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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. 

Copyright 
Ongewijzigde overname met bronvermelding van artikelen in deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, waar bekend is de bron vermeld. 

DARES deelnemers ver deze nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt in PDF formaat rechtstreeks aan alle deelnemers verstuurd.  
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 (website tijdelijk niet berijkbaar) 

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 onderwerp regel 
“afmelden DARES nieuwsbrief”  

Meer informatie over de stichting DARES? 

Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl Hier vindt u naast 
de informatie op de website, onder het kopje bestuur diverse mogelijkheden om met ons in contact te komen. 

 

 Voortgang van de website, de website is overgezet. er wordt nog gewerkt aan de subsite r09.dares.nl, 
het updaten van documenten en het voorbereiden van de importmodule om alle DARES deelnemers in 
de gebruikerstabel te kunnen importeren. De verhuizing is goed verlopen maar vergde van Ton Gielen 
en Jan Rozema vele uurtjes werk. (meer dan 80 uur) 
 

 Wist u dat DARES naast de website ook actuele berichten op een blog (daresnl.wordpress.com), Twitter 

(@pi9d) en Facebook (www.facebook.com/daresnederland) plaatst. 
 

 De bijzondere DARES callsigns PI9D, PI9DA-PI9DZ beschikken sinds kort (met dank aan Raphael Verver 
PDØRAF) over een CSS7 nummer. Voor het gebruik van een call op een digitaal netwerk is een Radio ID 
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dat uit een nummer bestaat noodzakelijk. De registratie van die z.g. CCS7 nummer gebeurt momenteel 
in Duitsland op https://ham-digital.org/ en geeft toegang tot D-Star, P25, TETRA en DMR netwerken. 

Uitgifte in een regio waar een PI9 call is geregistreerd valt onder de verantwoordelijkheid van een 
regiocoördinator. Alle (Plv.) regiocoördinatoren (als zij zijn geregistreerd als gebruiker op dares.nl) 
krijgen inzage in de uitgegeven nummers. Zie ook het artikel in de vorige (Nr16) nieuwsbrief. 
 

 In september gaat een afvaardiging van uw bestuur op bezoek bij het LOCC van Veiligheid en Justitie in 
Den Haag. 
 

 Op zaterdag 2 september houdt het bestuur een heidedag ter voorbereiding op het najaars RC overleg. 
De datum van dit overleg wordt nog bekend gemaakt.  
 

 De redactie van de landelijke nieuwsbrief wil graag kopij vanuit de regio's ontvangen. Ook data en een 

korte beschrijving van geplande oefeningen zijn zeer welkom. 

 

Kort verslag van de bijeenkomst van 26 augustus 
De bijeenkomst van augustus was vooral erg gezellig, allereerst werden we ter gelegenheid 
van zijn 65e verjaardag getrakteerd door Jan PA7O (Plv. RC van R25) op een heerlijke cake. 

Normaal gesproken doen we niet zo veel aan verjaardagen maar omdat 65 jaar toch een 
beetje een mijlpaal is hebben we besloten om vanuit beide regio’s Jan een kleinigheid te 
geven. Ook de XYL van Jan was die dag jarig, ook zij werd natuurlijk gefeliciteerd.  
Ook Dennis PC3D trakteerde op koeken omdat hij dinsdag 29 augustus jarig is, ook hij 

natuurlijk gefeliciteerd. Jan PA7O vertelde vanuit zijn functie als secretaris van de stichting 
DARES nog het één en ander over de voortgang van de nieuwe website, dit gaat allemaal 
goed maar kost met name van Jan PA7O en Ton PA1TGI veel tijd. Een hartelijk dank je wel 
aan beide heren lijkt mij hier wel op zijn plaats. Zo rond 12:00 uur kwam Paul weer langs 
met zijn snackkar dus had iedereen die daar behoefte aan had weer de gelegenheid een 

vette hap te nuttigen. Hierna was het eigenlijk de bedoeling om een korte oefening met het berichtenformulier 

te houden, maar het onderlinge QSO was dermate gezellig en informatief dat we daar niet aan toegekomen 
zijn, het sociale aspect binnen onze DARES regio vinden we tenslotte ook belangrijk. 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 26 september 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. 
Naast de nieuwtjes (als die er zijn) vanuit de beide regio’s en het landelijk bestuur zullen we gaan oefenen met 

het berichten formulier, dit doen we natuurlijk weer door naar een oefen locatie in de omgeving te gaan, een 
manier van oefenen die iedereen goed bevalt. Belangstellenden zijn van harte welkom.  
 
 
 
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  
 
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. 

 
10 september 
Ballonvossenjacht 

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 alles volgens 
verwachting verloopt wordt om 13:00 uur de welbekende sonde opgelaten.  De organisatie laat weten dat er 
enkele spelelementen gewijzigd zijn, waardoor het een échte peiljacht gaat worden. Voor meer informatie klikt 
u hier om naar de website te gaan klikt u hier 
 
Op 23 september  

Radio Onderdelen Markt in Meppel  
De locatie is wederom het parkeerterrein van wegrestaurant “De Lichtmis” 

AGENDA 

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

Jan PA7O met het 
precentje aangeboden 
door beide regio’s 
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De markt duurt van 08:30 uur tot 16:00 uur en telt vele standhouders. Parkeren kan in de nabijgelegen 
weilanden en kost €2.= De toegang tot de markt is zoals voorgaande jaren gratis 

 
30 september, 1 oktober  
Koude Oorlog Evenement “de Luisterpost” 
Tijdens dit weekend verzorgen diverse partijen waar onder de VERON afdelingen A16 Gorinchem en A44 

Walcheren, het evenement KOEL. KOEL staat voor Koude Oorlog Evenement “de Luisterpost”.  
Deze luisterpost was tijdens de Koude Oorlog actief vanuit Gorinchem. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het 
898 verbindingsbataljon uit Gorinchem vertrok. Het grootste deel van het garnizoen bestond in die tijd uit een 
zeer speciaal onderdeel van de verbindingsdienst. KOEL is dan ook geen traditioneel vestingevenement, maar 
het is een mix van geschiedenis, radiotechniek en de spanning van spionage in de Koude Oorlog periode.  
Dit evenement is de moeite van een bezoekje zeker waard!  
De organisatie is nog op zoek naar een paar mensen met een EHBO diploma aanmelden en info: Albert Oosten 

Meer info hier en een artikel over dit evenement vind u in deze DARES nieuwsbrief. 
 
