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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond elke 1e en 15e van de maand. 

De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers van DARES. 
Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com dit dient uiterlijk drie dagen voor de 
verschijningsdatum in het bezit van de redactie zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 

DARES deelnemers Over deze nieuwsbrief 

Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand in PDF formaat voor je klaar staat wordt via 
email 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 “aanmelden DARES nieuwsbrief”  
u zult dan onze nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen.  

Wenst u de nieuwsbrief niet langer meer te ontvangen? Stuur dan een mail met in de onderwerpregel 
“afmelden DARES nieuwsbrief”  

 

Eerstvolgende bijeenkomst 

Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 23 mei van 20:00 – 22:30 uur in ons DRCC in het Radio 
Clubhuis Bunschoten. (open vanaf 19:30 uur) We gaan dan nu een keer niet met z’n allen aan tafel maar 
de deelnemers gaan in groepjes van twee met de auto in de directe omgeving op pad en oefenen met het 
versturen en ontvangen van berichten met gebruikmaking van het berichten formulier.  
Vanaf 19:30 uur verzamelen, aanvang 20:00 uur op het DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten. 
 
 

 
EU-richtlijn kan amateurs raken 
Volgens het internet-blog Netzpolitik.org kan de binnenkort in werking tredende Europese richtlijn 2014/53/EU 
(Radio Equipment Directive) ook van invloed zijn op de radio amateur wereld. 

 
Die nieuwe EU-richtlijn regelt de certificering van radio apparatuur voor de Europese markt. Fabrikanten en 
exploitanten van apparatuur die radiosignalen uitzenden en ontvangen, moeten in de toekomst voorkomen dat 

niet gecertificeerde software op dit soort apparaten gebruikt wordt. Deze regeling kan ook zendamateurs raken 
die Hamnet gebruiken met gemodificeerde WLAN-routers. 
 
De Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) vervangt richtlijn 1999/5/EG vanaf 13 juni 2017. Dus moeten 
de lidstaten deze richtlijn vanaf 13 juni 2017 toepassen. In artikel 3 paragraaf 3 van de richtlijn staat:  
"Radio-apparatuur in bepaalde categorieën of klassen moet zodanig geconstrueerd zijn zodat ze voldoen aan de 

volgende basisvereisten: Ze ondersteunen bepaalde functies waarmee gegarandeerd wordt dat alleen die 
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software geladen kan worden die de conformiteit (typegoedkeuring) van de software in combinatie met het 
apparaat kan aantonen." 

 
Hoewel er een uitzondering gemaakt wordt voor radio amateurs, geldt die alleen voor apparatuur die specifiek 
voor radio amateurs bedoeld is (anders zou je de firmware van je Icom 7300 niet eens mogen updaten...). 

Theoretisch zou je in de problemen kunnen komen als je omgekatte WLAN router storing veroorzaakt doordat 
je er andere software ingeladen hebt. Bron: PI4RAZ 
 
Een antwoord op de Novice herijking?   
De verenigingen zijn druk aan het na denken hoe ze een antwoord gaan geven op het verzoek van Agentschap 
Telecom inzake het dossier ‘Novice herijking’. De VRZA heeft een werkgroep samengesteld, VERON is vandaag 
met een enquête gekomen om haar leden te raadplegen. Veel van deze (niet) leden wisselen al even informeel 
van gedachten op de Hobbyscoop chatserver. 

 
Niemand lijkt echter nog een concreet antwoord te hebben op de vraagstellingen van de toezichthouder. 
Hamnieuws heeft van een van onze lezers een ingezonden brief ontvangen die een richting kan bepalen waar 
één en ander heen zou kunnen gaan. De basis voor de nieuwe Novice vergunningen die met ingang van 1 april 
2018 afgegeven worden is daarbij genoemd, alsook de bijbehorende frequenties en vermogens. 
Klik hier voor het originele document en de betreffende brief. Bron: Hamnieuws 

 

VRZA teleurgesteld in VERON   
De VRZA heeft vanmorgen (15-05) een artikel op haar website geplaatst, waarin ze schrijft teleurgesteld te zijn 
in de manier waarop de VERON haar enquête online gezet heeft. De vereniging geeft aan dat in overleg met 
Agentschap Telecom is besloten dat de enquête gezamenlijk gehouden zou worden. 
 
