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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 Let op nieuw Over deze nieuwsbrief 

Er is een wijziging doorgevoerd in de distributie van de nieuwsbrief. Jaren lang werd deze door de regio 
coördinatoren naar hun deelnemers doorgestuurd, de redactie dankt de RC’s dan ook hartelijk hiervoor. 
Voortaan zal de nieuwsbrief door de secretaris van DARES in PDF formaat rechtstreeks aan alle deelnemers 
verstuurd worden. Op of rond elke 1e en 15e van de maand vindt u dus een nieuwsbrief in PDF formaat in uw 

mailbox. Voorlopig blijft de laatste nieuwsbrief en de oudere uitgaven te downloaden van de website van R09-

Utrecht. http://r09.dares.nl/pages/dares-nieuwsbrieven.php   

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”  

 

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 19-06 besloten 
om de bestaande website dares.nl te vervangen voor de nieuwe. 
 
De nieuwe omgeving draait nog lokaal op een webserver om de 
ontbrekende functies te kunnen implementeren. Graag enige 

terughoudendheid in het aanvragen van een account, dit moet 

namelijk op dit moment nog handmatig gedaan worden en daar 
gaat bij veel deelnemers veel tij in zitten Als u toch een account  
nodig hebt verzoek ik u een mail te sturen aan info@dares.nl 
(tijdelijke oplossing). 
 

De bestaande subdomeinen blijven intact. Wat nog opgelost 
moet worden is de functionaliteit van de DDA (DARES 
Deelnemers Administratie). Door de huidige privacy wet is het 

niet toegestaan om overzichten met NAW gegevens enz. zichtbaar te maken. Dit kan nu nog wel. Zodra meer 
bekend zal ik jullie hierover informeren. Jan PA7O secretaris 
 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 JUNI 2017 JAARGANG 1 NR.12 

 

                                          BESTUURSNIEUWS                         door Jan PA7O (secretaris) 
 

Er moeten nog wat functionaliteiten toegevoegd worden en 
hier en daar nog wat puntjes op de i, maar de nieuwe website 
is on line  
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Gezellige en smakelijke barbecue 

Alle DARES deelnemers van regio 25-Gooi en Flevoland en 09-Utrecht, hebben op 22 juni een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen, velen hebben al gereageerd, maar je kunt nu nog besluiten om je (samen met een 

introducé) op te geven voor onze heerlijke Barbecue. 
Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 juli vanaf 18:00 uur op ons DRCC, het Radio Clubhuis Bunschoten. 
De kosten voor deelname bedragen slechts €10.= per persoon dit graag contant voldoen op 8 juli, de rest van 
de kosten zullen we uit de kas betalen, niet omdat we geld over hebben maar omdat we langs deze weg onze 
waardering voor uw inzet als deelnemer willen laten blijken. 
Omdat hier enige voorbereiding aan vooraf gaat en ook de slager graag wil weten waar hij aan toe is vragen we 
jullie ons uiterlijk woensdag 5 juli via email naar wim.pa4wk@gmail.com te laten weten of je mee doet of niet. 

We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 8 juli. 
 

DRCC in de vakantie periode 
In de vakantie periode (juli en augustus) zal het DRCC gewoon volgens de agenda 
open zijn, we hebben daartoe besloten omdat niet iedereen en ook niet tegelijkertijd 
met vakantie gaat. Afhankelijk van de opkomst kan het programma aangepast worden. 

De geplande bijeenkomsten zijn op dinsdag 25 juli van 20:00 – 22:30 uur en zaterdag 
26 augustus van 10:30 – 14:00 uur.  

 
Kort verslag van de bijeenkomst van 24 juni 
Het was een goed bezochte bijeenkomst, in totaal waren 16 personen 
aanwezig. Gerard PDØJEW (RC R25) opende de bijeenkomst en heeft een 
aantal agenda punten doorgenomen.  

Evenals de vorige keer zijn we er nu ook weer op uit getrokken om in het 
veld te oefenen met het berichten formulier. 

Deze manier van 
oefenen spreekt de 
deelnemers veel 
meer aan dan zoals 
we het voorheen 

deden, met z’n allen 
om de tafel en 
“droog” oefenen. 
Er werden vier 
teams samengesteld 

die naar een door de 

oefenleiding 
opgegeven locatie 
gingen, deze 
locaties lagen vrij 

dicht in de buurt van het DRCC zodat we de tijd in de oefening kunnen steken en niet in het auto rijden. 
We hebben een database van tien locaties en bijbehorende berichten. Voordat iedereen overal een keer 
geweest is zijn we weer een poosje verder, en dan kunnen we ook nog nieuwe berichten verzinnen. 

De bezetting van het DRCC bestond uit Ans PD5W en Arno PA5W voor beide was het door omstandigheden al 
bijna twee jaar geleden dat ze aan een oefening meegedaan hadden, maar ze hebben zich er geweldig 
doorheen geslagen. Graag iedereen tot ziens op de regio BBQ op 08 juli. 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 25 juli van 20:00 – 22:30 uur in ons DRCC in het Radio 
Clubhuis Bunschoten. (open vanaf 19:30 uur) DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten. Wij gaan er vanuit 

dat u allen aanwezig bent, bij verhindering dit graag melden bij de RC's. 
Verder informatie over deze bijeenkomst volgt nog. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

 
 
 
Veiligheidsdag Barendrecht 

Op 17 juni 2017 vond voor de derde maal de veiligheidsdag Barendrecht plaats. 
DARES heeft dit jaar voor het eerst hieraan deelgenomen, met vijf deelnemers op de stand en twee 
bestuursleden in het VIP programma, terwijl een andere persoon de media heeft voorzien van berichten, foto's 
en de nodige tags. 
 
Ruim van te voren is DARES benaderd door de gemeente Barendrecht, men heeft ons in actie gezien tijdens 
oefening Samen Sterker en vond dat we deel moesten uitmaken van de Barendrechtse veiligheidsdag. 

