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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 
 

Bijeenkomsten 
In de maand mei zal er in verband met de feestdagen, landelijk RC overleg en andere verplichtingen geen 
bijeenkomst zijn, het seizoen zal in juni afgesloten worden met een oefening, om in september het nieuwe 
seizoen weer met een oefening te beginnen. Mochten er in de maanden mei, juli en augustus activiteiten 
ontplooid worden zullen we jullie daarvan via mail en WhatsApp op de hoogte houden. 
 

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. 

 
Verslag van de 

bijeenkomst van 30 april 
Op de bijeenkomst van 30 
april heeft Wim Telkamp 
PA3DJS een zeer interessante 
lezing gegeven over 
ionogrammen en NVIS 
propagatie. 

Dat daar veel meer bij komt 
kijken dan je in eerste 
instantie zou denken bleek al 

heel snel. Wim wist de 
aanwezigen te boeien met een 

prettige combinatie van theorie en praktijk. Een NVIS antenne die te laag opgesteld staat kan bijvoorbeeld 
voor ontvangst goed werken maar als zend antenne niet omdat het rendement zeer slecht wordt. 
Ook zal bij een slecht geleidende bodem toevlucht gezocht moeten worden tot een kunstmatige reflector, 
deze kan bestaan uit bijvoorbeeld 3 draden ongeveer 3 meter uit elkaar, op ongeveer een meter hoogte. 
Deze draden moeten een lengte hebben die 5% langer is dan de straler. Dit is maar één van de vele 
voorbeelden die deze bijeenkomst tot een zeer leerzame maakte. 
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Wim wist de aanwezigen zeker te boeien met dit 
interessante onderwerp 

De agenda van de vergadering werd snel afgewerkt 
zodat Wim vlug met de lezing kon beginnen 

http://r09.dares.nl/pages/nieuwsbrieven-dares-midden-nederland.php
mailto:pd0edn@gmail.com


(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 
 

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, OM, 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 
 

06 - 08 mei 
DARES Deelnemers Weekend  
We organiseren weer een DARES Deelnemers Weekend, dit zal gehouden worden van vrijdagmiddag 17.00 
uur tot zondagmiddag 16.00 uur, je kunt komen wanneer het jou uitkomt. Mooi weer is besteld en ook 
voorspeld. Voor meer informatie zie DARES Deelnemers Weekend in deze nieuwsbrief. 
 
11 en 27 mei 

F en N examens  
11 mei in Assen, ‘t Markehuus; F om 13.00 uur, N om 15.00 uur (zaal vol, inschrijving gesloten) 
18 mei in Rotterdam, clubhuis VERON A37; alleen N om 15.00 uur (inschrijving gesloten. 
27 mei in Vlaardingen, Groen van Prinstererlyceum; F om 13.00 uur (open), N om 15.15 uur (bijna vol) 
7 september in Veldhoven, NH Koningshof; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (inschrijving open) 
2 november in Nieuwegein, Meeting District; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (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.  

 
21 mei 
Antenne meetdag Meppel 

Op zaterdag 21 mei 2016 wil de afdeling Meppel weer een antennemeetdag organiseren. Een unieke 
gelegenheid om uw eigen gebouwde of fabrieks antenne te laten meten. De metingen worden weer als 
vanouds uitgevoerd in het weiland tegenover wegrestaurant “De Lichtmis”, bekend van de jaarlijkse Radio 

Onderdelen Markt in september. 
We hebben de mogelijkheid om te meten op 4 meter, 2 meter,70cm, 23cm, en 13cm.Van te voren opgeven is 
noodzakelijk, dit kan tot 7 mei 2016 bij Lucas pe1rqy@veron.nl maar natuurlijk ook via a32@veron.nl” 
 
25 juni  
SIGCO dag 
De plannen om een dag te organiseren speciaal voor SIGCO training en informatie nemen steeds vastere 

vormen aan, meer info via deze nieuwsbrief of per mail aan allen die zich voor SIGCO opgegeven hebben. 
 

DARES Deelnemers Weekend 
Aanmelden kan alleen vandaag nog, zorg dat je het niet mist en geef je op via deze link  

Tegen een kleine vergoeding kun jij ook mee doen aan dit gezellige weekend en je steekt er nog wat van op 

ook, deelname aan de diverse programma onderdelen is natuurlijk niet verplicht maar wel zo leuk. 
 
Het weer word beter 
Het aantal inschrijvingen loopt nog wat achter op de verwachting, mogelijk is het natte en koude weer van de 
laatste tijd hier debet aan. 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.jutberg.nl/
http://www.radiokampweek.nl/
http://www.radio-examen.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/electron-magazine/
http://veronpinksterkamp.nl/
mailto:pe1rqy@veron.nl
mailto:a32@veron.nl
http://r09.dares.nl/pages/aanmelden-dares-deelnemers-weekend-2016.php


Maar niet getreurd, het gaat helemaal goedkomen met het weer, de laatste 

voorspellingen zijn heel gunstig, de temperatuur gaat naar 21 - 23°C de zon zal zich 

regelmatig laten zien en er wordt geen regen voorspeld. De gevoelstemperatuur zal 
rond de 25°C liggen. Zie ook de afb. hiernaast. Als gezamenlijk onderkomen en 
voor de activiteiten heeft regio 09-Utrecht een grote tent van 3X6 meter 
aangeschaft zodat we daar lekker kunnen zitten. (wel zelf je stoel mee brengen) 
In deze tent zullen ook de programma onderdelen verzorgd door Maarten en Hans 

plaats vinden. 
 
