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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 wim.pa4wk@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 (Deze keer geen bijzonderheden) 
 

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. 

 
Enquête R09-R25  

Op vrijdag 03 juni is de enquête betreffende het voorgenomen samengaan van de regio’s R25-Gooi en 
Flevoland en R09-Utrecht verstuurd naar alle deelnemers van beide regio’s. Op deze wijze willen we de 
deelnemers mee laten beslissen over de mogelijke vorming van de nieuwe regio DARES M-NL. 
Op dit moment zijn er al een flink aantal reacties binnen gekomen, maar nog lang niet iedereen heeft 
gereageerd. Neem dus even twee minuten de tijd en vul het formulier in, ook jouw mening willen we weten. 
 

Oefening Power Outage 

Op woensdag avond 8 juni van 20-00 – 21.30 uur LT werd de oefening "Power Outage" gehouden, hieraan 
werd ook door vele deelnemers van R25 en 09 mee gedaan. 
 
Een onverwachte wending 

Wat bedoeld was als kleine interregionale oefening groeide door het enthousiasme van diverse regio’s, zelfs 
van B-EARS in België uit tot een internationale oefening. Later hebben we vernomen dat deze oefening zelfs 
in het verenigd Koninkrijk door Raynet op de voet gevolgd werd. 

Dit betekende dat er door de organisatoren hier en daar aan wat touwtjes getrokken moest worden en 
sommige dingen op het allerlaatste moment geregeld werden. Dit maakte de oefening extra interessant en 
leerzaam.  

Doel van de oefening:  
Nadruk ligt op het uitproberen van de mogelijkheden van antennes en materiaal van Regio 22 en de 
assisterende DARES regio’s. Vanwege het beperkte aantal veldposten met HF mogelijkheden in Regio 22 is 
deze keer assistentie gevraagd aan DARES Noord Nederland en Midden Nederland om op HF als tegenpost(en) 
te kunnen fungeren. De bedoeling was een interregionale DARES oefening buiten SIGCO verband met 

deelname van ‘amateurs op zolder’ en individueel bemande veldposten. 
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Het Scenario 

De kerncentrales Doel en Tihange in België zijn 
een week geleden door nog onbekende oorzaak 

uitgevallen (en zeer ongelukkigerwijze vrijwel 
gelijktijdig). Daardoor kampt men in België met 
een extreem groot energietekort in het land. Enige 
dagen geleden hebben Duitsland en Nederland de 

energievoorziening deels kunnen herstellen door 
het leveren van restcapaciteit uit de netten van 
beide landen.  
Aanvankelijk werkte dit goed, maar sinds 2 dagen 
is door een eveneens nog onbekende oorzaak de 
energievoorziening in vrijwel geheel Zuid-
Nederland uitgevallen. De gehele provincies Noord 

Brabant, Zeeland en Limburg zitten momenteel 
zonder stroom.  
De overheidsdiensten hebben hun primaire 
communicatie inmiddels kunnen inrichten, maar 
alle welfare en secundaire communicatie ontbreekt 
vooralsnog volledig. 

Omdat het vermoeden ontstaat dat in het grootste 

deel van Belgisch Limburg de primaire 
communicatie getroffen kan worden door de 
algehele stroomuitval, is er een extra coördinatie 
centrum(CC) opgericht in België op de militaire 
basis Saffraanberg nabij Sint-Truiden op aanvraag 
van iBz Civiele diensten.  

De opdracht 
DARES werd verzocht een communicatiekanaal 

(spraak*) in te richten tussen een crisisstaf in Noord Brabant (omgeving Eindhoven) en de overige delen van 
Nederland waar de energievoorzieningen nog wel werken (Utrecht, Groningen, Noord Holland). 
* plus digitaal indien beschikbaar (Winlink / RMSExpress) 

 
De reactie van DARES en B-EARS 
Een zestal DRCC’s werden ingericht, ieder met zijn eigen veldposten, dit waren: 
- PI9DE DRCC DARES Brabant Zuid-Oost in Eindhoven (R22) 
- PI9DU DRCC DARES Midden-Nederland in Bunschoten (R09/25) 

- PI9DS DRCC DARES Noord Holland-Noord in Schoorl (R10) 

- PI9DR DRCC DARES Noord-Nederland in Wezuperbrug (R1-2-3-4) 
- PI9DO DRCC DARES Zuid-Holland-Zuid in Dordrecht (18) 
- B-EARS CC Saffraanberg (Belgisch Limburg) 
 
Spelregels 
Op 7065kHz. (7110kHz. QSY) alleen berichtenuitwisseling tussen de DRCC’s onderling.  
Op VHF/UHF communiceren de veldposten ieder op zijn eigen regio frequentie met het eigen DRCC. 

Oefenleider is de RC. van regio 22 Brabant Zuid-Oost Jan PE2MOL 
 
Personele bezetting DRCC  
Hoofd DRCC/ coördinator PD2DM VHF-UHF Phone operator PE1PME HF-phone/pactor operator 

PA3CSX Winlink operator/adviseur PD0JEW  

Personele bezetting Veldposten  
Veldpost Lekdijk IJsselstein bemand door PA4WK en PE1ION, Veldpost in Almere bemand door PA3FFS en 
PE1MRN  

 

Personele bezetting thuis stations 
Daarnaast waren vanuit Thuis posten bemand door PE1LID, PA3GON, PD1ROT, PA2PWM, PA3CJP en PA3FNT. 
PD1H heeft zich afgemeld.  

Evaluaties 
Hier onder enkele evaluaties van de diverse operators, kritische opmerkingen zijn er voor om er van te leren. 
 
Foeke PA3FNT 
De fallbackfrequentie 7110 kHz. is nooit getest en eventueel gebruikt, zijn advies is om dit aan het begin van 
een oefening te testen. 