                            REGIO NIEUWS R25 & R09 DARES M-NL                door Wim PA4WK 
 

Deel van de aanwezigen op deze goed bezochte bijeenkomst De vuurdoop na bijna 2 jaar, het ging best goed  

                            REGIO NIEUWS R17 ROTTERDAM-RIJNMOND        door Chris PA7RHM 
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Vooraf is er een kick off meeting geweest op het gemeentehuis. Hier konden specifieke wensen ten aanzien van 
de stand worden opgegeven. 

Er was een apart tentenbouw bedrijf ingehuurd dat 

ook voor elektra, tafels en stoelen zorgde, dus dat maakte het al een stuk makkelijker. 
Wat betreft de antenne situatie is het een moeilijk verhaal op een plein voor het gemeentehuis, maar men liet 
mij het hele gebouw verkennen om te zien of dat mogelijkheden bood. 
 

Ondertussen met het team nagedacht over activiteiten, we hebben gekozen om, gezien de samenstelling van 
het publiek, de aandacht te leggen op het Morse certificaat voor de jeugdige bezoekers, en aan de volwassenen 
uitleg over DARES te geven. Het maken van verbindingen was dus ondergeschikt aan gezelligheid, informatie 

en aandacht aan bezoekers. Een paar weken voor de veiligheidsdag meldt de gemeente dat ze gaan werken 
met een zogenaamd ‘veiligheidpaspoort', hierop staan per deelnemer een korte omschrijving van de activiteit 
met een ruimte om deze af te laten stempelen, met een vol paspoort maakt men kan op een prijs.  
Toen realiseerden we ons dat het Morse certificaat toch een goede vondst was en hebben we besloten er nog  
eens 50 bij te drukken.  
 

De avond vooraf zijn we even gaan kijken, en konden we zien wat voor elektrisch aansluitmateriaal nodig was. 
's Morgens waren we er om 07:30 uur om op te bouwen, de sfeer was goed, het weer was nog een beetje 
bewolkt maar dat zou naarmate de dag vorderde steeds beter worden. 
 

Op een goed moment toen we onze eigen dingen 
gedaan hadden zijn we de gemeente gaan helpen met 
het uitdelen van de veiligheidspaspoorten  

 

Er waren twee posten waar men het Morse certificaat 
kon behalen. Daarnaast hadden we een Motorola 
Micom XR set, die we een aantal jaar geleden van 
Defensie hebben ontvangen, opgesteld. We waren QRV 
op 7.075 MHz, maar wat we hoorden was een berg ruis 
 

Uit rapporten bleek dat we in zuid West Nederland luid 
en duidelijk te horen waren. 
In ieder geval nogmaals dank aan hen die een rapport 
hebben gegeven, één radio amateur kwam dit zelfs 
persoonlijk op stand doorgeven. 

Okko PH2CV luistert naar seinschrift  Dik PA3GRI in gesprek met Wim Visch en Hans Baardscheer 

Remzi PH3GAL vult een Morse certificaat in Vier trotse eigenaren van een DARES Morse certificaat 

Sfeer impressie met op de voorgrond één van de vele historische voertuigen 



Ook het bestuur gaf blijk van belangstelling, Wim Visch en Hans Baardscheer (bestuur Stichting DARES) 
kwamen nog langs op de stand. 

Voor we het wisten was het bijna 16:00 uur geworden en we waren door de certificaten heen!  
Het laatste Morse certificaat heb ik met de hand geschreven op de achterkant van een DARES folder. 
Tijdens het opruimen werden we bedankt door de gemeente Barendrecht met een leuk presentje. 
Het was een leuke, leerzame dag, waar alle deelnemers én de bezoekers van hebben genoten. 

De deelnemers aan de veiligheidsdag Barendrecht waren: 
 Wim Visch PG9W en Hans Baarsscheer PE1AAY  (VIP gasten) 
 Okko Ebens PH2CV, Marko Brons PA1MHM, Remko Kuskan PH3GAL, Dik Kroon PA3GRI en Chris van 

Gorp PA7RHM (stand) 
 Jan Rozema PA7O (media updates) 

73 Chris PA7RHM 
 

 
 
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 in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 

Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.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, dit is de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt.  
Klik hier om naar de website te gaan  
 
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. 
 
04 november  
Dag voor de Radio Amateur 

De dag zal weer de bekende onderdelen bevatten: het commerciële deel dat wordt gevormd door de aanwezige 
handelaren en professionele bedrijven, die hun producten en nieuwste technische snufjes demonstreren en te 

koop aanbieden, de onderdelenmarkt, waarbij de standhouders, uitsluitend “gebruikte” spullen en nieuwe 
onderdelen te koop aanbieden, en de presentatie van diverse commissies en verenigingen, de 
zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk weer interessante lezingen en de loterij. Ook DARES zal weer met een 
informatie en promo stand aanwezig zijn. Meer informatie vindt u hier. Deze dag wordt gehouden in de 
Americahal in Apeldoorn en duurt van 09:30 – 14:00 uur. 
 
 

 
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 aflevering 16 van 19 april op You-Tube klik je hier. 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

AGENDA 
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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. 
 
 
 
PI2NOS plaatst ontvanger in Rotterdam   
Stichting Scoop Hobbyfonds heeft deze week een ontvanger voor PI2NOS geactiveerd in Rotterdam. Deze 
ontvanger komt in plaats van de ontvanger in Den Haag die inmiddels gedeactiveerd is. Met een hoogte van 

150 meter kijken de antennes, die op de Kop van Zuid nabij de Erasmusbrug geplaatst zijn, goed over de regio 
uit. De eerste resultaten lijken in ieder geval veelbelovend. 
 