Het programma 
Een aantal deelnemers heeft gereageerd op onze oproep om een programma onderdeel te verzorgen 
waarvoor onze dank, dit betekent dat het programma er tot nu toe als volgt uitziet. 
1 - Vrijdagavond gaan we wat halen bij de lokale Chinees, hier kun je op eigen kosten aan meedoen. 
2 - Op zaterdagavond staat natuurlijk de overheerlijke BBQ op het programma, geheel verzorgd door een 

professionele cateraar. (wel zelf tafel en stoel mee brengen)  
3 - Gedurende het hele weekend is er gelegenheid je antenne (tot 54MHz) te (laten) meten met een 
RigExpert 54 antenne analyser. 

4 - Hans Vreeswijk PA3GJM gaat ons vertellen over het opbouwen van een hybrid RMS ( VHF/UHF/HF ) station 
zonder directe koppeling met het Internet.  
 

Waar is het 

Het veld waar we over 
kunnen beschikken is gelegen 
achter “het Stroomhuis” van 
Pallandt weg 2 in Neerijnen 
De ingang van het terrein is 
gelegen aan de 

Kaalakkerstraat bij de 
splitsing van de van 
Pallandtweg en de 
Kaalakkerstraat. Zie foto.  
We zijn QRV op 145.400 MHz. 

 
Wat kost het 

Barbecue helemaal compleet incl. bord en bestel €15.=  
Deelname hele weekend €15.= 
Deelname deel van het weekend €7.50 
Koffie en thee zijn gratis, frisdrank en bier €1.= per blikje 
 
Informatie 
Meer info kun je vinden in de nieuwsbrieven nummer 7 en 8, op regionale website en op de landelijke website 

 
Online bladen 
CQ-PA  
In het 25 pagina’s dikke april nummer van het digitale maandblad van de VRZA wat hier te lezen is word weer 
aandacht geschonken aan allerlei zaken op amateur gebied en actualiteit. 

RAZzies 
In de mei uitgave van dit maandblad van de RAZ (Radio Amateurs Zoetermeer) deze maand aandacht voor: 
zelfbouw paddles, Statische ladingen, Verslag expeditie Liechtenstein, Modificatie HP switched Powersupply 

model HSTNS-PL09, Opa Vonk weet raad. 
Klik hier voor het mei 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 mei nummer en klik hier voor eerdere uitgaven. 

http://r09.dares.nl/media/2016-07%20NIEUWSBRIEF%20DARES%20MIDDEN-NEDERLAND.pdf
http://r09.dares.nl/media/2016-08%20NIEUWSBRIEF%20DARES%20MIDDEN-NEDERLAND(1).pdf
http://r09.dares.nl/pages/welkom.php
http://www.dares.nl/nieuws/240-ddw-2016
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2016-04.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201605.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://cq-datv.mobi/35.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php


13.8V. 47Amp. voor €7.50? 

Deze voeding van HP die beschreven 

word in de RAZzies waarvan de 
inhoudsopgave hierboven staat is te 
bestellen voor slechts €7.50.  

Heb je op de radiobeurs in Rosmalen de 
aanbieding van deze voeding gemist 
maar je zou er eigenlijk wel een willen 
hebben voor deze ongelofelijke prijs, 
stuur dan vóór 1 juni een mailtje aan 
henny.kuyper@casema.nl 

 

Zendamateurisme in ‘Zicht op Ede’ 
In een uitzending van “Zicht op Ede”, een programma 
van de lokale omroep Ede, is aandacht besteed aan 

zendamateurisme.  

De cameraman en verslaggever bezochten Jack 
(PA9RF) bij de RFDX vereniging (PI4RF) in Ede.  
Het eindresultaat is een leuke video waarin onze 
hobby belicht wordt. 
 
Goed initiatief, misschien iets voor andere afdelingen 

om eens een lokale omroep uit te nodigen om een 
reportage te komen maken of hen uit te nodigen om 
eens op de velddag te komen kijken. Klik op de 
afbeelding of hier voor de video. Bron: Hamnieuws.nl  

 

Repeater nieuws 
In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge spraakrepeaters, dit omdat deze repeaters in geval van 
nood een belangrijke schakel in de (nood)verbindingen kunnen vormen. 

PI3AMF en PI6AMF terug 
De Amersfoortse repeaters PI3AMF en PI6AMF zijn sinds vandaag weer in de lucht. Door verplaatsing van de 
antenne op het Berghotel en het vervangen van de coax zijn de repeaters enkele maanden QRT geweest.  

De 70-cm repeater PI2AMF is nog niet terug geplaatst, de beheerders hopen dit spoedig te doen.  
Inmiddels worden de eerste QSO’s gevoerd over beide repeaters. De eerste indruk is dat de VHF repeater nog 
wat doof is. De beheerders hebben dit in onderzoek en zullen waar mogelijk maatregelen nemen.  
Ook willen zij nog een extra pre-amp   plaatsen op de 23cm repeater PI6AMF. Dat zal ergens volgende maand 
gebeuren. De frequenties zijn voor PI3AMF 145.025MHz. in en 145.625MHz. uit, voor PI6AMF is dat 
1270.5000MHz. in en 1298.5000MHz. uit.  

