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Kopij is altijd welkom en dient uiterlijk drie dagen voor de verschijningsdatum in het bezit van de 
redactie zijn. Uitgaven van de oude regionale nieuwsbrieven zijn hier te vinden. 
De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers van DARES.  
 
Deze nieuwsbrief regelmatig ontvangen? 
Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand in PDF formaat voor je klaar staat wordt 
via mail aan alle RC’s verstuurd, met het verzoek deze door te sturen naar de deelnemers in hun regio. 

 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel onze nieuwsbrief te ontvangen? Dat kan door een mail te 
sturen naar de redactie met in de onderwerpregel “verzendlijst DARES nieuwsbrief” u zult dan onze 
nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen. 

Reacties en kopij 
Reacties op, en bijdragen aan deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs via wim.pa4wk@gmail.com  
De redactie hoopt natuurlijk regelmatig een bijdrage te ontvangen van RC’s, deelnemers en het bestuur. 
Kom je iets tegen wat geschikt lijkt voor publicatie? dan ontvangen we dat, incl. bronvermelding graag van je. 

Ben je niet zo’n schrijver? Helemaal niet erg, ik neem contact met je op en samen maken we er wat leuks van 
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren.  

 

 

 
Extra regiocoördinatoren overleg                                                                          door Jan PA7O secretaris 
Dit extra overleg wordt zoals op de RC bijeenkomst van 12 november afgesproken gehouden op zaterdag 18 
februari aanvang 10.00 uur op locatie De Doelen 10-01 in Lelystad. Dit extra overleg wordt gehouden omdat 
we door tijdsdruk op de vorige RC bijeenkomst niet de hele agenda hebben kunnen afwerken.  
De agenda en het programma zijn pas op vrijdagavond (extra bestuursvergadering) 20 januari bekend. 
 

 
 
 
 

Deelnemer slaagt voor N-licentie                  door Gert PA1VW  
DARES lid NHN001 Rob Grootenboer uit Castricum is op 11-1-

2017 
in Amersfoort geslaagd voor zijn N-licentie. 
Rob hoopt onder de call PD1RG verder te gaan. 
Rob gefeliciteerd. 
 
Op de foto rechts zien we Rob in actie tijdens de vooroefening 
voor de Nationale Veiligheidsdag 2016 in Hoorn, deze foto is 

gemaakt in Schardam. 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
Hier vind je nieuws van het bestuur van de stichting DARES 

 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting DARES en verschijnt op de 1e en 15e van elke maand 

 

 NIEUWS UIT DE REGIO 
DARES Noord-Holland-Noord R10   

 

 

 

http://r09.dares.nl/pages/nieuwsbrieven-dares-midden-nederland.php
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:wim.pa4wk@gmail.com


Gouden speld VERON voor DARES deelnemer         door Gert PA1VW  
Tijdens de jaarvergadering van de afdeling Alkmaar van de VERON 
heeft vicevoorzitter Guido v.d. Berg, PAØGMM, namens het 
Hoofdbestuur van de VERON een Gouden Speld overhandigd aan Fred 

van Welij PDØNQD. 
 

Fred is lid van DARES R10 NHN en kreeg de speld voor zijn jarenlange 
grote verdiensten als voorzitter van de 
VERON afdeling A01 Alkmaar. 
 
 

 

 
 
 
Eerstvolgende bijeenkomst                                                                     door Gerard PDØJEW en Wim PA4WK 
Dinsdag 24 januari van 20.00 – 22.30 uur houden we de eerste bijeenkomst van R25 en R09 in 2017  
Deze zal zoals gebruikelijk gehouden worden op ons DRCC Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg. 
We rekenen op je komst, dus ben je verhinderd, laat het ons dan even weten. 

 
Weet iedereen het rode kastje voor de vrijwillige bijdrage nog te vinden? Geef gul, dan kunnen we naast dat 

we de lamp en de kachel kunnen laten branden ook nog koffie kopen, die wij je vervolgens gratis aanbieden. 
 

Vernieuwde website Clubhuis PI4AMF 
Onze agenda is tegenwoordig ook te vinden op de website van PI4AMF die overigens 
flinke vernieuwd is, een en ander naar aanleiding van de verhuizing van de website 

van de VERON afd. Amersfoort. Voor de DARES agenda ga je naar: 
https://pi4amf.nl/dares/ verder heeft deze website regelmatig veel nieuws te melden over o.a. DARES, 
HAMnet, zelfbouw, Contesten, VAM-avond, Repeaters, Cursussen (CW,F en N) en Brandmeister. 
 

Dank van Jan PA3CJP 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de 

deelnemer van het jaar 2016. Deze oorkonde wordt door de 
deelnemers van R25 en R09 toegekend aan een deelnemer van één 
van beide regio’s die zich dat jaar in positieve zin onderscheiden 
heeft. In die nieuwsbrief stond ook te lezen dat het bijna 
onmogelijke gebeurd was, er waren namelijk drie genomineerden 
gelijk geëindigd. Één van hen was Jan PA3CJP, van hem ontvingen 

we ook het hierbij gevoegde bedankje, wat we op zijn verzoek in 

deze nieuwsbrief publiceren. Jan we zijn blij dat je deze oorkonde zo 
waardeert.  

