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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 bereikbaar) 

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. 

 

Orkaan Irma 
Het bestuur van DARES wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de gevolgen van de 

orkaan Irma. 

Het NCTV/LOCC (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid/Landelijk Operationeel 
Coördinatiecentrum) heeft het bestuur gebeld met de vraag of wij al noodoproep berichten hebben ontvangen. 

Aangezien de condities op 40/20m slecht zijn heeft DARES aan de Amerikaanse organisatie van zendamateurs 
Radio-Relay International gevraagd om ontvangen noodoproepen aan DARES door te geven. 
Ook IARU1-Emcor en IARU2-Emcor voorziet ons zo nodig van relevante informatie. Op dit moment is het niet 
nodig om op grote schaal te gaan monitoren op 14325 en 14330 kHz. Ontvangt u een noodoproep, wilt u dit 
dan doorgeven op e-mailadres irma@dares.nl. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 september 2017 JAARGANG 1 NR.18 

 

                                              BESTUURSNIEUWS                    door Jan PA7O (secretaris) 
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Laatste informatie over noodcommunicatie met Sint Maarten, 14290 and 7190 kHz (Voice of PACTOR ) 
Houdt deze frequentie AUB vrij. Website Em-Comm IARU R1  

Interview met DARES voorzitter Ton Gielen PA1TGI 
Donderdagavond 7 september heeft de redactie van het NPO1 radio programma Langs de lijn en omstreken 

contact met DARES gezocht met de vraag of iemand van het bestuur in hun radioprogramma kon uit leggen 
wat DARES doet en specifiek met betrekking tot de ramp op de Nederlandse Antillen als gevolg van Irma. 

Om 21:20 uur heeft de presentator een interview met onze voorzitter Ton Gielen gehouden. DARES 
heeft het gesprek opgenomen en u kunt het beluisteren door op het speaker symbool te klikken. 

 

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  

 
Op 23 september  
Radio Onderdelen Markt in Meppel  
De locatie is wederom het parkeerterrein van wegrestaurant “De Lichtmis” 
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!  
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. 

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

AGENDA 
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Voorlopig laatste kans om mee te 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 eind sept. 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. 
 

 
 

Em-Comm staat voor Emergency-communications, wat helaas de laatste tijd zeer actueel geworden is. 

 
Orkaan Irma 
We hebben in de media allemaal de verslaggeving kunnen volgen van de verwoestende kracht van de orkaan 
Irma, die in het bijzonder Sint Maarten, maar ook Saba en Sint Eustatius bijzonder hard getroffen heeft. 
Ik zal dan ook niet herhalen wat anderen eerder geschreven hebben, tegen de tijd dat u dit leest is het toch 
oud nieuws geworden. Ik zal me daarom beperken tot de berichtgeving voor zover dat met amateurradio te 

maken heeft. 
 
Zendamateurs onderweg naar Sint Maarten 
Er zijn zendamateurs onderweg naar Sint Maarten. Vanuit Curaçao vliegt de Nederlandse zendamateur Tom 
Braam (PJ2DD) die daar voor zijn QRL gehuisvest is, richting het door de orkaan Irma getroffen eiland met een 
tas vol handheld radio’s en een HF-station. De coördinatie hiervoor ligt in handen van het Rode Kruis, dat een 

verzoek tot hulp heeft neergelegd bij Verona, de vereniging van zendamateurs op Curaçao. Op HF zal een 
Pactor station ingericht worden voor communicatie met de back-office. 
 

Vanaf Bonaire 
Op Hamnieuws staat een bericht van Peter (PJ4NX) vanaf Bonaire, Peter schrijft: 

Hier even een korte update o.a. over hoe Bonaire ook een bescheiden rol speelt bij de ramp. 
 

In de media vernemen we dat alle reguliere communicatiekanalen op Sint Maarten plat liggen. 
Maar sinds donderdagavond (lokale tijd) is er op Sint Maarten toch een radiostation in de lucht 
gekomen, Laser101FM. 
Ze hebben zelf geen internet, maar worden door een derde 
partij elders uit de ether ontvangen en op een webstream 

doorgezet. 
Hier het webstream adres: https://tunein.com/radio/Laser-101-1011-s13594/ 

Het is zeer indrukwekkend om mee te luisteren en alle verslagen uit de eerste 
hand te horen! 
 