PI2HGL wisselt van antenne  
De repeatercrew van PI2HGL meldt dat op zaterdagmorgen 30 april 2016 gewerkt is aan PI2HGL. Dé groen-
gele Haagse repeater op 430.350 MHz! Dit naar aanleiding van een aanhoudende kraakstoring op het relais. 

Antennewissel 
Nu het weer werkzaamheden op het dak toelaat, heeft de repatercrew de bestaande antenne (Comet GP-95) 
vervangen door een vrijwel nieuwe professionele UHF Procom met 5dBd gain. Dit is de 7e antenne die 
gebruikt wordt voor de repeater. De crew hoopt dat met de overgang naar de professionele Procom deze lang 
zijn diensten kan bewijzen. 

Op de foto kun je zien dat het binnenwerk van de Comet GP-95 los zit, 
de vermoedelijke oorzaak van de kraakstoring. 

 

Het uitzicht vanaf de repeaterlocatie. 

 

henny.kuyper@casema.nl
https://www.youtube.com/watch?v=NjJDUuyc24Q
https://www.hamnieuws.nl/zendamateurisme-in-zicht-op-ede/
https://www.hamnieuws.nl/zendamateurisme-in-zicht-op-ede/
https://www.youtube.com/watch?v=NjJDUuyc24Q


De eerste resultaten 

De eerste resultaten zijn goed. Geen kraakstoring en een vergelijkbaar bereik. Aldus "keurmeester" Quirijn, 

PA3FTT, die zaterdagmorgen op weg was naar de Jutberg en de Haagse achterblijvers nog ter hoogte van de 
Galecopperbrug in Utrecht iedereen de hartelijke groeten deed. Bedankt voor de test Quirijn! 

Geen roger-piep meer 

Ook is de roger-piep van de repeater uitgeschakeld om het terugkerende geknijp met piep te voorkomen.  
De crew hoopt dat het voor de gebruikers en de vele luisteraars een rustiger beeld geeft. 

73's, de repeatercrew van PI2HGL, PA3FRH, PE9M en PE1NVA 

Gebruik van bovenregionale repeaters 
Stichting Scoop Hobbyfonds is best een beetje trots op alles wat ze bereikt 
heeft voor de Nederlandse radiozendamateur.  
Met 22 opstelpunten door heel Nederland voor de verschillende toepassingen 

is er een unieke situatie waar iedere geregistreerde radiozendamateur gebruik van kan maken. De bijna 
landelijke dekking van onze bovenregionale repeaters heeft er aan bijgedragen dat er héél veel activiteit is, en 
dat is erg goed voor onze radiohobby. 

Een bovenregionale repeater heeft ook zijn beperkingen; het is soms druk waardoor het geduld op de proef 
gesteld wordt maar ook vinden er wel eens QSO’s plaats die veranderen in een ordinaire situatie met gebrek 
aan fatsoen en respect.  
Op een frequentie met bijna landelijke dekking ontstaat hieruit wel eens een exces waardoor ingrijpen van de 
beheerders nodig blijkt. Gelukkig is het aantal keren dat ingrijpen nodig was tot nu toe héél beperkt gebleven. 
Na zo’n ingrijpen zijn er dan altijd enkelen die de mening toegedaan zijn dat ingrijpen niet gerechtvaardigd is. 

Dit ingrijpen, is echter niet zonder reden. Er is op dit moment een zéér actuele reden om op deze manier te 
handelen. In dit artikel leggen we dit uit en belichten we de achtergrond: Klik hier om verder te lezen. 
 

KL-verbindelaars op bezoek bij PI4UTR  
Woensdagavond leek het er op, dat ons goede oude fort weer in gebruik was genomen 
door defensie.  

Maar liefst een 4-tal KL-voertuigen van het merk Mercedes, bij defensie bekend als 
MB’s ronkte goedmoedig brommend ‘ons’ terrein op en werden vakkundig geparkeerd 
op de schuine helling naast het hoofdgebouw. Strak in het gelid zoals het militaire 
voertuigen betaamt. Twaalf stoere kerels, gekleed in camouflagepak stapten uit en 

begaven zich resoluut naar Gebouw C. Juist: het onderkomen van VERON afd. 
centrum. Klik hier voor de rest van het verhaal. Bron: website VERON afd. centrum 

 
LTE-perikelen 

Producenten van WiFi-apparatuur maken zich zorgen over het toenemend aantal vendors van LTE-processors 
dat zich richt op het gebruik maken van frequenties die nu gebruikt worden voor WiFi. Het gaat daarbij in 
Europa met name om het LTE-LAA (licence assisted access) spectrum in de 5 GHz-frequentieband. 
Jan Buis van Lancom voorziet problemen voor WiFi-gebruik wanneer mobiele operators dit spectrum ook gaan 
opsouperen. In Nederland zou T-Mobile dit van plan zijn.  

