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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, kopij moet uiterlijk twee dagen voor de verschijningsdatum in het bezit van de redactie zijn. 
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 alle 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. 
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren.  

Veranderingen 

Van de RC. van R12 Kennemerland Arnold Vogelaar PE1AMH ontving de redactie het verzoek om ook kopij 
voor en van R12 te plaatsen. Dit is natuurlijk geen enkel probleem, we willen graag andere regio’s uitnodigen 
om ook dit voorbeeld te volgen. Op de laatste pagina’s van deze uitgave kun je dus al een bijdrage van R12 

Kennemerland vinden. 

Regio specifieke informatie van regio’s die iets ingestuurd hebben zullen we onder een eigen kopje plaatsen 

zodat het ook weer makkelijk terug te vinden is. 
Een algemeen artikel kan overal in de nieuwsbrief geplaatst worden, maar wel zo veel mogelijk de soort 
artikelen bij elkaar. 

 

RC mededelingen 
In deze rubriek vind je mededelingen van de RC’s van R25 en R09 

Afmelding deelnemer 
John Alberts PA3OZB uit Linschoten deelnemer van R09-Utrecht heeft aangegeven niet langer DARES 
deelnemer te kunnen zijn door o.a. drukke werkzaamheden en tijdgebrek.  
We respecteren uiteraard deze beslissing van John en hebben aangegeven dat hij indien hij meer tijd heeft hij 
van harte welkom is om zich weer als deelnemer aan te melden. 

Van samenwerken tot samengaan 
In deze regelmatig terugkerende rubriek vind je informatie die te maken heeft met de samenwerking en 
toekomstig samengaan van beide regio’s. 
 
Samenwerking 
Regelmatig krijgen de RC’s van beide regio’s vragen over de samenwerking of het samengaan van R25 met 

R09. Over de samenwerking het volgende, we werken al geruime tijd samen, houden onze bijeenkomsten 
gezamenlijk en delen zelfs ons DRCC, dit laatste raakte in een stroomversnelling toen het DRCC van R25 in 
Lelystad plotseling niet langer beschikbaar bleek te zijn. Deze samenwerking bevalt goed, we merken dat 
iedereen steeds meer aan elkaar gaat wennen en als je op een onverwacht moment op het DRCC binnen zou 
komen heb je niet het idee dat er eigenlijk sprake is van 2 regio’s. 
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Bijeenkomsten 

We kunnen ons goed voorstellen dat deelnemers waarvoor de reisafstand groter geworden is dit niet prettig 
vinden, aan de afstanden kunnen we helaas niets doen, wel hebben we geprobeerd door de bijeenkomsten op 

zaterdag te houden er voor te zorgen dat men in ieder geval overdag kan reizen. 
Wel hebben we gemerkt dat dit betekend dat andere deelnemers hierdoor minder of niet kunnen komen 
omdat ze op zaterdag andere verplichtingen hebben, daarom hebben we besloten de bijeenkomsten met 
ingang van 2017 op de even maanden op de 4e zaterdag van 10.30 tot 14.00 uur te houden en op de oneven 

maanden op de 4e dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. 
Hierdoor hopen we dat iedereen in de gelegenheid zal zijn om regelmatig de bijeenkomsten te bezoeken. 
 
Samengaan 
Als RC's hebben we de intentie om op te gaan in één regio DARES Midden-Nederland. Deze intentie wordt 
gevoed door de ontwikkelingen in de OOV wereld. Straks zijn er nog 10 meldkamers, nu zijn er al 10 politie 
eenheden (+1 als Landelijke Eenheid).  

De Veiligheidsregio's gaan ook steeds meer samenwerken. Door vroegtijdig met deze ontwikkelingen mee te 
gaan is er volop gelegenheid voor overleg en inbreng van de deelnemers en komen we straks niet voor een 
voldongen feit te staan, waardoor mogelijk overhaaste beslissingen genomen moeten worden. 
Deze intentie betekend nog steeds niet dat het samengaan een voldongen feit is. Daar hebben de deelnemers 
ook een heel belangrijke stem in. Wij als regio coördinatoren zijn blij dat deelnemers van zich laten horen 
want daar kunnen we wat mee.  

Mocht je vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot het samengaan van beide regio’s laat het je ons 

weten. We zullen je vragen beantwoorden, als je dat wenst in een persoonlijk gesprek. 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Deze bijeenkomst zal zoals gebruikelijk gehouden worden op ons DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-
Spakenburg, op zaterdag 22 oktober van 10.30 tot ongeveer 14.00 uur of zo lang we willen. 
Jan van Essen PH7S zal ter voorbereiding op een komende oefening waarbij wij samen gaan werken met de 

begeleiders van reddingshonden een lezing houden over de reddingshonden brigade. 
 