20-22 oktober 
JOTA-JOTI  
Elk jaar, al vanaf 1958 word in het 3e hele weekend van oktober wereld wijd de JOTA gehouden, het grootste 
evenement op communicatie gebied met wereldwijd meer dan een miljoen deelnemers. JOTA betekent 

Jamboree On The Air, vrij vertaald, bijeenkomst in de lucht, vanaf midden jaren ‘90 is daar de JOTI, het 

gebruik van internet bijgekomen. JOTI betekent Jamboree On The Internet of te wel bijeenkomst op het 
internet. Tijdens dit weekend stellen zendamateurs hun kennis, materiaal en zichzelf ter beschikking aan een 
scouting groep om het voor hen mogelijk te maken aan dit weekend deel te nemen. Klik hier om naar de 
landelijke JOTA-JOTI website te gaan. Veel DARES deelnemers zijn tijdens het JOTA-JOTI weekend actief bij 
een scouting groep. 
 

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 een aantal 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 meest recente aflevering № 17 van 14 juli 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 140 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. 

 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
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Naast alle periodieke uitgaven deze keer een video verslag van de VRZA door Gerard 
PA1GR en camera werk, voice over en montage door Otto PD2ODR van de DNAT 2017 

Klik hier en proef de sfeer op dit Duits-Nederlands amateur evenement. 
 
 

N LINE BLADEN 
CQ-DATV  

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

 DATV News 
 A Digital World 
 Open Shot Video Editor 

 Open Shot Video Editor 
 Modified PA with MRF6VP3450H (470-860MHz) to 436MHz 
 AMSAT-UK Colloquium 2017 
 DATV Repeater Project 
 I2C Bus - Creating Your Own Custom Slave Devices 

 

RAZies 

Het september nummer van dit schitterende blad van PI4RAZ, de Radio Amateurs 
Zoetermeer is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 Eenvoudige ontvanger voor 40m 
 FETer 
 Opa Vonk: Digitale Data Modes 

 Touch Keyer  
 Afdelingsnieuws 
 En meer 

 
 
 

We oefenen als DARES deelnemers regelmatig de afhandeling van berichten verkeer, maar het zal je als 
radioamateur gebeuren dat je plotseling geconfronteerd word met een echte noodoproep, ja dat is schrikken. 
Deze video laat zien hoe een noodoproep betreffende een levensbedreigende situatie via de Britse repeater 
GB3WR bijzonder goed en effectief afgehandeld werd door M6MGE en G6ASK. 

UPDATE: de 12 jarige Michaela is mede door het adequaat optreden van beide zendamateurs volledig hersteld 
en heeft haar vakantie in Exmoor national park voortgezet. 
 

 
 
Radio amateurs zijn aan het werk gegaan na het uitvallen van elektriciteit en gsm apparatuur. 
 
Waar zijn ze mee bezig 
Deze radio enthousiastelingen gebruiken hun hobby en expertise om hulpverleners, ziekenhuizen  en 
noodopvang bij te staan door het verzenden van belangrijke informatie over luchtdruk, schades, windsnelheden 

en windrichting. 
 
“Ham radio: When all else fails you have to rely on amateur radio”. Vrij vertaalt: “Als alles uitvalt, kun je 
vertrouwen op radio amateurs”. Dit vertelde John Newman, een radio amateur, aan de mediasite 
EastTexasMatters.com. 
 

Waarom is het belangrijk 

De apparatuur van 320 van de 7804 gsm masten in de regio is uitgevallen. Dat is 4% van het totaal. Dit bericht 
komt van The Wall Street Journal. Hoewel de apparatuur noodaccu’s hebben, zijn die na ongeveer 8 uur leeg. 
Sommige masten hebben noodaggregaten en kunnen blijven werken. Mits ze niet onder water komen te staan 
en er regelmatig brandstof wordt bijgevuld. 
Minstens 148.000 mensen waren zondag afgesloten van communicatie met de buitenwereld. 
 

Katrina 
Sinds de orkaan Katrina, toen er ze ook actief waren, hebben radio amateurs enige overheidssteun ontvangen 
om het netwerk te steunen. Tegenwoordig zijn er meer radio amateurs geregistreerd dan ooit tevoren, althans 
volgens de ARRL. 
 

ON LINE BLADEN 

 

                                 NOODOPROEP VIA EEN UK REPEATER    ingezonden door Gert PA1VW 
 

     AMATEURS STAAN OP ALS DE COMMUNICATIE PLAT GAAT        vertaling Kees PAØVDB 
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De overheid 
Vanuit de overheid heeft FEMA een app die informatie stuurt over zelfvoorziening tijdens rampen. En FCC 

voorzitter Ajit Pai zegt dat de FCC aan het werk is om communicatienetwerken te verbeteren en storingen te 
monitoren.  Ook ‘open data’ bronnen zijn voor de burgers van belang om de water niveau’s te kunnen zien. 
 
Links:  

Mediasite East Texas Matters:  
EastTexasMatters.com 
 
Rapport van The Wall Street Journal:  
https://www.wsj.com/articles/cell-networks-suffer-outages-in-harveys-wake-1503792185 
 
Link Smithsonian met achtergrond info:  

http://www.smithsonianmag.com/smart-news/why-amateur-radio-operators-are-watching-hurricane-harvey-
180964632/ 
 
ARRL: (National Association for Amateur Radio)  
http://www.arrl.org/news/us-amateur-radio-numbers-reach-an-all-time-high 
 

Tweet van Ajit Pi van FCC:  

https://twitter.com/AjitPaiFCC/status/901173232274993158 
 
Open data bronnen:  
https://www.fastcompany.com/40459641/from-katrina-to-harvey-how-disaster-relief-is-evolving-with-
technology?utm_content=buffer7a8cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
 

Noodverkeer van Harvey beluisteren in Nederland 
Op DMR is er een talkgroup (US 9911) Tot nu toe heb ik daar nog niets op gehoord. 
Wat wel werkt is de app Zello op je telefoon. Dat is een walkie talkie app. Een hele tijd geleden had ik hem al 
geïnstalleerd, maar nooit iets mee gedaan. 
Kort door de bocht gebruiksaanwijzing: 
 
installeer Zello 

maak een account 
voeg een of meer kanalen (channels) toe  
luisteren maar. 
 

De open kanalen kan vinden of zello.com , boven aan de pagina staat een linkje naar ‘Getting help in Houston 
floods’ Daar staan de betreffende Zello channels ook genoemd. 