“In de afgelopen weken kregen we al sterk de indruk, dat de VERON verdere samenwerking m.b.t. de enquête 
niet op prijs stelde. Dat is ons inziens bevestigd door de eenzijdige publicatie van de VERON, waarbij de VERON 

zelf een selectie uit de kandidaat-vragen heeft uitgevoerd en ons verzoek om de vragen vooraf met ons te 
delen, heeft genegeerd.” Aldus de VRZA in het artikel op haar website. 
 
De VRZA kwam al binnen enkele uren met dezelfde enquête op haar website. Een compliment aan het adres 
van de I.T. mensen van de VRZA is hier op zijn plaats. Leden kunnen tot 17 juni in het besloten ‘Mijn VRZA’ 
gedeelte van de website aan de enquête deelnemen. Voor wie nog geen lid is van de VRZA kan dit worden voor 

maar 25 euro per jaar. Een lidmaatschap is meteen actief.  
Klik hier voor het artikel op de website van de VRZA. Bron: Hamnieuws  
 

 
 
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  

 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Aanmelden en meer informatie vind je op www.radio-examen.nl  
 
20 mei 
Antenne meetdag Meppel 

Ben je benieuwd hoe je eigenbouw antenne presteert, dan is dit je kans om er achter te komen. 
Het antennemeten zal weer plaats vinden op de 70, 144, 432 MHz, 1200 en 2300 MHz banden. 
Informatie over het meten kun je opvragen via a32@veron.nl  
Terugblikken op eerder gehouden antennemeetdagen kun je doen op deze webpagina.  
Graag tot ziens op deze unieke meetdag. Namens de antennemeetgroep “De Lichtmis”, Frits, PA3FYS 
 

20 t/m 28 mei 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. 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.  
Wilt u deelnemen aan de radiokampweek, neem dan direct contact op met Vakantiedorp De Jutberg.  
Zij kunnen u verder helpen met de nog beschikbare objecten of kampeerplaatsen. Ga hier naar de website. 

 
02 t/m 05 juni 
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. Actueel nieuws op: http://veronpinksterkamp.nl/   
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10 juni 
RC bijeenkomst 

Deze DARES RC bijeenkomst vindt plaats is het politie bureau Lelystad aanvang is 10.00 uur. Deze bijeenkomst 
is een vervolg op de bijeenkomst van 18 februari we gaan verder met de toekomstvisie van DARES. 
 

17 juni 
Veiligheidsdag Barendrecht 
Op 17 juni organiseert gemeente Barendrecht voor de derde maal een veiligheidsdag. Hieraan zal ook DARES 
deelnemen Dit vindt plaats voor het gemeentehuis (Binnehof 1 Barendrecht) Met 2 bestuursleden en een 8 tal 
deelnemers van regio 17 zijn we vanaf 10:00 tot 16:00 uur actief met voorlichting en leuke activiteiten voor 
jong en oud. Tijdens het evenement worden foto’s en tekst gedeeld op de DARES media (Facebook: 
@DARESNederland, Twitter : DARES @PI9D) Voor meer informatie zie het artikel verderop in deze nieuwsbrief.  

 
17 juni 
Radiomarkt 
Een nieuwe radiomarkt, HTF Electronics en Krattenboer zijn de samenwerking aangegaan om een eigen, 
radiomarkt op te zetten, toegespitst op de radiozendamateur, de elektronica hobbyist, de computer 
deskundigen en iedereen die geïnteresseerd is in techniek. Toegang tot het terrein voor handelaren om 07:00 

uur. Publieke openingstijden: 09:00 tot 16:00 uur. Kassa dicht om 15:00 uur. De markt zal plaats vinden op 

het terrein van Krattenboer, Energiestraat 22, 7917RA, in Geesbrug. Deze locatie biedt momenteel ruimte voor 
ruim 80 kramen, sanitaire voorziening, EHBO en catering. De entree is €3.=, deze is met opzet laag gehouden 
zodat deze beurs voor iedereen toegankelijk is. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis, bij elk entree bewijs 
ontvangt u een gratis lot voor de loterij. http://www.radiomarktgeesbrug.nl 
 