Veldstation PA4WK/D  

Operators Gelmer PE1ION en Wim 
PA4WK Locatie Lekdijk Noord Afstand 

tot het DRCC 34Km Antenne hoogte ±8 
meter + NAP = ±5.5 meter boven 
maaiveld. Antenne X50 verticale 
rondstraler 3.5 dBd VHF / 5dBd UHF  

Voorbereiding  
Controle van het materiaal blijkt 
wederom belangrijk te zijn, mastdelen 
die we bij ons zouden moeten hebben 
bleken onvindbaar. Resultaat 30 min. 

tijd verlies door heen en weer rijden. 

Ook bleek de voeding van de laptop onvindbaar te zijn wat betekende dat we niet met Winlink uit konden 
komen. Kennis van de eigen apparatuur bleek ook belangrijk, het was even puzzelen om de set uit repeater 

mode te krijgen.  

Verbindingen  
Het maken van de verbindingen verliep goed, signaal sterkten PA4WK/D en PI9DU waren op VHF 5-9+ en op 
UHF 5-7. We moeten er voor waken om aan de signaal sterkten op VHF en UHF tijdens deze oefening al te 
grote waarde te hechten, de condities bleken duidelijk boven normaal te zijn. Zo konden wij bijvoorbeeld 

PI9DE vanuit Eindhoven horen met signaal sterkten variërend tussen S1 en S5 met zeer sterke QSB  

De oefening  
De 1.5 uur was te kort, volgende keer hier een hele zaterdag voor 
uittrekken. Ook minimaal 3 personen op een veldpost zou fijn zijn.  

De verbindingsopzet met een aantal DRCC’s met elk hun eigen 
veldposten werkte goed. Van te voren in het draaiboek ook voor VHF / 
UHF een QSY frequentie vaststellen, nu duurde het mede door een 
misverstand te lang voordat iedereen elkaar weer gevonden had.  
Dit waren mijn ervaringen met betrekking tot de oefening Power Outage 
op 08-06-2016 Wim PA4WK  

DRCC PI9DU Dick PD2DM 
Even was het onzeker of Bart PA3CSX zou komen maar hij was er toch.  

Door overmatige aanwezig zijn van Italiaanse stations op de HF 
frequentie 7065 kHz. werd er direct uitgeweken naar de uitwijkfrequentie 

7110 kHz later is er terug over gegaan naar de frequentie 7065 kHz. 
Even later waren de Italianen weer overmatig aanwezig en na het 
verzoek om de frequentie vrij te houden in verband met EM-COMM 
exercise gingen de Italiaanse stations QSY.  

De NVIS antenne werkt niet na behoren voor het gebruik binnen 

Nederland. De Nederlandse en Belgische stations waren niet te horen en 
PI9DU was ook niet te horen door de Belgische en Nederlandse stations.  

Wel werden we in Engeland goed ontvangen met een dikke S9. De ontvangst op HF werd ook nog verstoord 

Terrein doorsnede van PA4WK/D naar PI9DU. Duidelijk is de Utrechtse heuvelrug te herkennen  

 

Locatie op dijk hoogte PA4WK/D  Opstelling PA4WK/D  

Satelliet beeld PA4WK/D-PI9DU Veldstation PA4WK/D 
 

Dick en Bart op het DRCC druk bezig op HF 



door een ruis van soms wel een S8. De oorzaak zat niet op het DRCC gezien 
meerdere stations in Nederland daar last van hadden. Deze antenne problemen zijn 

inmiddels door een paar mensen opgepakt, het is het streven de noodzakelijke 

verbeteringen in september aangebracht te hebben. 
Ook bleek na bestudering van de ionogrammen van Dourbes, dat er ook geen 
goede NVIS verbindingen op 7 MHz. mogelijk waren die avond. 

Volgens Gerard PDØJEW die Winlink verzorgde moet het programma voor Winlink 
gecontroleerd worden door PAØVDB, het werkte niet optimaal. Dit waren mijn 
ervaringen met betrekking tot de oefening Power Outage op 08-06-2016 Dick 
PD2DM 

Internationale belangstelling 

Deze oefening is in het buitenland niet ongemerkt gebleven: Jan PA7O kreeg het 
verzoek om voor de IARU R1 en R3 een verslag te schrijven, de RAC uit Canada wil 
graag een evaluatie, en ook een amateurblad in de USA wil er graag één. 
Zie ook de publicatie op de website van de IARU R1 zoals hieronder staat. 

 
Met dank aan: Dick PD2DM, Foeke PA3FNT, Wim PA4WK, Gerard PDØJEW (foto’s) en Jan PA7O voor hun 
bijdragen. Ik heb delen van de ontvangen evaluaties verwerkt in dit verslag. 

De evaluaties van de overige DRCC’s is nog niet klaar zijn, deze zullen in een volgende nieuwsbrief 

gepubliceerd worden. 

DARES deelnemers helpen elkaar. (deel 2)                                
door Gerard PDØJEW 
Nadat zaterdag 9 april 2016 bij Jan, PA3CJP in Blaricum, de antennes voor 
2 meter en 70 centimeter waren aangepast en gereviseerd, was er geen 
tijd meer op de FD-4 HF antenne onder handen te nemen.  
Besloten werd dat op een later tijdstip te plannen. 
Afgelopen zaterdag 11 juni was het dan zover. Ron, PD7RON en Gerard, 
PDØJEW zouden Jan gaan helpen. Door QRL bezigheden kon Maarten, 

PD1H niet aanwezig zijn en Alex, PA3FZN kon door andere verplichtingen 

eveneens niet aanwezig zijn. 