 
 
 
(Digi)repeater thuis 
Agentschap Telecom heeft recent enkele ‘digipeaters’ in het APRS-netwerk onderzocht.  
Uit dit onderzoek bleek dat er mogelijk enige onduidelijkheid bestaat over het gebruiken van een (digi)repeater 
op basis van de eigen amateurregistratie. Vooral het idee dat 'als je bij de zender aanwezig bent' je een 

repeater op een privé-call mag gebruiken blijkt door veel zendamateurs als juist te worden gezien.  
Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is hieronder de van toepassing zijnde regelgeving uitgelegd. 
 
Een (digi)repeater zendt aan de ingang ontvangen berichten, zonder tussenkomst van de 
eigenaar/gebruiker van deze repeater, opnieuw uit. In de situatie dat dit gebeurt met een 
vergunning (voorheen ATOF) is dat juist, maar in de situatie dat dit gebeurt op basis van 
de registratie is dit fout. Hierbij speelt artikel 10 van de Regeling gebruik van 

frequentieruimte zonder vergunning met meldingsplicht 2015 een rol: 

  
Art. 10, lid 1, onder b zegt: "Het uitzenden van omroepprogramma´s, muziek, reclame 
of berichten van of voor derden is niet toegestaan." 
 
Ook berichten van andere zendamateurs of andere geautomatiseerde systemen zijn 

berichten van derden. Hiermee is het ter beschikking stellen van een (digi)repeater aan 
andere zendamateurs een gebruik dat niet wordt gedekt door de registratie van de 
eigenaar/gebruiker, maar dient te worden gedekt door een vergunning voor het zenden 
met een relaisstation van Agentschap Telecom. Lees meer over het aanvragen van een 
vergunning in de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs. 
Het gebruik van repeaters zonder vergunning kan leiden tot een sanctie. Bron: website Agentschap Telecom 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

Het gebruik van repeaters 
zonder vergunning kan 
leiden tot een sanctie 
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Verkenning toekomst openbare registratie antenne-installaties. 
Het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft KWINK groep 

gevraagd te verkennen hoe de toekomst van een openbare registratie van antenne-installaties eruit zou kunnen 
zien. Bij radiozendamateurs beter bekend als het antenneregister. 
 
Antenneregister 

Het Antennebureau is het informatiebureau van de overheid over antennes en gezondheid. Zowel burgers als 
overheden en bedrijven kunnen bij het antennebureau terecht met vragen over gezondheid, wet-/regelgeving 
en techniek in relatie tot antennes. Het antennebureau is een onderdeel van Agentschap Telecom. In het 
antenneregister staan vrijwel alle vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 
decibel Watt (dBW). 
 
Online enquête voor geïnteresseerden 

KWINK groep geeft geïnteresseerden de mogelijkheid om hun mening te geven voor het antenne register 
onderzoek door middel van een online enquêteIn de enquête wordt een aantal vragen gesteld. Hierin zijn geen 
vragen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de radiozendamateur. 
 
Klankbordgroep 
In september en november worden er door de KWINK groep klankbordsessies georganiseerd om de voortgang 

van het onderzoek te bespreken (eerste resultaten en vervolgrichtingen van het onderzoek). Bram van den 

Berg (PBØAOK) vertegenwoordigt daarbij de radiozendamateurs. Bram van den Berg is voor de overheid geen 
onbekende. Als voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid van de VERON heeft Bram regelmatig contact 
met Agentschap Telecom en ministerie van Economische Zaken als het gaat om overheidszaken. 
Website KWINK groep Bron: website VRZA 
 
 

 
De storing van tv, internet en telefonie van KPN bij een aantal Limburgse klanten van de operator is voorbij na 
het uit de lucht halen van een illegaal radiostation. Dat laat Agentschap Telecom weten. Maandag 14 augustus 
zijn de uitzendingen van het radiostation stopgezet. 
 
Er waren al enige tijd dagelijkse verstoringen van tv, internet en telefonie bij een aantal KPN-klanten in Zuid-
Limburg. Dit, in combinatie met toegenomen meldingen over storingen in de 6MHz-band leidde tot een 

onderzoek van het agentschap. Afgelopen maandag werd in overleg met de lokale politie een inval gedaan in 
een woning waar vandaan zonder vergunning radio-uitzendingen plaatsvonden die de storingen veroorzaakten. 
Een niet bevestigde bron melde dat deze persoon ook verantwoordelijk was voor ernstige verstoringen en 
wangedrag op de amateurbanden o.a. op de landelijke repeater PI2NOS. 

 
Elk jaar honderden storingsmeldingen 

Elk jaar behandelt het agentschap vele honderden storingsmeldingen, die variëren van 
het niet kunnen bellen of internetten tot aan hulpdiensten die niet meer met elkaar 
kunnen communiceren.  
In enkele gevallen worden deze storingen veroorzaakt door illegale uitzendingen. 
 

De 6 MHz-band wordt wereldwijd gebruikt door onder andere overheden en bedrijven. Ook de scheepvaart 
maakt vaak gebruik van de frequenties in deze band. Afhankelijk van de radiocondities reikt het signaal 

overdag tot wel 800 kilometer en 's nachts kunnen deze radiosignalen tot wereldwijde verbindingen leiden. 
Uitzenden in de 6MHz-band zonder vergunning is strafbaar. 
 
Harder optreden tegen etherpiraterij 
Het AT treedt sinds 2013 harder op tegen etherpiraterij, omdat legale diensten zoals radio-uitzendingen maar 
ook mobiele communicatie verstoort worden. Een harde kern blijft echter over die steeds verder gaat om 
opsporing te dwarsbomen, zo stelde het agentschap in zijn jaarverslag. de aanpak van deze groep wordt steeds 

lastiger. Bron: PI4RAZ 
 
 
 
Yaesu kondigt System Fusion II aan.  
Yaesu heeft afgelopen week System Fusion II aangekondigd.  
Het betreft een uitbreidingsset op het bestaande System Fusion 
protocol, dat volledig compatible is met de 1e generatie System Fusion. 

Voor bestaande apparatuur zal een firmware upgrade beschikbaar 
komen zodat deze ook gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe 
functies die beschikbaar zijn in de 2e versie van het protocol. 