Alle mobiele operators hebben hetzelfde probleem: hoe hard er ook gewerkt wordt aan nieuwe technologie 

(zoals LTE-A) om meer datacapaciteit te bieden, het mobiele dataverbruik groeit sneller.  
Vooral de behoefte aan meer capaciteit groeit snel. Dus wordt er gekeken door vendors van 
bijvoorbeeld 4G-handsets en femtocellen naar vrij te gebruiken spectrum, via technologie 
zoals LTE-LAA. 
Voorbeelden zijn het vrije 2,4 GHz-spectrum (binnen Europa overigens geen vrije band), dat 

net als het 5 GHz-spectrum gebruikt wordt door WiFi-leveranciers. Iedereen mag er op, stelt 
Jan Buis, zolang ze zich maar aan de spelregels houden die in internationaal verband zijn 
vastgesteld, zoals de maximale sterkte waarmee een signaal uitgezonden wordt. In Europa 
wordt met name het 2,4 en het 5 GHz-spectrum gebruikt voor WiFi. Volgens het Agentschap 
Telecom is dit spectrum echter gewoon vrij te gebruiken. Buis: “Vendors van LTE-apparatuur 

zien daar een mogelijkheid in om extra capaciteit te gebruiken.  
Ze houden zich netjes aan de spelregels, maar gebruiken een andere modulatietechnologie.  

Dat kan interferentie veroorzaken, zeker wanneer steeds meer blokken spectrum gebundeld worden via 
technieken zoals carrier aggregatie (CA). Dit is volgens Buis zeker geen theoretische dreiging. 
 

Alternatieven voor gebruik WiFi-spectrum 
Aanbieders van WiFi-apparatuur zoals Lancom werken samen in de WiFi Alliance om andere methoden te 
bepleiten voor het vergroten van de mobiele datacapaciteit, zoals offloading via WiFi, of om interferentie te 
voorkomen door samen te werken met vendors en gebruikers van LTE-technologie en toestellen.  

Jan Buis van Lancom 
voorziet problemen 

https://www.hobbyscoop.nl/2016/gebruik-van-bovenregionale-repeaters/
https://a08.veron.nl/kl-verbindelaars-steken-licht-op-amateurs-pi4utr/
https://a08.veron.nl/


Voor wat betreft Nederland, hier hebben KPN, Vodafone en Tele2 al aangegeven 5 GHz-spectrum niet in te 

willen zetten voor mobiel datagebruik. Zij kiezen er voor om technologie zoals VoWiFi in te zetten om hun 

dekking te vergroten. T-Mobile heeft volgens Buis echter aangegeven wel te gaan werken met 5 GHz.  
 
T-Mobile: nog geen concreet besluit 
T-Mobile Nederland laat in een reactie weten dat er nog geen concrete beslissing genomen over de inzet van 
LAA (license assisted access) technologie. “We zien wel de potentie en daarom hebben wij een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de internationale standaardisatie,” stelt woordvoerster Kathleen Loods. Zij benadrukt 
dat er alles aan gedaan wordt om de door WiFi-device aanbieders gevreesde interferentie te voorkomen.  
 
Broadband Belgium ontwikkelt LTE-netwerk in 3,5 GHz-band 
Verder hebben Telecomoperators b.lite en Mac Telecom hun mobiele vergunningen overgedragen aan 
Broadband Belgium (BBB), een Brusselse start-up met plannen om in zestien regio’s verspreid door België een 
TDD-LTE netwerk te ontwikkelen. Eind 2016 moet er in Brussel een pre-commercieel netwerk zijn.  

Toezichthouder BIPT heeft een besluit van 23 december vorig jaar gepubliceerd. De overdracht van spectrum 
betreft frequenties in de 3,5 GHz en 10,5 GHz band, met een uitrolverplichting in een aantal gemeenten. Het 
hogere spectrum wordt niet commercieel ingezet, maar in de 3,5 GHz band zullen de geografische dekking en 

de capaciteit toenemen, meldt BIPT. De licenties behouden de originele looptijd tot 25 april 2019.  
Bron: Website PI4RAZ 
 

Een update betreffende RMS Express                                           door Hans PA3GJM 

Met het programma RMS Express kan gebruik worden gemaakt van een template (invul formulier) 
Om de email zo klein mogelijk te houden wordt het formulier zelf niet overgestuurd. Alleen de inhoud wordt 
verzonden en op het ontvangende station weer compleet getoond. Johan Wiegel PD1WGL uit regio 15 is dit 
formulier voor ons aan het maken. 

 
DARES RMS'sen 
Nog even een stuk info voor de sysops van DARES RMS'sen. Ik ben in contact getreden met de mannen van 
HAMnet Nederland. HAMnet is "Ïnternet" voor zendamateurs. Dit bestaat uit Wifi verbindingen en Glasvezel 
verbindingen. De glasvezel verbindingen liggen reeds tussen de grote omroep torens binnen Nederland en 
staan op noodstroom. Zodra de WiFi verbinding in de Gerbranditoren te Ijsselstein up is ga ik met een 

experiment starten om RMS PI8GZR en RMS HF PA3GJM aan HAMnet te koppelen.  
Uiteraard zal ik mijn ervaringen met jullie delen. Sysops leg uw oor eens te luisteren en kijk naar 
mogelijkheden voor een koppeling van uw station.  
Voorwaarde is uiteraard dat ook de toegepaste Wifi verbindingen een noodstroom voorziening hebben. 
Meer info over HAMnet vindt U op https://www.hamnet.nl/ 73's PA3GJM 
 

Radioamateurs organiseren noodcommunicatie 
door Mario Alexis González  
Onderstaand artikel werd ingestuurd door Raphaël PDØRAF en uit het Spaans vertaald met behulp van Google translate. 