Rond de klok van 10 uur kwamen Ron en Gerard aan bij het QTH van Jan 
en werd onder het genot van een kop koffie de plannen en de werkwijze 
doorgenomen. De huidige FD-4 is weg gespannen dwars over het huis 

heen, vanaf de voorzijde over de nok van het dak heen, naar een boom in 
de gemeente tuin achter het huis. Een mooie route voor deze antenne, 
waarmee Jan al de nodige goede resultaten in contesten heeft behaald. 
Vervolgens moest het oude deel van de korte zijde van de balun  gehaald 

worden. Daar konden we redelijk gemakkelijk bij aan de achterzijde van 
het huis. De balun was bevestigd aan een mast en door die te laten 

Voor Ron PD7RON is werken op hoogte geen 
probleem 

Wim PE1PME lekker bezig op VHF 



zakken, kon er ook veilig gewerkt worden. 

De eerste stap was de korte zijde van de FD-4 aan te pakken en 

dat antenne deel te vervangen. Dat ging erg soepel en 
voorspoedig, zodat we daar binnen een halfuur alles gereed 
hadden. 

Nadat de korte zijde van de balun gehaald was en de nieuwe 
korte zijde gereed gemaakt was voor bevestiging, werd eerst de 
inwendige mens verzorgd. De XYL van Jan, had een heerlijke 
lunch gemaakt. Tijdens de lunch werden de zaken besproken 

voor het vervangen van de lange zijde van de FD-4. Dat zou 
best eens een uitdaging kunnen worden.Ron, heeft zich bezig 
gehouden met het loshalen en aansluiten van de antenne 
draden aan de balun in de mast. Hierna werd deze mast weer 
op hoogte gebracht en kon aan het laatste deel van de antenne 
vervanging gewerkt worden. De lange zijde moest via de bomen 
in de gemeente tuin aan een tak vast gemaakt worden. Na 

overleg werd er voor een tactiek gekozen, waarbij de 
hulptouwen goed van pas kwamen. Hierdoor kon de antenne op 
een goede hoogte t.o.v. de grond gebracht worden.  

Testen wezen uit dat op twee banden nog nadere aanpassingen 
gedaan zouden kunnen worden, maar met de tuner kan e.e.a. 
aangepast worden.  

In ieder geval zijn de inspanningen niet voor niets geweest en 
kan Jan weer met de hobby verder.  
De eerste verbindingen heeft Jan inmiddels gemaakt en hij is 
zeer tevreden. Jan en zijn XYL willen de DARES deelnemers die geholpen hebben heel hartelijk danken voor 
hun inzet en inspanningen. Klasse. 

(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  
 

2016 

F en N examens  
In 2016 worden schriftelijke examens afgenomen op de volgende data en tijden: 
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 informatie op www.radio-examen.nl  
 
24 – 26 juni  

HAM RADIO Friedrichshafen  
HAM RADIO Friedrichshafen is de grootste beurs voor zendamateurs in Europa. 
Tijdens dit driedaagse evenement zijn alle ins- en outs te zien, worden diverse presentaties gegeven en 
presenteren veel Europese verenigingen zich. Meer weten »  
 
25 juni  

SIGCO dag 
De plannen om een dag te organiseren speciaal voor SIGCO training en informatie nemen steeds vastere 
vormen aan, zondag 22 mei is door de organisatie van deze dag een mail met de laatste informatie gestuurd 
aan allen die zich voor SIGCO opgegeven hebben. 
 

03 juli 
Alexanderson day 

Alexanderson Day vindt dit jaar plaats op zondag 3 juli 2016. Een dag vol met allerlei activiteiten in en rond 
het historische radiostation in het Zweedse Grimeton. Over de oude machinezender zelf wordt uitleg gegeven 
door de mensen die op het radiostation gewerkt hebben toen dit nog operationeel was. 
 

Online video producties 
Deze maand beginnen we met aflevering 250 en 251 van Ham-Nation. 
Een Amerikaanse video productie met elke week een aflevering. De afleveringen 
duren ongeveer een uur en de presentatie is in handen van een aantal bekende 

amateurs waaronder Bod Heil K9EID (ja die van die microfoons) die een bonte 
verzameling van onderwerpen behandelen. Klik hier voor oudere afleveringen. 

De nieuwe draad aan de korte zijde van de FD-4 wordt door 
Ron aan de balun gemonteerd 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
https://www.hamnieuws.nl/events/ham-radio-friedrichshafen/
https://twit.tv/shows/ham-nation/episodes/250?autostart=false
https://twit.tv/shows/ham-nation/episodes/251?autostart=false
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668


Er staat weer een nieuwe aflevering van TX-Factor on line. 

Dit keer geheel geweid aan het ISS programma en hoe scholen in de race zijn om 
een verbinding te maken met het ruimtestation. 

Klik hier om naar de website te gaan en klik hier om de video op YouTube te 
bekijken  

 

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. 

PI2NOS goes Intercontinental; Welkom Curaçao! 
In de afgelopen weken is op de Hobbyscoop Facebook pagina druk 
gespeculeerd over dat ”nieuwe geheime project” waarover door het 
beheerteam natuurlijk weer veel te weinig werd verteld.  

 
Primeur 
Vandaag 11 juni 2016 kunnen we met enige trots onthullen dat PI2NOS 
vanaf heden als éérste intercontinentale repeater actief is; hartelijk 
welkom Caraibisch Nederland! 

