiensten te ondersteunen wanneer hun reguliere
voorzieningen uitvallen” zegt Michael Corey, de nationale coördinator voor ARES. Dat gebeurd op drie
niveaus; lokaal, bijvoorbeeld bij een ongeluk met een kerncentrale, regionaal (staat, provincie) waarbij je
kunt denken aan orkanen en stormen en nationaal bijvoorbeeld bij massale evacuaties of uitval van
communicatie in de ruimte.
Als je in een regio woont waar veel orkanen voorkomen heb je vermoedelijk al eens de voordelen van ARES
aanwezigheid meegemaakt. “Orkanen zijn vaak verantwoordelijk om een groot deel van de infrastructuur voor
korte tijd te verstoren” legt Corey uit. “In het algemeen is de reguliere infrastructuur gedurende 72 uur
onvoldoende beschikbaar”. In zo’n situatie zullen HAMs tijdelijke basisvoorzieningen opzetten en leveren
totdat andere noodvoorzieningen beschikbaar komen. “
Onafhankelijk en flexibel
Het voordeel van inzet van radio amateurs in deze situaties is tweeledig. Ze kunnen volledig onafhankelijk
werken van de grote communicatienetwerken en de techniek die ze kennen en gebruiken is ongelooflijk
flexibel. Corey stelt; “Een noodvoorziening heeft vaak een grote stroomgenerator nodig terwijl radio amateur
genoeg heeft aan accu’s en zonne-energie. Als er grote rampen zijn die de stroomvoorziening, Internet of

telefonie treffen kunnen wij nog steeds wereldwijd communiceren via de ether, met niets meer dan 2
zend/ontvangers.”
Bestaande technologieën zijn onderling van elkaar afhankelijk
Eugene Spafford, een computerwetenschapper aan de Purdue Universiteit en lid van de Naval Academy’s
Cybersecurity Advisory Board, denkt al sinds 1979 na over de werking en de uitval van computer technologie.
“We realiseren ons onvoldoende hoeveel verschillende technologieën onderling volledig van elkaar afhankelijk
zijn geworden” zegt hij, “als technologie langere tijd niet beschikbaar is, kunnen de gevolgen inmiddels
catastrofaal zijn.”
Een goed voorbeeld: Global Positioning Systems, oftewel GPS. Als GPS niet beschikbaar is voor navigatie is
dat ongemakkelijk. Maar voor hulpdiensten, ambulance, brandweer, politie kan het wegvallen van navigatie
middelen dodelijke gevolgen hebben.
GPS speelt ook een belangrijke rol bij het synchroniseren van tijd. Energiecentrales gebruiken bijvoorbeeld
GPS om te zorgen dat de generatoren gesynchroniseerd stroom leveren. Een afwijking in tijdmetingen kan het
doorbranden van apparatuur veroorzaken met grote stroomstoringen en branden als gevolg.
De beschikbaarheid van satellieten die dit soort essentiële functies ondersteunen is niet vanzelfsprekend.
“Zonnevlammen en aanvallen kunnen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van satellieten. En aangezien
voor herstel een lancering en maatwerk bouw van nieuwe satellieten vereist is, zijn die satellieten echt niet
alweer een dag later operationeel.” In zo’n hypothetisch scenario zijn mobiele communicatie, GPS
gecoördineerde hulpdiensten en misschien zelfs stroomvoorziening niet beschikbaar.
Radio’s daarentegen zouden nog gewoon functioneren. “We weten ongeveer wat we kunnen doen zonder al
die modern techniek, maar we zijn vergeten hoe dat moest” zegt Spafford. “We noemen dat ‘deskilling’;
zoveel techniek is onderling verbonden en afhankelijk zonder dat we ons dat realiseren”.
“In dit digitale tijdperk lopen we hier steeds vaker tegen aan”, zegt Spafford, “bijvoorbeeld…. de meeste
mensen onthielden telefoonnummers of hadden een telefoonboek, nu zoeken we die online op… Als dat niet
meer kan, wat doe je dan?”
Er zijn natuurlijk maatregelen genomen om te zorgen dat de
risico’s zo klein mogelijk blijven. Er hangen vaak al reserve
satellieten klaar in de ruimte, ons elektriciteit netwerk is slim
ontworpen door het in delen op te splitsen.
Als er een ‘cyberattack’ wordt uitgevoerd is het onwaarschijnlijk
dat een grote regio ‘donker’ wordt omdat delen van het netwerk
van elkaar losgekoppeld kunnen worden.
“Maar een meer veerkrachtige, robuuste infrastructuur”, legt Spafford uit, “zou eigenlijk daarnaast moeten
beschikken over ‘low-tech backup’ hulpmiddelen”. Stroomstoringen hebben dramatische gevolgen omdat de
burgers niet meer weten hoe ze zonder stroom moeten leven. Als we bijvoorbeeld een stroomstoring krijgen
die alle gasinstallaties een maand lang platlegt dan kunnen maar een paar bevolkingsgroepen, zoals
bijvoorbeeld de Amis prima overleven.” Spafford wijst erop dat zij ervaren en getraind zijn met deze manier
van leven zonder moderne hulpmiddelen; het is immers hun manier van leven!”
Natuurlijk bedoelt hij niet dat iedereen op die manier zou moeten gaan leven. Maar wat hij beschrijft; een
deel van de bevolking die de middelen en training heeft om door te gaan als de reguliere infrastructuur faalt,
lijkt wel heel erg op ARES.
HAM-radio amateurs, zeker de vrijwilligers die aangesloten zijn bij ARES, zijn
in feite het vaccin voor de miljoenen mensen die volgens Spafford ‘deskilled’
zijn geworden.
Dit zijn de mensen die doorlopend met radio bezig zijn en de meeste ervaring
en middelen hebben om in actie te komen bij rampen!
In de VS kent men ARES en RACES waarbij
ARES zich meer op de civiele
hulpverlening richt en RACES zich meer
met overheidstaken bezig houd