Middengolf omroep 
Zelf werd ik donderdag benaderd door Trans World Radio Bonaire die hier een 
100KW AM zender hebben op 800 KHz en ze wilden dagelijks tussen 08:30 en 

17:30 (dan zenden ze normaal niet uit) een programma voor Sint Maarten 
gaan maken. De vraag aan mij was of ik ze met wat communicatiekanalen 

kon assisteren voor de nieuwsgaring. 
 
Creatieve oplossingen 
Daar ben ik donderdag gedurende de dag mee bezig geweest totdat 
Laser101FM plotseling in de lucht kwam! 

Als een optelsom van deze gebeurtenissen heb ik ze geadviseerd om hun 
signaal te gaan relayeren op 800AM, hier was het station EasyFM op Curaçao 
inmiddels ook al mee bezig. Door de internet webstream te relayeren neemt 
het een beetje de druk op de capaciteit weg van de webstream, deze valt 
nogal eens uit namelijk. En ook heeft niet iedereen internet dus dit maakt het 
ook gemakkelijker om op de hoogte te blijven. 

                                                    EM-COMM                                    door Wim PA4WK 
 

Peter PJ4NX 

Trans World Radio op Bonaire 100KW op 
801 KHz. op de middengolf 

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

COLLECTIEVE INKOOP 70MHz. (4M.) ANTENNE 
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pa0vdb@amsat.org%20
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Eustatius
https://tunein.com/radio/Laser-101-1011-s13594/


Laser heeft ook de beschikking over een paar vaste telefoonlijnen en mensen uit de hele wereld bellen daar in. 
Gisteravond lukte het mij ook om erdoor te komen bij ze en nadat ik het verhaal van TWR vertelde waren ze 

erg blij dit te horen. TWR is op dit moment ook bezig om een professioneel satelliet communicatiestation vanuit 
de States bij ze te krijgen zodat communicatie nog wat makkelijker kan worden. 
 
Dus naast de amateurs uit Curaçao die een pactor station gaan opzetten is er op dit vlak meer en beter spul 

onderweg! 
 
Overigens heeft nog niemand amateurs van Sint Maarten zelf gehoord. 
 
Voor de rest wordt het vliegveld van Bonaire ook gebruikt voor logistieke ondersteuning en zijn er nierdialyse 
patiënten vanaf Sint Maarten naar Bonaire overgebracht. 
 

Tot zover een update vanaf Bonaire, op dit moment (zaterdag 9 sept.) gaat Hurricane Jose Sint Maarten op 
100km afstand passeren, we houden ons hart vast… Bron: Hamnieuws.nl 
 

Aardbeving Mexico 
Ondanks dat deze gebeurtenis veel minder media 
aandacht gekregen heeft blijft ook de toestand in 

Mexico onveranderd zorgwekkend. Na een aardbeving 
in het zuiden van dit land met een kracht van 8.1 op 

de schaal van Richter werd voor dat gebied de 
noodtoestand afgekondigd en door radio amateurs een 
radio noodnet opgezet. In het gebied waren na de 
beving nog vele naschokken voelbaar. Het National 
Emergency Net (RNE) heeft op de frequenties 7.060 
en 14.120 MHz. een noodnet opgezet. Bedenk dat 
voor noodcommunicatie vaak 

provisorische antennes en kleine 
vermogens gebruikt worden, ook 

zonder dat u Em-Comm stations hoort kan het dus voorkomen dat u noodverbindingen 
stoort, houd hier dus rekening mee en laat de aangegeven frequenties vrij. Mengt u zich ook 
niet, hoe goed bedoeld ook, in noodverkeer zonder dat daar om gevraagd word.  
De Em-Comm stations zullen u dankbaar zijn. Klik hier voor het bericht op de IARU website  

 
 
 

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 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 № 18 van 15 sept. 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 bijna 150 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend 
van staande golf meters tot transceivers. Klik hier voor het You-Tube kanaal. 
 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
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N LINE BLADEN 

Nog geen definitieve conclusies N-Herijking  
Na een korte vakantiepauze is de groep N-Herijking weer bij elkaar gekomen. De groep N-Herijking is een 
samenwerking tussen VRZA, VERON en Agentschap Telecom en heeft tot doel om te komen met een solide N-
Herijkingspakket. 
 