PJ2NOS 
PI2NOS opereert 
vanaf het 
mooie Curaçao 
en zendt daar 
onder de callsign PJ2NOS. De lokale uitgangsfrequentie 

is 438.725MHz en er wordt een shift gebruikt van -
7,6MHz. De algehele besturing van dit mooie nieuwe 
steunpunt is ingericht als koppeling met onze server in 
Hilversum zodat we volledig transparant kunnen 
werken tussen Europees- en Caraibisch Nederland.  
De callsign PJ2NOS is nodig om te voldoen aan de 
geldende vergunningsvoorwaarden op Curacao. Het 

systeem is technisch opgebouwd door een extra “logic” 
te activeren die zorg draagt voor de lokale afhandeling 
op het eiland Curacao zoals bijvoorbeel de juiste 
callgever in gesproken woord en CW, lokale tijd, etc. 

Samenwerking op afstand 
Technisch was de realisatie van het 
Caribische steunpunt een interessante 
uitdaging.  
Bij het vinden van een geschikt 
opstelpunt werd al snel gehoor 
gevonden bij de geestesvader van het 

originele PI2NOS, Jan PAØJMY in 
samenwerking met Brett PJ2A.  
Zij waren onmiddellijk enthousiast om 
de lokale infrastructuur voor hun rekening te nemen en 
ook lokale ondersteuning werd gevonden bij VERONA, 
de VEreniging Radio Onderzoek Nederlandse Antillen, 
die al verschillende repeaters op Curaçao in beheer 

heeft.  
De repeater is opgebouwd, afgeregeld en getest door 

het Hobbyscoop team in Nederland en kant-en-klaar 
getransporteerd naar Curaçao voor ingebruikname. 

 
 

180m. Boven zeeniveau  
De repeater op Curaçao is opgesteld op het oostelijk gelegen Seru Cocori. Deze naam heeft vanuit Papiaments 
de letterlijke betekenis “Heuvel Cocori” en staat tevens synoniem voor de uiterst noordoostelijk gelegen 
buitenwijk van Willemstad. Met een prachtige antennehoogte van omstreeks 180 meter boven zeeniveau is 
niet alleen de dekking op het grootste deel van Curaçao gegarandeerd maar kan ook Bonaire meegenieten. 

Laten we daar nu net een ‘bekende zendamateur’ kennen. 

Locatie van Pj2NOS 180 meter boven zeeniveau 438.725MHz – 7.6MHz. shift 

De jongste telg van de NOS familie vinden we op een afstand van 7.877 km 

http://www.txfactor.co.uk/index.shtml
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.facebook.com/groups/hobbyscoop/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284093958285050&set=gm.1062328203832215&type=3&theater
https://www.facebook.com/Verona-Vereniging-Radio-Onderzoek-Nederlandse-Antillen-134126896658811/
https://www.hobbyscoop.nl/wp-content/uploads/2016/06/verona.jpg


Tijdverschil – 6 uur 

De uitbreiding naar Caribische Nederland biedt een prachtige aanvulling voor zendamateurs aan beide zijden 
van de grote waterplas. Stichting Scoop Hobbyfonds spreekt dan ook de wens uit dat dit radiozendamateurs 

aan beide zijden nader tot elkaar brengt; wie weet welke spontane activiteiten dit tot gevolg kan hebben.  
Het is op Curaçao zes uur vroeger dan in Nederland. 

Overigens waren het Ronald (PD3UTR) en Jeroen (PD0JRN) die het bij het rechte eind hadden. Zij gaan verder 
voor de stereo kleurenmagnetron . Bron: Hobbyscoop.nl 

Laatste nieuws uit Curaçao  
Hobby scoop ontving een update van het 

team in Curaçao en die ging gepaard met 
een aantal leuke foto’s! 

De puntjes op de i 
De repeater blijkt prima te functioneren, 
echter, wel werd ontdekt dat er nog wat 

moet gebeuren aan het daar toegepaste 
duplexfilter. Ook is de antenne momenteel 
geplaatst op een tijdelijk plekje op het 
gebouw.  

Als gevolg van het momenteel 
ontbreken van het duplexfilter is het 
uitsluitend voor de sterkste stations mogelijk 

om daar lokaal over de repeater te werken. 
De werkzaamheden worden komende week 
voortgezet waardoor we in dezer dagen 
verwachten dat de site op Curaçao volledig 
operationeel zal zijn. Het is dus nog even 
wachten voordat we onze Medelanders 

gemakkelijk kunnen spreken. Overigens blijkt 
reeds in deze situatie een prima ontvangst van 
de repeater te bestaan op Bonaire, dus dat 
beloofd veel goeds! 

Een fotoreportage is beschikbaar op de 

afbeeldingen pagina. Een update zal worden 
gedaan zodra de antennewerkzaamheden zijn 

uitgevoerd!  
Kijk trouwens ook eens op de Facebook pagina van de Radioclub Verona! Bron: Hobbyscoop.nl  

Agentschap Telecom treedt opnieuw op tegen intruders 
De redactie van deze nieuwsbrief vindt het belangrijk om onderstaande informatie met de lezers te delen 
omdat hieruit blijkt dat klagen terdege zin heeft en dat het AT in tegenstelling wat sommige amateurs 
beweren wel degelijk handhavend optreed.  
 
Met regelmaat ontvangt de Stichting Scoop Hobbyfonds meldingen van het Agentschap Telecom als 
opgetreden wordt tegen verstoorders van de aan de stichting vergunde frequentieruimte. Niet iedere melding 

wordt gepubliceerd op deze website maar in dit geval ontvingen we melding van zelfs twee optredens. 

Verstoring door intruder 
De eerste melding betreft een verstoring op PI2NOS door een niet geregistreerde frequentiegebruiker, ook wel 
intruder genoemd. De intruder zond uit vanuit Duiven en deed dit vooral in de latere avonduren. Tegen deze 

verstoorder is door het Agentschap Telecom strafrechtelijk opgetreden.  

