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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting DARES en verschijnt op of rond de 1e en 15e van 
elke maand, kopij dient uiterlijk drie dagen voor de verschijningsdatum in het bezit van de 
redactie zijn. Uitgaven van de oude regionale nieuwsbrieven zijn hier te vinden. 
De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door alle deelnemers van DARES.  
 
Deze nieuwsbrief regelmatig ontvangen? 

Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand 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. 
 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel onze nieuwsbrief te ontvangen? Dat kan door een mail te 
sturen naar de redactie met in de onderwerpregel “verzendlijst DARES nieuwsbrief” u zult dan onze 

nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen. 

Reacties en kopij 
Reacties op, en bijdragen aan deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs via wim.pa4wk@gmail.com  

De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren.  

Oude regionale nieuwsbrief nu landelijke nieuwsbrief 
Dit nummer is de eerste van de hopelijk vele landelijke nieuwsbrieven die zullen verschijnen. 
Op de RC bijeenkomst (halfjaarlijks overleg tussen RC’s en bestuur) van 12 november 2016 is besloten dat de 
oude regionale nieuwsbrief van DARES M-NL. een landelijke nieuwsbrief zal worden waarin meer dan tot nu 
toe ook bijdragen van het bestuur en van andere regio’s te vinden zullen zijn. 

De redactie hoopt natuurlijk regelmatig een bijdrage te ontvangen van RC’s, deelnemers en het bestuur. 
Kom je iets tegen wat je geschikt lijkt voor publicatie? dan ontvang ik dat, incl. bronvermelding graag van je. 
Ben je niet zo’n schrijver? Helemaal niet erg, ik neem contact met je op en samen maken we er wat leuks van 

 

Landelijke oefening 
Ook in 2017 zal er een grote landelijke oefening gehouden worden, meer info volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

Regio 25 en 09 DARES Midden Nederland 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Dinsdag 24 januari van 20.00 – 22.30 uur is er weer 
een bijeenkomst van R25 en R09.  
Deze zal zoals gebruikelijk gehouden worden op ons 
DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg 

 
Je ziet in het overzicht hiernaast dat we de oneven 
maanden op dinsdagavond bij elkaar komen en in de 
even maanden op zaterdag. 

 
Weet iedereen het rode kastje voor de vrijwillige bijdrage nog te vinden? Geef gul, dan kunnen we naast dat 
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we de lamp en de kachel kunnen laten branden ook nog koffie kopen, die wij je vervolgens gratis aanbieden.  
We rekenen op je komst, dus ben je verhinderd, laat het ons dan even weten. 
 
Kort verslag van de bijeenkomst van december 

De bijeenkomst van 17 december werd erg goed bezocht, daar zijn we als (Plv.)RC’s natuurlijk erg blij mee. 
We hebben geoefend met het berichten formulier, een aantal regionale zaken werden besproken, Naar 

aanleiding van de oproep wie van onze deelnemers in aanmerking zou komen om eens extra in het zonnetje 
zijn van de genomineerden drie deelnemers gelijk geëindigd, de eer viel te beurt aan Kees PAØVDB, Dennis 
PC3D en Jan PA3CJP, alle drie omdat zij zich ieder op hun eigen wijze positief geprofileerd hebben. Ook uw 
redacteur viel in de prijzen ik mocht een lekkere fles wijn in ontvangst nemen voor de jaren dat ik de 
regionale nieuwsbrief verzorgd heb. Drie deelnemers hebben aangeboden een oefening in februari voor te 
bereiden en Gerard PDØJEW had gezorgd voor wat lekkers bij de koffie. Al met al een geslaagde bijeenkomst. 

 
 

 
In deze agenda worden uitsluitend evenementen opgenomen die in meer of mindere mate iets met 

DARES te maken hebben, of waarvan we denken dat ze voor DARES deelnemers interessant 
kunnen 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 
 
14 januari 2017 
Heelweg microwave meeting Westerdorp  

Op zaterdag 14 januari zal in Kulturhus “De vos” weer de jaarlijkse microwave meeting gehouden worden. 
Tijdens deze bijeenkomst is er volop gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat een 
SHF enthousiasteling bezig houd, en natuurlijk is er ook weer ruim de gelegenheid om met professionele meet 

apparatuur metingen te (laten) doen op frequenties waar maar weinig mensen meetapparatuur voor hebben.  
Het adres is Halseweg 2 7054 BH Westerdorp. Voor meer informatie klik je hier 
 
21 januari 2017 

Radiobeurs Apeldoorn  
Op zaterdag 21 januari 2017 wordt voor de 21e keer de Radiobeurs georganiseerd voor radio zend- en 
luisteramateurs, niet te verwarren met de dag van de radio amateur die in november in Apeldoorn 
georganiseerd word. De beurs is open vanaf 09.30 uur, adres, Dok-Zuid, 1e Wormenseweg 460, te Apeldoorn.  
Deze locatie is bij velen bekend onder de oude naam “De Kayersheerdt” en is voorzien van een groot 
parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden. 