We rekenen op je komst, ben je verhinderd, laat het ons dan even weten. 

Agenda 

In deze agenda worden uitsluitend evenementen opgenomen die in meer of mindere maten iets met DARES te 
maken hebben, of waarvan we denken dat het voor DARES deelnemers interessant kan zijn.  
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  

2016/2017 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen  
Aanmelden en meer informatie op www.radio-examen.nl  
 

20 oktober 
Lezing Hamnet in Woerden 
Op donderdag 20 oktober a.s. ontvangt de afdeling Woerden e.o. van de VERON als gastspreker Eric 
Oosterbaan, PE2EON.  
Eric is een van de architecten van Hamnet in Nederland en gaat, naast de geschiedenis van Hamnet en de 
opzet van de infrastructuur, vooral ook in op de gebruikersmogelijkheden nu en in de nabije toekomst.  
De avond vindt plaats in het FCJV Ontmoetingscentrum ‘De Badkuip’, Boerendijk 32 3443 AH te Woerden. 

Aanvang 20:00, de zaal is al om 19:30 uur open. 
 
22 oktober 
Lezing reddingshonden 
Jan PH7S zal op ons DRCC  in Bunschoten, ter voorbereiding op een oefening waarbij wij samen gaan werken 
met de begeleiders van reddingshonden een lezing houden over de reddingshonden brigade. 
 

5 november  
Dag voor de Radio Amateur 
Deze dag zal zoals gebruikelijk gehouden worden in de Americahal te Apeldoorn en biedt naast commerciële 
en niet-commerciële aanbieders van (radio) elektronica een vlooienmarkt met een enorme hoeveelheid 
gebruikte onderdelen. Ook de nagenoeg complete presentatie van alle commissies en clubs die zich met de 
radiohobby bezig houden mag hier niet onvermeld blijven, ook DARES zal weer met een informatie stand 

vertegenwoordigd zijn. De Dv/dRA is een aanrader voor iedereen die meer van onze hobby willen weten. 

 
 

Online video’s 
Online video’s is één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief geworden, als je nog andere video’s of 

 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/


series weet laat het ons dan weten, als het geschikt is zullen we het plaatsen. Ook eigen opnames van jouw 

evenement, velddag of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

Bij Ham Radio Now doen ze ook hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. De afleveringen verschijnen soms een beetje 
onregelmatig, dus af en toe even kijken of er wat nieuws is kan handig zijn.  
Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen gemaakt. 

Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 
 

Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW (Application Engineer bij Tektronix) is 
wederom een absolute "must see". De video's gaan voornamelijk over radio 
technische onderwerpen met meettechniek in het bijzonder. Complexe 
onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. Hier kan geen theorie boek aan 
tippen! Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 
Het kanaal van de eigenzinnige Dave Jones is aan absolute aanrader voor 
elektronica liefhebbers. Veel video's van topkwaliteit in een prettig tempo.  
Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews.  
Dave blijkt altijd weer in staat je te verrassen. Klik hier om naar het overzicht van 
alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 

TX Factor is een kwalitatief hoogstaand programma, het is een serie van HD TV 
shows geheel geweid aan amateurradio vanaf de lancering van TX Factor in 2014 
zijn de afleveringen 122.000 keer bekeken. De presentatoren onderzoeken alles 
wat met amateurradio te maken heeft. Klik hier en ontdek wat TX Factor jou te 
bieden heeft. De meest recente video staat altijd rechtsboven in de menubalk. 

 

Firmware update voor de IC-7300  
De derde firmware update voor de Icom IC-7300 transceiver is verschenen. Volgens de website van Icom 

brengt deze update diverse verbeteringen en worden enkele kleine problemen opgelost. 

Het versienummer van de firmware komt met deze update op 1.14 en downloaden kan op de website van 
Icom. Voor de upgrade is een SD-kaart nodig. 

Improvements 
1 A particular spurious signal in the Fixed mode Spectrum scope screen is eliminated. 
2 Flickering of the Spectrum scope screen is reduced. 

3 Accuracy of the spectrum scope in the CW mode is improved. 
4 Frequency response near the edges of the spectrum scope is improved. 

Problems solved 
1 “CI-V USB→REMOTE Transceive Address” setting problem was fixed. 

2 Unnecessary OVF indication at the end of the transmission was fixed. 
3 Other minor problems were fixed. 

Vitale nutsvoorzieningen, een aantal lessen samengevat 
Door Wouter Jong Adviseur crisisbeheersing | Nederlands Genootschap van Burgemeesters 
Deze week organiseerde de Veiligheidsregio Zeeland een themaweek over de uitval van vitale 

nutsvoorzieningen. Het zal niet helemaal toevallig zijn, want de continuïteit van de samenleving is één van de 
speerpunten op de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad (link). 