Nieuwe functie op live-weergave PC7X 
Een andere wijziging is doorgevoerd door René, PC7X. Op basis van de feed die de Hobbyscoop beschikbaar 
stelt heeft hij een kaart ontwikkeld voor de repeaters PI3UTR en PI2NOS. Vanaf heden kun je jezelf registreren 

op deze website. Nadat je call gevalideerd is via Echolink kunnen gebruikers kiezen om weergegeven te worden 

op de kaart, in plaats van een APRS-signaal. Bron: hamnieuws 
 
Hobbyscoop goes System Fusion… 
In de vorige uitgave van deze nieuwsbrief op pagina 9 kon u er al wat 
over lezen, maar nu is het zo ver,  de crew van Hobbyscoop heeft de 
daad bij het woord gevoegd en heeft de repeater geïnstalleerd met een 
antennehoogte van een lieflijke 150 meter! PI1NOS is inmiddels voorzien 
van alle nodige updates zodat de repeater klaar is voor gebruik in 

combinatie met de Yaesu Wires-X networking solution. De repeater is 
daarmee verbonden met het wereldwijde Yaesu communicatienetwerk 
zodat iedere Fusion gebruiker toegang heeft tot andere systemen en 
gebruikers. 

 
Ook PI1AMS digitaal 
Alsof dat nog niet genoeg is is er méér System Fusion nieuws! Ook in Amsterdam heeft 
Hobbyscoop System Fusion geactiveerd! De Repeater is daar geactiveerd als PI1AMS en 

deelt de lokatie met de DMR repeater.  

De host is Peter, PA3PM; hij heeft in de afgelopen periode eveneens alles in orde gebracht 
en nu de vergunning binnen is hebben we het geheel geactiveerd. 
 
Er moest nog wel wat gesleuteld worden 
Het in orde brengen van de repeaters had beduidend meer voeten in aarde dan 
oorspronkelijk voorzien. Yaesu heeft ingrijpende veranderingen doorgevoerd om Fusion 

functioneel op te waarderen tot een gebruikersstatus die vandaag de dag verwacht wordt 
door de digitale radiozendamateur. De update bestond uit veel afzonderlijke processen die 
in acht (!) stappen doorlopen moest worden. Dit lukte waardoor we de hardware weer 
‘montagefit’ konden noemen. Ook blijkt een modificatie te bestaan voor de zender, ter 
voorkoming van schade aan de eindversterker. Hulp kwam hierbij uit de hoek van Leo 
Duursma, PAØLMD, die de modificatie kits bij Yaesu heeft besteld. Leo, hartelijk dank voor 

jouw ondersteuning hierin. Wil je ook controleren of jouw fusion transceiver technisch 
helemaal up to date is, neem dan contact op met radioamateurshop.nl. 

 
Beide repeaters zijn gekoppeld middels Wires-X waardoor ook netwerk koppeling beschikbaar is.  
De repeaters bevinden zich in de room “hobbyscoop-nl”en ondertussen hebben zich al verschillende gebruikers 

aangemeld in deze room. Ook op Brandmeister kan meegepraat worden middels de talkgroup 20401.  
Voor System Fusion gebruikers is het daarbij wel noodzakelijk dat de transceivers zijn ingesteld op DN ofwel 

Digital Narrow mode, aangezien deze compatible is met de DMR codec… 
 

Repeaters worden gebruikt in Automatic Mode 
Select (AMS) waardoor je er zowel in digitale 
spraak als ook in analoge FM mee kan werken, 
CTCSS in en uit is 88,5. Let op: koppeling naar 
Brandmeister werkt uitsluitend in DN (Digital 

Narrow) mode… Bron: Hobbyscoop.nl 
 

REPEATERNIEUWS 
 

De hartware is er klaar voor 

Er moest idd nog wel wat 
gesleuteld worden 
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In het noorden van Nederland vinden aardbevingen plaats. Eén van de gemeenten die in dat 
gebied ligt is de gemeente Eemsmond. Daar startte de gemeente samen met Agentschap 
Telecom een onderzoek om in kaart te brengen wat de gevolgen van een aardtrilling op 
telecommunicatie zijn. Is het mogelijk dat de telecommunicatie-infrastructuur dan uitvalt? En 

welke consequenties heeft dat? Het project startte op 12 december 2016 en duurt naar 
verwachting tot de zomer van 2017. Marie van Zanten is projectmedewerker Informatisering en 
Automatisering bij de gemeente Eemsmond en werkte vanuit die hoedanigheid samen met 
Agentschap Telecom. 

Marie van Zanten, projectmedewerker Informatisering en Automatisering bij de gemeente Eemsmond  
"Samen met Agentschap Telecom hebben we in kaart gebracht wat we eigenlijk allemaal gebruiken aan 
telecommunicatie. Dat leverde verrassende inzichten op." 

"Je staat er niet altijd bij stil, maar telecommunicatie is voorwaardelijk voor heel veel dingen." 
“In onze regio werkt het Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur -waar waterschappen, gemeenten en 
provincies in participeren- aan een civiele infrastructuur die bestand is tegen aardbevingen. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om leidingen en kabels, maar ook om bruggen, wegen en gebouwen. Telecommunicatie is 
noodzakelijk voor het besturen en beheren van die civiele infrastructuur. Het onderzoek waar Agentschap 
Telecom en wij aan werken moet aan het licht brengen in hoeverre de telecommunicatie bestand is 

tegen trillingen en wat de consequenties van uitval voor de gemeente, de gemeentelijke organisatie en 

onderdelen van de civiele infrastructuur. Dat is niet altijd duidelijk. Maar wel heel risicovol. Want zeker in deze 
contreien is het goed om in beeld te hebben wat je allemaal gebruikt op gebied van telecommunicatie. Pas dan 
weet je namelijk ook waar je van afhankelijk bent. We kunnen ons niet verschuilen achter de stelling dat er 
niets zal gebeuren. Dat kan altijd. En dat risico is in onze regio helaas niet uit te sluiten; echt niet alleen als 
gevolg van een aardtrilling. Net als overal zijn er veel meer mogelijke oorzaken denkbaar: storm, overstroming, 
terrorisme…. 