Verstoring door radiozendamateur 
De tweede melding betreft het doelmatig verstoren van het radioverkeer 
op PI2NOS door een persoon die in het bezit was van een registratie, een 
radiozendamateur dus. De verstoring vond plaats vanuit de regio 

Rotterdam/den Haag en ook tegen dit misbruik is strafrechtelijk 
opgetreden. 

Het AT treedt handhavend op 
Hieruit blijkt dat het Agentschap Telecom onverminderd actief is ter 

bescherming van de frequentieruimte die radiozendamateurs ter 
beschikking staat door het optreden tegen dit soort verstoringen.  
 

 

Monitorring station van het Agentschap Telecom 

Het repeater team: vlnr: Victor-PJ2VR, Josh-PJ2WIZ,  
Ortli-PJ2OF en Jan-PAØJMY 

 

Jan PAØJMY test de verbinding 
met Nederland 

Seru Cocori een heuvel op Curaçao die de laatste tijd heel wat bekender geworden is 

https://www.hobbyscoop.nl/2016/pi2nos-goes-intercontinental-welkom-curacao/
https://www.hobbyscoop.nl/afbeeldingen/
https://www.hobbyscoop.nl/afbeeldingen/
https://www.facebook.com/Verona-Vereniging-Radio-Onderzoek-Nederlandse-Antillen-134126896658811/?fref=ts
https://www.hobbyscoop.nl/2016/update-opstelpunt-curacao/


Melden is belangrijk 

De aanpak is het gevolg van klachten die zijn ingediend via het digitale loket “storing melden” op de website 
van het Agentschap.  

Wij bedanken de radiozendamateurs die deze moeite hebben genomen voor hun meldingen en tevens 
verzoeken wij aan iedereen die een gegronde reden heeft hiertoe om dit ook te blijven doen. 

Wil je weten wanneer een klacht gegrond is? Dit kan je hier lezen. Zorg er in zo’n geval voor dat de klacht 
nauwkeurig beschreven is en zoveel mogelijk details bevat over de veroorzaker. Indien de identiteit bekend is, 
vermeld deze dan evenals datum, tijdstip, duur, locatie van de verstorende uitzender etc.  
Dit stelt het Agentschap in de gelegenheid om doelmatig te werk te gaan en de verstrekte gegevens 
eventueel te vergelijken met eigen waarnemingen of historie. Bron: Hobbyscoop.nl 

Storing op de 70cm band 
De 70cm WebSDR heeft de beheerders van 
PI2NOS in de afgelopen dagen inzicht gegeven 
in een storing die al een tijdje optreed en van 
tijd tot tijd een tikkend effect veroorzaakt op 
verschillende frequenties van (onder andere) 

PI2NOS.  
 
Meer dan 20MHz. breed 

Het lijkt er op dat de storing zeer breedbandig 
van karakter is van omstreeks 423 tot zelfs 
boven de 440MHz. Het plaatje hiernaast geeft 
een goed beeld hiervan. Er is daardoor een 

goede kans dat deze breedbandstoring niet 

alleen invloed heeft op het amateurverkeer 
maar ook professionele gebruikers verstoort. 

Man-made storing mogelijk uit UK afkomstig 

Nader onderzoek heeft helaas nog niet tot een bron geleid maar het lijkt gepaard te gaan met de sterke 
condities van de afgelopen dagen. Wat blijkt, de storing van is van tijd tot tijd ook meetbaar op de Engelse 
WebSDR in Cleethorpes (Noordoost Lincolshire). Het gaat met zekerheid om een “man made” verstoring en de 
kans bestaat dat het uit Engeland afkomstig is. Dit zal de komende dagen moeten blijken wanneer de 
condities minder rijkelijk aanwezig zijn. Mocht je nadere aanwijzingen hebben wat de bron van de verstoorder 
is dan vernemen we dit graag zodat we er mogelijk een oplossing voor kunnen vinden.  

Overigens blijft de WebSDR op 2 meter in Hilversum vooralsnog QRT zolang op die locatie de zender van 

PI3UTR in haar huidige vorm actief blijft; het heeft weinig zin om onder die omstandigheden de WebSDR 
aldaar te activeren. Bron: Hobbyscoop.nl  
De Stichting Scoop Hobbyfonds kan al deze prachtige dingen alleen doen mede door jouw steun, klik hier om 
naar de donatie pagina te gaan. 

03 juli Alexanderson Day 2016 

Alexanderson Day vindt dit jaar plaats op zondag 3 juli 2016. Een dag 

vol met allerlei activiteiten in en rond het historische radiostation in het 
Zweedse Grimeton. Over de oude machinezender zelf wordt uitleg 
gegeven door de mensen die op het radiostation gewerkt hebben toen 
dit nog operationeel was. 

Voor ons betekent het de mogelijkheid om dit unieke radiostation te 

ontvangen op 17,2kHz. Er zijn die dag twee uitzendingen: eerst in de 
ochtend, wanneer om 10.30 onze tijd begonnen wordt met het starten 
en tunen van de machinezender. Om 11.00 (9.00UTC) volgt dan een 
bericht in morse. De tweede uitzending is om 14.00 onze tijd 

(12.00UTC) en ook hier wordt een half uur van tevoren begonnen met 
het starten van de generator en het tunen.  

Alexanderson Day is vernoemd naar de Zweedse radiotechnicus Ernst 
Fredrik Werner Alexanderson en wordt elke laatste zondag van juni of 
eerste zondag van juli gehouden, afhankelijk van welke dag het dichtst 
in debuurt van 2 juli ligt. Die dag is er open huis in de gebouwen van de 
Zweedse VLF zender Grimeton, call SAQ, gelegen nabij Varberg.  