“Onze toegevoegde waarde zit in de dingen die we doen als er niets aan de
hand is, door regelmatig te oefenen en die middelen en vaardigheden in te
zetten als het erop aan komt” zegt Corey.

ARES medewerker Reid Barden (20) is een voorbeeld van een radio amateur die er altijd voor zorgt klaar te
zijn. Barden is de president van de afdeling Virginia van de Amateur Radio Communication Association (ARCA)
en oprichter van de Virginia Commonwealth University’s Amateur Radio Club. Meerdere weekenden per jaar
werkt hij als vrijwilliger bij evenementen zoals de Special Olympics, wielerwedstrijden en marathons, waarbij

de organisatie op communicatiemiddelen van radio amateurs rekent als een atleet vermist wordt of medische
hulp nodig heeft.
Diensten aanbieden
Vrijwilligers werk vormt het hart van de radio hobby. Commerciële aspecten spelen geen rol; HAMs worden
niet betaald voor hun inzet. Maar er is een goede reden waarom duizenden HAMs hun vrije tijd opofferen om
bij evenementen en rampenoefeningen hun diensten aan te bieden. Zij kunnen op die manier aan het publiek
laten zien hoe essentieel hun vaardigheden en middelen kunnen zijn! De gemiddelde burger houdt er niet van
om lang bij noodscenario’s stil te staan. Maar als het erop aan komt, staan de meest gedreven HAMs klaar
met ervaring en apparatuur om hun eigenzinnige hobby in te zetten om levens te redden.
Meer informatie
Wie wil weten hoe Em-Comm in de Verenigde Staten werkt geeft deze website veel informatie.

Online bladen
RAZzies
De april uitgave van dit maandblad van de RAZ (Radio Amateurs Zoetermeer) is weer uit, deze maand
aandacht voor: Shackklok, De HF1 transceiver, Opa Vonk - Antennes en aarde en Schotel als 2m antenne.
Klik hier voor het april nummer, en klik hier voor eerdere uitgaven.
CQ-DATV
Dit keer staat het maart nummer voor je klaar om te lezen, met weer een breed scala aan onderwerpen
speciaal voor de zeer hoge frequenties. klik hier voor het april nummer en klik hier voor eerdere uitgaven.
CQ-PA
In het maart nummer van het digitale maandblad van de VRZA wat hier te lezen is word weer aandacht
geschonken aan allerlei zaken zoals: Van de voorzitter, VRZA Radiokampweek, Agenda ALV en verslag van de
ALV 2015, Radiomarkt Tytsjerk, VFO met Si5351 en Arduino
Oudere nummers van CQ-PA kun je hier lezen. (scroll naar beneden)