 
De ondersteuning die Agentschap Telecom ons aandroeg heeft daadwerkelijk iets aan onze kennis toegevoegd. 
Het agentschap heeft ons geholpen de complexe situatie van telecommunicatie-processen te vertalen in 
concrete risico-inventarisaties en inzicht in de impact van mogelijke uitval. Een soort ‘foto’ dus, van alles wat 
kapot kan gaan, hoe groot de kans daarop is en wat de gevolgen zouden zijn. Daar gaan we de komende 
periode mee aan de slag. 
  

Je staat er niet altijd bij stil, maar telecommunicatie is voorwaardelijk voor heel veel dingen. Van het maken 
van reisdocumenten tot aan het functioneren van de riolering. En van de gehele kantoorautomatisering en 
telemetrie-toepassingen, tot aan het monitoren van pompen en gemalen. En niet in de laatste plaats: onze hele 
telefonie natuurlijk. Het is niet erg om te moeten constateren dat er zwakke punten zijn. Want als je dat weet, 

is vaak ook een oplossing nabij." Bron: Staat van de ether 2016 
 
 
 

Hoe kan het dat er op de neerslagradar buien te zien zijn terwijl het onbewolkt is boven de Nederlandse kust? 
Het antwoord is zeeclutter. Dit is de benaming van het verstoord signaal dat ontstaat als de radarstralen door 
de atmosfeer worden afgebogen en op het zeeoppervlak terecht komen. De zeegolven veroorzaken reflecties 
die door de radar als neerslag wordt weergegeven.  
 

Zeeclutter - ook bekend als 'abnormale propagatie' of ingekort als 
'anaprop' - treedt bijvoorbeeld op als er een temperatuurinversie 

aanwezig is. Dit is een toestand in de atmosfeer waarbij een warme 
luchtlaag over een laag koude lucht aan het aardoppervlak heen schuift. 
 
In het bijzonder in het voorjaar en de zomer als warme lucht over 
relatief koud zeewater strijkt, vormt zich een sterke temperatuurinversie 
die zelfs overdag boven zee niet meer verdwijnt. Boven land is er sprake 

van stijgende temperatuur en zie je overdag alle clutter verdwijnen. 
Boven zee blijft dan door het temperatuurverschil in het radarbeeld een 
ruis aan zwakke echo's aanwezig. 
In de herfst en winter hebben we minder last van zeeclutter omdat het 
zeewater dan meestal warmer is dan het land. Hierdoor ontbreekt er een 
inversie boven zee en is het cluttersignaal minimaal. 
 

Het KNMI filtert de radarmetingen en verwijdert de clutter boven land 
maar deze toepassing is nog niet geschikt voor metingen boven zee. 
 

 

TELEKWETSBAARHEID IN HET AARDBEVINGSGEBIED 
 

Marie van Zanten 

Zeeclutter is een verstoord radarsignaal boven de 
Noordzee dat met name in voorjaar en zomer 
optreedt. ©KNMI  

ZEECLUTTER OP NEERSLAGRADAR (Propagatie meter) 
 

https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2017/01/telekwetsbaarheid
https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2017/01/interview-marie-van-zanten


Radarmetingen boven land kunnen ook een traject volgen dat meer gebogen is dan de kromming van de aarde.  
Het gevolg hiervan is dat de radarstraal, op een zekere afstand van de radar, de grond zal raken. Dit 

veroorzaakt hinderlijke reflecties en dus ruis op het radarbeeld.  
Het lijkt dan alsof er tal van buien vallen maar in werkelijkheid zijn de echo’s afkomstig van gebouwen of 
andere objecten. Deze verstoorde signalen worden gecorrigeerd. Bron: KNMI 
 

 

 
Tijdens de diverse scouting zomerkampen vinden er geregeld ronde’s plaats om 
verbindingen te maken met andere Scoutinggroepen al dan niet op kamp. 
 
Hieronder de tekst van Scouting Nederland 
De ZoKa-Ronde is de afkorting voor zomerkampronde. Tijdens dit evenement kun je 
onder begeleiding van een radiozendamateur je kampervaringen uitwisselen met 

andere groepen die op kamp zijn. Deze zendamateur kan bijvoorbeeld dezelfde 
zendamateur zijn die ieder jaar helpt met de JOTA-JOTI, of natuurlijk je eigen leiding 
als hij of zij zelf zendamateur is! 

 
Het doel van de ZoKa-Ronde 

Het doel van de ZoKa-Ronde is om naast de JOTA-JOTI in oktober, ook tijdens de zomer een leuk radio-
evenement voor de Scouting te organiseren. Het is de perfecte mogelijkheid om via de lucht je kampverhalen 

uit te wisselen of een spel te spelen. Daarnaast is het voor de leiding een leuke invulling van een deel van het 
programma. 
 
Wanneer is het? 
De ZoKa-Ronde vindt plaats op zes woensdagavonden van de zomervakantie.  
In 2017 zijn dat 12 juli, 19 juli, 26 juli en 16 augustus, 23 augustus en 30 augustus. 
 

Informatie voor de zendamateur 
De frequenties en tijden zijn als volgt: 
De Nederlandse ronde is woensdag om 19.30 uur (lokale tijd) via de landelijke 2-meter repeater PI3UTR op 
145.575MHz. De Europese ronde is woensdag om 20.30 uur (lokale tijd) op 3690 kHz ± QRM.  
Bron: website van het Radio Clubhuis Bunschoten 

 

N LINE BLADEN 
 

CQ-PA 

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

 Van uw gastredacteur 
 Informatie lidmaatschap VRZA (Slechts €25.= per jaar) 
 Gebruikerservaringen met de Automatische antennetuner MFJ-993 

 Het ontstaan en de ontwikkeling van zendamateurisme 
 Examen Quickies door PA9JOO/P 
 Verslag Radio zendexamen 17 mei 2017 in Assen 
 Nieuwe locatie voor Radiokampweek 
 De Gemini mid-power eindversterkers 
 Nieuwe sets Yaesu 

 
CQ-DATV 
CQ-DATV staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  

Klik hier voor het juli nummer en hier voor eerdere uitgaven. 