Waar gaat de N-Herijking ook al weer over? 
Vanuit het Amateuroverleg zijn er verzoeken geweest in de richting van Agentschap Telecom om de 
mogelijkheden van de N-registratie te verruimen. Op deze herhaalde verzoeken heeft Agentschap Telecom de 
verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht om te komen tot een herijking van de N-
registratie. Zo wil Agentschap Telecom een breed gedragen N-herijkingspakket dat voor de komende 5 – 10 
jaar solide genoeg is om aan de wensen van beide verenigingen te voldoen. Om de N-herijking vorm te geven 

is een overleggroep geformeerd waarin Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA gezamenlijk deelnemen. 
 
Nu nog geen definitieve conclusies 
Agentschap Telecom heeft de gewogen resultaten van de enquête die onder VRZA- en VERON-leden is 
gehouden in ontvangst genomen en geaccepteerd. Wel is de afvaardiging van AT nieuwsgierig naar de 
ongewogen resultaten. Inmiddels zijn de ongewogen resultaten door VRZA en VERON aangeleverd.  

Het AT wil heel serieus met de materie omgaan en tot een eindrapport komen, waarbij de conclusies gestaafd 

kunnen worden door de uitkomsten van de enquête. 
AT, VRZA en de VERON gaan gezamenlijk het eindrapport schrijven. 
 

Hoe gaat het nu verder? 
De N-Herijking staat op de agenda van het Amateuroverleg van 25 oktober a.s. 
De stand van zaken en de wijze van aanpak om tot een eindrapport te komen, 
zullen dan belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Misschien kunnen dan ook al 

delen van het eindrapport besproken worden. Het is goed om te weten dat alle 
gesprekspartners een gedegen N-Herijkingsvoorstel zeer belangrijk vinden, ook 
al gaat dat ten koste van de tijd. Na dit Amateuroverleg hopen we weer over de 
N-Herijking te kunnen rapporteren. 
 
Het eerste Novice examen (toen D-examen geheten) werd op woensdag 26 

november 1975 in de Jaarbeurs te Utrecht afgenomen. Lees ook hier. 
 

 

 
Dick PD2DM maakte ons op 
het onderstaande attent 

 
RF booster 
Deze Multi mode RF 
booster maakt van de 2-

5 Watt van uw digitale of 
analoge portofoon een 
comfortabel vermogen 
van 25-30 Watt. Klik hier 
om naar de website te 
gaan voor meer info en 
andere producten. 

 
Step-up/down module 
Op de website van BACO vond ik dit 
handige schakelingetje, als het niet 

stoort (of makkelijk te ontstoren is) 
is het wellicht bruikbaar als laptop 
voeding als je alleen 12Volt accu  

spanning ter beschikking hebt. Klik  
 
Military Vehicle Convoy 
In de maanden september en oktober kan je leden van de '2017 Military Vehicle Convoy 
On-The-Air Event Route 66' aantreffen op de banden, die met diverse calls in de lucht 
zullen zijn. Kijk op ConvoyOnTheAir.org voor meer informatie, uitzend schema's, QSL 

informatie, en om de 3600km lange reis van het konvooi te volgen want ze hebben ook APRS 
apparatuur aan boord. Bron: website PI4RAZ 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

    MAG IK EVEN UW AANDACHT VOOR…. 
 

Velen zullen de Kenwood TR-2200 een 6-
kanalen draagbare set  nog wel kennen 

https://www.hamnieuws.nl/terug-in-de-tijd-het-eerste-d-examen/
http://www.verotelecom.com/Two-Way-Radio-Amplifier.htm
https://www.baco-army-goods.nl/homepage/step-up-step-down-module-met-de-lm2577s.html
http://www.convoyontheair.org/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4949&Itemid=43


Icom laat de Icom IC-9700 zien  
Icom heeft de Icom IC-9700 laten zien op de Tokyo Hamfair. Dit moet de opvolger worden van de IC-9100 of 

eigenlijk de Icom IC-910h voor de liefhebbers van de VHF en UHF banden. Omdat het een prototype betreft 
heeft Icom nog geen details uit de doeken gedaan, maar het zou gaan om een set voor de 2-meter, 70-
centimeter en 23-centimeter band. Wanneer de nieuwe set beschikbaar komt en wat de prijs zal zijn in 
onbekend, alsook de overige technische specificaties. Op de Facebook groep zijn meer beelden te vinden. 