AT ROLT ILLEGAAL RADIOSTATION OP 
 

REPEATER NIEUWS 
 

https://www.kwinkgroep.nl/
https://www.vrza.nl/wp/
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/inspecteurs-halen-radiostation-uit-de-lucht-en-lossen-storing-op
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4939&Itemid=43


Nieuwe functies in de uitbreiding zijn weinig spannend. Op de website HAMdigitaal.nl is een FAQ te vinden 
waarin de fabrikant meer duidelijkheid verschaft. Bron: Hamnieuws.nl 

 
PI3VHP omgebouwd naar System Fusion   
De Vroomshoopse repeater PI3VHP is afgelopen week omgebouwd naar een System 
Fusion repeater. Er kan vanaf nu zowel analoog als digitaal over het relais gewerkt 
worden. Digitaal is het relais gekoppeld aan PI3TWE die eerder omgezet is naar System 
Fusion. PI3VHP is in beheer bij de Stichting Twentse Relaisstations. 

 
De repeater zendt uit op 145.6875 MHz. Analoog moet 77Hz. CTCSS meegezonden 
worden. De antenne staat op circa 40 meter boven straatniveau op het gebouw van 
C.A.V. in Den Ham.  
Het opstelpunt wordt samen met PI2NON gebruikt.  
Op de foto hier naast zien we hoe de Fusion repeater Vroomshoop wordt afgeregeld. 

Bron: Hamnieuws.nl 
 

 
 
Sinds enige weken is er een prerelease canditate van de WSJT-X software beschikbaar (WSJT-X 1.8.0 rc1).  

Als je daar naar de voorgestelde frequenties kijkt (de zogenaamde "default"-frequenties, gespecificeerd als 'dial 
frequency' / USB; de echte zendfrequenties liggen hoger!), dan valt op dat daar een afwijking zit ten opzichte 
van de tot nu toe gebruikte frequenties. Dat geldt alleen voor de modes WSPR, JT65, JT9 en de nieuwe 
populaire digimode FT8. 
Dat betreft vooral de frequenties in de 160m- en 80m-band: 

WSPR - was 3592,6 kHz; nu: 3572,6 kHz  
JT65 - was 3576 kHz; nu: 3570 kHz 
JT9 - was 1840 kHz; nu: 1839 kHz 
JT9 - was 3578 kHz; nu: 3572 kHz 
 
Nieuw zijn ook de volgende FT8 frequenties: 1840, 3573, 7074, 10136, 14074, 18100, 21074, 24915 en 28074 
kHz. 

 
Met deze met de geplande invoering van WSJT-X v1.8 samenvallende veranderingen moet het voor o.a. 
Japanse amateurs mogelijk worden om aan het wereldwijde verkeer in deze digitale modi deel te nemen. 
Japanse amateurs hebben die mogelijkheid heel lang niet gehad, vanwege de beperkingen in hun bandplan. 
 

Hoewel de nieuwste WSJT-X v1.8.0 RC1 beta-versie de nieuwe frequenties aangeeft, zullen tot de officiële 
release van de 1.8.0 versie (General Availability (GA) Version) de "oude", tot nu toe geldende frequenties 

gebruikt worden. Zodra het zover is, zullen de nieuwe frequenties in de wereldwijde media onder de aandacht 
gebracht worden.  
 
Bij digimodes worden als frequenties nog altijd de zogenaamde "dial frequencies" aangegeven. Er wordt in USB 
uitgezonden, en USB refereert aan de onderdrukte draaggolf. Bij WSPR bijvoorbeeld liggen de door de 
geluidskaart geproduceerde tonen 1400...1600 Hz hoger, en effectief liggen de zendfrequenties bij een "dial 

frequency" van 3572,6 kHz dan op 3574,0 - 3574,2 kHz. Bron: PI4RAZ 
 
 
 

 RF Tips en Tools 
Alex PA3FGZ stuurde deze link voor de RF guru's: www.leleivre.com dit is een hele mooie site voor RF 

en bevat handige tips en veel mooie tools. 
 

 Wartime Radio The Secret Listeners  

Van Wim PE1PME kregen we deze link Wartime Radio The Secret Listeners BBC (1979) een zeer 
interessante video, let ook eens op hoe radioamateurs hier een prominente rol speelden? 
 

 Optical Networking  
Van Randy PH4X kwam deze link: Everything You Always Wanted to Know About Optical Networking – 
But Were Afraid to Ask. Dus voor alles over glasvezel klik hier 
 

 Space weather en propagatie  
Dick PD2DM stuurde ons deze link, boordevol met van alles wat met space weather en propagatie te 
maken heeft, zeer de moeite waard. 

 

NIEUWE FREQUENTIES VOOR WSPR, JT65, JT9 EN FT8 
 

    MAG IK EVEN UW AANDACHT VOOR…. 
 

https://www.hamdigitaal.nl/2017/08/system-fusion-ii/
https://www.hamnieuws.nl/system-fusion/
https://www.twentserelaisstations.nl/
https://www.hamnieuws.nl/system-fusion/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4941&Itemid=43
www.leleivre.com%20
https://www.youtube.com/watch?v=RwbzV2Jx5Qo
https://www.nanog.org/sites/default/files/2_Steenbergen_Tutorial_New_And_v2.pdf
http://www.sws.bom.gov.au/HF_Systems


 HF SDR tranceiver 
Ook kwam Dick met informatie over een HF SDR tranceiver van het Australische merk Barrett, het is 

een tranceiver die voor tactische, kritische en humanitaire taken geschikt is en ook voor deze 
doelgroepen gemaakt is. klik hier voor de introductie video en hier voor de website. 
 

 Schumann Elektrosmog Corrector 

Huilen of lachen, Wim PA4WK kwam op het net deze onzin tegen, Ik heb echt nog nooit zoveel onzin in 
één artikel bij elkaar gezien, dit soort onzin voed alleen de gedachte dat HF velden slecht voor de 
gezondheid zouden zijn. Dit soort leugenachtige en misleidende reclame zou verboden moeten worden. 

 

 
 
Scheepsnavigatie met gebruikmaking van radio naar aanleiding van Cyber dreiging…  
 

Londen (Reuters)  
Het risico van cyberaanvallen op de navigatie systemen van schepen zorgt dat landen backup systemen 
overwegen op basis van ‘oude’ oplossingen die al in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. 
Schepen gebruiken GPS (Global Positioning System) en vergelijkbare apparatuur die afhankelijk is van een 
zend- ontvangstverbinding met satellieten. Veel experts zijn van mening dat die verbindingen door hackers 

verstoord kunnen worden (‘jamming’). 
Zo’n 90% van de wereldhandel wordt via zeeverbindingen getransporteerd. De belangen zijn dus groot in de 

steeds drukkere scheepvaartroutes. In tegenstelling tot vliegtuigen, hebben schepen geen ‘back-up-navigatie’ 
systeem en als GPS niet meer beschikbaar is lopen ze het risico aan de grond te lopen of in aanvaring te komen 
met andere schepen.  
  
