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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”  

 

De stichting DARES is al geruime tijd bezig met een nieuwe website, op dit moment is er 
een proef van deze website te vinden op http://www2.dares.nl bezoek deze site AUB.  

Wij vernemen graag wat u er van vind, en wat eventueel beter en duidelijker kan.  
U kunt uw mening geven door de Poll in te vullen. 

 

Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 24 juni van 10:00 – 14:00 uur in ons DRCC in het Radio 
Clubhuis Bunschoten. (open vanaf 09:30 uur) DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten. 
 

NVIS antenne op ons DRCC 
Op zaterdag 27 mei zijn Dick PD2DM, Dennis PC3D, Raphael PDØRAF en Wim PA4WK weer aan de antenne 

knutsel geweest. Dick en Dennis zijn naar de bouwmarkt geweest om acht beton tegels te halen van 40 X 60cm 
om in de tegelvoeten van de masten te leggen. 
Het leek er op dat heel Bunschoten en omgeving een tuinpad aan het aanleggen was want deze mannen 
moesten bij verschillende bouwmarkten langs voordat ze de benodigde acht tegels bij elkaar hadden. 
We hebben de antenne die bestaat uit drie fullsize dipolen voor 80, 60 en 40 meter op een hoogte van 3 meter 
opgezet om mechanisch één en ander te veranderen en de dipolen ongeveer op lengte te maken, we zijn ons er 

van bewust dat straks op de definitieve locatie het wel eens heel anders kan zijn, maar voorlopig ziet het er 
niet verkeerd uit. 
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We hebben wel een paar lessen geleerd, zo bleken de 
bekende groene fiberglas defensie masten niet geschikt 

voor dit doel, ze buigen te veel door en je kan er op 
wachten dat ze op de plaats waar ze in elkaar steken zullen 
breken, de trekkracht  van de drie fullsize dipolen met 

afstandhouders is te groot voor deze masten. 
We zijn nu op zoek naar drie steigerpijpen van ongeveer 
zes meter lang. De mastvoeten met de 4 stuks 40 X 60 
tegels lijken goed te werken, ze worden in ieder geval niet 
omgetrokken en blijven netjes op z’n plek staan. De 
volgende keer gaan we de antenne op het dak zetten en 
afregelen op een zo goed mogelijke SWR, het streven is 

om op alle drie de banden de SWR onder de 1:1.5 te 
krijgen. Een verandering ten opzichte van de vorige keer is 
het voedingspunt, we hebben in plaats van de draden en 
PVC buisjes (houtje/touwtje) constructie van de vorige keer 
nu een trespa plaat toegepast waar zowel de dipool draden 
met trekontlasting als de BALUN op gemonteerd worden. 

Dit zorgt er voor dat het allemaal wat stabieler word. We 

hebben ondervonden dat de toegepaste antenne draad van 
DX-Wire met z’n 2.5mm2 wel zwaar is en misschien wat overkill maar ja we hebben het nu eenmaal gekocht  
dus gebruiken we het gewoon, bovendien is het lekker stevig, en samen met de BALUN is de antenne echt wel 
QRO bestendig. 
 

 
Oefening Watertransport-2017 
De oefening Watertransport-2017 die door R10 NHN op zaterdag 20 mei werd gehouden was bedoeld als 
voorjaarsoefening binnen de eigen regio. 
Omdat bleek dat tijdens de oefening de groep Kop van Noord Holland (grp. KvNH) zich op de het VRZA 
radiokamp op camping “de Jutberg” in Laag-Soeren bevond werd besloten om te proberen daarvandaan de 
berichten te verzenden naar Alkmaar. 

 
Per slot van rekening werken we de hele wereld vanuit onze shack dus een afstand van 120 kilometer zal toch 
geen probleem kunnen zijn, of toch wel? 
Nou dit was wel een probleem, de Jutberg ligt in een soort kom precies achter de Veluwe vanuit het westen van 
het land gezien en dit ook in andere richtingen. 