Onder andere een close-up van de achterkant die een UTP-aansluiting laat zien. Dat duidt mogelijk op het 
(native) remote kunnen werken via de RS-BA1 software. Klik hier voor meer informatie. Bron: Hamnieuws.nl  
 
 
 
Na dat we in nieuwsbrief Nr. 15 van 1 augustus een bericht plaatsten over de vertraging die de uitrol van het 
nieuwe C2000 systeem oploopt lijken er nieuwe problemen op te doemen, zo kunnen we lezen in verbinding 

 
Ministerie klem door aanbod Motorola voor verlengd onderhoud C2000 
De vertraging van de bouw van het C2000-netwerk stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie voor een extra 
kostenpost. Aan de combinatie KPN/Motorola is een offerte gevraagd voor een extra jaar onderhoud.  
Dat bedrag is echter dusdanig, dat het ministerie naarstig zoekt naar alternatieve aanbieders. Een alternatief 
moet voor 1 oktober – een ultimatum van Motorola – worden gevonden, anders kost het nieuwe C2000 nu al 20 

miljoen meer dan begroot. 

 
Onderhoud 
De vertraging van de oplevering van het C2000-netwerk brengt het ministerie 
van Veiligheid en Justitie in een lastig parket. Door die vertraging moet er ook 
een extra jaar onderhoud aan het huidige netwerk komen.  
Maar omdat volgens de leverancier van het huidige netwerk, Motorola, de 

huidige producten niet meer beschikbaar zijn en onderhoud niet meer mogelijk 
is, stelt Motorola voor om gedeelten van het huidige netwerk te vervangen door 
nieuwe apparatuur. Het zou gaan om zeventien switches, met naar verluid een 
waarde van rond de 20 miljoen euro. Motorola heeft als deadline voor een 
eventuele bestelling 1 oktober gegeven. 
 
Wisselen 

De kosten lijken het ministerie te gortig te zijn. In een mail nodigt de 
Projectbeheerder aanbestedingen C2000 mogelijke andere partijen dan 
Motorola uit om alternatieve oplossingen te bieden: “Motorola heeft 
aangegeven het huidige T2000 netwerk na 2018 niet langer te kunnen 

onderhouden. Motorola heeft een voorstel gedaan voor eventuele continuering 
van het huidige netwerk na 2018. Hierover dient voor 1 oktober 2017 een 

besluit te worden genomen. Omdat de continuïteit van het C2000 netwerk van 
levensbelang is, wil het ministerie van Veiligheid en Justitie een gewogen 
besluit nemen ten aanzien van het voorstel van Motorola. Het ministerie van 
Veiligheid en Justitie wil daarom eventuele alternatieve oplossingen in beeld 
krijgen. “Om over alternatieven voor de continuïteit van het C2000 netwerk van 
gedachten te wisselen, willen wij graag met uw organisatie een gesprek voeren” 
 

Bestelling 
De woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan dat het 
ministerie zich wil indekken tegen het risico op tegenslag bij de migratie naar 
het nieuwe C2000. “Eind juli heeft het Ministerie van VenJ alle betrokken 
partijen geïnformeerd dat de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet 
eerder dan in 2018 kan plaatsvinden. Daarbij is aangegeven dat in goede 

samenwerking met alle betrokken partijen de komende periode zal worden bezien wat de gevolgen hiervan zijn 

en hoe deze kunnen worden opgelost”, meldt het ministerie. 

 
Continuïteit van het systeem  
Hij vervolgt: “De continuïteit van het systeem moet blijven geborgd. Ook het Bureau ICT Toetsing heeft in dit 
kader eerder geadviseerd om voor 2018 contractuele afspraken te maken over het onderhoud en de support. 
Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met de contractpartijen voor het huidige systeem, KPN/Motorola.  

Deze gesprekken hebben geleid tot afspraken over het onderhoud en support voor 2018.” 
 