Op Alexanderson Day, kerstavond (24 december), en soms bij andere 
gelegenheden gedurende het jaar wordt de enige nog werkende 
Alexanderson machinezender in de wereld gebruikt voor het uitzenden 
van korte morseberichten op 17,2 kHz, welke in heel Europa makkelijk 

De breedbandstoring, weergegeven in de WebSDR FFT Klik op de afbeelding voor 
een korte video weergave 

https://loket.at-ez.nl/formulieren/storingsmelding/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026550/2010-01-01#Paragraaf2
https://www.hobbyscoop.nl/2016/agentschap-telecom-treed-opnieuw-op-tegen-intruders/
http://radiogeek.co.uk/
http://radiogeek.co.uk/
https://www.hobbyscoop.nl/2016/70cm-websdr-weer-geactiveerd/
https://www.hobbyscoop.nl/donaties/
https://www.hobbyscoop.nl/wp-content/uploads/2016/06/websdr-breedbandstoring.mp4?_=1


te ontvangen moeten zijn. De zender wordt bewaard als historisch overblijfsel van de eerste radiotechnieken 

en als voorbeeld van VLF (Very Low Frequency) apparatuur. 

Vanwege deze lage frequentie kunnen de uitzendingen niet ontvangen worden door gewone radio's. Moderne 
enthousiastelingen monitoren de uitzendingen vaak met behulp van een PC met een spoel verbonden met de 
geluidskaart en FFT (Fast Fourier Transformatie) software, of met een kortegolf ontvanger met een 

upconverter , of met een ontvanger die speciaal ontworpen is om VLF uitzendingen direct te ontvangen. De 
afgelopen jaren hebben software-defined radio ontvangers bewezen zeer bruikbaar en effectief te zijn in het 
ontvangen van uitzendingen van SAQ over de hele wereld. 

QSL rapporten kunnen als volgt ingediend worden: 

Klik hier voor een video over dit unieke station. 
Klik hier voor nog een zeer fraai artikel over dit station 

– E-mail naar: info@alexander.n.se This email address is being protected from spam bots, you need 
Javascript enabled to view it  
– of via SM bureau 

– of direct via mail naar: 
Alexander – Grimeton Veteranradios Vaenner, 
Radiostationen Grimeton 72 
SE-432 98 Grimeton, SWEDEN 

Note: SAQ is lid van de Swedish Amateur Association (SSA) en “QSL via bureau” is OK. 

Vernieuwing communicatienetwerk 2016/2017  

Informatie over vernieuwing van het communicatienetwerk voor ambulance, brandweer, politie en defensie. 
Klik hier om het filmpje op YouTube te bekijken.  

Wat is er voor nieuws onder de zon?  
SG Lab (LZ5HP) komt met 13cm transverters  
Het Bulgaarse SG Lab van LZ5HP heeft naast zijn 23cm transverter 
ook een 13cm exemplaar uitgebracht.  
 
Waar de IF-frequentie van de 23cm versie de 2-meter band 
bedraagt, is voor de 13cm gekozen voor 70cm. Beide transverters 

bieden ondersteuning voor repeater shift. 

Qua opbouw zien beide transverters er hetzelfde uit, waarbij de 

13cm versie is uitgebreid met een 10 MHz referentie ingang.  
De 23cm versie kost 164 euro, de 13cm versie 208 euro.  

Daarmee krijg je een all-mode transverter met een 
uitgangsvermogen van ruim 2 Watt. 

Remco (PA3FYM) heeft enige tijd geleden al een artikel op zijn blog geplaatst waarbij de 23cm versie 
beschreven wordt.  
De 13cm versie heeft dezelfde afmetingen en behuizing en lijkt qua opbouw erg veel op zijn voorganger, 

inclusief de hairpin filters die op de print ge-etst zijn. De LO-frequentie van de transverter is met jumpers in 
te stellen en wordt in CW weergegeven op 432.000 MHz na de eerste PTT-handeling als de transverter 
aangezet wordt. Een feature die nog niet beschikbaar was op de 23cm versie. 

Naast de 23cm en 13cm versie is ook een 33cm versie (920 MHz) ontwikkeld voor de Amerikaanse markt. SG 

Lab wil zich nu concentreren op de ontwikkeling van een versie voor de Amerikaanse 1.25-meter band (220 
MHz). Bestellen van de transverter kan uitsluitend via e-mail op de website: SG-Lab.com. 

Rigol komt met instap Spectrum Analyzers  

Rigol heeft twee nieuwe Spectrum Analyzers 
opgenomen in het programma.   

De analyzers werken tot 500 respectievelijk 1000 MHz en zijn in 
Nederland verkrijgbaar vanaf € 638.= 
De analyzer beschikt over een 8 inch kleuren LCD-schem en is per 
direct leverbaar. Geavanceerde functies zijn optioneel te unlocken 

met een software key. Het betreft onder andere OBW en C/N 
metingen. Een tracking generator is echter geen optie die 
beschikbaar is. Daarvoor moet uitgeweken worden naar de 800-
serie van Rigol, die al enkele jaren op de markt is.  
Meer informatie is te vinden op de website van AR Benelux. 

http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=46
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2448&Itemid=46
https://www.youtube.com/watch?v=-S6gXmElHoI
http://80.60.170.41:5014/weron/dokument.html?id=1429226400
mailto:info@alexander.n.se
https://www.youtube.com/watch?v=xGCfxiMN3LA
http://remco.org/index.php/2016/03/20/bulgarian-yoghurt-on-23cm/
http://www.sg-lab.com/
http://www.arbenelux.com/dsa700-spectrum-analyzer-vanaf-e-649/


Uiterst compacte, fanless industriële NUC CL100  

Een computer in een lichtgewicht, robuuste aluminium 
behuizing dat ideaal is voor digital signage en als industrieel 

workstation.  
Kan meerdere individuele beeldschermen aansturen en 
ondersteunt 4K media playback.  