Tweemaal mocht ik een workshop geven over de verschillende lessen en ervaringen die in het land op het 
niveau van het beleidsteam zijn opgedaan met de uitval van gas, elektriciteit, water en ICT. Ook stond ik stil 

bij de impact van extreem weer zoals ijzel en sneeuw, omdat die in het verleden vaak zorgden voor cascade-

effecten. Denk aan stroomstoringen die in het noorden van het land, Haaksbergen, Berkelland en Hulst 
ontstonden door ijsafzetting op de stroomdraden.  
Zie daarover het themanummer van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing uit 2006. 

Ter voorbereiding op de sessies in Vlissingen kreeg ik na een oproep via LinkedIn diverse lessen toegestuurd, 

onder meer over de impact van de ijzel in Noord-Nederland in het begin van dit jaar en de consequenties van 
een grote gasstoring in Velsen (zie evaluatie). 
Een aantal van deze lessen en de lessen die het NGB uit eerdere crises en evaluaties heeft opgedaan heb ik 
hieronder samengevat: 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7300/1_14/
http://www.strategische-agenda.nl/project/continuiteit-van-de-samenleving/
http://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/docs/20061101.pdf
http://www.linkedin.com/hp/update/6188819082494689281
http://www.vrk.nl/media/13316/2.2-BCOV-160215-Aanbevelingen-uit-evaluatie-gasstoring-bijlage-2-bestuurlijke-reactie-.docx
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml


Netwerkbeheerders hebben tijd nodig om de 

impact te inventariseren.  
Gun hen de tijd om de situatie in kaart te brengen. 

Liever goede informatie in het tweede overleg, dan 
iemand die in eerste overleg nog niets kan melden. 

Bepaal breng- en haalplicht 
Bel je vanuit het ROT een ziekenhuis na of alles goed 
gaat (haalplicht) of spreek je af dat het ziekenhuis zelf 
aan de bel trekt als het niet goed gaat (brengplicht)? 

Vitale partners die met meer regio’s te maken 
hebben, hebben de voorkeur voor één 
aanspreekpunt 
 Koppel die informatie terug door één gezamenlijk 

bovenregionaal incident aan te maken in LCMS. 

Uitval van nutsvoorzieningen begint met ongemak 
en eindigt in een crisis 
De overgang is niet scherp afgebakend. De problemen 

zijn afhankelijk van de context (tijd, weer, duur van de 
storing). Het is de kunst om te anticiperen op mogelijke 
problemen en op tijd op te schalen om maatregelen te 
treffen. 

Daarbij is het niet altijd duidelijk hoe de 

inschatting van de mogelijke impact tot stand 
komt 
in hoeverre zijn nutsleveranciers zelf in staat om de 
consequenties buiten hun eigen domein goed in te 
schatten? 

Juridische kennis mag niet ontbreken 
Bij de uitval van nutsvoorzieningen heeft de gemeente of Veiligheidsregio te maken met diverse functionele 
kolommen, die opereren op basis van eigen wetten (Drinkwaterwet etc.). Het moet helder zijn wie waarover 
gaat en wie de kosten voor zijn of haar rekening neemt. 

De gemeente en burgemeester zitten vaak in een afhankelijke positie 

Een veel gekozen rol van de burgemeester is die van "belangenbehartiger": namens burgers voert hij/zij de 
druk op richting de nutsbedrijven. 

De gemeente kan een nutsbedrijf ondersteunen 

maar dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente alle kosten voor zijn rekening neemt. Zo zijn in Velsen 
elektrische kachels uitgedeeld na een winterse gasstoring. De gemeente bepaalde - oa op basis van WMO - 
welke hulpbehoevenden een kachel toegewezen kregen. De rekening ging naar het gasbedrijf. 

Heb oog voor cascade-effecten 
De hausse aan elektrische kachels na een gasstoring leidde in Velsen vervolgens tot een dip in het 

elektriciteitsnetwerk. Maar ook extreem weer kan tot bijkomende problemen leiden in de nutsvoorzieningen. 

De gemeente kan ook in de communicatie samenwerken met een nutsbedrijf 
Bij een drinkwaterbesmetting kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de communicatiemiddelen van de 
overheid, als die sneller in staat zijn om getroffen gebieden te informeren. De overheid is dan de 

boodschapper van het nieuws van het drinkwaterbedrijf. Een gezamenlijke communicatieboodschap is 
uiteraard ook mogelijk. 