26 augustus 

DNAT Bad Bentheim 
Ook dit jaar worden weer de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse Bad 
Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Dit meerdaagse evenement word gehouden van 24 tot 27 augustus 
De drukste dag is zaterdag 26 augustus, de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt. Klik hier om naar de 
website te gaan (let op deze is op dit moment nog niet volledig bijgewerkt) 
 
03 september 

gezelligste radiomarkt van het zuiden  
Op zondag 3 september organiseren de afdelingen Zuid-Limburg van VERON en VRZA weer de Radiomarkt 
Zuid-Limburg. De markt wordt gehouden bij Hajé Electronics in Berg & Terblijt, Oude Kerkstraat 7 in Berg & 
Terblijt en is voor publiek geopend van 10:00 – 14:00 uur. De entree is gratis. Klik hier voor meer informatie. 

 
 

 
Een start met hobbels 
DARES was ook dit jaar weer uitgenodigd om een bijdrage te leveren 
aan de nationale veiligheidsdag in Almere. Om 08:30 begonnen we 
met het inrichten van de ons toegewezen tent, maar helaas er was 
iets mis gegaan met de verdeling van de tenten, de organisatie bleek 
ondanks de afspraken toch het idee te hebben dat wij een eigen tent 

mee zouden brengen. Dus tent weer leeg maken en wachten op de 
tent die voor ons opgezet ging worden. Na enige tijd stond er voor 
ons een tent, en waren we net rond 10:00 uur klaar met inrichten. 
Net op tijd want het eerste publiek kwam al langs lopen. 
 
We hebben demonstraties gegeven met het overbrengen van 
berichten via spraak en Winlink. We hebben flink wat folders kunnen 

uitdelen en er waren toch nog aardig wat mensen die serieus 
belangstelling hadden, en zich ook afvroegen of alle communicatie en 

internet verbindingen in geval van een calamiteit wel blijven werken. 
Ik krijg persoonlijk de indruk dat steeds meer mensen zich bewust 
worden van de kwetsbaarheid van onze infrastructuur, en hier over na 
denken. Naast deze belangstelling van het publiek hebben we 

(waarschijnlijk) ook een nieuwe deelnemer mogen begroeten.  
Voor de jeugd was er de mogelijkheid een echt morse certificaat te 
behalen, Jan PA3CJP had hier de supervisie over, hieronder een 
verslag van zijn belevenissen. 
 

Nationale veiligheidsdag 2017 in Almere rubriek Telegrafie en PI8CJP-10 

GESLAAGDE VEILIGHEIDSDAG ALMERE 13 MEI 2017 
 

Ron PA7RON actief met Winlink 
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Bij mijn telegrafie tafel heb ik bezoek gehad van een meisje dat 
naar mij toe kwam en vertelde dat haar opa ook zo'n telegrafie 

sleutel had, en ook zend amateur was. Haar vader en moeder 
waren erbij, en hebben het geheel vast gelegd op video met hun 
Phone toestel. Ze heeft haar test in telegrafie gemaakt, en ze 

vond het heel leuk dat ze haar certificaat in ontvangst mocht 
nemen, ze had er duidelijk heel veel plezier in. 
Na deze test, en het certificaat uitgereikt te hebben, waarop mijn 
roepnaam PA3CJP ook werd ingevuld, vroeg ik haar de roepletters 
van haar opa, en ze begon met PY, en ik zei gelijk Brazilië, 
waarop de vader en moeder begonnen te lachen en toestemmend 
knikte. 

Daarna heb ik haar gevraagd zijn roepletters op te schrijven, ze glunderde, en zie, PY4FDR kwam te voorschijn. 
 
Ik zelf vond dit een mooi moment, omdat dat meisje zo goed op de hoogte was van telegrafie, en het gebeuren 
over de gelicenseerde zendamateur. 
 
Op qrz.com is niets van deze OM terug te vinden, maar toen ik in Google deze call invoerde, Yes sir !!! Bingo!! 

Ronan Vaz is zijn naam. 