Motorola kwam volgens de woordvoerder tijdens de gesprekken met de opmerking dat onderhoud en support 
na 2018 niet meer mogelijk zou zijn zonder een vervanging van (een aantal) componenten van het huidige 
netwerk. Volgens KPN/Motorola is het nodig om uiterlijk op 1 oktober 2017 een bestelling te verstrekken aan 
KPN/Motorola voor de vervanging van deze componenten. 

EXTRA VERTRAGING ROND C2000 NETWERK     
 

http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/19388/
https://www.facebook.com/groups/963028117171111/
https://www.hamnieuws.nl/icom-laat-de-icom-ic-9700-zien/
http://www.verbinding.tv/ministerie-klem-aanbod-motorola-verlengd-onderhoud-c2000/


Onderzoek 
“Om een afgewogen beslissing te kunnen nemen over het voorstel van Motorola, heeft het ministerie besloten 

om een onderzoek uit te voeren waarin het voorstel van KPN/Motorola nader wordt verkend. Hierbij zullen 
onder andere de besteldatum van 1 oktober 2017 en de kosten onderwerp van gesprek zijn. Tevens zal er met 
diverse marktpartijen, waaronder ook de Vernieuwingspartijen, worden gesproken over mogelijke andere 
oplossingsalternatieven ten aanzien van de continuïteit van het huidige C2000 communicatienetwerk. 

Daarnaast zal worden gekeken naar de impact van de mogelijke alternatieven op de beheerder en de 
gebruikers. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een beslissing worden genomen over het vervolg.” 
 
 
 
Er is een nieuwe "pre-release" versie beschikbaar van WSJT-X. Dit is de Amateur Radio digital software suite 
die ontwikkeld is door Joe Taylor, K1JT, dat onder meer de in toenemende mate aan populariteit winnende FT8 

mode bevat. De release van 2 september, WSJT-X versie 1.8.0-rc2, lost een aantal problemen op, heeft betere 
prestaties en er zijn wat nieuwe features toegevoegd. 
  
De implementatie van FT8 en de bijbehorende auto-sequencing feature kan nu meer en werkt ook makkelijker," 
zegt Taylor in de release notes. "De decoder is sneller en beter. Deze bevat nu signal subtraction, multi-pass 
decoding, en het gebruik van verzamelde 'a priori' informatie naarmate een QSO vordert. De gevoeligheid gaat 

nu diep tot wel -24 dB in sommige omstandigheden." 

Taylor zegt ook dat signalen die elkaar "twee en drie diep" overlappen, regelmatig gedecodeerd worden op 
feitelijk dezelfde frequentie en in een volgepakte band. "We zien soms meer dan 30 decodes in een enkel 15-
seconde interval binnen een 2 kHz window." Daarnaast is de North American VHF Contesting Mode uitgebreid 
zodat deze nu de FT8 en MSK144 modes ondersteunt, en het WSJT-X User manual is op veel punten aangepast. 
"Afhankelijk van welke versie je hiervoor draaide, kan het nodig zijn om een eenmalige reset van de standaard 
lijst van voorgestelde werkfrequenties te doen," zegt Taylor.  

Sommige nieuwe features zijn besproken in de WSJT Meteor Scatter and Weak Signal Group 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info. 
 
Digital modes zoals JT65 en FT8 vereisen dat de interne klok van je computer heel precies loopt. Als de klok 
van je computer meer dan 1 of 2 seconden afwijkt, zal het moeilijk of onmogelijk blijken om verbindingen te 
maken. De WSJT-X documentatie beveelt aan gebruik te maken van Meinberg NTP 
http://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm op Windows machines om te synchroniseren met internet 

time servers. 
Het Logbook of The World (LoTW http://www.arrl.org/logbook-of-the-world) ondersteunt nu ook het uploaden 
van FT8 verbindingen na een TQSL configuratiebestand update, dat uitgekomen is kort na de presentatie half 
augustus van de nieuwe ADIF standaard (versie 3.0.6 http://adif.org/306/ADIF_306.htm) met ondersteuning 

van FT8. -- Met dank aan de ARRL Contest Update http://www.arrl.org/the-arrl-contest-update 
De nieuwe WSJT-X release vind je op https://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html  

 

 
 
Stichting Radio Examens hield vorige week (6 september) een examensessie in Veldhoven.  
Henk Vrolijk (PAØHPV) van Stichting Radio Examens laat het volgende weten: 
Voor het F-examen verschenen 31 deelnemers. Van hen zijn 17 voorlopig geslaagd (54,8 %). 
Voor het N-examen verschenen 31 deelnemers. Van hen zijn 26 voorlopig geslaagd (83,8 %).  Een promoteam 
van zowel VERON als VRZA was aanwezig en zij gaven aan dat er goede belangstelling voor hun folders, uitdeel 
exemplaren van Electron enz. was. Het examen stond onder toezicht van Dhr. Anema van Agentschap Telecom. 