Politie communiceerde via WhatsApp tijdens grootste
terreuraanslag ooit in België
Commissaris-generaal Catherine De Bolle heeft een onderzoek gevraagd omdat het
Astrid- communicatiesysteem van de politie uitgevallen was na de aanslag op de
luchthaven.
Urenlang zou het systeem niet gewerkt hebben. Daardoor verliepen de
reddingsoperaties van de politie op de luchthaven veel moeizamer en chaotischer dan
zou mogen. “Het was om radeloos te worden”, zegt een agent.
Whatsapp enige communicatie “Orders kwamen niet door en niemand wist eigenlijk wat te doen. Het gsm-netwerk
lag ook uit. Gelukkig werkte Whatsapp nog, zonder die app hadden we helemaal niet
voor politie in Brussel
kunnen communiceren Woordvoerder Peter Dewaele van de federale politie beaamd
dat het één en ander niet liep zoals voorzien.
Communicatie wordt onder de loep genomen
"Na analyse heeft Astrid alle gebruikersorganisaties rond de tafel geroepen om de communicatie na de
aanslagen van 22 maart onder de loep te nemen.
Intussen werden concrete actiepunten en aanbevelingen bepaald." Dat meldt Astrid, de gespecialiseerde
telecom-operator van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, zaterdagmiddag.
Het uitzonderlijke karakter van de noodsituatie leidde ertoe dat sommige zendmasten van het radionetwerk in
korte tijd een nooit geziene hoeveelheid communicatie te verwerken kregen, zo laat telecom-operator Astrid
zaterdag in een persbericht weten. "Van over heel het land werden hulp- en veiligheidsdiensten gevraagd om
bijstand te komen verlenen, wat tot een uitzonderlijk radioverkeer heeft geleid.
Op vraag van de organisaties heeft Astrid op de dag van de aanslagen honderden extra radio's op het netwerk
aangesloten. Ook de uitval van de commerciële gsm-netwerken heeft een aanzienlijke aangroei van het
radioverkeer tot gevolg gehad."
Astrid wijst er op dat de meldkamers/noodcentrales het bijzonder druk hadden in Brussel en Vlaams-Brabant,
maar zij zijn goed blijven functioneren. Ook het alarmeringssysteem voor het oproepen van vrijwilligers van
brandweer werd extra belast, maar heeft geen probleem gekend.
Er werd een mobiele Astrid-zendmast ter plaatse gebracht om het radionetwerk in Brussel te versterken.
"Het radionetwerk is niet nationaal uitgevallen, maar heeft vooral in de Brusselse regio ernstige
capaciteitsproblemen gekend", stelt Astrid vast. "Kort na de aanslagen bereikten de nabijgelegen Astridmasten hun maximaal vermogen, met moeilijke communicatie gedurende enkele cruciale uren tot gevolg.
Een aantal gebruikers hebben geen toegang tot hun groepsgesprekken gehad."

"We hebben op vrijdag 25 maart overlegd met het Raadgevend Comité voor Gebruikers. Er werden concrete
actiepunten en aanbevelingen naar radiogebruik en training bepaald", besluit telecom-operator Astrid.
Bron: Gazet van Antwerpen. en Het Nieuwsblad

Raspberry 3 verslikt zich nogal eens
De Raspberry Pi 3 heeft een probleem dat bevestigd is door de makers, maar dat niet openbaar gemaakt
wordt: De Minicomputer maakt soms verkeerde berekeningen.
Christoph Bothe, DL4YCZ, meldt dat in een e-mail naar de redactie. De kleine computer op credit card
formaat is onlangs uitgebracht in versie 3. De belangrijkste vernieuwingen zijn nu: Een CPU geklokt op 1,2
GHz (4 core Cortex A-53 64-bits processor) en WLAN en Bluetooth-interface.
In het Raspberry Pi Forum is de discussie te lezen op
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=139712. Laat je het testpakket LINPACK lopen op
de RPi3 (met LINPACK wordt ook de volgorde van de snelste 500 mainframes in de wereld jaarlijks
vastgesteld), dan verslikt de CPU zich na 5 tot 10 minuten in het oplossen van de stelsels van lineaire
vergelijkingen. Dit doet denken aan een bug in Intel's Pentium 3, die gewoon te warm werd van binnen in een
klein gebied en vervolgens bits dumpte tijdens berekeningen in registers.
De gebruikelijke verdachten bij dergelijke fouten zijn een te zwakke voeding, maar dat is het deze keer niet.
Je kunt het probleem vermijden door de klokfrequentie op 1 GHz of lager te zetten, of de voedingsspanning
van de CPU wat te verhogen (dat de levensduur van de CPU bekort!) of de installatie van een grotere
koelplaat met een ventilator erachter (past niet in de behuizing).
O.a. door zijn energiebesparende functies is de Raspberry Pi populair in vele amateur radio projecten.