 
Verder ben ik tot conclusie gekomen, dat het RMS station PI8CJP-10 ontzettend goed hoorbaar was met een S9 
op het Forum in Almere, rondom tussen de bebouwing en ondanks dat zijn vruchten weer heeft afgeworpen. 
Thuis gekomen heb ik de log van PI8CJP-10 geraadpleegd, en zag dat meerdere station deze hebben geconnect 
en zelfs PD7RON, PB1JP. 
 

Tenslotte wil ik Wim PE1PME die me heeft opgehaald, en Gelmer PE1ION die me weer heeft terug gebracht 
bedanken. Tot de volgende keer maar weer. 73’s Jan PA3CJP. 
 

Van links naar rechts, DARES voorzitter Ton Gielen PA1TGI in gesprek met de 
burgemeester van Almere Franc Weerwind en demissionair minister Stef Blok 
van Veiligheid en Justitie 

Zowel live als op een groot LED scherm kon het publiek de diverse 
demo’s goed volgen 



Dankwoord van de RC’s van beide regio’s 
Beste DARES deelnemers aan de Veiligheidsdag 2017 in Almere, namens Foeke; Wim; Dick; Jan en Gerard 

onze hartelijke dank voor jullie inzet tijdens deze dag. Ondanks wat hindernissen in het begin van de dag, 
hadden we toch een mooie prominente plek op het Forum met een mooi uitstalling en voertuig combinatie van 
Jan van Moll en antennes. Volgend jaar is de vijfde aflevering van de Veiligheidsdagen wij hopen dat we daar 

weer aan mee kunnen doen, maar dan met een ander concept en meerdere posten om nog meer te laten zien 
wat DARES is en kan. '73 
 

 
 
 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen 

gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation hebben ze ook weer hun best gedaan om 
elke week een nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle 
gemaakte afleveringen te gaan. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 

 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". De video's gaan voor- 
namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 
Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

 
Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 

Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht. 
 
TX Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX Factor jou te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 
maken heeft. Voor de afl. van 17 maart op You-Tube, geheel geweid aan ATV klik je hier. 
 

DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn de films te zien die gemaakt zijn van grote oefeningen en 
evenementen waar DARES een rol gespeeld heeft. 
 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment meer dan 130 afleveringen met een 
lengte variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur 
variërend van staande golf meters tot tranceivers. Klik hier voor het You-Tube kanaal 

 

Er zijn een aantal interessante video’s te vinden op You-Tube over in het bijzonder het 
bedienen en programmeren van de set met behulp van een Arduino.  
Klik bijvoorbeeld hier en hier voor een interessante video. 
 

 
 

Er zijn veel van deze erg leuke apparaten in omloop onder de amateurs en er wordt naar harte lust mee 
geëxperimenteerd, dus is het aan te raden de ontwikkelingen goed te volgen via deze website. 
 
Jacob, PE2CJ en een aantal anderen zijn weer flink bezig geweest met de hobby en er is dus weer heel wat 
nieuwe informatie op de website beschikbaar. De volgende paragrafen zijn nieuw of vernieuwd: 
 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

Overzichtsfoto van de DARES stand met 
Communicatie wagen en mastaanhanger van Jan 
van Moll van R22 

Dit is wat het publiek zag als ze het plein op 
kwamen lopen, de DARES stand op een zeer 
prominente plaats midden op het plein 

Op de monitor was een doorlopende vertoning van 
DARES films te zien. Zie het DARES YouTube kanaal 
Op de rug gezien Jan PA7O als OVD DARES 

VEEL NIEUWE INFORMATIE BESCHIKBAAR VOOR DE RACAL COUGAR 
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Racal Cougar Fill Gun backup batterij is nieuw; 
Racal Cougar Fill Gun beschrijving is nieuw; 

In dit artikel is het reinigen van een Racal Cougar PRM4515L uiteengezet. 
De inleiding van de Racal Cougar artikelen is grondig herzien en het (voorlopige) resultaat is via deze link te 
bekijken. 