‘Uiteraard houd je rekening met plunderingen. Maar de criminaliteit was bijna nul. Het was pikdonker en je 
zag niets. Ofwel zag je het direct als iemand met een zaklamp rondliep. Je moet je niet rijk rekenen door er 
een volgende keer voetstoots vanuit te gaan dat er geen criminaliteit zal zijn, maar in dit geval speelde het 
niet. Aldus Albert van den Bosch, burgemeester Zaltbommel  

Zelfredzaamheid is geen vanzelfsprekendheid 
Niet alle doelgroepen zijn even zelfredzaam. Soms kan het verstandig zijn om expliciet op te roepen tot 
'noaberschap' en de saamhorigheid te stimuleren 
 
Probeer niet alles zelf op te lossen 

Instituten als scholen en kerken zijn soms prima in staat een deel van het werk van "bevolkingszorg" uit 
handen te nemen, bijv. door bij uitval van nutsvoorzieningen soep te koken voor de getroffen bewoners. 

Een regio of land kan ontwricht raken door het uitvallen van 
vervoersmogelijkheden. Klik op de afbeelding om de video te starten 

Ook het uitvallen van nuts voorzieningen hebben een zeer groot effect 
op de samenleving. Klik op de afbeelding om de video te starten 

https://www.youtube.com/watch?v=dU_mDnX5LvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q4K486VYWi0


Alarmering kan ook een probleem zijn 

Zo blijkt uit de evaluatie van de Inspectie VenJ. Als de meldkamer een bericht uitstuurt naar een getroffen 
gemeente, is niet altijd duidelijk of het bericht ook daadwerkelijk is aangekomen.  

Meer hierover op de site van de Inspectie VenJ. 

Betrokken partijen (netbeheerders, leveranciers) denken snel aan opschaling 

Ook als de maatschappelijke impact en overlast relatief beperkt is. Houdt de opschaling proportioneel.  
Neem niet te snel de aap op de schouder als die bij de probleemeigenaar thuishoort. 

Laat je adviseren door ROT over schaarste, prioriteiten en de impact op ketenpartners 
Voorkom dat een beleidsteam het werk van een ROT overdoet, zoals het RBT dat tijdens de stroomstoring in 

de Bommelerwaard in de valkuil van de 'operationele zuigkracht' viel. Zie daarvoor de evaluatie (pag 146 ev). 

Extreem weer kan tot een personeelstekort leiden 
omdat mensen niet naar hun werk kunnen komen. Daardoor kan de continuïteit in bedrijven, ziekenhuizen, 
scholen et cetera onder druk komen te staan. 

Als het weeralarm wordt opgeheven betekent het niet dat de problemen over zijn 
De effecten van gladheid, stremmingen in het openbaar vervoer et cetera kunnen nog aanhouden.  
Het opheffen van het weeralarm schept wel de verwachting dat alles weer 'normaal' is.  
Dat is een punt om in de communicatie rekening mee te houden. 

Idem voor het moment dat de stroom weer terug is 
In Diemen was de stroomstoring zelf na een uur verholpen. Het duurde echter een aantal uren voordat alles 
weer ´normaal´ was, trams weer reden et cetera.  
Zie bijvoorbeeld het schema op pagina 13 van het rapport over de stroomstoring in Diemen. 

Bij ijzel kunnen spanningswisselingen ontstaan in het elektriciteitsnet 
Voor huishoudens betekent het dat lampen gaan flikkeren. Dat probleem is te overzien. Voor ziekenhuizen en 
andere sectoren is het lastiger. Daarom wordt daar al snel besloten om op noodstroom over te gaan, omdat 
noodstroom meer zekerheid biedt. 

Zorg ervoor dat externen in een crisisteam met mandaat spreken 
Dit is onder meer gebaseerd op een ervaring van Karel Loohuis, destijds burgemeester in Haaksbergen. Zie 
ook het interview met Loohuis op de website van het NGB. Hij stoorde zich eraan dat de contactpersoon in het 
crisisteam steeds akkoord moest halen bij het hoofdkantoor, wat de besluitvorming onoverzichtelijk en traag 
maakte. 

‘Een aantal uren daarvoor moet het bij Essent al duidelijk zijn geweest dat 18.00 uur niet haalbaar was. 
Mensen hielden daar rekening mee, gingen niet naar vrienden maar bleven thuis omdat de stroom elk 
moment weer terug kon komen. (...) Wat mij betreft waren er generatoren uit Timboektoe aangerukt.  
Het interesseerde me niet waar die dingen vandaan moesten komen, als ik ze maar kreeg. Aldus Karel 
Loohuis, oud-burgemeester Haaksbergen.  

Heb oog voor de positieve kanten van het opstarten van een crisisteam 
Het straalt uit dat de gemeente de overlast serieus neemt. Ook als er vooral operationeel veel moet worden 
geregeld, kan een crisisteam toch zijn functie hebben. Bijvoorbeeld omdat de crisisagenda structuur geeft 
voor het handelen. 