Fiber Optics als transportmedium voor PI6ATV
Er is weer wat nieuws te melden, in verband met de lange kabels en de
hoge frequenties heeft de crew van hobbyscoop gekozen voor glasvezel
verbindingen bij PI6ATV, een hele mooie oplossing die je in amateurkringen
niet vaak tegen komt.
Zeer recent heeft Hobbyscoop
een dubbele setup L-band naar
Fiber Optics converters
verworven waarmee het de
bedoeling is om de ATV signalen
voor onze televisie repeater
PI6ATV te gaan transporteren.
Deze converters worden
gebruikt om zowel de
ontvangen ATV signalen boven
Hoe dat er schematisch uitziet zie je hier boven
op de reportagecabine op 220
meter hoogte naar de 20e verdieping te transporteren als ook de signalen die bestemd zijn voor onze analoge
en digitale zender. Lees op de hobbyscoop website meer over deze prachtige ontwikkelingen.

Vervolgonderzoek naar Internet of Things
In één oogopslag via sensoren zien waar een parkeerplek vrij is in de stad, straatlantaarns die doorgeven hoe
druk het is en een seintje geven als ze kapot zijn, je verwarming alvast aanzetten via je smartphone. Het zijn
voorbeelden van het Internet of Things (IoT): voorwerpen of locaties die met elkaar communiceren.
Vaak kunnen bedrijven en consumenten geld besparen door de inzet van IoT. Processen worden efficiënter en
er komen meer diensten voor burgers. Bijvoorbeeld als je een parkeerplaats zoekt op een drukke zaterdag.
Onderzoek
Agentschap Telecom laat onderzoek doen naar spectrumgebruik en de ontwikkeling van IoT.
‘Met het onderzoek willen we een aantal resultaten van eerder onderzoek uitdiepen’, zegt Gerard Kuipers,
adviseur strategie bij Agentschap Telecom. ‘Vorig jaar heeft het ministerie van Economische Zaken onderzocht
wat het Internet of Things voor Nederland betekent. Zo bleek onder meer dat er in 2020 naar schatting 240
miljoen apparaten data uitwisselen en communiceren. Via internet, via smartphones, met mensen en met
elkaar. Overal zien we de toepassingen groeien: voor persoonlijk gemak, maar ook voor bijvoorbeeld veiliger
verkeer of betere zorg.’
Frequentie schaarste verwacht
‘Al die communicerende apparaten hebben gevolgen voor het spectrumgebruik’, legt Kuipers uit, ‘de
beschikbaarheid van frequenties waarop de apparaten communiceren. We verwachten daar schaarste en daar
willen we meer inzicht in hebben. Kloppen onze verwachtingen? Kunnen we alvast op de toekomst
anticiperen? Door dit vervolgonderzoek willen we op deze vragen antwoord krijgen.’

Geïnteresseerden kunnen meer lezen over het onderzoek op TenderNed (externe link). Het is een
vervolgonderzoek op het onderzoek Internet of Things (IoT) in Nederland. Lees meer hierover op
Rijksoverheid.nl (externe link).
Agentschap Telecom kan geen nadere inlichtingen geven of vragen beantwoorden over dit onderzoek. Voor
antwoord op uw vragen kunt u terecht bij TenderNed. Bron: website Agentschap Telecom