 
 

AGENDA 

 

 

Ik mocht uit handen van Jan PA7O een lekkere fles 
wijn in ontvangst nemen voor het laten verschijnen 
van vele regionale nieuwsbrieven. 

Dennis PC3D was één van de drie deelnemers die in het zonnetje gezet werden, en mocht uit handen 
van de RC van R25 Gerard PDØJEW de oorkonde in ontvangst nemen. Van de andere twee 
deelnemers was Jan PA3CJP helaas ziek en het certificaat van Kees PAØVDB was nog niet klaar. 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
http://pamicrowaves.nl/website/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


11 maart 2017 
Radio vlooienmarkt Rosmalen 
Op zaterdag 11 maart zal VERON afdeling Den Bosch de voor de 42e keer de Landelijke Radiovlooienmarkt in 
Rosmalen organiseren. Met bijna 5.000 bezoekers en ruim 300 standhouders is dit de grootste markt voor 

zendamateurs in Nederland (en België). Vorig jaar kwamen de standhouders uit 10 verschillende landen naar 
Rosmalen toe. Voor meer informatie klik je hier Regio 25 en 09 zullen ook met een verkoop stand aanwezig 

zijn. 
 
22 april 2017 
CW examen in België 
Na het succes van 2016 (20 deelnemers waarvan, 12 uit ON en 8 uit PA), organiseert UBA-DST (Diest) op 
zaterdag 22 april 2017 voor de tweede maal de officiële BIPT morseproef. In overeenstemming met het 

besluit van de Raad Van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de 
examinatoren erkend door het BIPT. Het slagen voor deze proef levert een BIPT certificaat op dat erkend is in 
alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen. Ga hier naar de website van de UBA 
 
20 t/m 28 mei 2017 VRZA  
Radiokampweek ”de Jutberg” 
In de week van 20 t/m 28 mei 2017 zal alweer de 54e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op 

Vakantiedorp de Jutberg. Een evenement waar menig radioamateur naar uit kijkt. Een week lang plezier met 
familie en radiovrienden. Zoals elk jaar zal de week weer rijkelijk gevuld zijn met vossenjachten en andere 

activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezing, radiomarkt op Hemelvaartdag 25 mei en ga zo maar door. 
Achter de schermen zijn alweer vele mensen bezig met het samenstellen van een uitnodigend programma.  
Van 1 januari t/m 31 januari 2017 zal op www.radiokampweek.nl een digitaal formulier ingevuld kunnen 
worden. De aanvragen die hierop binnenkomen, zullen dan op volgorde van binnenkomst worden ingedeeld. 
 

02 t/m 05 juni 2017 
VERON Pinksterkamp 
Het kampeerterrein van De Paasheuvel is tijdens het 52e VPK zonder reserveren voor iedereen 
beschikbaar vanaf vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2017. 
De tarieven van het kamperen zijn €8,= p.p.p.n. Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis en kinderen 
tussen 3-15 jaar betalen €4,= per kind/per nacht. Tarieven zijn exclusief €0,80 toeristenbelasting. 

Let op, de aankondiging hierboven is gebaseerd op de situatie in 2016 en is nog onder voorbehoud omdat er 
nog geen actuele gegevens beschikbaar zijn. Volg het actuele nieuws op: http://veronpinksterkamp.nl/  
 

 
 
Online bladen is één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief geworden, als je nog bladen 

kent die voor plaatsing in deze rubriek in aanmerking komen, laat het ons dan weten. 
 
CQ-PA  
Het december nummer van het maandblad van de VRZA staat weer online klik hier voor de download met dit 
keer onder andere aandacht voor: 

 Rosmalen 11 maart 2017 

 Foute examen vragen door PA9JOO/P 

 Hoera 70 MHz erbij 

 94e Amateur overleg 

 Digital Radio DAB+ 
 
DKARS magazine 

De 37 pagina’s dikke december uitgave kun je hier downloaden, hierin ondermeer aandacht voor: 

 Over de ‘Hamspirit’ van de VERON secretaris 

 Nieuwe DKARS bestuurders gezocht 

 Doe mee met de DKARS radio amateur panel vraag 

 Mijn ervaringen met de RTL-SDR Stick 

 Een nieuwe ATV repeater in het Westland 
 
RAZzies 

De RAZzies, het schitterende blad van de Zoetermeerse radioamateurs van de maand januari is uit!  
Klik hier voor het januari nummer, en hier voor eerdere uitgaven. Deze maand in RAZzies: 