 
Aardbeving Ecuador 
De aardbeving van 7.8 op de schaal van 
Richter die Ecuador op zaterdag 16 april om 

18:58 uur trof, verwoeste verscheidene 
delen van het Ecuadoriaanse kustgebied.  

Twee minuten later, om 19.00 uur, maakten 
leden van de Radio Club in de hoofdstad  
Quito de eerste contacten met de 
radioamateurs in Portoviejo, Guayaquil en 

Manta en stelden zich op de hoogte van de 
reële impact van de aardbeving. Op dat 
ogenblik werd het pas duidelijk dat het één 
van de ergste natuurrampen was die het 
land had meegemaakt. Besloten werd om te 
helpen waar nodig door het leveren van 
noodcommunicatie.  

Een radioamateur uit Guayaquil besloot samen met een collega naar Portoviejo te gaan om van daaruit 
contact te onderhouden met de Quito Radio Club.  
 
Op de plaats van de ramp  

Van zaterdagavond tot 15.30 uur tot donderdag 21 april 2016, hebben de leden van deze groep 130 berichten 
ontvangen vanuit het rampgebied. Een belangrijkste deel van hun werk bestond uit het verzorgen van de 
communicatie tussen de overlevenden op de rampplek en hun gezinnen en de reddingswerkers ter plaatse.  

 
Rafael Baldeón, lid van de Technische Commissie van de Club, vertelde dat hij twee berichten had ontvangen. 

Radioamateurs organiseerden voor radio amateurs in communicatie te ondersteunen 
na de aardbeving in de povincie Manabi.  Foto: TRADE  

http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4472&Itemid=43
https://www.hamnet.nl/


De  radioamateur in het ramp gebied informeerde hem over de dood van een gezin van vijf personen in een 

ingestort hotel, en bevestigde hun identiteit. De rest van de familie verbleef in Spanje. De radioamateur heeft  

contact opgenomen met een radioamateur in een Europees land en hem werd gevraagd om de trieste 
boodschap door te geven aan de familie van deze slachtoffers.  
Vandaag, kreeg Rafael Baldeón de mededeling dat zes reddingswerkers uit de Dominicaanse Republiek 
onderweg waren naar Manabi.  Het belang van vrijwillige tolken is groot, het stelt overlevenden in staat via 
amateurradio met zijn familie te communiceren in hun land van herkomst om te vertellen dat ze in orde zijn.  

Nu is radioclub Quito Radio Club druk bezig een amateur te vinden in de Dominicaanse Republiek om als link 
te dienen tussen het radio station en de Dominicaanse reddingswerkers.  
 
Onmisbare schakel 
Baldeón legt uit dat het werk van de radioamateur in noodsituaties een onmisbare schakel is in de 
communicatie tussen de slachtoffers en hun families.  Deze noodverbindingen zullen blijven bestaan voor zo 
lang als de hulpdiensten in het door de aardbeving getroffen land dit nodig vinden.  Zelfs de mogelijkheid tot 

het plaatsen van mobiele repeaters in het getroffen gebied wordt overwogen, radioamateurs en 
reddingswerkers overleggen over de beste plaats daarvoor. Klik hier voor meer info. 
 

Chirp-bestanden bijgewerkt  

Hans PDØAC heeft een bijgewerkte versie van de Chrip bestanden gemaakt op basis van 
de Hamnieuws repeater data. Er zijn drie bestanden: een voor VHF, een voor UHF en 
een voor dual-band portofoons. 

De bijgewerkte versie is te vinden in de download sectie van de Hamnieuws website. 
In totaal zijn circa 10 mutaties verwerkt van repeaters die verdwenen zijn of waarvan de CTCSS aangepast is. 
Bron: Hamnieuws 
 

VERON-leden voor 23cm ATV Novice 

Vandaag vond in Apeldoorn de Verenigings Raad plaats van de VERON, waarbij de vereniging haar 
jaarstukken presenteerde. Ook werd er gestemd over ingebrachte voorstellen van leden. 
Twee van de zes voorstellen hadden de strekking om er bij Agentschap Telecom op aan te dringen om Novice 

amateurs toegang te geven tot de 23cm band voor het bedrijven van ATV. Dit omdat de bandbreedte en 
toegenomen aantal digipeaters ATV daar onmogelijk maakt. 

Het eerste voorstel was afkomstig van de afdeling Twente. Dit voorstel is met 162 stemmen voor, 89 
stemmen tegen en 19 onthoudingen in ruime meerderheid aangenomen. Omdat de afdeling ARAC 
(Achterhoek) een soortgelijk voorstel had ingediend en de uitslag van het eerste voorstel al bepaald was, trok 
deze afdeling haar voorstel in. 

Het VERON Hoofd Bestuur is opdracht gegeven om bij Agentschap Telecom te verzoeken om Novice amateurs 
toegang te verlenen tot de 23cm band om ATV te bedrijven. Of dit voorstel kans van slagen heeft zal bezien 
moeten worden. Agentschap Telecom geeft klassen amateurs tot banden, maar maakt daarbij doorgaans geen 
restricties in de gebruikte modi. Ook krijgen Novice amateurs doorgaans geen toegang tot banden waar 
zendamateurs een secundaire status genieten. Dat is voor de 23cm band het geval. 
 