Deze maand ondermeer aandacht voor: 
 TV Amateur 
 DATV News 
 Amateur Television Quarterly 
 Micro corner 

 DCC 2017 Flyer 
 An FM TV transmitter using the HB 100 
 DKARS advert 
 ATV-Express Project - May update report 
 DATV Express advert 

 

ON LINE BLADEN 

 

SCOUTING ZOMERKAMP RONDE’S 2017 
 

http://knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zeeclutter-op-neerslagradar
https://pi4amf.nl/
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-06.pdf
https://www.hamnieuws.nl/na-ruim-50-jaar-de-laatste-jutberg/
https://www.hamnieuws.nl/the-gemini-mid-power-eindversterkers/
https://www.hamnieuws.nl/yaesu-komt-met-twee-nieuwe-transceivers/
http://cq-datv.mobi/49.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php


DKARS magazine 
De maar liefst 52 pagina’s dikke juni uitgave kun je hier downloaden. 

Eerder verschenen nummers kun je hier lezen. 
In deze uitgave ondermeer aandacht voor: 

 Onmiddellijke 60 meter toegang voor PJ4, PJ5 en PJ6  
 Herijking N-registratie  

 Het vervolg op de laatste DKARS radio amateurpanel vragen  
 De uitslag van de Dutch Kingdom Contest 2017 
 Dualband cobweb(je) voor 6 en 10 meter 
 In herinnering aan Wim Koppelaar PA3BRP  
 Een laatste bezoek aan het omroepzendermuseum  

 
RAZies 

Het juli nummer van dit schitterende blad van PI4RAZ de Zoetermeerse 
radioamateurs is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 AM-BC Zender  
 Opa Vonk: Digitale modes   

 Kristalpick-up voorversterker  

 Afdelingsnieuws 
 

 
 
Elektromagnetische veldsterkten blijven onder de toegestane blootstellingslimieten 
Agentschap Telecom heeft op 62 locaties in Nederland elektromagnetische veldsterktemetingen (EMV-

metingen) uitgevoerd. Uit deze metingen is gebleken dat de veldsterkten ruim onder de toegestane 
blootstellingslimieten blijven. 
 
Veranderingen in de antenne-infrastructuur 
Door de toenemende (maatschappelijke) vraag naar dekking en capaciteit voor draadloze telecommunicatie, 
plaatsen mobiele operators steeds meer antennes. Daarom heeft de Europese Commissie medio 2016 een 
voorstel ingediend voor één Europese Elektronische Communicatie-Code.   

 
Vanwege deze ontwikkelingen heeft Agentschap Telecom, vanaf de zomer 2016 EMV-metingen uitgevoerd. 
 
Veldsterktemetingen 

De metingen zijn uitgevoerd aan antennes die recent in gebruik zijn genomen en op locaties waar meerdere 
antennes in de buurt van burgers zijn opgesteld.  

 
De hoogst gemeten veldsterkte is 4,1 volt per meter (V/m).  
De laagst geldende blootstellingslimiet voor EMV is 28 V/m.  
De gemeten veldsterkten liggen hier ruim onder. 
 
Agentschap Telecom blijft meten 
Met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen, de 

veranderingen in de antenne-infrastructuur en de vragen hierover 
èn over de EMV, blijft het agentschap jaarlijks EMV-metingen aan 
antennes uitvoeren. 
 
De uitgewerkte meetresultaten en een analyse van deze 
meetresultaten kunt u in het onderzoeksrapport vinden.  
Bron: website agentschap telecom 

 

 
 

Vrijwel iedere radio geïnteresseerde heeft wel eens van de Ballonvossenjacht gehoord.  
In haar inmiddels 38 jarige bestaan hebben héél wat radiozendamateurs en andere peilers 
aan dit bekende evenement deelgenomen. Dit jaar vindt de Ballonvossenjacht alweer voor 

de 39e keer plaats. Zoals te doen gebruikelijk is het evenement op de tweede zondag van 
september gepland, dit jaar is dat dus op 10 september. Als de weergoden ons goed gezind 
zijn wordt om 13:00 uur de welbekende sonde opgelaten, hopelijk weer vanaf het terrein 
van het KNMI in De Bilt, aan een stratosfeerballon die meestal een hoogte van meer dan 
30 kilometer bereikt. De sonde blijft normaal gesproken zo’n anderhalf tot twee uur in de 

lucht waarbij vele actieve peilers tot het uiterste gaan om de dalende sonde als eerste te bereiken.  

AT DOET VELDSTERTE METINGEN 

 

AT heeft maar liefst op 62 locaties metingen uitgevoerd 

BALLONVOSSENJACHT 2017 

 

http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201706.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201707.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.antennebureau.nl/onderwerpen/gezondheid-veiligheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-591-F1-NL-MAIN.PDF
https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/rapport_project_emv.pdf
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/elektromagnetische-veldsterkten-blijven-onder-de-toegestane


Aan de ballon vossenjacht kun je op alle manieren mee doen, vanaf een simpel ontvangertje tot de meest 
geavanceerde apparatuur, en van een HB9CV antenne tot via het schuifdak draaibare beams.  

Ook de samenstelling van groepen varieert, van teams met amateurs tot ouders met kinderen. Kortom eigenlijk 
is er geen reden om niet een keer te proberen Klik hier en hier voor meer informatie. 
 
 

 
De wetenschap komt met een signaal dat wij niet, maar microfoons wel 
kunnen horen. Het signaal kan onder meer ingezet worden wanneer je 
wilt voorkomen dat iemand anders een vertrouwelijk gesprek afluistert.  
 