 

Er deden vier stations mee tijdens deze oefening, PI9DS, PI9DA, PI9DJ en PA1SR/D 
 
Brandweer kazerne Schoorl 
PI9DS, vanuit de brandweerkazerne in Schoorl, waar de beschikking is over diverse X-200 antennes voor 
VHF/UHF en een vast opgestelde 5 banden HyEndFed voor HF. 
Hier wordt gebruik gemaakt van diverse FT-7800 sets voor VHF/UHF, en een FT-950 voor de HF. 
Operators waren, PA3GYG, PA5KK, PD1RG en PFØVS 

 

 

Het begint ergens op te lijken Verbeterd voedingspunt 

                                       REGIO NIEUWS R10 NHN                          door Gert PA1VW 
 

Rob PD1RG vanuit de brandweerkazerne in Schoorl Klaas Jan PA5KK actief op HF eveneens vanuit de kazerne in Schoorl  



Veiligheidsregio NHN 
PI9DA, deze bevindt zich in het gebouw van de Veiligheidsregio NHN te Alkmaar, waar op het dak twee X-50 

antennes de VHF/UHF verbindingen verzorgen.  
Ook daar beschikt men over een vast opgestelde 5 banden HyEndFed. 
Hier wordt net als in Schoorl gebruik gemaakt van diverse FT-7800 sets, en voor deze gelegenheid voor HF van 

een FlexRadio 5000A. 
Operators bij de VR waren, NL11707, PA2PF, PDØNQD, PDØWDV en PEØJXA 

Op de Jutberg 
PI9DJ bevond zich op het VRZA radiokamp op “De Jutberg” en maakte voor Winlink gebruik van 25 Watt in een 
verticale rondstraal antenne op 6 meter hoogte. Op HF werkte men daar ook met een EndFed en 60 Watt. 
Operators waren PA3CPI, PA7X, PDØMAR en PDØRH 
 

 
PA1SR/D in Schagen 

Frans beschikte ook over VHF/UHF en HF. 
 

Berichtenverkeer tussen PI9DA en PI9DJ 
Zoals al eerder gezegd, door het heuvelachtig terrein van de Veluwe met hoogten van 100 meter ASL was het 
niet mogelijk om met dit station, wat in de schaduw van deze heuvels op 120 km afstand ligt, verbindingen te 
maken op VHF/UHF, ook al waren er condities op deze banden. 

De condities op de HF waren die dag ook slecht. 
PI9DJ op de Jutberg heeft even een zwak signaal van PI9DS uit Schoorl op 80 meter gehoord en verder niets. 
 
Winmor 
Omdat er op 80 en 40 meter met geen mogelijkheid via spraak contact met elkaar gemaakt kon worden 
hebben we het ook geprobeerd via Winmor. De normaal te werken Winmor stations in de 40 meterband zoals 
HB9AK en IW2EKO waren op dat moment ook met geen mogelijkheid te bereiken. 

Fred PDØNQD en Paul PA2PF in het gebouw van de veiligheidsregio Wim PDØWDV neemt een bericht op 

Vanaf de Jutberg was onder andere Marjan PDØMAR actief Ruud PDØRH was ook een van de operators van PI9DJ vanaf de Jutberg 



PI9DJ via Winlink  
Doordat PI9DJ rondom omringd was door heuvels van 75 meter hoog kon men op de Jutberg ook het dichts 

bijzijnde RMS PI8RKW-10 op 22 km afstand niet bereiken  
Ook was dit het geval met PI8NLB-10 (41 km) en PI8MNJ-10 (53 km). 
 

Voortgang oefening 
Hebben we nog berichten kunnen verzenden tijdens de oefening? 
Ja zeker, we hadden er al rekening mee gehouden dat de contacten met de Jutberg moeilijk zouden verlopen 
en om nu duimen te gaan zitten draaien was ook de bedoeling niet. 
Daarom had een van de teamleden van PI9DA in Alkmaar al een set berichten voor verzending ontvangen die 
hij kon gebruiken om deze naar PI9DS in Schoorl te verzenden.  
 

Emergency berichten 
PA1SR/D Frans in Schagen verzorgde op gezette tijd het verzenden van Priority en Emergency berichten wat 
altijd een leuk effect heeft op de operators als men net bezig is met het ontvangen van een bericht. 
 
Conclusie van de oefening 
Hieruit blijkt dat men binnen Nederland door het kiezen van een ongunstige locatie en de condities op HF niet 

meewerken dat er over een afstand van slechts 120 km geen berichtenverkeer mogelijk is. 

Een oplossing in dit soort gevallen zou misschien de inzet van tijdelijke transponders kunnen zijn.  
 