Twee leden VERON afdeling Amersfoort benoemd tot Lid van Verdienste  
door Frans PC2F voorzitter VERON Afdeling Amersfoort 

Op 23 april zijn tijdens de VERON VerenigingsRaad de afdelingsleden van de VERON afdeling Amersfoort,  
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW) en Koos Sportel (PA3BJV) benoemd tot Lid van Verdienste. 

 
Een benoeming tot Lid van Verdienste is een onderscheiding die sinds 1947 slechts 73 maal eerder is 

uitgereikt. Uitsluitend personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de VERON, komen in 
aanmerking voor deze onderscheiding. 

Wij zijn er trots op dat Koos en Hilde zijn toegevoegd aan de lijst van 
mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de vereniging en willen 
beide hiermee van harte feliciteren.  
Het is in onze ogen een zeer terechte uiting van waardering voor al het 
werk dat jullie belangeloos voor onze afdeling en de VERON in zijn 

algemeen (en daarmee voor het radiozendamateurisme in Nederland) 
hebben verzet.  
Wij wensen jullie toe dat jullie deze onderscheiding vele jaren met trots 
mogen dragen. 
Ook DARES Midden-Nederland die toch een speciale band heeft met de 
afdeling Amersfoort feliciteert Hilde en Koos van harte met deze zeer 

verdiende onderscheiding. 
 

Geen fusie tussen VERON en VRZA 

Er komt geen fusie tussen de VERON en de VRZA. Dat blijkt uit de toespraak van VERON-voorzitter Remy 
Denker (PA3AGF) tijdens de Verenigings Raad, de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON 

Hilde PA3EKW en Koos PA3BJV ontvangen uit 
handen van VERON voorzitter Remy Denker 
de onderscheiding 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=nl&u=http://www.elcomercio.com/search/%3Fquery%3Dterremoto&usg=ALkJrhjG6DDEy1mSrs4yr7Noau5KO-CoGA
https://www.hamnieuws.nl/downloads/
https://www.hamnieuws.nl/


De VERON heeft in 2009 de opdracht gekregen een fusie tussen beide verenigingen te 

onderzoeken.  

Deze gesprekken zijn na verloop van tijd gestrand. Toen vorig jaar een nieuwe 
voorzitter bij de VRZA aantrad, zijn de gesprekken opnieuw opgepakt. 
Ook de VRZA had een soortgelijke opdracht gekregen van haar leden. Echter, in 2014 
is het toen 5-jaar oude voorstel in gewijzigde vorm ingediend en aangenomen tijdens 
de jaarvergadering van de VRZA.  

Daarin is besloten dat de VRZA haar eigen identiteit moet behouden en van een fusie 
geen sprake kan zijn. 

 
Als het aan VERON ligt, dan staat de vereniging wel open voor een ‘verregaande samenwerking’ tussen beide 
verenigingen. Hoe dit ingevuld moet gaan worden is niet bekend. De VERON-voorzitter hoopt de komende tijd 
met de VRZA-voorzitter in gesprek te blijven. 
Op regionaal niveau is al wel een verregaande samenwerking tussen beide verenigingen. Op veel plekken in 

het land hebben VERON en VRZA afdeling een gezamenlijke huisvesting en organiseren zij gezamenlijk 
lezingen. Zo is onder ander het geval in Twente, Hilversum, Zuid-Limburg en Ede-Wageningen. 
 

De toespraak van VERON-voorzitter PA3AGF is te lezen op de website veron.nl, waar ook een verslag 
gepubliceerd is over haar jaarvergadering. 
 

Herdenking gevallen radioamateurs  
Op 4 mei 2016 vindt in Nederland de herdenking plaats van de in de oorlog 
omgekomen Nederlanders. Dat gebeurt op landelijk niveau maar ook lokaal 
zullen gevallen Nederlanders worden herdacht. 
 

Tijdens de oorlog zijn radiozendamateurs in het verzet bezig geweest met 
het opzetten en onderhouden van illegale activiteiten. In veel gevallen 
hadden hun activiteiten te maken met een vorm van communicatie.  
Helaas zijn door verraad veel radiozendamateurs in deze periode gevangen 
genomen en ter dood veroordeeld. 
 

Ter nagedachtenis aan de gevallen radiozendamateurs is door de Nederlandse radiovereniging VERON in 1953 
een gedenkteken onthuld. Dit monument staat op het terrein van KPN Broadcast Service. Op 4 mei zal een 
sobere herdenking bij dit monument plaatsvinden. 
Hoewel dit jaar geen officiële herdenking zal plaatsvinden, heeft KPN aangeboden dat het terrein voor 
belangstellenden toegankelijk zal zijn. Het adres is Witte Kruislaan 47, 1217 AM Hilversum. 
U wordt van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen. Bron: website VERON 

 

Druk, druk, druk, druk. 
Tijdens het recent gehouden Amateur Overleg heeft de voorzitter van het Amateur Overleg 
de verenigingen laten weten dat de AT medewerkers veel tijd besteden aan het 
beantwoorden van binnenkomende telefoontjes en e-mails van radioamateurs. 