Zuid Korea ontwikkelt daarom een alternatief system gebaseerd op grondverbindingen onder de naam eLoran 
en de Verenigde Staten hebben al aangegeven hierin mee te gaan. Engeland en Rusland hebben ook al de 
mogelijkheden van deze techniek, gebaseerd op radio signalen van grondstations, onderzocht.  

Deze beweging is het gevolg van een 
aantal verstoringen de laatste tijd van 
scheepsnavigatie systemen. Het is niet 
duidelijk of het om gerichte aanvallen 
ging; experts geven aan dat straling 
van de zon satellietsignalen ook kunnen 

verstoren.  
 
Korea meldt dat vorig jaar honderden 

vissersboten voortijdig terug moesten 
keren naar de haven omdat hun GPS 
signalen door hackers uit Noord Korea 
werden verstoord. Noord Korea 

ontkende elke betrokkenheid.  
In juni dit jaar meldde een schip in de 
Zwarte Zee bij de Amerikaanse 
kustwacht dat het GPS signaal van hun 
schip, en dat van 20 anderen, was 
verstoord.  

 

Zonder de havens bij naam te noemen meldden vertegenwoordigers van de Amerikaanse kustwacht ook 
eerdere, urenlange GPS verstoringen in havens in 2014 en 2015.  
 
Een cyber aanval op de IT systemen van A.P. Moller-Maersk in juni 2017 haalde wereldwijd de media.  
Hoewel die niet gericht was op navigatie werd weer eens duidelijk hoe groot de dreiging is die uitgaat van 
hackers omdat we sterk afhankelijk zijn geworden van techniek en wereldwijde verbindingen. Havens over de 

hele wereld ondervonden de gevolgen. 
  

Het initiatief om eLoran in te voeren komt van nationale 
overheden die het noodzakelijk vinden om hun nationale 
veiligheid te beschermen. Er zijn grote investeringen nodig 
om een netwerk van zendontvangers met voldoende 
dekking aan te leggen of nog bestaande ‘oude’ Loran 

stations aan te passen aan de nieuwe standaard.  
De Amerikaanse ingenieur Brad Parkinson, chef 
ontwikkelaar en ook wel “vadertje GPS" genoemd, 
ondersteunt de uitrol van eLoran als een back-up systeem. 

                                    VERSTORING GPS SIGNALEN                   vertaling Paul PA2PWM 
 

eLoran is tweedimensionaal, regionaal en niet zo nauwkeurig, maar 
het levert een sterk signaal op een hele andere frequentie. 

Archief foto: vrachtschepen navigeren door het Panama kanaal in de omgeving van Clolan in 
Panama op 11 mei 2016 tijdens een demonstratie voor de media georganiseerd door het 
Italiaanse bedrijf Salini Impregilo; een van de grootste onderaannemers van het 
uitbreidingsproject van het Panama kanaal. 

https://www.youtube.com/watch?v=3tg-lHKEVfI
http://www.barrettcommunications.com.au/4050_hf_sdr/
http://www.tachyon-aanbieding.eu/product_info.php/cPath/67/products_id/584


 
“eLoran is tweedimensionaal, regionaal en niet zo nauwkeurig, maar het levert een sterk signaal op een hele 

andere frequentie,” vertelt Parkinson aan Reuters. “Het is een middel om ‘jamming’ of ‘spoofing’ (= verkeerde 
posities doorgeven) tegen te gaan en het effect van vijandelijke activiteiten te beperken,” zegt Parkinson, een 
gepensioneerde kolonel in de Amerikaanse luchtmacht. 
  

Koreaanse stations 
Volgens Cyber specialisten is het belangrijkste probleem met GPS en andere Global Navigation Satellite 
Systems (GNSS) de zwakte van de signalen die 12.500 mijl boven de aarde worden uitgezonden en kunnen 
worden verstoord met goedkope en eenvoudig te verkrijgen ‘jamming devices’. 
De ontwikkelaars van eLoran – de opvolger van het Loran (long-range navigation) system dat tijdens WW2 
werd ontwikkelt, stellen dat het eLoran signaal moeilijk te ‘jammen’ is aangezien het naar schatting ongeveer 
1,3 miljoen keer sterker is dan een GPS signaal. Om dat te doen heb je een hele sterke zender nodig, grote 

antennes en veel stroom en dat maakt het eenvoudig om de bron te lokaliseren. 
  
Scheepvaart- en beveiligings autoriteiten zeggen dat de cyber bedreiging geleidelijk groter is geworden terwijl 
schepen de laatste jaren massaal overgegaan zijn naar satellietsystemen ten koste van papieren kaarten en de 
zeevarenden die daar nog op traditionele wijze mee kunnen navigeren. 
 

“Persoonlijk ben ik van mening dat we te afhankelijk zijn geworden van GNSS/GPS plaatsbepalingsystemen,” 

zegt Grant Laversuch, hoofd veiligheid van P&O Ferries. "Goede navigatie vereist het vergelijken van de 
uitkomsten van meerdere navigatie systemen. Bij voorkeur door het gebruik van twee volledig onafhankelijke 
elektronische systemen.”  
 
Lee Byeong-gon, een medewerker van het Koreaanse ministerie voor Oceanen en Visserij, zegt dat de overheid 
in 2019 drie eLoran teststations beschikbaar wil hebben waarna er meer zullen volgen. Maar hij moet daarbij 

wel rekening te houden met veel weerstand van lokale bewoners op het eiland Gangwha, aan de west kust. 
 "De overheid moet 132.200 vierkante meter vrijmaken voor een zendstation en de lokale bevolking verzet zich 
tegen de komst van de 122 tot 137 meter hoge antennes,” vertelt Lee aan Reuters 
 
In Amerika nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (lagerhuis) een voorstel aan waarmee het Ministerie 
van Transport ook de middelen krijgt om een eLoran systeem op te zetten. "Het voorstel gaat nu naar het 
Hogerhuis en we hopen dat het daarna een wet wordt,” zegt Dana Goward, de president van de Amerikaanse 