 Woord van de voorzitter 
 Onweerdetector (B) 
 Opa Vonk: Osillatoren 
 De Butcher 

 Afdelingsnieuws 
 
 

ONLINE BLADEN 

 

 

http://radiovlooienmarkt.nl/
http://www.uba.be/nl/actueel/flash/2de-offici-le-cw-proef-uba-dst
https://www.hamnieuws.nl/events/radiomarkt-de-jutberg/
http://www.radiokampweek.nl/
http://veronpinksterkamp.nl/
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2016-12.pdf
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201612.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201701.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://www.vrza.nl/


CQ-DATV 
Het november nummer staat in maar liefst vier verschillende 
bestandsformaten voor je klaar om te lezen.Klik hier voor het januari 
nummer en hier voor eerdere uitgaven. Deze maand aandacht voor: 

 DATV News 

 Editorial 

 vMix Video Mixer for DATV 

 More Efficient Mobile Encodes for Netflix Downloads 

 From TV-AMATEUR 183 

 Analogue 8x1 Video and Audio Switcher-Part 3 

 ATV-Express Project - November update report 

 Trevor’s Christmas 

 Information 

 Coming up 

  

 
 
Ook Online video’s is één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief geworden, we vermelden 

You-Tube kanalen waarop op regelmatige basis nieuwe afleveringen geplaatst worden. 
Maar ook eigen opnames van jouw evenement, velddag, experiment of DARES oefening of wat dan 

ook plaatsen we graag. 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer 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. 

 
Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation hebben ze ook weer hun best 
gedaan om een aantal boeiende afleveringen samen te stellen. 
Kom hier regelmatig terug want elke week word er een nieuwe aflevering aan je 

aangeboden. 
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 gewijd aan amateurradio vanaf de lancering van TX Factor in 2014 
zijn de afleveringen 200.000 keer bekeken. De presentatoren onderzoeken alles 
wat met amateurradio te maken heeft. Klik hier en ontdek wat TX Factor jou te 
bieden heeft. Voor de meest recente video van 5 november klik je hier. 

 
 
 

In deze rubriek vind je nieuws en ontwikkelingen betreffende het radio spectrum.  
Niet alleen veranderingen betreffende onze amateur banden maar ook veranderingen op andere 
banden kunnen voor amateurs (grote) gevolgen hebben. 
 

EU maakt weg vrij voor gebruik 700 MHz-band voor mobiel breedband 
De Europese Commissie, Raad van Europa en het Europees Parlement zijn tot overeenstemming 
gekomen over het gebruik van de 700 MHz band voor mobiel breedband. Duidelijke afspraken zijn 
gemaakt zodat deze frequentieband binnen afzienbare tijd gebruikt kan gaan worden om 
bestaande- en nieuwe mobiele netwerken sneller te maken en meer capaciteit te geven. 
 

Behoefte verdubbeld per jaar  
Het mobiele dataverkeer verdubbelt in alle lidstaten van de Europese Unie bijna ieder jaar. Om deze groei ook 
in de toekomst te kunnen faciliteren, moet er steeds meer ruimte komen voor mobiele netwerken om uit te 

HET RADIO SPECTRUM 

ONLINE VIDEO’S 

 

http://cq-datv.mobi/43.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
http://www.txfactor.co.uk/current-show.html
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668


breiden. Ook met het oog op de ontwikkeling van 5G moet steeds meer frequentiespectrum gereserveerd 
gaan worden voor (toekomstige) mobiele breedbandnetwerken. 
De Europese Commissie, de Raad van Europa en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over 
het vrijmaken van de 700 MHz band in heel Europa voor mobiele breedbandnetwerken. In diverse landen, 

waaronder Nederland, is deze frequentieband nog in gebruik voor onder andere digitale televisie en voor 
draadloze microfoons. 

Besloten is dat lidstaten van de Europese Unie voor 30 juni 2018 plannen moeten presenteren om de 700 MHz 
band vrij te maken voor mobiele breedbandnetwerken. Uiterlijk twee jaar later, op 30 juni 2020, moeten 
Europese lidstaten de frequenties in de 700 MHz band toegewezen hebben aan één of meerdere 
telecombedrijven. Wel is er een uitzonderingsclausule toegevoegd die onder specifieke omstandigheden de 
ruimte geeft om de uitgifte van frequenties in de 700 MHz band tot 30 juni 2022 uit te stellen. 
 