EMC op de kaart bij de ‘nota frequentiebeleid 2016’
Het huidige Nederlandse frequentiebeleid is gebaseerd op de nota
frequentiebeleid 2005. Deze nota is recentelijk geëvalueerd door KWINK
groep, een extern onafhankelijk bureau. De conclusies en aanbevelingen van
de evaluatie, en onderzoek naar (onder meer) de impact van het Internet Of
Things, vormen het startpunt voor het formuleren van nieuw beleid.
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaat een visie ontwikkelen op de toekomst van het
frequentiebeleid en wil daar alle stakeholders graag bij betrekken. DKARS-adviseur Peter (PA8A)
heeft deelgenomen aan een aantal zogenaamde ‘tafels’ ter voorbereiding op hierboven genoemde
nieuwe nota frequentiebeleid 2016 die in september/oktober van dit jaar moet uitkomen.
In de nieuwe nota wordt de EMC problematiek voor het eerst als een zelfstandig item besproken
en ook aangegeven welk beleid er op zal worden losgelaten in de toekomst. Dit moet als een
stevige stap voorwaarts worden beschouwd die in een zeer kort tijdsbestek voor een groot deel
van de DKARS-activiteiten te danken is. Daarnaast heeft de belangenbehartiger via dit overleg
ook de nodige andere steakholders kunnen wijzen op de huidige EMC problematiek en daarbij nu
ook de nodige medestanders gevonden. Met het in de nota vermelden van de EMC problematiek zijn de
amateurfrequenties nog niet storingsvrij natuurlijk, maar er is al wel een belangrijke eerste stap gezet.
DKARS zal u verder op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op dit front. Bron: Hamnieuws.nl

Kan zonne-energie bestaan naast amateur radio?
Interessante discussie in de QST van april 2016, met als onderwerp: "Can
Amateur Radio and solar power coexist?" - of, in goed Nederlands, kan zonneenergie bestaan naast amateur radio?
De aanleiding
In Amerika heb je de Society of Broadcast Engineers, zeg maar de vereniging
van omroeptechnici. Deze club lobbyt momenteel over een commercieel
onderwerp wat echter ook ons radio amateurs raakt. Neem daarbij in
aanmerking dat AM in Amerika nog volop in gebruik is, en dat zoals we weten
- storing heviger wordt naarmate je lager in frequentie gaat luisteren. Dan
begrijp je waarom ze zich daar zorgen maken.
Wat is het geval
De SBE dringt er bij het Amerikaanse AT (FCC) op aan om te beginnen met
een storingsbeheersplan voor de AM band, gebaseerd op regelgeving die HF
storing beperkt vóórdat het een probleem wordt, en niet nadat het een feit geworden is, en op het invoeren
van deze regelgeving. De FCC moet tevens de huidige omgevingsstoring in de MF band bestuderen, met als
doel het bijwerken van eerdere studies over dit onderwerp. Dat geeft dan een aardig beeld van hoe je
controle over het HF spectrum kunt houden. De SBE suggereert daarbij dat AM omroep nooit beter gaat
worden met een steeds slechter wordend storingsniveau in de banden onder 30MHz als daar geen regelgeving
plaatsvindt." In het kort komt het erop neer dat die techneutenclub wil dat er regels komen om hun AM
omroepband tegen storing te beschermen. En daar hebben wij natuurlijk ook baat bij, want onze
160meterband ligt helemaal niet zover van de AM-band af. Die regels zouden eisen moeten stellen aan de
hoeveelheid storing die apparaten mogen veroorzaken.
Gebrek aan kennis
De grootste angst van Amerikaanse radio amateurs van dit moment is namelijk dat tientallen buren zelf
zonnepanelen gaan installeren met een doe-het-zelf pakket, of dat lokale installateurtjes met een minimum
aan ervaring dit gaan doen zonder rekening te houden met de QRM die dit soort (vaak schakelende!)
systemen kunnen produceren. En dat is een veel grotere nachtmerrie dan dat Power Line Communicatie
(ethernet via het lichtnet) ooit had kunnen worden... Bron: website PI4RAZ

Poes in doodsangst in Hengelo blijkt plastic uil
Wie niet beter weet zou denken dat hoog in een zendmast aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo een
doodsbange poes zit. Heen en weer wiegend, in afwachting van iemand die hem komt redden. Voorbijgangers
dachten dat ook en waarschuwden de politie. De Dierenambulance Hengelo-Borne ging er vervolgens op af,
met vangnet en brokjes als lokmiddel.
De zendmast bleek echter wel erg hoog, ambulancechauffeur Henriëtte van den Dolder had de telefoon al in