“Stel je voor dat je een vertrouwelijk gesprek hebt met iemand,” vertelt 
onderzoeker Nirupam Roy. “Dan kun je dit onhoorbare signaal uitzenden 

dat in de microfoon vertaald wordt als witte ruis, en zo voorkomen dat 
spionerende microfoons stemmen opnemen. 
Omdat het (signaal, red.) onwaarneembaar is, verstoort het de 
conversatie totaal niet.” 

 
Bijzonder 

Het signaal waar Roy over spreekt is door hem en enkele collega’s aan de universiteit van Illinois ontwikkeld. 

En het is bijzonder. Want het signaal kan niet door mensen worden waargenomen, maar wel door microfoons 
worden opgenomen. Dat klinkt misschien wat vreemd. Zeker als je weet dat microfoons gebouwd worden om 
menselijke stemmen op te nemen. Aangezien ons gehoor geluiden tot een frequentie van zo’n 20 kHz kan 
waarnemen, gaan microfoons ook niet veel verder dan 24 kHz. Microfoons kunnen dus eigenlijk alleen maar 
geluiden opnemen die wij kunnen horen. En toch is er nu dus een signaal ontwikkeld dat wij niet kunnen 
waarnemen, maar wel door diezelfde microfoons kan worden opgenomen. Hoe zit dat? Het geluid bestaat uit 

verschillende tonen. En wanneer die de interactie aangaan met de microfoon, ontstaat wat de onderzoekers 
‘een schaduw’ noemen. En dat is het geluid dat de microfoon detecteert.  
 
Microfoons zijn overal 
“Microfoons zitten in miljoenen apparaten, waaronder al onze smartphones,” vertelt onderzoeker Haitham 
Hassanieh. “En dit signaal kan ontvangen worden, zonder dat je er de microfoon voor hoeft aan te passen, 
waardoor deze techniek klaar is om de interactie aan te gaan met apparaten om ons heen.” 

 
Internet of Things 
De onderzoekers zien verschillende mogelijkheden voor het door hen ontwikkelde signaal. Zo kun je het 
inzetten als je wilt voorkomen dat de microfoons van anderen jouw gesprekken afluisteren. Maar er zijn meer 

mogelijkheden. Zo zou het signaal ook gebruikt kunnen worden in bioscopen en concertzalen om te voorkomen 
dat bezoekers opnames maken van films of optredens. Daarnaast zou het signaal gebruikt kunnen worden om 

Internet of Things-apparaten met elkaar te laten communiceren.  
 
Misbruik 
Helaas zijn er ook wel manieren te bedenken waarop dit signaal misbruikt kan worden. Zo kan het signaal een 
probleem zijn voor mensen die een gehoorapparaatje dragen, omdat de microfoon in dat apparaatje dat voor 
mensen onwaarneembare signaal op zal pakken, waardoor andere geluiden niet of minder goed hoorbaar zijn. 
“En tijdens een bankoverval bijvoorbeeld kan iemand proberen om het alarmnummer te bellen,” vertelt Roy. 

Maar als dit signaal afgespeeld wordt, zal dat niet lukken. Het zijn volgens de onderzoekers geen redenen om 
dit signaal dan maar links te laten liggen. “Als we weten hoe het negatief kan worden ingezet, kunnen we 
strategieën ontwikkelen om dat te voorkomen,” stelt onderzoeker Romit Roy Choudhury. Bron: Sientias.nl 
  
 
 
Programma Telekwetsbaarheid 

De samenleving wordt steeds afhankelijker van telecommunicatie. Het programma Telekwetsbaarheid van 

Agentschap Telecom maakt gebruikers bewust van de risico’s als verbindingen uitvallen. 
 
Gevolgen bij uitval worden groter 
Stel, door een stroomstoring zijn ICT-systemen niet meer beschikbaar. Trams en treinen vallen uit. 
Communicatiesystemen van hulpdiensten zijn moeilijker bereikbaar. Het betalingsverkeer, zoals 

internetbankieren of pinbetalingen, ligt stil. We gebruiken steeds meer internet, mobiele telefoons en slimme 
apparaten. ICT- en communicatienetwerken worden met elkaar gekoppeld, waardoor meer mogelijk is 
geworden. Hierdoor is de afhankelijkheid van telecommunicatie enorm toegenomen en zijn gevolgen bij uitval 
of storingen groter geworden. 
 

                                       HOREN EN NIET HOREN                ingezonden door Gert PA1VW 

 

PROGRAMMA TELEKWETSBAARHEID 

https://www.hamnieuws.nl/events/39e-landelijke-ballonvossenjacht/
https://www.scientias.nl/wetenschap-komt-signaal-microfoons-wel-kunnen-horen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


We vertrouwen er als maatschappij op dat telecomdiensten 24/7 beschikbaar zijn. Maar verwachtingen moeten 
realistisch zijn: storingen kunnen voorkomen, nu en in de toekomst. De gevolgen zijn meestal beperkt, maar 

een storing kan voor ontregeling zorgen. Dit kan leiden tot economische schade en veiligheidsrisico’s, 
bijvoorbeeld als chemische productielijnen niet meer aangestuurd kunnen worden, het communicatiesysteem 
van de politie niet werkt of als men de nationale rampenzender niet meer kan ontvangen. Het is van groot 
belang dat iedereen zich bewust is van de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van telecommunicatie, maar ook 

dat mensen weten hoe je moet handelen bij storing of uitval van telecomdiensten. 
 

Introductiefilm Telekwetsbaarheid 
Klik hier of op de afbeelding hier naast om de animatie film over 
telekwetsbaarheid te starten. 
 
Voorbeelden telekwetsbaarheid  

Klik hier voor enkele recente voorbeelden van telekwetsbaarheid  
We laten aan de hand van een aantal voorbeelden uit het nieuws zien 
wat de gevolgen kunnen zijn van uitval van (een deel) van de 
telecommunicatie. 