 
 
 
De Baofeng UV5R oplader modificatie.  
Na mijn laatste artikel in nieuwsbrief Nr.5 van 1 maart over de (kwaliteit van) Baofeng/Pofung opladers, en ook 
het feit dat ze niet gebruikt kunnen worden in een auto sigaretten aansteker socket omdat de maximale DC 

ingang (12V) wordt overschreden, heb ik deze modificatie uitgevoerd. Na deze modificatie werkt de oplader 
prima in een voertuig met 14.2DC voeding. Deze kleine aanpassing is binnen 45 minuten uitgevoerd.  

(De “POFUNG” variant is min-of-meer electronisch hetzelfde. Hoewel de printplaat layout heel anders is – 
volgende project!)  

Benodigde componenten: LM7810CT, een stukje aluminium (als heatsink), 1x 470nF en 1 x 100nF 
condensatoren van ≥35VDC.  De twee condensatoren moeten van een heel plat type zijn vanwege het gebrek 
aan ruimte tussen de printplaat en onderkant van het onderdeksel.  
De LM7810CT wordt samen met de heat-sink op de rand van de printplaat gemonteerd.  

                                         OPLADER MODIFICATIE (deel 2)               door Alex PA3FZN 
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FT8 AANPASSINGEN IN NIEUWE PRE-RELEASE WSJT-X                                 
 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
http://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm
http://www.arrl.org/logbook-of-the-world
http://adif.org/306/ADIF_306.htm
http://www.arrl.org/the-arrl-contest-update
https://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html


Goed 
opletten op 

de manier 
van montage 
van de 
regelaar  op 

de heat-sink 
Gebruik twee 
stukjes 
krimpkous 
over de in- 
en 
uitgangpoot-

jes om 
kortsluiting 
te 
voorkomen.  
 

Thermische pasta (Zinc Oxide) voor verbeterde warmte 

overdracht wordt aanbevolen. 

Begin met het snijden van een gleuf op de printplaat, zoals getoond, en 
schraap daarna zeven plekken op de printplaat weg als soldeerplekken 

voor de componenten. (Zie afbeelding links.) Soldeer de componenten 
op de printplaat, zoals getoond op de eerste afbeelding. 
 
Belangrijk! Voordat je deze oplader gaat aansluiten op een DC bron, 
zorg er voor dat de porto niet in de oplader zit. Schakel de DC in, dan 
zie je de LED rood/groen knipperen. Daarna plaats je de porto in de 

oplader. De LED wordt dan rood terwijl de porto oplaadt. Heatsink wordt 
een beetje warm maar dat is geen enkel probleem. 

Good luck met je project. 
73, de  Alex PA3FZN. 
Rev 1.4  08-09-17 

 This article is also available in English 

 

Team PA2M wint 39e ballonvossenjacht 
De 39e Landelijke Ballonvossenjacht is gewonnen door Frank (PA2M), Jasper (PA2J), Ted (PE1NVY) en Jan 
Willem (PA7JWC). Frank is geen onbekende van de Ballonvossenjacht en doet al jaren op rij mee. In 2015 lukte 
het om de 3e plaats te bemachtigen. Dit jaar was hij eerste met zijn team. 

Een van de mensen die vorige jaren altijd in de top eindigde, eindigde dit jaar op de 10e plek. Dat was het team 
bestaande uit Berrie (PB4PT) en Ron (PA3DAM). Het rekenmodel ging dit jaar niet op omdat de oplaatplaats 
geheim was. 

De uitslag van dit jaar ziet er anders uit dan de voorgaande jaren. De missie van de organisatie: het peil-
element weer terug brengen, lijkt daarmee geslaagd. Iedere deelnemer met een peilset maakt evenveel kans. 