“non-profit Resilient Navigation and Timing Foundation” (Noot PA2PWM: organisatie die wil helpen de kritische 
infrastructuur te beschermen door weerbare navigatie – en tijdsystemen te promoten), die de invoering van 
eLoran ondersteund. "We voorzien geen problemen om de goedkeuring van de President (Donald Trump) voor 
dit voorstel te krijgen." Voorgaande presidenten; George W. Bush en Barack Obama steunden de invoering van 

eLoran maar realiseerden dit vervolgens niet; maar op dit moment is er meer gevoel voor noodzaak en steun. 
In mei vertelde de directeur van de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheidsdienst (NSA) Daniel Coats aan de 

senaat dat de wereldwijde dreiging van elektronische oorlogsvoering gericht op satellietsystemen de komende 
jaren groter zal worden. "Deze ontwikkelingen zullen zeer waarschijnlijk gericht zijn op ‘jamming’ van Global 
Navigation Satellite Systems (GNSS), zoals het Amerikaanse GPS systeem," zei hij 
 

Spoofing gevaar 
Rusland heeft ook gekeken naar de 
mogelijkheden van een eLoran variant 

genaamd eChayka, special voor de 
Arctische regio omdat de 
scheepvaartroutes daar beschikbaar 
komen, maar voorlopig is dat initiatief 
gestopt. "Het is duidelijk dat we zo’n 
system nodig hebben”, zegt Vasily 
Redkozubov, de plaatsvervangend 

directeur van het Russische 

“Internavigation Research and Technical 
Centre”. "Maar we hebben naast 
eChayka nog wat andere uitdagingen en 
Rusland heeft op dit moment niet 
voldoende financiële middelen 

beschikbaar.” 
Kosten zijn voor de meeste landen een 
probleem. Sommige Europese 

woordvoerder claimen ook dat het Europese Galileo systeem beter bestand is tegen ‘jamming’ dan anderen. 
Maar de meeste navigatie techniek experts zeggen dat het system ‘hackable’ is. “Galileo helpt, in het bijzonder 

ARCHIEF FOTO: Vrachtschepen die door Het Kanaal varen, gefotografeerd vanaf Dover, Engeland 
op 9 januari 2016 met de Franse kust op de achtergrond. 

 



om ‘spoofing’ tegen te gaan, maar het is nog steeds een heel zwak signaal op dezelfde frequenties,” zegt 
Parkinson. 

 
De onwil van veel landen om zich aan een back-up systeem te committeren betekent dat er weinig kans is op 
een gemeenschappelijke, wereldwijde radio dekking in de komende jaren, maar alleen verschillende, 
gefragmenteerde gebieden met dekking in enkele nationale en gedeelde waterwegen. 

 
De ‘vuurtoren autoriteit’ in Engeland en Ierland heef testen uitgevoerd met eLoran maar het initiatief werd 
teruggetrokken toen andere Europese landen niet geïnteresseerd bleken terwijl hun zenders ook essentieel zijn 
om een netwerk te realiseren. Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Duitsland hebben allemaal besloten om 
hun oude radio zendstations uit te schakelen of te slopen. In het noorden van Engeland staat nog een enkele 
eLoran zender. 
 

Taviga, een Engels-Amerikaanse onderneming onderzoekt de mogelijkheden om een eLoran netwerk 
commercieel te exploitateren en zo positiebepaling, navigatie en tijd (PNT; Positioning, Navigation, Timing) 
diensten te leveren. "Om dat te realiseren is er ten minste nog een andere zender in Engeland nodig,” zegt 
medeoprichter Charles Curry, daaraan toevoegend dat het bedrijf daarbij de actieve steun van de Britse 
overheid nodig. Andy Proctor, hoofd innovatie voor satellite navigatie en PNT van de Britse overhead zegt: “We 
kunnen het gebruik van de diensten van een commercieel initiatief overwegen, dat we als klant wel of niet 

kunnen inkopen.” Hij voegt daaraan toe dat het huidige overheidsstandpunt is: "geen gebruik te maken van 

grote, operationele infrastructure zoals het eLoran systeem”.  
 
Paul PA2PWM zorgde voor de vertaling van dit artikel, waarvoor onze dank, een collega van hem kwam met 
nog een artikel over het zelfde onderwerp. https://www.newscientist.com/article/2143499-ships-fooled-in-gps-
spoofing-attack-suggest-russian-cyberweapon/ 
 

Bron: Reuters.com 
 
 
 

Het luchtvaart themapark Aviodrome te Lelystad 
beschikt over een heuse (historische) radiokamer, 
die vrijwel elke dag ‘on the air’ is. De radiokamer 

wordt bemand door enthousiaste OM’s, die de 
bezoekers met veel plezier uitleg geven over hoe 
in het verleden de radiocommunicatie plaatsvond 
in de burgerluchtvaart, waarbij tot midden jaren 

60 van de vorige eeuw voornamelijk gebruik werd 
gemaakt van radiotelegrafie. 

Het Aviodrome heeft voor de bezoekende 
kinderen een puzzeltocht uitgezet, waarbij het 
afleggen van een heuse morseproef in de 
radiokamer tot de absolute hoogtepunten 
behoort, getuige de vele enthousiaste reacties. 
Het radiostation van Aviodrome werkt onder de 
call PI4ADL en heeft een scala aan historische 

radio-apparatuur ter beschikking en nog allemaal 
werkend ook. Te denken valt hierbij aan de BC 
375, BC 348, Collins AN/ART 13 en de SCR-274 
(Command-Set). Daar naast staan er twee 
moderne sets ter beschikking van de ‘operators’ 
t.w.: de Kenwood TS 480SAT en de Yeasu FT 
857. De antenne is een dipool, die enerzijds is 

opgehangen aan de verkeerstoren en anderzijds 

aan een gevlochten metalen mast van plm. 10 meter hoog. Met behulp van een automatische antennetuner 
kunnen de sets prima afgestemd worden in de HF-banden 160 t/m 10 meter.  
Voor de 2 meter en 70 centimeterband is op de verkeerstoren een verticale rondstraler geplaatst. 
Dit alles staat de operators ter beschikking om volop te kunnen DX-en tijdens de rustige uurtjes. 
Het team van operators heeft behoefte aan uitbreiding en wij zijn dus op zoek naar OM’s/YL’s, die 

 in bezit zijn van een geldige licentie (N of F) 
 1 dag per week of 1 dag per 2 weken ter beschikking kunnen stellen; 
 affiniteit met CW hebben (beheersing hiervan is een pré, maar niet noodzakelijk) 
 geduld hebben met kinderen 