Deadlines komen en gaan 
In veel gevallen zijn eerste inschattingen te rooskleurig. Het maakt de communicatie ongeloofwaardig als het 
bericht dat de stroom er weer op zit steeds opnieuw wordt uitgesteld. 

Heb oog voor aflossing in crisisteams 

Teams zijn geneigd 'nog even door te trekken' omdat is toegezegd dat de stroom er al snel weer op zit. Als de 
deadline vervolgens weer een paar uur opschuift, raakt het crisisteam vermoeid. 

Hecht de crisis af  
met een (inloop)bijeenkomst en dank de bevolking voor saamhorigheid (noaberschap). 

Een vergoeding voor de overlast doet wonderen 
In Apeldoorn werd na een gasstoring 120 euro per gasloze dag uitgekeerd door Liander. Deze financiële 
vergoeding droeg bij aan goodwill in de wijk. Het bedrag gaf erkenning voor de overlast en stelde de 
bewoners in staat om bijvoorbeeld pizza’s te laten komen of een hamburger te gaan eten (zie daarover het 
hoofdstuk in Lessen uit crises en mini-crises 2014, pag 313 e.v.) 

http://www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/onderzoek-stroomstoring-noord-holland-door-inspectie-veiligheid-en-justitie-en-agentschap-telecom-afgerond.aspx?cp=131&cs=64513
http://www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/docs/20080917.pdf
http://file/C:/Users/Wouter/Desktop/stroomstoring-noord-holland-27-maart-2015_tcm131-642509.pdf
http://www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/interviews/Loohuis.pdf
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20151109-IFV-Lessen-uit-crises-en-mini-crises-2014.pdf#page=313


VERON Ruis- en stoorsignaal metingen bij PA3GON             Door Jan-Sander PA3GON 

Op 21 september kwamen Koos PAØKDF en Fred 
PAØMER met antennes, signaalgenerator en 

meetontvanger naar Woerden.  

Deze twee amateurs zijn lid van de VERON EMC-
EMF commissie. Zij zijn bezig met een 
meetcampagne om bij 50 amateurs in het hele 
land het ruis- en storingsniveau in kaart te 
brengen. Het doel van dit meetproject is het 

verzamelen van actuele praktijk gegevens over HF 
ruis- en stoorsignalen, t.o.v. de theoretische 
waarden.  

Ik wilde graag meedoen omdat er in mijn 
(stedelijke) omgeving zeer veel storing en dikke 

ruisnevels op HF zijn. Op de Dv/dRA had ik me 
hiervoor bij de stand van de EMC-EMF commissie 
opgegeven. 

Na het verkennen van de beste plek om de 

metingen uit te voeren werd het dakterras 
uitgekozen om de testopstelling te maken.  

Hier werden alle storingen van alle amateur HF 
banden en de 6 meter amateurband minutieus in 

kaart gebracht. Alle metingen namen bij elkaar 
zo’n vijf uur in beslag. 

Als laatste werd de scheiding (demping) gemeten 
tussen de 230V elektrische installatie en de HF 
rotary beam ontvangst antenne gemeten. 

Voor de HF banden werd er met twee verschillende loops gemeten, voor de 6 meter een dipool.  
De meetontvanger was van Rohde en Schwarz. Alle apparatuur was gekalibreerd. 

De test resultaten zullen samen met de resultaten van de andere 50 radioamateur locaties gebruikt worden 
als input voor wetenschappelijk onderzoek naar storing op de HF banden.  

Het was een leerzame en gezellige dag. 

De VERON EMC-EMF commissie 
De doelstelling van de EMC-EMF commissie is leden van de VERON bij te staan met het oplossen en ook het 

voorkomen van elektromagnetische storingen die bij het uitoefenen van deze amateurdienst kunnen 
optreden. Tevens kan zij adviseren over milieu- en gezondheidseffecten van elektromagnetische velden  
Op deze pagina is alle informatie te vinden hoe in contact te komen met deze commissie. 

Werkwijze C2000 LKF-B 2016 

Op 4 oktober 2016 nam de brandweer van Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) 
in samenwerking met de brandweer van Veiligheids regio Noord- en Oost 
Gelderland (VNOG) en Meldkamer Oost Nederland (MON) een nieuwe 
werkwijze C2000 in gebruik.  

 
Deze film geeft weer hoe de nieuwe werkwijze er in de praktijk uitziet. In de 
film worden het verbindingshuis, het gebruik porto- en mobilofoon, 

statustoetsen en noodprocedure behandeld. 