Er is een paragraaf geschreven over de accu's van de Racal Cougar. 
Er is een paragraaf geschreven over de Racal Cougar eindversterker. 
Er is een paragraaf geschreven over de Racal Cougar portabele antenne. 
Er is een paragraaf geschreven over de Racal Cougar afstandsbediening. 
Er is een productmatrix opgesteld van de Racal Cougar apparatuur. 
Er is een paragraaf geplaatst over de Racal Cougar microfoon modificatie. (Met dank aan Frans!) 
Er is een paragraaf geplaatst over de frequentieopwekking van de Racal Cougar zendontvanger. 

Het zendvermogen van de Racal Cougar eindtrap is te verhogen naar 20 Watt! (Voor 10 en 16 Watt uitvoering. 
 
 
 
 

Van Gerard PDØJEW kreeg ik het bericht dat er nog een 

DARES bestaat die zich met het zelfde bezig houd als wij. 

O.A. na aanleiding van de aardbeving in Nepal zijn 
amateurs in India zich gaan organiseren in een organisatie 
gericht op noodcommunicatie.  
Klik hier of op de banner om naar de website te gaan. 

 
 

 
Normaal gesproken gaat rond half mei het Sporadic 

E seizoen weer van start. Daardoor wordt het 
mogelijk om goede verbindingen te maken op de 6- 
en 4-meter band binnen Europa, maar bij goede 
condities – zeker met hulp van TEP (Trans Evenaar 
Propagatie) – ook richting Afrika.  
Een simpele dipool antenne volstaat vaak al om een 

CW of voice verbinding te maken met Zuid-Europese landen. Op 1 mei is de eerste Sporadic E activiteit van dit 
seizoen waargenomen. 
 

Het Sporadic E seizoen duurt doorgaans tot eind augustus. Door ionisatie van de E-laag worden (pan) Europese 
verbindingen mogelijk in het frequentiegebied 25-110 MHz. Dit geeft de mogelijkheid om ‘lokale’ DX te werken 
op de 10-meter band, maar deze condities geven vooral activiteit op de 6- en 4-meterband. Bij een hoge MUF 
kan het zelfs voorkomen dat er verbindingen op de 2-meter band mogelijk zijn. Bron: Hamnieuws 
 
 
 
Rob (PE1ITR) heeft een propagatietool gebouwd op basis van HAMNET. Door de signaalwaarden van enkele 5  
GHz straalverbindingen uit te lezen kan bepaald worden of er sprake is van tropoducting in bepaalde gebieden 

van Nederland. Wanneer de signaalsterkte met 12 dB verhoogt is, wordt er een alarmering gegeven aan 
liefhebbers van microgolf-banden. 
Enkele links over grotere afstanden op verschillende plekken in Nederland dienen daarbij als uitgangspunt. 
Bijvoorbeeld de link van mijn huis naar de Gerbrandytoren (30,8 km. zichtverbinding) alsook de verbinding 
tussen Eindhoven en Den Bosch of de verbinding van Delft naar Zierikzee. 
De verbindingen worden ook in een grafiek geplot, zodat in een overzicht duidelijk is of er sprake is van (tropo) 
propagatie en in welke delen van Nederland. De alarmeringen worden in het kanaal Microgolven van de 

Hobbyscoop chat-server gezet. Bron: Hamnieuws 

 
 
 
Het Ministerie van Defensie beschikt over een aantal historische collecties. Op donderdagavond 15 juni van 
18:45 – 21:45 uur organiseert de Historische Collectie van de Verbindingsdienst een avond over de rol van 

militairen van de Verbindingsdienst en de beschikbare communicatiemiddelen tijdens de historische Slag om de 
Maasbruggen in Rotterdam in 1940 en Operatie Market Garden in 1944. 
Graag komen we in contact met hobbyisten en zendamateurs. 
 

SPORADIC E SEIZOEN VAN START 

 

HAMNET ALS BRON VOOR PROPAGATIE BEPALING 
 

ER BESTAAT EEN TWEEDE DARES 

LEZING IN AMERSFOORT: VERBINDINGSDIENST TIJDENS WO2 
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De avond is op de Bernhardkazerne in Amersfoort en duurt van 
18:45 uur tot 21:45 uur.  