Dientengevolge is er minder tijd beschikbaar om de openstaande actiepunten van de vorige 
AO’s af te ronden. Daarnaast heeft AT ook te kampen met budgettaire restricties wat ook 
niet helpt om openstaande actiepunten af te vinken. Dit alles veroorzaakt vertragingen in 
het proces van afhandelen en opstarten van projecten. De VERON delegatie heeft 

nadrukkelijk aangegeven zeer teleurgesteld te zijn over deze ontwikkeling. 
De Nederlandse amateurs waren al ongeduldig geworden omdat veel actiepunten niet snel 
worden afgerond. Met deze mededeling neemt het ongeduld alleen maar toe. 

Een trieste zaak. De voorzitter van het AO heeft goede notie genomen van ons onbegrip. Dit houdt niet in dat 
we geen agendapunten meer zullen aandragen. We blijven ons bij AT inzetten voor de Nederlandse 
radioamateurs. Bron: website VERON 
 

Roemenië ruikt aan 5MHz 

Roemenië heeft zich tijdelijk geschaard onder de landen die een 
stuk 5 MHz band beschikbaar hebben gesteld aan de radio 
amateurs. Het Roemeense AT, ANCOM, heeft radio amateurs 

toegang verleend tot 5 MHz op basis van geplande testen 
gedurende een periode van 1 jaar. 
Op dit moment is hun band slechts 3 kHz breed — 5363.5 tot 

5366.5 kHz. De toegestane modes zijn CW, PSK, RTTY en WSJT, met een maximum EIRP van 15 W. Alleen 
Roemeense amateurs die zich opgeven voor het testprogramma mogen er gebruik van maken. De eerste tests 
vonden afgelopen donderdag plaats rond 1600 UTC. Volgens de Roemeense IARU vereniging Federatia 
Romana de Radioamatorism (FRR) is het testprogramma erop gericht om te zien of de propagatie in de band 

noodcommunicatie in voorkomende gevallen mogelijk maakt.  

Het monument voor gevallen radioamateurs 

https://www.veron.nl/nieuws/toespraak-algemeen-voorzitter-op-vr-2016/
https://www.veron.nl/nieuws/verslag-van-de-verenigingsraad-2016/
https://www.veron.nl/nieuws/
https://www.veron.nl/nieuws/
http://www.ancom.org.ro/en
http://www.hamradio.ro/


WRC-15  toewijzing 

België heeft recent ook al de 60 meter band ter beschikking gesteld aan de radio 

amateurs. Belgische amateurs mogen werken van 5351.5 to 5366.5 kHz (15 kHz) met 
een isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP) van maximaal 15 W op secundaire basis. 
Alle modes zijn toegestaan. Dit is de WRC-15 toewijzing. 
Natuurlijk weten we dat in Nederland een band van 100 kHz beschikbaar is voor ons: 

5350-5450 MHz met maximaal 100 W PEP. Boze tongen beweren echter dat dit binnenkort teruggedraaid 

wordt tot eveneens de WRC-15 toewijzing. Spanje heeft nu eveneens 5351.5-5366.5kHz beschikbaar, 
tenminste, tot december 2016. De band vervangt de zes kanalen waar ze eerst op mochten werken. 
WRC-15 heeft de basis gelegd voor een wereldwijde amateurtoewijzing van 5351.5 kHz tot 5366.5kHz met 
maximaal 15 W EIRP en dus ook in Amerika (sommige Regio 2 landen mogen 25 W EIRP gebruiken).  
Artikel 4.4 van de ITU Radio Regulations  staat landen toe om frequenties toe te wijzen die niet opgenomen 

zijn in de internationale Table of Allocations (zoals onze Nederlandse afwijking), maar alleen op een non-

interference, non-protected basis. (Dus je mag geen storing veroorzaken, en je moet storing accepteren) 
Amerikanen kunnen daar nog niet over beschikken tot hun AT, de FCC, de regels en voorwaarden voor het 
gebruik van de band vaststelt. Tot die tijd hebben ze vijf 5 MHz kanalen ter beschikking.  
Ook in andere landen zijn soms kanaaltoewijzingen van toepassing. 

 
Andere landen met 5 MHz amateur banden 
Sommige andere landen staan al meer dan 10 jaar gebruik van de 5 MHz band toe. Bangladesh heeft al in 

2005 het segment 5250-5310 kHz aan de amateurs toegewezen op secundaire basis voor propagatie 
experimenten. 
Verder heeft Barbados het segment 5250-5400 kHz, Bulgarije heeft 5250-5450 kHz en Kroatië stond in 2010 
gedurende 1 jaar gebruik toe van 5260-5410 kHz. Cuba vond in 2014 gebruik van 15 kHz 60 meter band voor 
lokaal gebruik goed, van 5418-5430 kHz. 
In 2012 gaf Denemarken 5250-5450 kHz vrij voor gebruik door amateurs met maximaal 1 kW ERP.  