 

DARES R10 NHN heeft geoefend met het DRCC van R09/R25 M-NL 
                                                                                                                                  Door Gert PA1VW en Wim PA4WK 
Het scenario van de oefening  
Op vrijdag 30 november is er in geheel Noord Holland een grote stroomstoring veroorzaakt door het uitvallen 
van het hoogspanningsstation Oterleek.  

Gevolgen 
Deze storing is, door het niet voorhanden zijn van reserveonderdelen, langdurig.  
De vitale nutsbedrijven vallen door gebrek aan netspanning uit.  

GSM netwerken van diverse providers laten het afweten.  

Klik op de afbeelding om de video te starten 

Koos PAØKDF en Fred PAØMER Bezig met de metingen bij Jan-Sander PA3GON 

De Rohde en Schwarz meetontvanger hier afgestemd in de 10 meterband 

Klik op de afbeelding om de video te starten 

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/contact-met-de-emc-emf-commissie/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/contact-met-de-emc-emf-commissie/
https://www.youtube.com/watch?v=y5WC7D3kM9I


De rol van DARES 
Door de overheid worden op zondag 2 oktober diverse 
transporten met hulpgoederen over de weg naar de 
regio Alkmaar gestuurd met als eindbestemming 
Schagen.  

Door vermoede moeilijkheden tijdens deze transporten 
wordt DARES R10 door de VR NHN via de landelijke 
stichting DARES gealarmeerd met het verzoek twee van 
deze transporten, Alfa en Charlie, afkomstig uit de 
regio's Harlingen en Zaanstreek op te vangen en vanaf 
zondagmorgen 11.00 uur te begeleiden. 

Het centrale coördinatiepunt (Transportleiding) van 
deze actie wordt door de VR buiten het getroffen 
gebied, gevestigd in het DRCC van R09/R25 in 
Bunschoten.  

Het DRCC van R10 NHN wordt van Schoorl naar Hoorn 
verplaatst om de verbinding met Bunschoten zeker te 
stellen.  

Elk transport wordt, omdat dit voertuigen van defensie 

zijn, begeleid door meerdere voertuigen van de 
Koninklijke Marechaussee.  

Elk transport heeft een transportleider met een DARES 

post (Mobiel-Limmen of Mobiel-Den Helder), deze 
laatste houdt contact via zijn veldpost (Veldpost-
Limmen of Veldpost-Den Helder) met het DRCC van 
R10 NHN in Hoorn die de berichten doorgeeft aan de 
Transportleiding in Bunschoten.  

Frequentieplan  
Veldpost-Limmen: 432.650 MHz met DRCC R10 NHN in 

Hoorn  
Mobiel-Limmen: 432.650 MHz met Veldpost-Limmen  
Veldpost-Den Helder: 432.650 MHz met het DRCC R10 

NHN in Hoorn  
Mobiel-Den Helder: 432.650 MHz  

DRCC R10 NHN in Hoorn: 145.350 MHz met DRCC 
R09/R25 in Bunschoten. 
Om deze verbinding voldoende betrouwbaar te krijgen 
bleek het nodig VHF te verlaten en in Almere een VHF - 

UHF transponder te activeren. 
Tot twee maal toe moest er van frequentie gewisseld 

worden omdat de VHF frequentie van de transponder in gebruik was. 

Winlink  
DRCC R10 NHN in Hoorn PI9DS  
DRCC R09/25 in Bunschoten PI9DU  

Route van de beide transporten, Alfa Rood en Charley Blauw 

Uitzicht over het IJsselmeer vanaf DRCC PI9DS in Hoorn, ergens in de verte 
op een afstand van 50 Km moet het DRCC in Bunschoten liggen 

Het DRCC van DARES R10 NHN PI9DS was verplaatst naar Hoorn 

Schematische voorstelling van de spraak verbindingen 



Klanten  

Er zijn tijdens deze oefening 2 klanten.  
Mobiel-Limmen.  

Het mobile station wat mee rijd met het Alfa-transport.  
 
Mobiel-Den Helder.  
Het mobile station wat mee rijd met het Charlie-

transport. 

Ervaringen 
De ervaringen waren op de meeste punten positief, we 
kunnen terug kijken op een realistische, leerzame en 
leuke oefening. 

Naast de contacten met het publiek is ook nog een live 
interview geweest met de locale omroep. 
Behalve een demonstratie van wat DARES is en kan op 

de hulpverlenersdag was het natuurlijk ook een 
oefening waarin zoals in elke goede oefening ook weer 
een aantal leermomenten zaten. 

Leermomenten 
De directe verbinding op VHF bleek over een afstand 
van 50Km niet betrouwbaar genoeg, we hebben dit 
opgelost door in Almere een transponder te activeren. 
 