Misvatting over 5G 
Door veel partijen wordt de uitgifte en het gebruik van de 700 MHz band gezien als een opstap naar 5G. In de 
praktijk is de 700 MHz band net als alle andere frequentiebanden die in gebruik zijn voor mobiele 
communicatie 'technologie neutraal'. Het ligt derhalve voor de hand dat telecombedrijven de 700 MHz band in 
eerste instantie in zullen zetten voor de uitbreiding van de capaciteit en snelheid van huidige 4G netwerken en 
in de toekomst het frequentiespectrum gaan gebruiken voor 5G netwerken. 
 

Laagste frequentieband voor mobiele communicatie tot nu toe 
Op dit moment is de 800 MHz band, die gebruikt wordt door KPN, Vodafone en Tele2, de laagste 4G 

frequentieband voor mobiele netwerken. Telecomproviders maken graag gebruik van lage frequentiebanden 
aangezien lagere frequenties een betere dekking realiseren en ook in gebouwen beter doordringen. De 700 
MHz band biedt in dit opzicht een grote uitkomst voor telecomproviders. 
 
Noord Europa loopt voorop 

Frankrijk, Duitsland en Finland lopen al voorop met de ingebruikname van de 700 MHz band. Daar zijn de 
frequenties al in een veiling verdeeld onder telecomproviders. In Zweden, Denemarken, Nederland en Groot 
Brittannië liggen al plannen op tafel om de 700 MHz band te gaan gebruiken.  
In Nederland zal de 700 MHz band waarschijnlijk in 2019 geveild gaan worden op een nieuwe grote 
frequentieveiling. Bron: GSM/ helpdek 
 
Duitsland en Ierland krijgen 5 MHz allocatie  
Zo rond het eind van het jaar lijken de toewijzingen voor de 60 meterband allemaal los te komen. 

De Duitsers mogen sinds 20 december gebruik maken van de 60-meter band. Toezichthouder 
Bundesnetzagentur heeft dat laten weten in een mededeling. Maar ook in Ierland, mogen de 
amateurs met onmiddellijke ingang van gebruik maken van de 60 meterband. 
  

De Duitse amateurs mogen sinds 20 december gebruik maken van de 60-meter band. 
Toezichthouder Bundesnetzagentur heeft dat laten weten in een mededeling.  
Er mag uitgezonden worden tussen 5351,5 en 5366,5 kHz met maximaal 15 Watt EIRP, 

zoals tijdens de WRC-15 conferentie wereldwijd is afgesproken. Er geldt daarbij een 
maximale bandbreedte van 2700 Hz, waardoor SSB ook mogelijk is. Bron: Hamnieuws.nl 

 
In Ierland heeft de ComReg (Commission for Communications Regulation) vandaag, 25 
december een uitbreiding van het amateurreglement gepubliceerd.  
De belangrijkste wijziging is dat met onmiddellijke ingang de WRC-15 band van 5351.5 tot 

5366.5 kHz vrijgegeven is op secundaire basis. Er is geen aanvraag of vergoeding nodig 
voor dit segment. Het vermogen is 15 Watt PEP (12dBW) gemeten aan de uitgang van de 

zender of lineair. (Hee... Was dat geen EIRP? Dus inclusief antenneversterking? -red.)  
 

Het WRC-15 besluit was voor 15 Watt EIRP en 
dit zal besproken worden met ComReg.  
De vereniging adviseert het gebruik van USB 

voor voice zoals gebruikelijk in deze band en ook 

gebruikt door de primaire gebruiker en adviseert 
tevens gebruik van het IARU bandplan. 
 

Deze toewijzing is niet van invloed op de in Ierland bestaande kanalen met als centerfrequentie 5280, 5300, 
5332, 5348, 5400 en 5405 kHz. Speciale toestemming is nog steeds noodzakelijk voor deze kanalen tegen 
een jaarlijkse vergoeding van €30.= Laten we hopen op meer activiteit op 5 MHz om zo onze wens voor een 

bredere toewijzing in de toekomst kracht bij te zetten. Bron: Website PI4RAZ 
 
dBd, dBi, EIRP, ERP 
Hoe zit dat eigenlijk met dB’s en Watt, hoeveel is eigenlijk 15Watt EIRP 
Dat wilde ik ook wel eens weten dus ben ik op zoek gegaan naar een handige on-line calculator. 
Er is genoeg te vinden, maar deze leek me wel handig. Succes er mee. 

 

IARU bandplan voor de 60 meterband zoals geadviseerd wordt om te gebruiken 

http://www.gsmhelpdesk.nl/helpdesk/132/4g-frequentiebanden-lte-frequentiebanden
http://www.gsmhelpdesk.nl/helpdesk/132/4g-frequentiebanden-lte-frequentiebanden
http://www.gsmhelpdesk.nl/nieuws/13684/eu-maakt-weg-vrij-voor-gebruik-700-mhz-band-voor-mobiel-breedband
https://www.hamnieuws.nl/duitsland-krijgt-5-mhz-allocatie/
http://www.iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4708&Itemid=43
http://www.satcomresources.com/ERP-EIRP-Converter


 

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. 