Bange poes bleek plastic uil

de hand, om de brandweer te vragen om met een hoogwerker langs te komen,want de
kat leek op het eerste oog aardig in paniek.
Het bleek allemaal gezichtsbedrog. In de zendmast zit geen echte kat, maar een plastic
uil. De bewoner van de Castorweg, een fervent zendamateur, heeft de uil geplaatst om
te voorkomen dat er steeds kraaien in zijn mast gaan zitten.
Een beproefd middel: op de eerste dag werd de uil nog flink aangevallen door de
kraaien, nu blijven ze weg. De dierenambulancechauffeur kan er smakelijk om lachen.
„Het lijkt echt net echt, door de stevige wind van de laatste dagen beweegt dat beest
heen en weer.” Bron: website BAR

Over de horizon radar terug van weggeweest
De oudere amateurs onder ons zullen het zich vast nog herinneren, de woodpecker en
nummerstations uit oost europaHet International Amateur Radio Union Region 1 Monitoring
Systeem (IARUMS http://www.iarums-r1.org) rapporteert een golf van Over The Horizon (OTH)
radar signalen op diverse Amateur Radio HF banden, zowel in exclusieve als in gedeelde
segmenten.
Veel van deze signalen worden ook gehoord buiten de grenzen van IARU Regio 1.
80 en 40meter
's-Avonds hoor je nogal eens een 50 kHz brede Russische OTH radar op
80 meter, vaak in het CW deel van de band. Een meestal langdurig
Russisch OTH signaal van ongeveer 13 kHz breed is gehoord in het 70007100 kHz segment van 40 meter, terwijl soms digitaal verkeer (FSK of
PSK), en een "Codar-achtige radar vanuit het verre oosten" gehoord zijn
in het 7000-7200 kHz segment naast nog CW uitzendingen die niet van
amateurs afkomstig zijn.
Ook in de 20,15 en 10 meterband
Dezelfde OTH radar die op 40 meter gehoord wordt, verschijnt ook op 20 meter, tezamen met digitaal verkeer
in FSK of PSK en in CW plus breedband OTH radar signalen uit China.
Breedband OTH radars vanuit China, Australië, Cyprus en Turkije zijn gehoord op 15 meter. Op 10 meter zijn
radars vanuit Iran gehoord met FM CW en verschillende sweep rates
Ook weer terug, nummer stations
Sommige monitoring rapporten wekken de nieuwsgierigheid
op, zoals deze op 14.280 MHz, gemeld door IARU Regio 1
Monitoring System Coördinator Wolf Hadel, DK2OM:
"Vrouwelijke stem met versleutelde berichten -- cijfers -'SZRU' = Buitenlandse inlichtingendienst van Oekraïne in
Rivne -- elke woensdag om 10.05 UTC. Klik hier voor een
video over nummer stations uit de koude oorlog periode.
Visserij en omroep
Visserijverkeer wordt waargenomen op bijna alle HF banden, naast ook een keur aan omroepstations, inclusief
de derde harmonische van Radio Tajik (4765 kHz) op 14.295 MHz, Radio Taiwan en Myanmar Radio, beiden
op 7.200 MHz, en Radio Hargeysa in Somalië op 7.120 MHz. Bron: website PI4RAZ

Wereldwijd net KiwiSDR in de maak
Nieuw kickstarter project: Als dit gaat lukken, kan iedereen van over de
hele wereld het HF spectrum van 0 tot 30MHz comfortabel beluisteren via
zijn/haar HTML-5 web browser.
De ontvanger is gebouwd als add-on van de Beaglebone, waarbij het
"KiwiSDR" HF board tevens een GPS ontvanger front-end bevat, dat
timing tussen meerdere ontvangers mogelijk maakt.
Dat biedt een hoop opties voor projecten zoals long baseline
interferometrie en bliksem detectie. Er draaien al een paar prototypes op
ontvangers in Zweden, Australië en Nieuw-Zeeland.
Een wat uitgebreidere beschrijving staat op jks.com.
Klik op de afbeelding om de video te starten
Leuk is het wel, maar het aantal luisteraars op de SDR is beperkt tot 4.
Dat is nogal weinig, maar als er maar ontvangststations genoeg zijn, wordt de load vanzelf verdeeld nietwaar.
Intrigerend is de breedbandontvangst van 10kHz-30MHz. Dat maakt het een leuk ontvanger project.
Inschrijven voor het project kan op de Kickstarter pagina . Steunen kan al vanaf $1, voor $199 verzeker je je
van het add-on board en voor $299 krijg je de hele kit thuisgestuurd, inclusief geprogrammeerde Beagle en
het ontvangerboard, maar exclusief verzendkosten als ik het goed lees.