- Intel Quad-Core Braswell Celeron processor 
- Met tot 16 GB RAM-geheugen 
- Tot 3 individuele beeldschermen, speelt 4K media af 
- Ideaal op locatie en als Winlink RMS 
- Werkt op 12 Volt DC. 
- 375 Euro incl. BTW  Klik hier voor meer informatie 

Yaesu garantie naar 3 jaar  
Hamshop.nl laat weten dat het als Yaesu dealer voortaan 3 jaar 
(fabrieks)garantie zal leveren op nieuw gekochte apparatuur. 
De garantie is ook van toepassing op reeds gekochte apparatuur na 1 januari 

2014, zo laat Marcus (PA2DB) weten aan Hamnieuws. 

De uitbreiding van de garantie met een extra jaar is een aanvulling op de wettelijke garantieperiode van 2 

jaar voor consumenten en geldt uitsluitend voor de 1e koper, omdat garantie wettelijk niet overdraagbaar is. 

Al 14 Galileo-satelieten in een baan om de aarde 

Het Europees satellietnavigatiesysteem Galileo is genoemd naar 
Galilei, de astronoom die ons geleerd heeft wat de echte positie 

van de aarde in het zonnestelsel is. Het Galileo-systeem helpt 
nu de Europeanen hun weg te vinden in de 21ste eeuw en telt al 
14 satellieten in een baan om de aarde. 

De nummers 13 en 14 van Europa’s satellietnavigatiesysteem 
gingen dinsdag 07 juni de ruimte in vanuit Frans Guyana aan 

boord van een Russische Sojoez-raket. 

Deze zevende lancering van Galileo-satellieten verliep helemaal 
volgens het boekje: de drie trappen van de Sojoez-lanceerraket 
stuurden de satellieten eerst veilig naar een lage baan om de 

aarde, waarna de bijzondere Fregat-rakettrap ze naar hun 

verdere middelhoge baan om de aarde stuwde. 

Het satellietenduo kwam 3 uur en 48 minuten na de lancering in een baan op een hoogte van ongeveer 
23.522 kilometer boven de aarde. De volgende dagen zal hun baan nog wat bijgestuurd worden tot ze in hun 
definitieve operationele orbit komen. Daarna volgt nog een testfase en vervoegen ze later dit jaar de 

operationele constellatie. 

‘Met deze perfecte lancering komen er weer twee satellieten bij wat nu de grootste Europese 
satellietconstellatie is’, aldus directeur-generaal Jan Wörner van ESA. 

‘Dat is mogelijk geworden door het feit dat de Europese industrie nu op kruissnelheid zit wat betreft het 
vervaardigen en testen van de Galileo-satellieten.’ 

‘Met deze lancering is de Galileo-constellatie nu half voltooid, wat het aantal satellieten betreft’, zegt Paul 

Verhoef, ESA-directeur van het Galileo-programma en de activiteiten die met navigatie te maken hebben. 

‘Bijzonder is ook dat deze lancering de laatste is dit jaar met een Sojoez-raket. In de herfst vindt de eerste 

lancering plaats met een aangepaste Ariane 5-raket, waardoor vier satellieten tegelijk de ruimte kunnen 
ingaan.’ 

‘Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het wereldwijde Galileo-
systeem, inbegrepen de grondstations, betrouwbaar, veilig en robuust zal zijn wanneer het operationeel 
beschikbaar wordt voor gebruikers.’ 

Over Galileo 
Galileo is Europa’s burgerlijk systeem voor satellietnavigatie. Gebruikers zullen er wereldwijd en uiterst 
nauwkeurig en betrouwbaar hun positie in ruimte en tijd mee kunnen bepalen. Eenmaal voltooid zal het 
systeem bestaan uit 24 operationele satellieten met bijbehorende grondinfrastructuur voor positie- en 
tijdbepaling en navigatie. 

De nummers 13 en 14 van de in totaal 24 satellieten die er 
moeten komen werden dinsdag 07 juni gelanceerd 

http://www.logicsupply.com/nl-nl/cl100/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=CL100But&utm_campaign=eunw616&___store=nl_nl
http://www.hamshop.nl/


Galileo is eigendom van de EU en wordt er ook door gefinancierd. De Europese Commissie heeft de algehele 

verantwoordelijkheid over het programma en staat in voor de implementatie van alle activiteiten. 

Voor de ontplooiing van Galileo, het ontwerp en de ontwikkeling van de nieuwe generatie van systemen en de 
technische ontwikkeling van de infrastructuur staat ESA in. De definiëring, het ontwerp en de validering in een 
baan om de aarde werden uitgevoerd door ESA en samen door ESA en de Europese Commissie gefinancierd. 

Het European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) zal vanaf 2017 verantwoordelijk zijn voor de 
Galileo-operaties en de dienstverlening. Bron: BAR.nl 

Nederland krijgt centrum voor Europese satellietdata  

Nederland krijgt een internationaal centrum dat zich specialiseert in hoogwaardige satellietgegevens. Het 
Galileo Reference Centre moet tussen 2018 en 2020 van start gaan in Noordwijk. 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft hiervoor maandag een overeenkomst 

ondertekend. Volgens haar woordvoerster is voor Noordwijk gekozen omdat er al een grote vestiging zit van 
de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. 
Schultz stelt dat de komst van Galileo Reference Centre “een grote impuls voor de kwaliteit van de 
satellietgegevens van het Europese systeem voor satellietnavigatie en voor een beter gebruik van deze data.” 
De komst van het nieuwe datacentrum brengt veel werkgelegenheid met zich mee. 