 
 

UBA: ‘Amateur allocatie in de 3-meter band’   
De UBA heeft een document ingediend dat als doel heeft om te kijken of zendamateurs een 

allocatie kunnen krijgen tussen de 87,5 en 108 MHz, dat over enkele jaren niet meer als 
(primaire) omroepband zal dienen door de overgang naar DAB. Dit zal in september tijdens de 
IARU-conferentie in Landshut besproken worden met andere IARU leden. 
 
De UBA wordt daarbij ondersteund door toezichthouder BIPT, zo valt te lezen in het document.  
Als het voorstel aangenomen is kan IARU een lobby starten om tijdens de World Radio 
Conference die in 2025 zal plaatsvinden een allocatie voor radiozendamateurs in dit spectrum op 

de agenda te zetten. Bekijk hier het voorstel. Bron: Hamnieuws 
 
VERON: ‘Europese harmonisatie Novice’   
De VERON heeft een document ingediend dat als doel heeft om te kijken of de frequentie-allocatie en 

vermogens toewijzing voor Novices Europees geharmoniseerd kan worden. Dit zal in september tijdens de 
IARU-conferentie in Landshut Duitsland besproken worden met andere IARU leden. 

Indien het document ongewijzigd aangenomen wordt, dan geeft VERON de IARU de opdracht om met een 
inventarisatie en voorstel te komen. Deze zal als aanvulling in REC(05)06 toegevoegd moeten worden zodat de 
regeling in alle CEPT-landen gelijk is. Bekijk hier het voorstel. Bron: Hamnieuws 
 
AT over de nieuwe gedragslijn vergunningen   
Sinds 1 april jl. is de nieuwe gedragslijn vergunningen van toepassing op onbemande experimenten van 
radiozendamateurs. De vergunningen zijn techniekneutraal en er is extra frequentieruimte beschikbaar 
gekomen voor met name digitale toepassingen. Hamnieuws was benieuwd naar de eerste ervaring en heeft 
contact gezocht met Agentschap Telecom. 

 
De toezichthouder geeft aan dat er door het nieuwe beleid een 17-tal vergunningen extra aangevraagd zijn, 
waaronder repeaters in het nieuwe frequentiegebied 438.4000 – 438.5000MHz. Daarnaast zijn een 7-tal 
vergunningen omgezet naar de nieuwe techniekneutrale standaard. 
 
“De nieuwe gedragslijn is tot stand gekomen in zeer goede samenwerking met de landelijke amateur-

verenigingen. Tot nu toe heeft de invoering geleid tot een 17-tal aanvragen, zowel nieuwe relaisstations als 
aanpassingen van bestaande vergunningen. De invoering heeft niet geleid tot veel extra vragen, de amateur- 
gemeenschap speelt prima in op de nieuwe ontwikkelingen.”, aldus Agentschap Telecom. Bron: Hamnieuws 

 
57 geslaagden bij examens in Vlaardingen   

De Stichting Radio Examens hield 24 mei een examensessie in Vlaardingen.  
Deze werd opnieuw gehouden bij het Groen van Prinstererlyceum. Henk Vrolijk (PAØHPV) 
van Stichting Radio Examens laat het volgende weten: 

Voor het F-examen verschenen 35 deelnemers. Van hen zijn 14 voorlopig geslaagd (40,0 %). Voor het N-

examen verschenen 49 deelnemers. Van hen zijn 43 voorlopig geslaagd (87,8 %) Bron: Hamnieuws 
 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
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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. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
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/   
 
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 die 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)  
 
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 wordt 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. 
 
 

 
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. 

 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
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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 aflevering 16 van 19 april op You-Tube 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. 
 
Cor Moerman PAØVYL verteld in deze video, opgenomen tijdens de radio kampweek van 
de VRZA op de Jutberg over zijn werk bij de RCD, zoals het AT toen heette. 

In de video zien we naast het boeiende verhaal van Cor ook beelden van enkele invallen. 