Als ze genoeg inschrijvingen bij elkaar harken om het project van start te laten gaan, dan heb je uiterlijk
november dit jaar je spullen binnen.
Mooi op tijd om de donkeren dagen te gebruiken voor de eerste experimenten. Bron: website PI4RAZ

Binnenkort morse-examen in België
Goed nieuws voor amateurs die er waarde aan hechten om “morse-included” op
hun registratie te hebben staan.
Morse examen
Op 18 juni 2016 worden te Diest, België CW examens afgenomen onder auspiciën
De legendarische Junker seinsleutel van het BIPT (het Belgische Agentschap Telecom.) Ook Nederlandse
radioamateurs kunnen hieraan deelnemen. Bij het succesvol passeren van het
examen ontvangt u van het BIPT een officiële verklaring dat u het examen met goed gevolg hebt afgelegd. Dit
document is in Nederland geldig voor het verkrijgen van de toevoeging “CW included” op uw registratiebewijs.
Klik hier om het hele artikel te lezen. Bron: Website VERON Amersfoort

Stripverhalen op de website van ICOM
Lees hier de avonturen van Zack en Max, twee stripfiguren in de veelzijdige wereld van amateurradio.

Brand zendmast Rotterdam
Het begint een trend te worden, zendmasten die in de fik gaan. woensdagmiddag
kort na 13.00 uur brak brand uit door een technisch defect in een installatie op de
begane grond van de zendtoren aan de Anthony Fokkerweg in de Waalhaven in
Rotterdam.

Alticom toren Waalhaven

De brandweer kon pas echt aan de slag nadat de stroom was uitgeschakeld.
De installatie wordt gevoed door 23.000 Volt en dat kietelt nogal als je daar een
brandslang op zet.
Zenders in de regio, Radio Rijnmond en Radio West, hebben nog steeds last van de
gevolgen van de brand. Ook andere zenders die gebruik maken van de zendmast in
de Rotterdamse Waalhaven, zoals Radio 1, Radio 4 en de commerciële zenders,
ondervinden hinder in de regio.
Op de begane grond kwamen dikke rookwolken naar buiten. Een technisch
medewerker van Alticom, de exploitant van de mast, zat op 50 meter hoogte (op de
17e verdieping) in de toren enige tijd opgesloten en kon via luchtsluizen naar een
kantoorpand ernaast weer buiten komen. Hij mankeerde niets. Het kantoor werd
ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Aan het eind van de middag is
het gebouw weer vrijgegeven, aldus de politie.

Internet
Alticom gaat proberen de precieze oorzaak van de brand te achterhalen en wil de zenders weer zo snel
mogelijk in de lucht krijgen. Gewerkt wordt aan een alternatieve stroomvoorziening.
Een prognose over het tijdstip van herstel kon een woordvoerder woensdag aan het eind van de middag niet
geven, maar waarschijnlijk duurt het tot donderdag. De meeste zenders hebben laten weten dat ze nog wel
via internet te beluisteren zijn. Radio Rijnmond heeft ook een noodzender ingeschakeld, en dat is maar goed
ook, want Radio Rijnmond en Radio West zijn nota bene de regionale rampenzenders...
Dat dit een kwetsbare situatie is als je geen noodplan hebt, is inmiddels ook tot de rest van de wereld
doorgedrongen.
Ik vertrouw toch maar liever op mijn eigen zenders met accuvoeding...
Alticom verwacht dat in elk geval donderdagochtend alle zenders weer normaal te beluisteren zijn.
Een deel van de zenders was in de nacht van woensdag op donderdag direct al weer goed te ontvangen.
Bron: website PI4RAZ

Tot besluit
Dit was weer een exemplaar van de nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland, opmerkingen en reacties op
deze nieuwsbrief, en kopij voor de volgende kun je sturen naar pd0edn@gmail.com
De volgende nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland zal op of rond 15 april verschijnen.
Eerstvolgende bijeenkomst
Graag tot ziens op de eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 30 april van 10.30 – 14.00 uur.
DRCC R09-R25 Haarbrug 10-B in Bunschoten. Aanvang 10.30 uur, de koffie is klaar vanaf 10.00 uur.
Voor meer informatie zie onder (Regio) agenda in deze nieuwsbrief.