Hoewel het DRCC in Hoorn voor haar radio 

verbindingen zo aan de oever van het IJsselmeer op 
een prima locatie zat, bleek later dat men ook naast 
het helikopter veld zat wat er voor zorgde dat het 
tegenstation soms niet te verstaan was.  
Ook dit werd opgelost, namelijk door het bericht via  
Winlink te versturen. 

Nu de NVIS propagatie steeds problematischer aan het worden is, doordat we in het dal van de 11 jaarlijkse 
cyclus zitten lijkt ons dat in dit soort situaties, bij afstanden van 50Km. en meer een tijdelijke op een 
strategische locatie geplaatste UHF repeater goede diensten kan bewijzen. 
 

Onderzoekt naar frequentiegebruik bij drones  

De afgelopen jaren is het gebruik van drones sterk toegenomen. Op dit moment zijn er ongeveer 150.000 
kleine drones in Nederland. 

Met de toename van het aantal drones neemt de kans op verstoringen in het vergunningsvrije spectrum toe. 
Uit onderzoek dat in opdracht van Agentschap Telecom is uitgevoerd, blijkt dat de afstandsbediening van een 
drone reguliere Wifi-verbindingen kan verstoren.  De Wifi data-throughput kan met 70 procent afnemen. 

Onderzoek 
In het onderzoek is gekeken naar de mogelijke risico’s van het gebruik van drones in het vergunningsvrije 

spectrum. Drones met een gewicht tot maximaal vier kilo, voor zowel professioneel als recreatief gebruik zijn 
in het onderzoek meegenomen. De uitkomsten van het onderzoek maken inzichtelijk in welke mate er risico is 
van interferentie tussen drones en andere gebruikers in de vergunningsvrije band. 

De afstandsbediening van drones zorgen voor verstoring 

Uit het onderzoek blijkt dat de afstandsbediening van een drone reguliere Wifi-verbindingen kan verstoren. 
Andersom hebben deze afstandsbedieningen geen last van Wifi-verbindingen. (Daar is de redacteur van de 
PI4RAZ website het niet mee eens. Hij is al 3x uit de lucht gevallen in de nabijheid van een flat met veel WiFi. 

Bovendien zorgt de enorme toename van WiFi devices en accesspoints in dichtbevolkte gebieden mijns inziens 
voor veel grotere problemen –redactie PI4RAZ website). De verwachting is dat de impact van deze 
verstoringen beperkt zal zijn. Over het algemeen is er een grote afstand tussen een afstandsbediening en een 
WiFi-verbinding. 

Internationaal overleg 
Het agentschap zal de uitkomsten van dit onderzoek in internationaal overleg (WG-SE) delen. In de komende 
periode wordt gekeken waarom afstandsbedieningen van drones die voldeden aan de nieuwe ETSI-standaard 
(ETSI 300 328-v1.8.1) meer storing veroorzaakten dan de afstandsbedieningen die aan de eerdere ETSI-

standaard voldeden. Bron: Website PI4RAZ 

Het DRCC in Bunschoten neemt de berichten van het DRCC in Hoorn op 

Met het helikopter veld naast je kun je op sommige momenten je 
tegenstation echt niet meer verstaan 

http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4636&Itemid=43


 
Radiozendamateurs NVRA vieren 30 jarig bestaan… 
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober houden radiozendamateurs van de Nederlandse Vereniging Radio 
Amateurs (NVRA) ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan Open Dagen.  

Tijdens deze dagen is er een doorlopende tentoonstelling van door leden zelf gebouwde apparatuur over de 

afgelopen twee jaar.  

De NVRA beschikt over de hoogste antennes van heel Noord-Holland. Deze staan op de hoogste verdieping 
van de communicatietoren in de Waarderpolder op 120 meter hoogte.  

Hier staan ook een drietal op afstand bestuurbare stations welke radio- en televisie-verbindingen relayeren. 
In geval van calamiteiten en stroomuitval kunnen deze zenders ook op noodstroom overschakelen waardoor 

de radiozendamateurs van de NVRA altijd in staat blijven om verbindingen tot stand te brengen wanneer de 
communicatie van de hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie maar ook het mobiele 
telefoonverkeer (GSM) en het Internet het zouden laten afweten. Radiozendamateurs in Nederland deden dat 
al eens eerder tijdens de watersnoodramp in 1953. 

Voor geïnteresseerden is er informatiemateriaal beschikbaar hoe men radiozendamateur kan worden.  
Bij voldoende belangstelling zullen cursusavonden worden georganiseerd. 

Tijdens dit weekend zullen er wereldomvattende verbindingen worden gedemonstreerd op praktisch alle 

amateurbanden variërend van de korte golf tot de zeer hoge frequenties.  