 
 

 
CQ-PA 
Het mei nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online klik hier voor de download 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 VRZA Radio Kampweek 
 CJ2 Datatoren 

 CQ World Wide DX Contest, Radio Kootwijk 
 Omroep Gelderland bezoekt PI4VRZ/A 
 70cm stuurzender van PE5PVB 
 Contestkalender, agenda en evenementen 
 Uitslagen en tussenstand NLC en Afdelingsbeker 
 Examen Quickies door PA9JOO/P 

 PH2017NLVD (veteranen dag) 
 Propagatie verwachting voor mei/juni 
 Hambeurs Friedrichshafen 

 
 
RAZies 
Het juni nummer van dit schitterende blad van PI4RAZ de Zoetermeerse radioamateurs is weer uit. 

Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere: 

 Wenzel modulator (B) 
 Opa Vonk: Storing (deel 2) 
 Recyclen? 
 Power Bank keep-alive 
 Over APRS… 

 Afdelingsnieuws 
 
 
CQ-DATV 
CQ-DATV staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen. 
Klik hier voor het juni nummer en hier voor eerdere uitgaven.  

Deze maand ondermeer aandacht voor: 
 Editorial 
 DATV News 
 Micro corner - VGA Pattern Generators 
 Mystery Flight 
 DATV-Express Project - April update report 
 Simple Cost Effective 3cm Frequency Counter 

 Information 
 Coming up 

 
 

ON LINE BLADEN 
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Na de zomervakantie zal er in Utrecht weer een cursus radiozendamateur starten voor zowel de N als F licentie. 

De cursus zal door onze zeer ervaren cursusleider Johan PA3GER gegeven worden in ons onderkomen aan de 
Daalseweg 148 in Utrecht-Zuilen (scouting gebouw). Johan zijn cursus staat bekend om het zeer hoge 
slagingspercentage en leuke manier van lesgeven, vele van ons zijn u voor gegaan, en met succes! 

 
De cursus wordt op woensdagavond gegeven en start om 20:00 uur, duurt ongeveer tot 22:00 uur en zal 
starten op 16-08-2017. Dit is de eerste week na de schoolvakanties. De kosten voor de cursus bedragen €20,= 
inschrijfgeld waarna €3,= per gevolgde lesavond. Om de cursus te volgen is het N of F cursus boek van de 
VERON nodig die te verkrijgen is bij het centraal bureau van de VERON. Klik hier voor de VERON winkel 
 
Hebt u interesse, vragen of wilt u direct inschrijven dan kunt u contact opnemen met Johan PA3GER per e-mail 

op info@pa3ger.nl onder vermelding van uw gegevens. 
 
 
 
Wil je ook morse leren? Geef je dan nu op voor het nieuwe seizoen. De eerste les zal starten op donderdag 14 
september om 20.00 uur in het Radio Clubhuis Bunschoten, Haarbrug 10b.  

Inschrijven is vanaf nu mogelijk bij Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW). Dit kan per email: pa3bjv@hotmail.com 

 
 
  

Het Maritime Mobile Service Network op 14.300MHz. (MMSN) 
(website) heeft onlangs nog gefungeerd als belangrijk 
doorgeefluik nadat het sportvissersschip Free Spirit een “mayday” 

noodoproep uitzond op VHF marifoonkanaal 16 toen deze in 
Mexicaanse wateren in de problemen kwam. 
 
Brian Stipak, KF7QCX — schipper van de zeilboot Ubiquity — 
hoorde op 13 mei de mayday, waarin gemeld werd dat de Free 
Spirit snel zinkende was, met 4 personen aan boord, en dat men 
het schip ging verlaten. Omdat Stipak via de VHF radio geen 

kuststations kon bereiken, meldde hij zich op de frequentie van 
het MMSN netwerk op 14.300MHz.  

Ondanks de slechte band condities was hij in staat om een positie door te geven aan net control station Ken 
Porter, ACØML, die bijgestaan werd door collega netbeheerder Scott Roberts, KK4ECR.  

“Er kwam water de boot binnen en ze konden niet vinden waar het vandaan kwam, dus maakten ze de 
reddingsboot gereed,” zo vat Stipak de gebeurtenissen samen op zijn website. “Hij gaf duidelijk de coördinaten 

van zijn positie door en toen ik die op de kaart zette, zag ik dat ze in het midden van de Sea of Cortez zaten, 
ongeveer 46 nautische mijlen bij me vandaan. Mijn VHF verbinding met hem was marginaal.” Stipak zei dat 
ondanks dat hij de MMSN net control maar nauwelijks kon horen, de operator wel in staat was om de informatie 
te nemen.  
Het schip Fathom hoorde de mayday eveneens en zette koers naar de in problemen verkerende boot. 
 