Daarna is er een mogelijkheid voor een rondleiding door de 
historische collectie. Toegang is gratis: aanmelden graag voor 1 
juni door volledige naam en woonplaats te mailen naar 

hc.regiment.verbindingstroepen@mindef.nl  
Met een geldig legitimatiebewijs heeft u dan toegang tot de 
kazerne. 
 
De Historische Collectie van de Verbindingsdienst 
De Historische Collectie van de Verbindingsdienst is gevestigd op 
de Bernhardkazerne in Amersfoort.  

De collectie presenteert op interactieve wijze de ontwikkeling van 
de militaire communicatiemiddelen vanaf het jaar 1800.  
Per tijdvak staat een realistische opstelling en toelichting op het 
werk van de Verbindingstroepen, onder andere gedurende de 
Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en Vredesmissies.  
De collectie werpt ook een blik op de toekomst van het militaire 

optreden. De bezoeker kan zelf gebruik maken van seinen, 

morse, radioverbindingen en vele andere middelen om met 
anderen in de expositiezaal te communiceren.  
 
Enthousiaste vrijwilligers met vaak militaire ervaring vertellen 
graag over de stormachtige vooruitgang van deze 
communicatiemiddelen.  

Verder beschikt de collectie over een uitgebreid archief. 
Datum: Donderdag15 juni 

Tijd: 18:45 uur tot 22:45 uur 
Adres: Bernhardkazerne, gebouw C 
Barchman Wuijtierslaan 198 
3818 LN Amersfoort 
 

Toegang:  Gratis 
Website:   http://www.hcverbindingsdienst.nl  
E-mail:     hc.regiment.verbindingstroepen@mindef.nl 
Facebook: http://www.facebook.com/HistoricheColle ... ingsdienst 

Informatie via Rick http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=6&t=18390 Bron: zendamateur.com 
 

 
 

Verenigde Arabische Emiraten op 60 meter 
Radio amateurs in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben nu ook toegang tot de 
60 meter band. Het nationale frequentie plan (NFP) van de VAE gepubliceerd door de 
lokale Telecommunications Regulatory Authority (TRA) laat de secundaire toewijzing 
volgens de WRC-15 zien. Dus van 5351,5 tot en met 5366,5 kHz. De ITU voetnoot 

5.133B is hierbij ook opgenomen waarmee wordt aangegeven dat het maximaal 
toegestane vermogen 15 Watt EIRP is. 
Het nationaal frequentie plan van de VAE is via deze link terug te vinden. De informatie over de 5 MHz band is 
op pagina 8 te lezen. 
 

Ook zendamateurs op Malta hebben toegang gekregen tot de 5 MHz band 
De radio amateurs mogen op de 5 MHz band uitkomen tussen 5351,5 en 5366,5 kHz.  

Dit heeft de Malta Communications Authority (MCA), de Maltese variant van ons 
Agentschap Telecom, bekend gemaakt is haar nieuwe nationale frequentie plan (NFP) in 

april 2017. Een vermogen tot 15 Watt EIRP is toegestaan vanaf Malta op deze WRC-15 
60 meter band secundaire allocatie. Voor meer informatie over het radio amateurisme op 

Malta verwijzen wij door naar de Malta Amateur Radio League (MARL). Voor het Maltese frequentieplan zie deze 
pagina en lees bladzijde 17 voor de 60 meter informatie. 

 
Duitsers krijgen (tijdelijk) toegang tot 70 MHz   
Duitsers krijgen ook dit jaar weet tijdelijke toegang tot de 70 MHz band.  
Op 17 mei zal een ambtsmededeling vanuit BundesNetzAgentur (BnetzA) verschijnen 
waarin de randvoorwaarden vermeld staan. De toegang geldt enkel voor houders van 
een A-licentie (Full). Toegang tot de 50 en 70 MHz band in Duitsland is niet 
vanzelfsprekend. Wanneer een Duitser op de 50 MHz band actief wil zijn gelden hier 

Beide foto’s hier boven tonen een klein deel van de collectie 

NIEUWS OVER DE AMATEUR FREQUENTIES 
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behoorlijke vermogensbeperkingen, mag er enkel horizontale polarisatie gebruikt worden en moet het 
uitzendende station telefonisch bereikbaar zijn. 