Belangstelling? Neem contact op met een operator van PI4ADL: secretaris@pi4utr.nl 
Voor de website van het Aviodrome klikt u hier. Bron: website PI4UTR 

PI4ADL ZOEKT VRIJWILLIGERS 

 

In de radio kamer vinden we een BC 375, BC 348, Collins AN/ART 13 en de SCR-
274 (Command-Set) en dat alles in werkende staat 

Het historische gebouw van Schiphol uit 1928 in Lelystad herbouwt, herbergt onder 
andere de radio kamer 

https://www.newscientist.com/article/2143499-ships-fooled-in-gps-spoofing-attack-suggest-russian-cyberweapon/
https://www.newscientist.com/article/2143499-ships-fooled-in-gps-spoofing-attack-suggest-russian-cyberweapon/
https://www.reuters.com/article/us-shipping-gps-cyber-idUSKBN1AN0HT?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29
mailto:secretaris@pi4utr.nl
https://www.aviodrome.nl/dagje-uit-aviodrome/?gclid=Cj0KCQjw24nNBRChARIsALldLD2Jkh_wMr9yvcve2xH1X2iAUlKPEYpZ8m9uQ3TN_xWQqDyAzRN3rQMaAqInEALw_wcB
https://a08.veron.nl/pi4adl-zoekt-vrijwilligers


 
 

Peter Spijkerman is directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom. Het is 

snel gegaan met telecommunicatie. Was een mobieltje een paar jaar 
geleden nog ‘nice to have’, tegenwoordig weten we ons geen raad als het 
netwerk uitvalt. En toch is dat wel een scenario waarmee we rekening 
moeten houden. Agentschap Telecom probeert burgers en vooral 
bedrijven daarvan bewust te maken. 
 

Impact op de maatschappij 
Door de snelle ontwikkeling van ‘Internet of things’ maken we steeds meer 
gebruik van telecommunicatie. Denk aan waterschappen, die telemetrie 
gebruiken voor het actuele waterbeheer. Bussen die een digitale noodknop 
hebben en moderne kranen in de haven die op afstand worden bestuurd. 
Of mensen die dankzij domotica zoals slimme sensoren, alarmknoppen of 
beeldbellen langer thuis kunnen wonen.  

Fantastisch natuurlijk. Telecommunicatie biedt zoveel mogelijkheden. 
Maar, wat doe je als de basisinfrastructuur uitvalt? Dat heeft een enorme 
impact op onze maatschappij. 

 
Geen garantie 
Als er iets gebeurt, kijken we al snel naar de overheid. Die moet er toch 
gewoon voor zorgen dat de infrastructuur niet uitvalt? Maar honderd 

procent garantie daarvoor bestaat niet.  
Daar komt bij dat we als inspectie nog nauwelijks een dwingend instrumentarium hebben om bereikbaarheid bij 
operators af te dwingen. Continuïteitsplannen zijn verplicht, maar een noodstroomvoorziening bijvoorbeeld niet. 
De vraag is of meer wetgeving helpt. Je kunt nu eenmaal niet álles uitsluiten. Daarom benadrukken we de 
verantwoordelijkheid die bedrijven en burgers zelf hebben. 
 

Telekwetsbaarheid 
Om bedrijven en mensen bewuster te maken van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van telecommunicatie, 
hebben we het programma Telekwetsbaarheid opgezet. Natuurlijk weten we allemaal wel dat we steeds 
afhankelijker zijn geworden. Maar weet je precies welke gevolgen een storing voor jou heeft? Inventariseer nu 
eens welke diensten je allemaal gebruikt. Vooral in bedrijven zijn dat er waarschijnlijk meer dan je denkt. 
Analyseer wat je kwetsbaarheden zijn én neem daar maatregelen op. Ben je als bedrijf bijvoorbeeld afhankelijk 
van 1 kabel? Leg er dan meerdere aan. Of leg vast wat je doet wanneer slimme sleutels of automatische 

deuren niet meer werken. Omgaan met telekwetsbaarheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van onze 
operators, maar van iedereen. Hopelijk krijgen we dat bij de mensen tussen de oren. Bron: Blog Rijksinspecties 
 
 
 

U kunt nog mee doen.  
Alle deelnemers van DARES worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een 
collectieve inkoop van deze antenne, klik hier voor meer informatie over deze antenne. 
Uw voordeel is dat u in ieder geval geen verzendkosten betaald, de antenne gaat dan 
voor u maximaal €69,- kosten, en bij voldoende belangstelling kan de prijs zakken tot 

€54,- per stuk. U dient uw bestelling vooraf te betalen en op het DRCC in Bunschoten op 
te halen. 
 
Hoe doet u mee? 
U kunt deelnemen tot 3 september door een berichtje te sturen naar pa0vdb@amsat.org 
en €69,- over te maken op rekening nummer NL73INGB003269449 onder naam van N 
van den Brink, vermeld op uw overschrijving uw naam, call en het aantal antennes. 

De antenne en het kortingsbedrag indien van toepassing dienen in Bunschoten opgehaald 
te worden nadat u van ons bericht ontvangen hebt dat de antennes geleverd zijn. 

 
 
 
In navolging van de TV-torens in Hoogersmilde, Markelo en IJsselstein is er nu een mogelijkheid om de TV-

toren in HIlversum te bezoeken. Deze toren is 196 meter hoog en staat daarmee op de 8e plek van hoogste 
bouwwerken in Nederland. Oorspronkelijk was deze toren 142 meter hoog, later is er een stalen vakwerkmast 
op geplaatst. De eerste ‘ring’ bevindt zich op 83 meter hoogte en heeft een doorsnee van ruim 20 meter.  
Wij zendamateurs kennen deze toren vooral als PI1NOS en PI2NOS, die diverse antennes in de toren heeft 
staan. De 25-jaar oude NOS-repeater die zeer binnenkort vervangen wordt is er een van, maar in tijd dat  
 

OMGAAN MET TELEKWETSBAARHEID 

 

Peter Spijkerman, Directeur Agentschap Telecom 

COLLECTIEVE INKOOP 70MHz. (4M.) ANTENNE 
 

TV TOREN HILVERSUM OPEN VOOR PUBLIEK 

 

De Sirio CX 4-68 afstembaar 
tussen 68 en 73MHz. 

https://www.rijksinspecties.nl/actueel/weblog/weblogberichten/2017/blog-peter-spijkerman
http://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-075_09-04-2008.pdf
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packet radio nog floreerde in Nederland was dit een van de belangrijkste knooppunten om de netwerken aan 
elkaar te binden. De tour van Heppieview beperkt zich omwille veiligheidsredenen echter tot het betonnen deel 

van de toren op circa 100 meter hoogte. Bezichtigingen staan gepland op zaterdag 9 en zondag 10 september 
aanstaande. Tickets zijn nog voldoende verkrijgbaar en kosten 5 euro per stuk. De opbrengst komt ten goede 
van Stichting Muziekgids. Kaarten kunnen op de website besteld worden. Meer informatie: Alticom.nl. 
 