Porter verzocht het Amerikaanse kustwachtstation in San Diego om de informatie door te geven aan de 

Mexicaanse marine, die vervolgens een schip stuurde naar de laatst bekende positie van de Free Spirit. De 
kustwacht probeerde ook om de Ubiquity te contacten op 14.300MHz, maar de bandcondities veranderden snel, 
en er was geen contact meer mogelijk. Stipak lukte het nog wel om via zijn mobiel de havenmeester van Puerto 
Escondido te bereiken en hem informatie te geven over de noodoproep. 
 

“We hoorden een uur lang niets meer van het in 
problemen verkerende schip: het laatste bericht was dat 

ze de reddingsboot in gingen.  
Ik ging er vanuit dat het schip gezonken was,” zegt Stipak 

op zijn wersite. “Toen kwam de kapitein van de Free Spirit 
weer over de marifoon met het bericht dat ze het lek 
gevonden en gedicht hadden, aan het proberen waren om 
de boot leeg te pompen maar dat ze de motor niet meer 

konden starten, inderdaad de reddingsboot te water 
hadden gelaten maar dat ze niet het schip gingen verlaten 
en dat hij de mayday niet in wilde trekken. 
 

Roberts hoorde later van de kustwacht dat de Free Spirit naar de haven van San Carlos gesleept was en dat alle 
opvarenden veilig waren. 
 

CW CURSUS IN RADIO CLUBHUIS BUNSCHOTEN 
 

NOVICE EN FULL-CURSUS IN UTRECHT GAAT STARTEN 
 

AMATEURNET RELAYEERT NOODSIGNAAL 

 

De Free Spirit, op deze foto is betere tijden 

Met de Icom7200 aan boord van de zeilboot Ubiquity kon 
Brian KF7QCZ op 14.300 kontact maken met MMSN 

https://www.veron.nl/veron-winkel/
info@pa3ger.nl
mailto:pa3bjv@hotmail.com
http://mmsn.org/
http://www.sailblogs.com/member/ubiquity/422548


Het Maritime Mobile Services Network is een ondersteunend netwerk voor zeevarenden, maar 
ook voor missionarissen. Oorspronkelijk bedoeld om marineschepen de mogelijkheid te geven 

om via het amateurnetwerk het telefoonnet op te gaan (phone patch), maar tegenwoordig 
een dienstennetwerk voor zeevarenden, ook voor noodsituaties. Houd 14.300MHz dus vrij  
Bron: PI4RAZ 
 
 

 
Zendamateurs in de omgeving van Breda zullen raar opkijken als ze door het voormalige analoge repeater 
raster op de 70cm band ‘draaien’ en op 430.325 ineens geconfronteerd worden met een hoop geknars en 
gesuis uit de speaker. 
 

Door het nieuwe beleid van het AT hoeven 

‘geregistreerde frequentie gebruikers’ geen 
speciale mode meer op te geven van het 
experiment dat ze willen gaan doen. 
Voorheen was er een onderscheid tussen 
analoog of digitaal, waarbij het laatste ook 

nog eens gespecificeerd moesten worden. Dit werkte natuurlijk erg remmend op nieuwe ontwikkelingen, iets 

wat juist de core business van de amateurgemeenschap is. 

 
Het amateur landschap is nog al veranderd de laatste jaren. Van de ‘museum mode’s’ waarbij grote afstanden 
fysiek moeten worden overbrugt tot moderne fijnmazige en feature-rich netwerken. De contrasten zijn groot, 
en dat maakt onze omgeving ook zo ontzettend veelzijdig. Waar we een tijd hebben gekend dat wij door 
surplus apparatuur achter de ontwikkelingen aan hebben gelopen zijn de rollen nu weer omgedraaid en zal het 
bedrijfsleven & overheidsdiensten weer kunnen putten uit nieuwe ontwikkelingen in de amateurgemeenschap. 
Zendamateurs, altijd in ontwikkeling! Bron: Radio Clubhuis Bunschoten 
 
 
 