 
D-star relais PI1HWB verliest locatie  
De D-star repeater PI1HWB uit Breda verliest zijn opstelpunt, dat is te lezen op zendamateur.com.  
Het relais stond opgesteld op een voormalig ziekenhuis. Nu de gemeente dat pand verkocht heeft moesten 
ook alle antennes van het dak verwijderd worden, waar onder ook die van de zendamateurs.  
Gisteren is de repeater en antenne ontmanteld. 

PI1HWB was een van de eerste D-star repeaters in Nederland en sinds 2005 actief.  
Voor het einde van het jaar zal de repeater terug komen. Hans (PAØHWB) heeft aangeboden deze bij hem op 
te stellen, al zal het bereik hiermee beduidend minder zijn, de antenne hoogte gaat dan van 40m. naar 18m. 
Bron: Hamnieuws.nl 

Storing PI2NOS ontvanger UK opgelost 
Enkele weken geleden was op https://www.hobbyscoop.nl/een bericht te lezen over de nieuwe 
ontvanger voor PI2NOS die speciaal bestemd is voor verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk.  
Kort na de installatie bleek dat deze nieuwe ontvanger veel last ondervond van een storing op de 
ingang waardoor de bruikbaarheid beperkt was.  

Martijn, PD2NLX en Mischa, PA1OKZ gingen vrijdag 23 december op onderzoek uit… 

De ontvanger is opgesteld in 
Breskens met een grote corner-
reflector antenne richting het 
westen, direct onder de al 

aanwezige rondstraler voor PI3GOE, 
PI3UTR en PI2NOS. Er moest 
aanzienlijk signaal gemaakt worden 
om een enigszins redelijke 
ontvangst te hebben op deze input 
die werkt op 438.625MHz. De 
oorzaak bleek te vinden in de 

aanwezigheid van een sterk 

stoorsignaal die zich manifesteert als 
‘breedbandig pulserend’ in het 

frequentiebereik van grofweg 420 tot 450MHz. De verstoring viel door de 
aan/uit ratio niet onmiddellijk enorm op. Dit maakte de ingang voor de 

potentieel zwakkere signalen uit Engeland echter onbruikbaar. 

Ter plaatse is daarom een onderzoek gedaan. In eerste instantie werd een 
normale ontvanger gebruikt om een beter beeld te krijgen van de aard van 
de storing. Zelfs het sterke signaal dat de PI2NOS zender in Goes genereert 

werd gemarkeerd door het pulserende geratel. Een smalband ontvanger is in 
dat geval niet de meest geschikte oplossing om een peiling te doen en dus 
werd omgeschakeld naar een handheld spectrum analyzer waarmee het 
allemaal een stuk inzichtelijker werd. Om te kunnen peilen werd gebruik gemaakt van een UHF loop antenne 
waarmee zowel op maximum als minimum gepeild kan worden, dat is handig op het moment dat sterke 
signalen met veel reflecties gemeten moeten worden. 

Het werd al vlot duidelijk uit welke richting de verstoring kwam. 
Aanvankelijk was de gedachte dat deze ergens in de silo gevonden 
moest worden waar de ontvangers geplaatst zijn maar de storing 
kwam duidelijk uit het westen, precies daar waar de antenne naar toe 
gericht staat. Met een antennegain van ruim 10dBd is het geen 

wonder dat er problemen zijn. De storing werd binnen een minuut of 
tien gelokaliseerd aan boord van een vissersschip wat de naam 
Cornelia draagt. Hier bleek niemand aan boord te zijn en dus de 
stoute schoenen aangetrokken en aan boord geklommen om de 
stoorbron nauwkeurig te bepalen. 

Doordat de storing continue aanwezig was bleek het niet erg moeilijk 
om de ‘dader’ te vinden. Deze bevond zich op de brug van het schip 
en vanaf de buitenkant gemeten bestond het vermoeden dat het ging 
om een faxapparaat die, door het raam gezien, precies “uitzicht” had 

op onze antenne. Het was tijd geworden om de eigenaar te gaan achterhalen. Gelukkig was Google de peilers 
goed gezind en kon al snel telefooncontact gezocht worden met het zeevisserijbedrijf met dezelfde naam als 
het schip. De eigenaar was ietwat verwonderd door het telefoontje maar bleek zeer meewerkend en stond 

REPEATER NIEUWS 

Sterk breedbandig pulserend stoorsignaal 

De 10dBd corner-reflector ontvangst 
antenne in Breskens 

De storing werd gelokaliseerd aan boord van een 
vissersschip wat de naam Cornelia draagt. 
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binnen tien minuten naast het schip om behulpzaam te zijn. Een korte uitleg was daarbij voldoende om te 
overtuigen dat de storing het gevolg was van een defect apparaat. Bij het betreden van de brug werd de bron 
al snel bevestigd, het faxapparaat dus. De eigenaar meldde dat de fax in feite niet meer in gebruik was en dat 
deze al langere tijd kuren vertoonde. Hij was daarmee meer dan bereid om de stekker er uit te trekken, de 

storing was daarmee inderdaad verdwenen. 