Verder worden er demonstraties gegeven 
betreffende:  

- meet- en regeltechniek aan onze vernieuwde 
meettafel;  
- noodcommunicatie (portofoons en relaiszenders 

maar ook draadloos e-mailen);  
- oude legervoertuigen uitgerust met oorspronkelijke 

surplus zendapparatuur; 
- op afstand bestuurbare modelboten. 
 
In verband met het 30-jarig bestaan van de NVRA 
wordt door het Agentschap Telecom aan het 
verenigingsstation PI4HLM de bijzondere roepnamen 
PH30NVRA en PH30HLM verleend. Door met een van 

deze stations verbinding te maken kunnen punten 
worden verdiend voor een speciaal award, een soort 

diploma. Het verenigingsstation zal een jaar lang 
onder deze roepnamen uitkomen.  
Het NVRA-gebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te 
Haarlem (Waarderpolder) is op beide dagen geopend 
vanaf 10.30 uur. De dagen zullen eindigen om 17.00 

uur.   

De NVRA is sponsor van de Stichting Dutch Amateur 
Radio Emergency Service (DARES) en brengt dit tot 
uiting door de DARES Regio 12 Kennemerland te 

faciliteren.  

Tijdens deze Open Dagen is DARES Regio 12 
vertegenwoordigd met Point-to-Point verbindingen via 
PI2HLM en met emailverbindingen (Winlink) via 
PI6HLM.

De tentoonstellingstafel in het NVRA gebouw aan de Jan van Krimpenweg 
15 Haarlem op het industrie terrein in de Waarderpolder 

 

Jos Disselhorst PA3ACJ achter het uitgebreide meetinstrumentarium in van 
de NVRA aan de onlangs verlengde meettafel 

 



 
De NVRA zendamateurs maken deel uit van de landelijke stichting DARES wat staat voor Dutch Amateur Radio 
Emergency Service, zoiets als het Rode Kruis en de Reddingsbrigade maar dan op radiogebied. 
Voor meer informatie over de stichting DARES kijkt u op: www.dares.nl  

De antennes van de NVRA staan onder meer  op de communicatie toren 
in de Waarderpolder en zijn daarmee de hoogste in heel Noord-Holland 
maar  er staan natuurlijk ook antennes op het gebouw van de NVRA 
zelf, waarvan de midden mast onlangs helemaal vernieuwd is.  

 

De antennes van de NVRA op de bovenste verdieping van de communicatie 
toren in de Waarderpolder zijn er ook voor noodcommunicatie tijdens 
rampen en calamiteiten bij grootschalige uitval van overheidsnetwerken.  

 

De zendapparatuur van zendamateurs die noodcommunicatie verzorgen 
zit in snel transporteerbare koffers 

http://www.dares.nl/


 

Eerstvolgende bijeenkomst 
Ook in oktober is er weer een bijeenkomst van 
DARES R25 en R09. Deze bijeenkomst zal zoals 

gebruikelijk gehouden worden op ons DRCC Haarbrug 
10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.  
De datum zal zijn op zaterdag 22 oktober van 10.30 
tot ongeveer 14.00 uur of zo lang we willen. 
 
Jan van Essen PH7S zal ons ter informatie en 
voorbereiding op een komende oefening waarbij wij 

samen gaan werken met de begeleiders van 
reddingshonden een lezing houden over de 
reddingshonden brigade. 

We rekenen op je komst, dus ben je verhinderd, 

laat ons dat dan even weten. 

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 wim.pa4wk@gmail.com  
De volgende nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland zal op of rond 01 november verschijnen. 

 

 

De ‘’Willy” van Hans Ravenzwaaij compleet uitgerust met de 19-set. Dit 
voertuig is ook gebruikt in de film Zwartboek.  

 

Demonstratie van militaire voertuigen uitgerust met (surplus) 
radiozendapparatuur. 

 

Victor de Lang (niet afgebeeld) demonstreert zijn op afstand bestuurbare 
modelboten 

DARES R12 Kennemerland heeft altijd 30 portofoons paraat welke via de 
70cm repeater PI2HLM een zeer groot bereik hebben, namelijk heel Noord-
Holland en een groot deel van Zuid-Holland en Midden-Nederland 

Oud-burgemeester Pieter Heiliegers van Spaarnwoude-Haarlemmerliede 
opende in 2014 het DARES Regionaal Communicatie Centrum (DRCC) 
eveneens gevestigd in het gebouw van de radiozendamateurs van de NVRA.   
Heiliegers is groot voorstander van DARES omdat ook hij vindt dat het niet 
vanzelfsprekend is dat overheidsnetwerken, GSM en Internet altijd 
voorhanden zullen zijn tijdens omvangrijke calamiteiten en rampensituaties. 

 

 

mailto:wim.pa4wk@gmail.com