HAMnet Eindhoven gekoppeld 
20 en 21 mei hebben de mannen van de 
Heinrich Hertz stichting een verbinding 
opgebouwd van Eindhoven naar Breda. 
Vanuit Breda sluit de verbinding aan op 
het bestaande traject naar de 

Gerbrandytoren in IJsselstein. Daarmee 

is het eiland rondom Eindhoven en Den 
Bosch via de lucht ontsloten aan de rest 
van het netwerk in Nederland.  
De link heeft een afstand is 42,7 km. 
Voorheen liep deze verbinding nog over 
een VPN-tunnel. Bron: Hamnieuws 

 
HAMNET accesspoint in Delft actief   

Op 27-05 is een HAMNET accesspoint in Delft geplaatst. Er wordt gebruik gemaakt van verticale polarisatie en 
de antenne staat op circa 52 meter hoogte. Daarmee moeten gebruikers in een omtrek van 15 kilometer een 
verbinding kunnen maken met het netwerk. De ontsluiting naar de rest van het HAMNET netwerk gebeurt ook 
draadloos, door een link naar IJsselstein via Gouda. 
 
Een verbinding maken kan met geschikte 5 GHz Wifi apparatuur die voldoet aan de A/N norm. Een 
zichtverbinding is noodzakelijk. Schotels zijn gewenst om al het vermogen (maximaal 1 Watt ERP) de juiste 

kant op te bundelen en verstoringen uit de buurt te onderdrukken. Op de Hobbyscoop HAMNET-chat helpen 

gebruikers je graag verder.  
Ook novice amateurs kunnen gebruik maken van HAMNET onder de ISM-regeling. Bron: Hamnieuws  
 
 
 

Vanavond is de repeater PI1ADF (Almere Digitaal Flevoland) actief geworden in het BrandMeister netwerk.  
De repeater die voorheen gebruik heeft gemaakt van de call PI1SHA wordt beheerd door Rob, PD8R. 
 
De volgende gegevens zijn op dit moment beschikbaar: 
ID 204701 
DMR repeater Hytera RD 985 (BrandMeister) 

                                DIGITAAL OP VOORMALIGE ANALOGE QRG    door Raphael PDØRAF 
 

HAMNET NIEUWS 
 

PI1ADF ACTIEF OP BRANDMEISTER 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4861&Itemid=43
https://pi4amf.nl/
https://www.hamnieuws.nl/hamnet-eindhoven-gekoppeld/
https://www.hamnieuws.nl/hamnet-accesspoint-in-delft-actief/


Locatie: Almere (JO22PI) 
Frequentie: 438.3625 MHz CC2  -7,6 MHz 

Hoogte: 9 Meter AGL (- 2 Meter NAP) binnenkort 18 Meter 
Antenne: Diamond X50 
Sysop: Rob PD8R 

Bron: HamDigitaal.nl 
 
 
 
Dat in de republiek Amsterdam sommige dingen anders gaan dan in de rest van Nederland zien we ook op 
amateur gebied terug, zo heeft men gekozen voor een nergens anders gebruikte shift van -7MHz. en een 
CTCSS toon van 110.9Hz. die ook niet in het rijtje voorkomt. Maar goed het zal wel nodig zijn en het AT heeft 
het goedgekeurd dus wie zijn wij om er wat van te vinden. 
 
In het weekend van 27 en 28 mei is PI1ASD in de lucht gekomen met 15 dBW. 

Een analoge repeater op 438MHz. kan tegenwoordig omdat er niet meer 
gekeken word naar analoog of digitaal. Deze repeater zal tijdelijk op het World 
Fashion Center geplaatst worden voor de mensen die de repeater willen testen. 
Zodra de locatie op de Zuidas gereed is, zal de repeater daarheen verhuizen.  

Frequenties zijn: 438.5000MHz. (uit) 431.5000MHz. (in) shift -7.0MHz. met 
CTCSS 110.9Hz. Deze heeft ook echolink: #438500.  
 

PI2ASD zal komend weekend worden aangepast met CTCSS van 88.5 Hz naar 
110.9Hz. PI3ASD zal later volgen met 110.9Hz. Agentschap Telecom heeft 
afgelopen week een vergunning voor PI1ASD afgegeven. 
 