 
IJslandse experimentele machtigingen voor 60 meter verlengd 
Jonas, TF3JB laat weten: “Het IJslandse AT, PTA, heeft op 22 mei 2017 besloten om de 

experimentele machtigingen voor radioamateurs voor het werken in de 5 MHz band te 
verlengen tot 31 december 2017.  
De machtiging geldt voor 5260-5410 kHz, met 100W EIRP. Toegestane uitzendmodes: 
CW, USB, PSK-31 en andere digitale modes. De toestemming geldt voor zowel N als G 

licenties.(Leest u mee, AT? 100W van 5260-5410. Als je ruggengraat hebt, kan het dus wél).Momenteel hebben 
25 TF machtiginghouders een experimentele machtiging voor 60 meter.  
 

World Radio Conference 2019 
Op de World Radio Conference die in 2019 plaats zal vinden staan voorstellen op de agenda om de 6-meter en 
160-meter band wereldwijd te harmoniseren. Voor de 6-meter band is 50-54 MHz voorgesteld. Voor de 160-
meter band is dat 1,8-2,0 MHz. In Nederland wordt 160-meter o.a. gebruikt voor Defensie. In Duitsland is de 
6-meter en 4-meter band door deze gebruiker bezet. Bron: Hamnieuws 
 

 

  
Sinds enkele dagen is een HAMNET verbinding actief tussen Eibergen en Stadtlohn. Daarmee is de eerste 
definitieve ‘airbridge’ met de Oosterburen een feit. De link staat aan de Nederlandse kant op de watertoren in 
Eibergen waar ook PI3TWE gehuisvest is. 
 
Omdat Eibergen met VPN verbonden is, zijn de ping-tijden overal in Nederland erg acceptabel. Het is 

uiteindelijk de bedoeling om het netwerk in Noord- en Oost Nederland te ontsluiten via een draadloze 
verbinding. Omdat dit echter niet mogelijk is vanaf Hilversum, IJsselstein is de hoop gevestigd op een link 
vanuit Arnhem, dat uiteindelijk op IJsselstein – Nijmegen ontsloten moet worden. Bron: Hamnieuws 
 
 
 
Frank Donovan W3LPL heeft één van de weinige “super-stations” in de wereld. Kijk voor de grap maar eens op 

qrz.com . Tijdens het testen en vergelijken van twee antennesystemen met behulp van twee WSPRlite antenne 
testers van SOTABEAMS merkte hij op dat zeer goede resultaten te behalen zijn als je de ontvangstdata zo 
kunt filteren dat je alleen de gelijktijdige ontvangstrapporten zichtbaar maakt. 
 

Aangezien WSPR zenders op willekeurige tijdstippen zenden, zijn dit soort gelijktijdige ontvangstrapporten vrij 
zeldzaam – tenzij je een “super-station” gebruikt! SOTABEAMS analyseerde Frank’s gegevens en was het ermee 

eens dat dit een interessante waarneming was. Dus hebben ze samengewerkt om dit onder te brengen in hun 
antenne analyse systeem. Stap 1 was om hun DXplorer.net data analyse systeem aan te passen zodat gefilterd 
kon worden op gelijktijdige spots maar ook op afstand/opstralingshoek.  
 
Naast deze verbeteringen werd ook de analyse van real-time statistische gegevens toegevoegd.  
Niet iedereen beschikt over een “super-station” dus werd er een hardware upgrade uitgevoerd op de WSPRlite 
zenders zodat ze synchroon kunnen werken (op hetzelfde moment zenden) maar ook pseudo-random om goed 

gebruik te kunnen maken van de WSPR frequentie slots.  
Door deze aanpassing wordt het aantal bruikbare spots enorm vergroot en dat maakt zelfs het gelijktijdig 
analyseren van antennes met een laag rendement mogelijk. 
 
Alles bij elkaar zorgen deze veranderingen dat het nu mogelijk is om een real-time analyse van 
antenneprestaties te realiseren op een manier zoals dat tot op heden niet mogelijk was. Deze analysemethode 
is nu live. Details van dit systeem vind je hier en voorbeeld testresultaten hier. Bron: PI4RAZ 
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