 
 

Extra ogen voor de politie via 5G-verbinding 
In het 5G Lab hebben we met de politie een 360-graden 
beeldverbinding getest tussen politieauto en meldkamer. 
Zo’n livestream fungeert als een extra paar ogen. 
 

360 graden camera 
Bij deze test werd de meerwaarde getest van live 360-
graden beeld voor de politie. Een politieauto kreeg een 
360-graden camera op het dak, die via een snelle 
internetverbinding verbonden was met de meldkamer in 
Drachten. 

 

Verstopt vuurwapen 
Verbetert de veiligheid en aansturing van de situatie ter 
plekke als centralisten kunnen meekijken via 360-graden-
beelden? Kunnen zij via camerabeelden dan details 
waarnemen die politieagenten ter plaatse niet zien?  
Wat blijkt: een verstopt vuurwapen of mes kan door een 

extra paar ogen via het beeld van de 360 graden camera 
zichtbaar zijn. En dus zeer waardevol voor de agenten ter 
plekke. Ook kan de situatie vollediger worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld voor inzet van versterking. 
 
Haarscherp beeld 
Het voordeel van 5G ten opzichte van bijvoorbeeld 4G is 

de snelheid waarmee de beelden worden overgebracht, 
namelijk realtime, legt Robbert Kelder uit. ‘We gebruiken 
een nieuwe camera met ongekende kwaliteit en 
haarscherp beeld, dus je mist niet per ongeluk een stukje 

beeld, bijvoorbeeld een verdachte die wegglipt. Het beeld 
is zelfs goed genoeg om gezichten te kunnen zien. Dankzij 

5G kunnen we niet alleen realtime laten meekijken, maar 
blijft die hoge kwaliteit ook in stand.’ 
 
Het onderzoek 
De test is onderdeel van 5Groningen. In het 5G Lab 
onderzoeken bedrijven, studenten en ondernemers 
toepassingen voor het toekomstige 5G-netwerk.  

Eerder onderzochten we (met succes) medische hulp op 
afstand via Augumented Reality en LoRa-sensoren bij de 
aardappeloogst. 
 

 
 

Van jong tot oud; ieder heeft wel een idee over Morse Code. Zelfs in de meest “High 

tech” omgeving leeft morse code, zo bleek. 

 
Als mede bestuurslid van het Museum Jan Corver gaat mij de morse code zeer aan het 
hart. Als deelnemer aan SHA2017 (een heel groot hackers evenement wat gehouden 
werd van 4-8 augustus 2017) organiseerde ik daar een workshop voor kinderen vanaf 
10 jaar jong.  

Het doel is om aan elkaar iets in morse code duidelijk te maken. Daarvoor heb ik een 
bouwpakket ontwikkeld dat door middel van schroeven en solderen door kinderen kan 
worden gemaakt. 
 
Ik heb gebruik gemaakt van een LED zoals op de foto’s te zien is. In totaal heb ik 
tientallen kinderen een sleuteltje laten maken. Na dat het projectje was gefikst gingen 

HACKERS EVENT SHA2017 OOK NIET VEILIG VOOR MORSE 

 

Bouw van je eerste seinsleutel 

                                 EXTRA OGEN VOOR POLITIE VIA 5G  ingestuurd door Raphael PDØRAF 

 

Dankzij 5G nu ook ogen in je achterhoofd 

360 graden camera op dak van een politie auto 

Realtime haarscherpe beelden in meldkamer via 5G netwerk 

https://www.alticom.nl/mediatoren-hilversum-open-publiek-op-9-en-10-september/


de kinderen gelijk proberen elkaar in morse iets duidelijk te 
maken. Drie letter woorden waren erg in zwang, hihi.  

Er waren ook de nodige papa’s en mama’s aanwezig die zelf 
ook Morse gerelateerde verhalen vertelden, van een opa die 
bij de marine is geweest, of over een buurman die marconist 
was op de grote vaart. 

Dit project werd gesponsord door het Crypto Museum ter 
ondersteuning van het cultureel erfgoed Morse. 
’73 Martin PA3DSC Bron: website VERON 
 
 
 
Zondag 10 september vindt in Venlo wederom het 112 On Wheels evenement plaats. Dit is een grootschalig, 

internationaal evenement voor allerlei hulpverleningsvoertuigen.  
Het evenement wordt georganiseerd 
voor en door de stichting 
Wensambulance Limburg en de diverse 
OOV diensten tonen er hun materieel. 
Jan van Moll (PE2MOL) van Regio 22 

zal er ook zijn met een SIGCO unit, 

auto plus aanhanger. Hoewel primair 
een evenement voor voertuigen, is dit 
tevens een mooie gelegenheid om 
DARES bekender te maken bij de 
collega’s van de OOV diensten en het 
brede publiek. Meer informatie is te 

vinden op www.112onwheels.nl 
 

 
 
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES.  
Ook DARES regio’s die bruikbare spullen hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier 

aan te bieden zodat een andere regio er nog wat aan heeft. Om uw advertentie op te geven klikt u hier 
 
Eraf 
1 DARES Polo shirt maat XXL 

1 DARES sweater maat XXL 
1 DARES Broek maat 56 maar wel ingekort, ik ben 1.70 m 

1 DARES jas maat XL 
 
Alles weinig gedragen. TEAB of ruilen tegen maat M (en broek maat 48) 
Afhalen in Zoetermeer of versturen is mogelijk. Johan Wiegel (PD1WGL) Johan@jwiegel.com 
 
 
 

Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 september 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 september in bezit van de redactie te zijn. 
 
 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 
 

Het resultaat 

                                      DARES R22 BIJ 112 ON WHEELS                   door Jan PE2MOL 

 

Het voor velen bekende communicatie voertuig met aanhanger van Jan van Moll PE2MOL van R22 

http://www.cryptomuseum.com/index.htm
https://morse.veron.nl/morse-tijdens-sha2017/
www.112onwheels.nl
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