“Doordat de kustlijn van West-Nederland een groot gebied is voor CTCSS 
88.5Hz en huidige regelgeving meer repeaters zal toelaten, willen wij 

problemen voorkomen met andere repeaters. Een voorbeeld hiervan is dat de 2 
meter repeater van PI3GOE die ook op 145.7750 MHz werkt net zoals PI3ASD. Het ASD-team zou liever zien 
dat heel Noord-Holland een andere CTCSS krijgt. Nu beperkt zich dit tot Amsterdam-Amstelland met 110.9Hz.  
Elke zomer heeft PI3ASD last van signalen van bepaalde stations die behoorlijke storingen veroorzaken op de 
repeater. Hopelijk is dat binnenkort verleden tijd”, zo laten de beheerders weten aan Hamnieuws. 
(Op zich hebben ze daar wel een punt, in het dichts bevolkte deel van Nederland gebruikt met z’n allen 88.5Hz. 
Dus het idee om Noord-Holland een eigen CTCSS toon te geven is zo gek nog niet. Redactie) 

 

Aan de DMR-repeater PI1AMS die uitzendt op 438.0500 MHz zal niets veranderen. Deze repeater staat in 
beheer bij Stichting Scoop Hobbyfonds, zo laat secretaris Peter (PA3PM) desgevraagd weten. 
Voor een overzicht van de Amsterdamse repeaters klikt u hier. 
 
 
 

Het was op Hemelvaartsdag weer een geslaagde dag op het VRZA kamp op de Jutberg. Een leuke radiomarkt 
en weer veel bekenden gezien en gesproken. Het radiokamp van de VRZA werd dit jaar voor de laatste keer 
gehouden op camping “De Jutberg” in Laag-Soeren. Na 54 jaar komt er deze week een einde aan de VRZA 
radiokampweek op deze locatie. 
 
Vanaf volgend jaar zal prachtige evenement met al haar activiteiten, inclusief de radiomarkt op 

Hemelvaartsdag, verplaatsen naar een nieuwe locatie het Streekpark Klein Oisterwijk in de omgeving van 
Oisterwijk bij Tilburg. De nieuwe locatie beschikt over zeer goede faciliteiten voor de activiteiten van ons 
radiozendamateurs. Deze nieuwe locatie zal waarschijnlijk ook deels nieuwe deelnemers aantrekken en anderen 
zullen mogelijk afvallen, ook zou het niet raar zijn als ook Belgen straks de weg naar het kamp gaan vinden, zo 
ver is het tenslotte niet van de Belgische grens. Hoe het ook gaat lopen, de redactie van deze nieuwsbrief 

wenst de VRZA met haar radio kamp op de nieuwe locatie net zoveel succes toe als op de Jutberg. Klik hier 
voor de informatie video van “Streekpark Klein Oisterwijk” Klik hier voor het hele verhaal op de website van de 

radio kampweek en hier een video van de VRZA over het hoe en waarom.  
 
 
 
Begin deze maand werd aangekondigd dat PostNL de meeste bezorgingen voor goederen gaat doen die via 
AliExpress besteld zijn in China. Waar de Nederlandse postdienst eerder de pakketten nog ‘gratis’ geleverd 
werden door internationale afspraken, leidt deze samenwerking nu tot een extra rekening voor de consument. 

 

DIVERSE WIJZIGINGEN AMSTERDAMSE REPEATERS 

LAATSTE VRZA KAMP OP DE JUTBERG 

PRIJZEN ALIE XPRESS OMHOOG DOOR POST.NL 

https://www.hamdigitaal.nl/2017/05/pi1adf-actief-op-brandmeister/
http://www.repeateramsterdam.nl/
http://www.kleinoisterwijk.nl/
https://youtu.be/4D5pqo_0V4s
https://www.radiokampweek.nl/verhuizen/
https://www.youtube.com/watch?v=sgmG-HY69Hk


De postdienst gaat namelijk 17,50 euro administratiekosten rekenen voor het inklaren van goederen met een 
waarde van meer dan 22 euro. Dat naast de 21% BTW die afgedragen moet worden. Bijkomend voordeel is wel 

dat pakketten nu sneller in huis zijn. Door de afspraken zal de levertijd van soms 3 weken teruggebracht 
worden tot circa 7 dagen. 
 