Wel waren er dit jaar aanzienlijk minder deelnemers bij de landingsplaats. Dit omdat de ballon veel te lang op 
circa 8 kilometer hoogte bleef hangen en daardoor erg ver naar het oosten vaarde. 

Uiteindelijk is de ballon omstreeks 17:30 uur geland in de omgeving van Munster. De landing was vrij hard 

waardoor de spanningsvoorziening naar de transponder/bakenzender onderbroken werd. Het volgteam was 

circa een kwartier later ter plekke en heeft de ballon gerepareerd en op een veilige plek gebracht. Uiteindelijk 
wisten bijna 30 teams deze plek te vinden. Klik hier voor de uitslag van dit evenement. Bron: Hamnieuws 

Een verslag van Jeroen PA1JRN 
Op de website van de VERON afdeling A08 Centrum staat een zeer uitgebreid verslag van de ballonvossenjacht 
2017 geschreven door Jeroen PA1JRN. Klik hier om het te lezen.  

 
Ook zijn er op You-Tube een aantal fraaie video’s klik 1 en klik 2 te vinden van dit toch altijd weer geweldige 
evenement wat dit jaar door een aantal aanpassingen door de organisatie weer extra spannend maar vooral 
onberekenbaarder geworden is. 

LM7810CT met heatsink op PCB gemonteerd. Let ook op de stukjes krimp[kous 

 

Printplaat klaar voor montage 

LM7810CT met heatsink op PCB gemonteerd 

 

BALLONVOSSENJACHT 2017 

 

https://www.hamnieuws.nl/team-pa2m-wint-de-39e-ballonvossenjacht/
https://www.hamnieuws.nl/
https://a08.veron.nl/ballonvossenjacht-10-september-2017-jeroen-pa1jrn/
https://www.youtube.com/watch?v=DD47E1QNoOY
https://www.youtube.com/watch?v=M8B-Jev2fNk


 

Elektrische auto's grotere bedreiging voor de hobby dan PLC  

Ja, dat is nogal een uitspraak. Afkomstig van de Zuid-Afrikaanse amateurvereniging SARL, die zegt dat 
elektrische auto's, of eigenlijk de laadstations daarvan, een grotere bedreiging zijn voor amateur radio dan 

Power Line Telecommunication (PLT), ook wel bekend als Broadband Powerline (BPL) of Power Line 
Communication (PLC) 

Het sluimerende probleem is uitgebreid besproken tijdens de IARU EMC comité meeting vorige week maandag. 
Momenteel is er geen consensus tussen de diverse instanties zoals ETSI, CEPT, CIPR en ITU over de 

storingslimieten. 

Een van de problemen waar het comité tegenaan liep was dat de 
delegaties die dat soort vergaderingen bijwonen niet 
noodzakelijkerwijs mensen zijn die ervaring hebben met radio en 
telecommunicatie maar meer geïnteresseerd zijn in hoe snel de accu's 

van elektrische auto's geladen kunnen worden. Dit is een van de 
aspecten die besproken zullen worden tijdens de IARU Regio 1 meeting 
met de oproep om de landelijke verenigingen in gesprek te laten gaan 
met de keuringsinstanties.  

 
De SARL heeft ook zitting in het TC73 comité van de SABS waarin EMC en EMI zaken behandeld worden.  

De vertegenwoordiger van de SARL, Hans van de Groenendaal, zal het onderwerp ook op de agenda zetten van 
Werkgroep 5 van de TC73 die in de komende twee maanden bij elkaar komt. 
 
Momenteel zijn er in Zuid-Afrika nog niet zoveel elektrische auto's, maar dat gaat zeer waarschijnlijk de 
komende 5 jaar wel veranderen. De SARL denkt dat nu actie ondernemen in de toekomst een hoop 
hoofdbrekens kan voorkomen. "We moeten ervoor zorgen dat Zuid-Afrikaanse delegaties die aan internationale 
vergaderingen deelnemen volledig geïnformeerd zijn over de situatie", zegt ZS6AKV. En dat geldt natuurlijk 

voor elke amateurvereniging... 

 

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 1 oktober 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 september in bezit van de redactie te zijn. 

ERAAN & ERAF 

 

TOT BESLUIT 
 

ELECTRISCHE AUTO’S BEDREIGING VOOR HOBBY? 
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