Groenland staat op de lijst met 5250-5450 kHz, en dat was een vooruitgang ten opzichte van de eerder 
beschikbare zeven kanalen. Ook Grenada heeft een 60 meter segment van 5250-5450 kHz met maximaal  
1 kW PEP, afhankelijk van de machtigingsklasse. De Hongaarse nationale Amateur Radio vereniging MRASZ 
geeft tijdelijke machtigingen af voor 5350-5450 kHz. IJsland gaf in 2010 radio amateurs toegang tot een 150 
kHz breed segment van 5260-5410 kHz, als vervanging voor acht kanalen die men eerder had.  
Noorwegen gaf in 2009 het stuk 5260-5410 kHz vrij voor Amateur Radio gebruik, als vervanging voor eerder 

8 kanalen. In tegenstelling tot sommige berichten mogen radio amateurs in Luxemburg momenteel nog geen 

gebruik maken van 60 meter. 
Oman geeft tijdelijke machtigingen uit voor het 5319-5349 kHz segment. In Samoa, Atsuo Sakuma, 5W1SA, 
werden speciale machtigingen uitgegeven voor 5250-5450 kHz. Slowakije gaf in 2011 radio amateurs tijdelijk 
toegang tot 5258.5-5410 kHz voor experimentele doeleinden. Somalië staat werken van 5060-5450 kHz toe, 
volgens ingewijden met maximaal 3 kW. Trinidad & Tobago werken met 5250-5450 kHz. en een maximaal 
vermogen van 1.5 kW PEP. 
Alle toewijzingen zijn op secundaire, non-interference basis. Bron: Website PI4RAZ  

 

Bletchley Park                                                       door Jan PA7O 
Tijdens een lang 
weekend in London 

heb ik op zondag 10 
april 2016 Bletchley 

Park museum 
bezocht. Het museum 
ligt 110 km ten 
noorden van Londen. 

Met de trein vanaf 
Euston station is het 
35 min. reizen (de 
treinen van Virgin 
rijden 220 km per 

uur). Ik had online al een ticket voor mijn XYL 
gekocht en voor mijzelf een voucher van de 

RSGB (ben al jaren lid). Na het kijken van een 
introductiefilm konden we het eerste gedeelte 
van het museum bezoeken. Ongelooflijk wat 
hier in het geheim allemaal is bewerkstelligd. 

Dag in dag uit 24/7 afluisteren van 
morseberichten van o.a. Duitse, Japanse, Italiaanse troepen. Wiskundigen, net afgestudeerd werden 
gerekruteerd en in volledige afzondering op dit park gehuisvest. Een van de bekende wiskundigen, Alan 

Turing (afb. 1), en zijn collega’s zijn jaren bezig geweest om o.a. de Enigma (afb. 3) te kraken. 

Afb.1 sculture van Alan Turing 

 

Afb.2 Twee van de ontvangers die in WO 2 een zo belangrijke rol gespeeld hebben 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/02/S02020000244501PDFE.PDF


Ik was echt benieuwd of er nog ontvangers (afb. 2) uit die tijd overgebleven waren. Na WO II gaf Churchill 

namelijk het bevel om zowat alle inboedel te vernietigen. 

Bezoek aan GB3RS 
Naast het bezoeken van een 
aantal barakken (huts) heb ik 
ook het clubstation GB3RS 
bezocht en 2 enthousiaste 

OM’s gesproken, ze ware 
verrast dat ik vanuit 
Nederland hen bezocht. Op de 
vraag of ik even G/PA7O 
mocht uitproberen, werd 
natuurlijk met ja beantwoord, 
echer de aanwezige Kenwood 

HF set was om 
onverklaarbare redden in een 
lock stand geplaatst.  

Het lukte niet om dit te 
herstellen, jammer. 
Na 3 uur ronddolen hebben 
we in voormalig hut 4, 

tegenwoordig een restaurant 
een lunch genomen. Ik was 
behoorlijk onder de indruk 
van wat zich toen heeft 
afgespeeld. Door het kraken 
van de verschillende Enigma 

machines en ook de meer 
geavanceerde uitvoeringen 
die eind 1944 door de 
Duitsers in gebruik zijn 
genomen hebben de 

“codebreakers” tijdens WO II 
op Bletchley Park 

onvoorstelbaar werk geleverd 
waardoor de oorlog “maar” 5 
jaar heeft geduurd. Ik ga 
zeker weer een keer terug. 
Als je een keer in de 
gelegenheid bent is dit zeker 
een aanrader om een keer te 

bezoeken. Een prachtige film 
over Bletchley Park vind je 
hier 

  

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 mei verschijnen. 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
In de maand mei zal er in verband met de feestdagen, landelijk RC, overleg, DDW en andere verplichtingen 
geen bijeenkomst zijn, het seizoen zal in juni afgesloten worden met een oefening, om in september het 

nieuwe seizoen weer met een oefening te beginnen. 
Mochten er in de maanden mei, juli en augustus activiteiten ontplooid worden zullen we jullie daarvan via 
email en WhatsApp op de hoogte houden.  
De nieuwsbrief zal wel gewoon elke 1e en 15e van de maand blijven verschijnen. 
 
DRCC R09-R25  
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.  

 

 

 

Afb.4 close-up van de ontvanger Afb.3 Enigma met 3 rotorschijven 

Afb.5 GB3RS 3 Elements HF antenne Afb.6 Een deel van de "bombe" machine 

https://www.youtube.com/watch?v=OuEHcJ7CCzg
mailto:pd0edn@gmail.com