Hoewel consumenten deze kosten voorheen ook moesten betalen werd in de realiteit amper 1% van de 
pakketten uit China gecontroleerd. De postverwerker kwam hier door de grote hoeveelheid gewoon niet 
doorheen. Nu er een samenwerking is en systemen gekoppeld, is dit proces geautomatiseerd en de kans 
aanzienlijk groter dat er extra betaald moet gaan worden. 
 
Of deze nieuwe afspraak ook van invloed is op goederen die besteld zijn bij DealExtreme is onbekend. 
Zendamateurs shoppen graag online bij de Chinese retailers. Vanaf nu kan goedkoop opeens duurkoop zijn bij 

kleinere bestellingen. Iets om rekening mee te houden dus. Of gewoon je BamiPorto in Nederland kopen. 
Bron: Hamnieuws 
 
 
 
De faciliterende activiteiten van Stichting Scoop Hobbyfonds zijn voor een 

belangrijk deel mogelijk dankzij personen en bedrijven die het educatieve doel 

van de radio amateurdienst ondersteunen. Hobbyscoop, zoals de stichting 
doorgaans genoemd wordt, onderhoudt al een geruime tijd een uitstekende 
relatie met één van haar belangrijkste sponsors, Alticom B.V. Op vrijdag 19 
mei troffen Peter Meijboom (PA3PM) en Mischa van Santen (PA1OKZ) van het 
Hobbyscoop bestuur met Dhr. Ed Boerema, C.E.O. van Alticom. 
 

Het doel van de bespreking was het overbrengen van een dankjewel namens de gehele amateurdienst en de 
stichting voor de prachtige faciliteiten die op verschillende plekken in Nederland bestaan in verschillende torens 
van Alticom, waarvan zo’n 14.000 geregistreerden dagelijks gebruik kunnen maken voor het doen van radio 
onderzoek. In het regio kantoor van Alticom op de zestiende verdieping van de Gerbrandytoren werden de 
stichtingsactiviteiten door Hobbyscoop uiteengezet en blijkt dat de samenwerking van beide kanten als positief 
en solide worden beschouwd. Al jaren geleden werd een raamovereenkomst gesloten tussen beide partijen die 
als basis dient voor de hoge opstelplaatsen waar de radio amateurdienst van profiteert. Deze overeenkomst 

bood tevens de mogelijkheid voor de omvangrijke verhuizing vanuit de reportagecabine op 220m naar de 20e  
verdieping in de Gerbrandytoren waarover uitvoerig te lezen is op hobbyscoop.nl. 
 

“Alticom is een groeiend en bloeiend bedrijf dat inmiddels alweer tien 

jaar bestaat”  vertelt Ed Boerema aan Hobbyscoop. “Toen we 
begonnen bestond het bedrijf uit vijf personen en beheerden we 24 

telecommunicatie torens van waaruit het belangrijkste deel van de 
radio- en televisiezenders uitzend. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 
tot 18 medewerkers. Het belangrijkste deel van onze inkomsten komt 
uit de broadcast en teleommunicatie industrie maar sinds 2009 zijn 
hier onze datacenter activiteiten aan toegevoegd.  
Deze groeiende activiteit ontvangt veel belangstelling omdat Alticom 
in staat is om efficient energiegebruik (PUE) te bieden die hoort tot 

de beste in Europa dankzij onder meer directe free air koeling.  
 
Met het presenteren van de activiteiten van de Stichting Scoop 
Hobbyfonds is door voorzitter Mischa van Santen tevens een 
schaalmodel uitgereikt van de beroemde Gerbrandytoren die 
vervaardigd is uit messing door een mede-zendamateur van zo’n 

halve meter hoog. Beide partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in de samenwerking wat veel 

vertrouwen geeft in waarborging van de activiteiten voor de Toekomst;  
Hartelijk dank Alticom! Ga hier naar de Alticom website: www.alticom.nl Bron: Hobbyscoop 

EEN DANKJEWEL AAN ALTICOM B.V. 

Mischa van Santen PA1OKZ voorzitter van de Stichting 
Scoop Hobbyfonds overhandigd het handgemaakte 
messing schaalmodel van de beroemde Gerbrandytoren 

https://www.bamiporto.nl/
https://www.hamnieuws.nl/prijzen-aliexpress-omhoog-door-postnl/
www.alticom.nl
https://www.hobbyscoop.nl/2017/een-dankjewel-aan-alticom-b-v/