 
Doel van het programma Telekwetsbaarheid 

Het programma Telekwetsbaarheid wil de maatschappij bewust maken van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid 

van telecommunicatie en gebruikers advies geven over maatregelen die ze kunnen nemen om weerbaarder te 
worden. 
 
Aanleiding voor het programma Telekwetsbaarheid 
Het programma is in 2015 opgezet naar aanleiding van de ‘Voortgangsrapportage uitwerking visie op 
telecommunicatie, media en internet (externe link)’ die eind 2014 door de minister van Economische Zaken is 

ingediend. Hierin is Agentschap Telecom gevraagd om nader onderzoek te doen naar telekwetsbaarheid, de 
risico’s voor de samenleving en mogelijke oplossingen hiervoor. Het programma duurt 
drie jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. 
 
Uitvoering van het programma Telekwetsbaarheid 
Het programma is gestart met een aantal pilotprojecten binnen belangrijke sectoren, 
zoals openbaar bestuur en de procesindustrie. Deze projecten zijn gericht op het 

verzamelen en delen van kennis en het creëren van instrumenten die de weerbaarheid 
verhogen. Het is goed als bedrijven en instellingen inzicht hebben in welke 
telecomdiensten zij gebruiken, weten waar risico’s op uitval liggen en wat daar tegen 
gedaan kan worden. De kennis die met de pilotprojecten wordt opgedaan wordt 

gedeeld en verspreid binnen de desbetreffende sector. Daarnaast wordt deze 
informatie gebruikt om een bewustzijnscan te ontwikkelen. Met deze scan kunnen 

bedrijven en instellingen meten in hoeverre zij zijn voorbereid op een telecomstoring. 
Zodra de scan en de onderzoeksrapporten klaar zijn, publiceren we die op deze site. 
Bron: website Agentschap Telecom 
 
  

  
Er worden speciale Slow Scan Televisie (SSTV) uitzendingen 

vanuit het International Space Station verwacht op 145.800 
MHz FM zo rond het weekend van 15 juli. Vanwege haar 20e 
verjaardag is het ARISS team van plan om een serie van 12 
SSTV afbeeldingen uit te zenden. Deze uitzendingen zullen 
de successen van ARISS over deze periode weergeven. 

 
Het ARISS SSTV Blog zegt: 

Hoewel het schema nog vastgesteld moet worden, nemen we vast een voorschot op de SSTV uitzendingen rond 

het weekend van de 15e juli. We willen ten minste 2 dagen uitzenden, maar we werken aan een langere 
periode. Houd er rekening mee dat dit alles nog voorlopig is en kan veranderen afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de bemanning en de werkzaamheden in het ISS. 
 
De eerste vergadering vond plaats in november 1996 met gezamenlijke inspanningen in MIR, waaruit de eerste 

operationele payload voor het ISS volgde in november 2000, tot onze 1103e  schoolverbinding (tot nu toe).  
Wat ARISS bereikt heeft is geweldig. We hebben de levens van velen veranderd, en talloze studenten 
geïnspireerd om wetenschap, techniek, werktuigbouw en/of wiskunde te gaan studeren. 
In de komende weken volgen meer details over de SSTV plannen en die zullen hier te lezen zijn. Zegt het 
voort, en denk na over hoe je studenten in jouw omgeving kunt betrekken bij het ontvangen van deze plaatjes. 
Graag horen we de verhalen over de successen hierbij. Bron: PI4RAZ Website van ARISS: www.ariss.org 

Ook dit is telekwetsbaarheid 

ARISS SSTV HERDENKINGSUITZENDINGEN 
 

 

http://www.rovid.nl/at/stco/2017/at-stco-20170405-idl48vibx-web-hd.mp4
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https://www.agentschaptelecom.nl/algemeen/over-agentschap-telecom/programma-telekwetsbaarheid
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https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4893&Itemid=43
www.ariss.org
http://www.rovid.nl/at/stco/2017/at-stco-20170405-idl48vibx-web-hd.mp4
http://www.ariss.org/


 
 

Helaas, alweer een einde van een tijdperk. Na het overlijden van Rinus Jansen op 25 juni, de 
drijvende kracht achter Kent Electronics wordt het bedrijf met onmiddellijke ingang gesloten.  
Kent was een van de laatste echte amateurzaken waar je nog die specifieke dingen kon 
bestellen die voor de hobby nodig waren. Het ziet er naar uit dat het bedrijf niet voortgezet 

wordt, de inname van orders is onmiddellijk gestopt. 
Meer informatie op de website van Kent . 
 

 
  
Bericht over het Winlink RMS station PI8HLM. 
De toren is afgelopen donderdag 22 juni geraakt door een blikseminslag. Het komt allemaal weer goed maar 

het duurt even. PI8HLM repeatert dus even zonder internet verbinding. Bron: DARES.nl 
 
 
 
Dit artikel is speciaal door Kees geschreven als reactie op het artikel “Army prepares to field disaster response 
communication tool suite” en is hier te lezen, de website vindt u hier 

 

 
Zoals bekent, pakken Amerikanen zaken vaak groots aan. Ook met 
noodverbindingen (emcomm) doen ze niet moeilijk. Hoe pakt men die 

noodverbindingen dan aan?  
 

De ramp met orkaan Katrina heeft al lang geleden plaatsgevonden, maar 
men praat er nog steeds over. 
“Tijdens een rampsituatie is communicatie tussen allerlei 
hulpverleningsorganisaties altijd van het grootste belang”, aldus een 
woordvoerder van de Army National Guard. “Dat hebben we wel geleerd 

tijdens orkaan Katrina. Het komt allemaal neer op timing. Wanneer je 
eigen leven of dat van je familie op het spel staat, kan een paar minuten 
eerder contact hebben met hulpverleners, het verschil maken.” 