Na het elimineren van de storing blijkt de ontvanger een uitstekende performance te bieden en met zelfs een 
zeer klein signaal goed verstaanbaar te zijn. We horen dat er spoedig openingen zijn voor leuke QSO’s met 
onze Engelse radiovrienden. Bron, meer foto’s en Engelse vertaling: hobbyscoop.nl 

Hobbyscoop jaaroverzicht 2016 
Traditiegetrouw verschijnt tijdens kerst het Hobbyscoop jaaroverzicht 
waarin de Stichting Scoop Hobbyfonds een overzicht geeft van de 
belangrijkste gebeurtenissen in dat jaar. 
 

2016 was opnieuw een jaar volop activiteiten en technische hoogstandjes. Gelukkig mogen we stellen dat de 

Stichting Scoop Hobbyfonds dit jaar weer heel veel voor elkaar heeft weten te krijgen voor de Nederlandse 
radiozendamateur, faciliteiten waar ook DARES indien noodzakelijk gebruik van kan maken. Klik hier voor het 
complete jaaroverzicht. Je begrijpt dat dit alles naast heel veel tijd en moeite ook veel geld kost, laat merken 
dat je het werk waardeert en doneer hier 

Klik dan hier om de stichting financieel te steunen.  

Zoals de naam van deze rubriek al aangeeft zullen we hier aandacht besteden aan nieuwe 
ontwikkelingen in de techniek, dit kan heel breed zijn als het maar te maken heeft met EM-COMM 
(DARES) of amateurradio in het algemeen. 

Defensie VS werkt aan draadloos signaal voor onder water                 Artikel aangeleverd door Gert PA1VW 
DARPA, de onderzoekstak van het Amerikaanse leger, werkt 
aan een draadloos signaal dat in tunnels, grotten en onder 
water te gebruiken is. Omdat reguliere draadloze signalen 
met een hoge frequentie onder water en onder de grond niet 
doordringen, werkt DARPA aan een antenne die zeer lage 

frequenties kan uitzenden en ontvangen. 

Zeer lage frequenties 
Die 'A Mechanically Based Antenna' (AMEBA) kan op de ultra lage 
frequentie van 1Hz to 3kHz en de zeer lage frequentie van 3kHz to 

30kHz uitzenden. Zulke signalen kunnen materialen als water en 

steen penetreren, waar reguliere mobiele signalen dat niet kunnen. 

Bewegende antenne 
Data met een hoge bandbreedte kan met de techniek niet worden verzonden, maar het uitwisselen van 
berichten op plekken waar dat nu niet kan wordt dankzij de techniek volgens DARPA wel mogelijk. Anders dan 

bij reguliere antennes moet de AMEBA-antenne fysieke bewegende onderdelen hebben om een signaal te 
maken. 

Om de technologie draagbaar en daarmee interessant te maken, moet DARPA wel een krachtige 
elektromagneet in een relatief kleine ruimte kunnen stoppen, en het stroomverbruik van zo’n magneet sterk 

terugbrengen. Daarvoor moeten nieuwe chemische materialen en ontwerpen worden gemaakt, mede om de 
magneet te laten bewegen en zo het signaal op te wekken. 

Gigantische installaties 
Tijdens de Koude Oorlog is ook geëxperimenteerd met het verzenden van data via zeer lage frequenties, om 
opdrachten door te geven aan ondergedoken onderzeeërs. Toen was voor het verzenden van een klein beetje 

data echter nog een installatie van 8 vierkante kilometer met 26 antennes met hoogtes tot 300 meter nodig. 

DARPA gaat op 6 januari met wetenschappers en bedrijven rond de tafel zitten om te kijken hoe de plannen 
het beste ontwikkeld kunnen worden. In eerste instantie is de technologie bedoeld om militairen een 
communicatiemiddel te geven dat op land, in het water en onder de grond werkt. 

Vaak komen technieken van DARPA op langere termijn ook beschikbaar voor het grotere publiek.  
Zo stond DARPA aan de wieg van het internet en GPS. Bron: Nu.nl 

 

Hier kom je dingen tegen die leuk of nuttig zijn om te plaatsen maar niet in één van de andere 
rubrieken thuis horen. 