Veiligheidsrisico 
Satellietdata kunnen doorslaggevend zijn bij nationale 
en internationale vraagstukken zoals waterveiligheid. 
Steeds meer mensen trekken grote steden in 
laaggelegen deltalanden trekken.  
In combinatie met het veranderende klimaat, stijging 

van de zeespiegel en soms ook nog bodemdaling 
ontstaat een groot veiligheidsrisico voor miljoenen 
mensen, stelt Schultz. 

Hierop kan Europa zich beter voorbereiden door de 
analyse van satellietdata. Preventie en 

risicoberekening moeten hoger op de internationale 
agenda komen te staan, bepleit de bewindsvrouw.  
Dat kan mensenlevens en hoge kosten schelen. 

Waterkering 

Dankzij satellietdata kan tot op de straatklinker berekend worden waar het water zou kunnen komen als een 

waterkering het begeeft. Ook kan tot op de millimeter het vochtgehalte van dijken berekend worden met 
behulp van satellietdata. Dit soort informatie is cruciaal voor beheerders, beleidsmakers en politici. 

Ook kunnen we met satellietdata precies nagaan op welke plaatsen dijkversterking nodig is. Nederland heeft 
inmiddels de eerste stappen gezet met het toepassen van satellietdata voor het monitoren van dijken. 

Het centrum wordt bekostigd door Nederland en andere Europese landen die mee doen aan het project. 
Bron: BAR.nl 

Nokia maakt mobiele 4G-mast in rugzak 

Nokia heeft een mobiele zendmast gemaakt voor het 
opzetten van een klein 4G-netwerk. Op die manier is het 
mogelijk om snel een netwerk op te zetten op drukke plekken 
waar het bestaande netwerk overbelast is of in afgelegen 
gebieden waar helemaal geen netwerk is.  

Het compacte 4G-netwerk heeft een bereik van 75 kilometer 
waar maximaal 400 mensen gebruik van kunnen maken. Het 

apparaat past in een rugzak, zo maakt Nokia maandag 
bekend. 

Via het netwerk kan audio, video en andere soorten data worden verspreid. Telecomproviders kunnen het 
apparaat inzetten in gebieden waar het netwerk overbelast is of niet goed werkt, zoals op festivals. 

Het netwerk biedt ook uitkomst bij noodsituaties. Bij reddingsoperaties in afgelegen gebieden kan de 

zendmast worden meegenomen in een rugzak of worden vastgemaakt aan een weerballon of drone. 
Bron: NU.nl 

Minister Schultz van infrastructuur heeft 30 mei haar handtekening gezet 
onder een contract voor het Galileo Reference Centre in Noordwijk 

4-G netwerk in een rugzak (heb je in ieder geval rugdekking) 

http://het-bar.net/2016/06/al-14-galileo-satellieten-in-een-baan-om-de-aarde/
http://het-bar.net/2016/06/nederland-krijgt-centrum-voor-europese-satellietdata/
http://networks.nokia.com/news-events/press-room/press-releases/nokia-provides-secure-4g-coverage-in-almost-any-environment-with-the-ultra-compact-network
http://www.nu.nl/gadgets/4270055/nokia-maakt-mobiele-4g-mast-in-rugzak.html


Nieuw HF bandplan in IARU R1 

Per 1 juni geld een nieuw bandplan voor de HF-banden in IARU region 1.  
Dit bandplan is ontstaan door samenwerking van verschillende nationale verenigingen. 

80 meterband 
Op de 80-meter band is een nieuw DIGI-mode segment geïntroduceerd tussen 3.570 en 3.580 
kHz voor onder andere JT65 en JT9-toepassingen.  

60 meterband 

Nieuw in dit bandplan is onder andere een (voorlopige) indeling van de 60-meter band.  
Voor die band is rekening gehouden met de geharmoniseerde 15 kHz, zoals die helaas binnenkort in 
Nederland waarschijnlijk ook zal gaan gelden. De huidige allocatie van 100 kHz verloopt op 1 januari 2017.  
In de 60-meter band is zowel ruimte voor CW, DIGI-modes als SSB.  

30 meterband 
Andere aanpassingen zijn onder andere het verruimen van het DIGI-mode bandje op de 30-meter band, dat 
nu van 10.130 tot 10.150 kHz loopt.  
Het nieuwe bandplan is in kleur te downloaden van de website van de IARU. 

CW velddag PI4AMF/P in beeld                     
door Gert PA2LO secretaris VERON A03 Amersfoort 

 
De lokale omroep RTV Bunschoten heeft een leuk 
item gemaakt over de CW velddag waaraan 
PI4AMF/P heeft meegedaan.  

 
Maarten Bos (PA3EYC) en Frans de Bles (PC2F) 
leggen uit waarom de zendamateurs dit weekend uit 
hun shacks komen om ‘in de wilde natuur’ hun 
zenders op stellen.  
Kijk zelf! https://youtu.be/6DJt3w-wAUk  

 

Tot besluit  

Dit was weer een exemplaar van de nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland, reacties op deze nieuwsbrief, 
en kopij voor de volgende kun je sturen naar wim.pa4wk@gmail.com  

De volgende nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland zal op of rond 01 juli verschijnen. 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Het seizoen zal op zaterdag 18 juni afgesloten worden met een bijeenkomst, aanvang 10.30 uur  
In september zullen we het nieuwe seizoen weer met een oefening te beginnen.  
Mochten er in de maanden 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 PI9DM 
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.  

 

https://youtu.be/6DJt3w-wAUk
https://www.hamnieuws.nl/nederlandse-60-meter-band-naar-15-khz/
http://www.iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf
https://youtu.be/6DJt3w-wAUk
mailto:wim.pa4wk@gmail.com