 
Daarom heeft men het DIRECT systeem ontwikkeld. DIRECT staat voor Disaster Incident Response Emergency 
Communications Terminal. Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen: 
De Joint Network Node (JNN). Een essentieel onderdeel, het is een verplaatsbare network node met capaciteit 

voor beveiligde spraak-, video- en dataverbindingen.  
Een verplaatsbare satelliet terminal, zeg maar schotel plus zend- en ontvangapparatuur. 
Dit is ook een essentieel onderdeel van het gehele DIRECT systeem. Zonder de satelliet terminal kan de JNN 
slechts lokaal werken. Eenmaal aangesloten op de satelliet terminal, kunnen de beveiligde spraak-, video- en 
dataverbindingen met allerlei andere netwerken buiten het rampgebied verbonden worden. 
 

Wi-Fi en 4G netwerken 
Commercial Coalition Equipment (CCE). Dat is apparatuur die toegang kan geven tot het commerciële internet 
en telefoon net. De CCE heeft bovendien een aantal ‘bridging’ functies. Voorbeelden zijn het verbinden van 
radio apparatuur die op verschillende frequenties werkt en het verzorgen van inter-connecties van mobiele 
telefoons en radio apparatuur. De CCE functie moet niet onderschat worden. Hulpverleners van het eerste uur 
zullen in de USA vaak gebruik maken van 27 MHz apparatuur. Radio amateurs kunnen daar misschien op 
werken, of niet. Maar met de CCE kunnen ze in ieder geval onderling communiceren. Civiele en militaire 

groepen kunnen op deze manier ook met elkaar spreken. 
 
In 2021 moet DIRECT in alle staten en overzeese gebiedsdelen geïmplementeerd zijn. 
 

EINDE VAN KENT ELECTRONICS 

 

PI8HLM DOET HET EVEN ZONDER INTERNET 
 

                                   NOODCOMMUNICATIE IN AMERIKA               door Kees PAØVDB 
 

Verplaatsbare satelliet terminal (BAM unit) Een demo aan de juiste persoon kan nooit kwaad Veel (breeedband) antennes voor veel frequenties 

Nieuw personeel wordt opgeleid 

https://www.kent-electronics.nl/
http://82.95.247.14:8080/index.php/nieuws
https://www.army.mil/article/189242/army_prepares_to_field_disaster_response_communication_tool_suite
https://www.army.mil/peoc3t


 
 

Hoewel DARES geen partij was in deze oefening is het niet 
ondenkbaar dat een terroristische aanslag een situatie kan creëren 
waarbij behoefte is aan noodcommunicatie.  
Een goede reden hier toch aandacht aan deze oefening te geven. 

 
Realistische anti-terrorisme oefening in Dordrecht. 
Agenten van de politie eenheid Rotterdam, 
ambulancemedewerkers, brandweermensen en medewerkers van 
de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond 
hebben op donderdag 29 juni in en rond het voormalige Albert 
Schweitzerziekenhuis in Dordrecht een grootschalige 

multidisciplinaire anti-terrorisme oefening gehouden. Antiterreureenheden van de Nederlandse Dienst Speciale 
Interventies (DSI) speelden in de oefening eveneens een belangrijke rol. 
   
Enkele honderden medewerkers van de verschillende hulpdiensten waren op de been, ondersteund door 
tientallen politievoertuigen, ambulances en brandweerauto’s en drie politiehelikopters. Bij de oefening raakte 
een journalist van RTV Dordrecht lichtgewond aan zijn benen.  

 

Vertrouwen 
De keuze om als politie, brandweer, ambulancedienst en 
Veiligheidsregio samen te oefenen, was geen toevallige. ‘Toen wij 
1,5 jaar geleden begonnen, had de politie al verschillende 
terrorismeoefeningen achter de rug, maar bij een aanslag moeten 
we als hulpverleners echt samen aan de bak. Het is van 

levensbelang dat je van elkaar weet wie wat doet.’, zegt 
multidisciplinair coördinator terrorisme gevolgbestrijding Maikel 
Lenssen namens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-
Holland-Zuid. ‘Er is sindsdien een hoop verbeterd. Brandweer, 
ambulancediensten en politie weten elkaar nu steeds beter te 

vinden. En als ik naar de oefening van vandaag kijk, zie ik echt dat 
het vertrouwen in elkaar groeit. En dat is cruciaal voor als het een 

keer echt zover is.’ 
 
Scenario’s  
Tijdens de oefening van 29 juni kregen hulpdiensten te maken met 

meerdere statische en dynamische scenario’s die elkaar in hoog 
tempo opvolgden. De agenten, ambulancemedewerkers en 
brandweerlieden kregen casussen met daarin schietende 

verdachten, bomexplosies en tientallen levensechte 
lotusslachtoffers voor hun kiezen. 
 
Internationale samenwerking 
Terrorisme kent geen geen grenzen en daarom werd gelijktijdig ook 
geoefend op een locatie in Brabant in de buurt van de Belgische 

grens en vonden op hetzelfde moment in België ook twee interventies plaats. Dit met als doel het optimaliseren 

van de samenwerking tussen de hulpdiensten onderling en de internationale samenwerking tussen de anti-
terreureenheden van Nederland en België. In totaal deden alleen al in de regio Dordrecht 450 mensen mee aan 
de oefening, onder wie tientallen Lotusslachtoffers en meer dan honderd figuranten. 
   
Cameraman gewond 
Ambulancemedewerkers moesten ook nog echt in actie komen. Bij de oefening raakte een cameraman van RTV 

Dordrecht gewond aan zijn benen door een afgeketste flitsgranaat. De man liep schaaf- en brandwonden op. 

Ambulancepersoneel was vanwege de oefening was volop aanwezig en binnen een halve minuut kreeg het 
slachtoffer al de eerste medische hulp. De oefening werd direct stilgezet en pas nadat de cameraman voor 
behandeling naar het ziekenhuis was vervoerd, werd de oefening voortgezet en afgemaakt. De cameraman kon 
na behandeling in het ziekenhuis direct weer naar huis. Bron: politie.nl  (Foto's: Maarten van der Voorde) 
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