NIEUWE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 

Het toepassen van deze nieuwe techniek moet radio 
verbindingen met mensen onderwater en onder de 
grond mogelijk maken 

LEUKE, MINDER LEUKE EN OPMERKELIJKE VERHALEN 
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Niet zulke frisse praktijken van Ham Radio Deluxe  
In het Engelse blad The Register duikt een verhaal op van een amateur waarvan zijn Ham Radio 
Deluxe licentie werd ingetrokken.  

Dit overkwam Jim Giercyk N2SUB omdat hij zich kritisch had 
uitgelaten over de software. Hij werd gechanteerd met de 
mededeling dat zijn key weer enabled zou worden als hij zijn 
negatieve recensie in zou trekken. En dat is natuurlijk pure 
chantage... 

En sinds dat verhaal gepubliceerd werd, meldden zich nog meer 
lezers van The Register waaruit blijkt dat het geen incident was en 
dat er nog meer gebruikers zijn waarvan de licentie key werd 
geblacklist omdat ze openlijk kritiek hadden op het bedrijf. En als ze 
je key blacklisten, werkt je software niet meer, waar je wél voor 
betaald hebt. 

Er lijkt een beerput open te gaan: ook blocks van de facebook pagina van Ham Radio Deluxe lijken voor te 
komen. Beneden alle peil is het wel: een firma die je chanteert met je eigen betaalde licentie om een 
negatieve recensie weg te krijgen. Het hele verhaal is HIER te lezen. Bron: website PI4RAZ 

Hart en ziel voor radio in de Vogelwijk Dit uit het A.D 

afkomstige artikel werd ingestuurd door Gert PA1VW 

Als je vrijdagochtend in de Vogelwijk in Den Haag 
op de middengolf afstemt, klinkt daar de 
Vogeltjesdans van de Elektronica's.  
Het is de herkenningstune van wijkradio Vogelwijk 
op 1485 KHz (202 meter). 

De studio en zender zitten in een gewone rijtjeswoning. 
Je zou er niks achter zoeken: alleen de antenne op het 
dak valt op, als je er oog voor hebt. Hier woont zijn leven 
lang Wim Zonneveld, PA2WJZ radiomaker en 
zendamateur. Op dit adres begon hij in 1973 als 19-

jarige met uitzendingen op FM en middengolf. ,,Ik wilde 

plaatjes draaien, had het radiovirus door de programma's 
van Radio Veronica." Wat vonden zijn ouders van deze 
etherpiraterij? ,,Zij zagen hoeveel lol ik er in had. Je gaat 

je gang maar, zeiden ze. Als je gepakt wordt, moet je wel 

zelf betalen." Maar hij werd onder zijn schuilnaam 'Wim 
Zonderland' niet één keer opgerold door de Radio 
Controle Dienst. 
 
Hij hield de illegale radio na een paar jaar voor gezien, 
toen hij bij de legendarische piraat Radio Centraal 

kennismaakte met Hans-PAØJBB, een legale 
zendamateur. Die haalde hem over om een officiële 
vergunning te halen. Met zo'n papiertje op zak kon je 
verbindingen leggen over de hele wereld. 
 

Zendamateur is geen piraat 
Het ergert Zonneveld dat de termen zendamateur en piraat vaak door elkaar worden gehaald. ,,Je moet een 

pittig examen afleggen voor zo'n licentie. Bijvoorbeeld laten zien hoe je storingen oplost. Als piraat kan je 
doen wat je maar wilt." 
 
De draaitafel verdween weer in de kast, de seinsleutel kwam er voor in de plaats. In morse legde hij contact 

met amateurs over de hele wereld, van Indonesië tot Alaska. En zelfs met de maan. ,,Dat heet moon bounce, 
signaal naar de maan en terug." De wand in zijn woonkamer hangt vol certificaten en QSL-kaarten. 

De bergtop in de lucht krijgen, dat is de uitdaging 
Zonneveld specialiseerde zich in SOTA, summits on the air, een bijzondere groep 
zendamateurs. Hij laat enthousiast video's zien van deze club. ,,Iemand gaat met een 
zender in z'n rugzak een berg op en probeert dan zoveel mogelijk verbindingen te maken. 
De bergtop in de lucht krijgen, dat is de uitdaging." Er komen besneeuwde hellingen in 

beeld waar amateurs met dikke handschoenen aan een mastje hebben gebouwd en de 
morsesleutel bedienen. 

 
 

Jim Giercyk N2SUB kwam als eerste naar buiten over 
de praktijken van HRD, maar bleek niet de enige te zijn. 

Wim Zonneveld aan het werk in zijn thuisstudio. © Jacques Zorgman 

 

Draaitafel ingeruild voor seinsleutel © Jacques Zorgman  
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Bevlogen hobbyist  
Hij vertelt bevlogen over zijn hobby. Want dat is het altijd gebleven: hij werkte 37 jaar in het bankwezen en 
maakte niet zijn vak van deze techniek. Wel is hij sinds vijf jaar voorzitter van de vereniging van 
zendamateurs VERON, afdeling Den Haag. Daar zijn 250 mensen bij aangesloten die wekelijks in 

Catharinaland bijeenkomen. Het is een van de grootste afdelingen van het land.  
 

Noodcommunicatie 
Volgens Zonneveld mag je het belang van zendamateurs niet onderschatten. ,,We liepen jaren geleden 
portofoons te testen, om te zien waar steunzenders mogelijk waren. Dat zijn de mobieltjes van nu." Verder is 
hij lid van DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Services), die in actie komt als er een superstorm 
opsteekt of de dijken doorbreken. ,,Dan kunnen wij als enigen nog verbindingen leggen." 
 

Programma maker 
Ondanks morse en het bergbeklimmen, begon het in de jaren 90 te kriebelen.  
Hij wilde weer radiomaken en sloot zich aan bij Omroep Rijswijk en later bij de 
lokale omroep Den Haag FM. Daar presenteert hij elke zondagavond zijn 
informatieve programma Mediamix. Hij hielp de VAHON (radio voor Hindoestanen) 
bij het opzetten van hun middengolfzender, ergens in een weiland. Als 
tegenprestatie mocht hij met zijn show Hollands Palet op het station. 

Eigen radio zender 

Dit werd ook de naam van zijn eigen radiozender op internet waarmee hij 24 uur 
per dag uitzendt. Zonneveld geeft programma's door van de oud-piraat 
Radiocentraal.fm om meer luisteraars te trekken. En toen kwam er de kans om 

legaal een middengolfzender te kopen. De nationale publieke omroepen gebruiken 
de frequenties niet meer en die gingen daarom in de verkoop. 
 
Betrokken 
De zender heeft een vermogen van slechts 1 Watt, genoeg om de ruim 5.000 
bewoners van de wijk te bereiken, maar verder komt het niet. ,,Ik wil graag iets 
doen voor deze wijk, omdat ik me er betrokken bij voel." Hij meldde zich ook bij de 

wijkvereniging, maar kreeg nog geen reactie. ,,Dat stelt me teleur, ja"." 
Secretaris Henk Eleveld van de wijkvereniging noemt het 'een leuk initiatief.' ,,Maar wat is het bereik dat je 
kunt realiseren? Er is geduld nodig om te kijken of hij belangstelling weet te wekken. We gaan niet bij 
voorbaat juichen." Zonneveld werkt intussen aan een volgende stap: Hollands Palet en de wijkradio op DAB 
plus (digitaal) zetten. Na 43 jaar nog verslingerd aan de radio. Het virus blijft. Bron: Algemeen Dagblad 

 

Voor €3.= QRV op 10GHz. 
Peter Knol PA1SDB beschrijft een 10 GHz zender die maar 3 Euro kost en die gebruikt kan worden 
met de weak signal baken software Opera.  
 
Tegenwoordig kunnen een heleboel HF modules door experimenteerders gebruikt worden om goedkope 

transceivers te bouwen voor de banden boven 1 GHz. Dat soort modules zijn populair bij hobbyisten in de 2.4 
en 5 GHz licentievrije banden. 
In dit artikel beschrijft Peter hoe hij een 3 Euro kostende HB100 Miniature Microwave Motion Sensor gebruikte 
(dat is een X-Band Bi-Static Doppler transceiver module). Met behulp van de gratis Opera software en schotel 
antennes was hij in staat het 10 GHz signaal tot op 32km afstand te detecteren. Bron: Website PI4RAZ 

 

Deze rubriek is bedoeld voor kleine niet commerciële advertenties, klik hier om een advertentie op 
te geven. 
 

Wie helpt mij eraan 

Discone antenne Jan Sander, PA3GON is op zoek naar een discone antenne. Mocht iemand deze hebben 
liggen en er vanaf willen, neem dan contact op met Jan Sander, PA3GON jsvds@kpnmail.nl  

Tegelvoeten DARES regio 25/09 is op zoek naar 2 tegelvoeten geschikt voor 4 stuks 40X60 tegels. 
Reacties graag per mail naar wim.pa4wk@gmail.com  

 

Dit was de eerste uitgave van de landelijke DARES nieuwsbrief, opmerkingen en reacties op deze nieuwsbrief, 
en kopij voor de volgende zijn natuurlijk welkom en kun je sturen naar wim.pa4wk@gmail.com  

Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 januari 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer moet uiterlijk 12 januari bij de redactie binnen zijn. 

Antenne. © Jacques Zorgman  
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