 
Informatieve avond 
Op de bijeenkomst van dinsdag 28 maart zal Rudy PDØZRY een informatieve avond verzorgen over DMR / 
BrandMeister en dan toegespitst op EM-COMM. Dé gelegenheid om alles te vragen wat je altijd al wilde weten.  
 

 
 
 
 
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  
 

 

 NIEUWS UIT DE REGIO 
DARES Midden-Nederland R25 & R09   

 
 

 

AGENDA  
In deze agenda evenementen die voor DARES deelnemers interessant kunnen zijn 

 

 

Op de foto:Guido v.d. Berg PA0GMM, XYL Carin en 
Fred PD0NQD 

https://pi4amf.nl/dares/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm


F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen.  
Aanmelden en meer informatie op www.radio-examen.nl 
 

21 januari 
Radiobeurs Apeldoorn  

Op zaterdag 21 januari 2017 wordt voor de 21e keer de Radiobeurs georganiseerd voor radio zend- en 
luisteramateurs, niet te verwarren met de dag van de radio amateur die in november in Apeldoorn 
georganiseerd word. De beurs is open vanaf 09.30 uur, adres, Dok-Zuid, 1e Wormenseweg 460, te Apeldoorn.  
Deze locatie is bij velen bekend onder de oude naam “De Kayersheerdt” en is voorzien van een groot 
parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden. 
 

18 februari 
Regiocoördinatoren overleg 
Dit is een half jaarlijks overleg van (Plv.)RC’s en het bestuur van DARES en wordt zoals op de RC bijeenkomst 
van 12 november afgesproken gehouden op zaterdag 18 februari aanvang 10.00 uur op locatie De Doelen 10-
01 in Lelystad. Dit extra overleg wordt gehouden omdat we door tijdsdruk op de vorige RC bijeenkomst niet 
de hele agenda hebben kunnen afwerken. De agenda en het programma zullen later bekend gemaakt worden. 
 

11 maart 
Radio vlooienmarkt Rosmalen 

Op zaterdag 11 maart zal VERON afdeling Den Bosch de voor de 42e keer de Landelijke Radiovlooienmarkt in 
Rosmalen organiseren. Met bijna 5.000 bezoekers en ruim 300 standhouders is dit de grootste markt voor 
zendamateurs in Nederland (en België). Vorig jaar kwamen de standhouders uit 10 verschillende landen naar 
Rosmalen toe. Voor meer informatie klik je hier Regio 25 en 09 zijn met een verkoop stand aanwezig zijn. 
 

22 april 
CW examen in België 
Na het succes van 2016 (20 deelnemers waarvan, 12 uit ON en 8 uit PA), organiseert UBA-DST (Diest) op 
zaterdag 22 april 2017 voor de tweede maal de officiële BIPT morseproef. In overeenstemming met het 
besluit van de Raad Van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de 
examinatoren erkend door het BIPT. Het slagen voor deze proef levert een BIPT certificaat op dat erkend is in 

alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen. Ga hier naar de website van de UBA 
 
20 mei 
Antenne meetdag Meppel 
Ben je benieuwd hoe je eigenbouw antenne presteert, dan is dit je kans om er achter te komen. 
Het antennemeten zal weer plaats vinden op de 70, 144, 432 MHz en de 1200 en 2300 MHz banden. 

Informatie over het meten kun je opvragen via a32@veron.nl  

Terugblikken op eerder gehouden antennemeetdagen kun je doen op deze webpagina.  
Graag tot ziens op deze unieke meetdag. Namens de antennemeetgroep “De Lichtmis”, Frits, PA3FYS 
 
20 t/m 28 mei VRZA  
Radiokampweek ”de Jutberg” 
In de week van 20 t/m 28 mei 2017 zal alweer de 54e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op 
Vakantiedorp de Jutberg. Een evenement waar menig radioamateur naar uit kijkt. Een week lang plezier met 

familie en radiovrienden. Zoals elk jaar zal de week weer rijkelijk gevuld zijn met vossenjachten en andere 
activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezing, radiomarkt op Hemelvaartdag 25 mei en ga zo maar door. 
Achter de schermen zijn alweer vele mensen bezig met het samenstellen van een uitnodigend programma.  
Van 1 januari t/m 31 januari 2017 zal op www.radiokampweek.nl een digitaal formulier ingevuld kunnen 
worden. De aanvragen die hierop binnenkomen, zullen dan op volgorde van binnenkomst worden ingedeeld. 
 

02 t/m 05 juni 
VERON Pinksterkamp 
Het kampeerterrein van De Paasheuvel is tijdens het 52e VPK zonder reserveren voor iedereen 

beschikbaar vanaf vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2017. 
De tarieven van het kamperen zijn €8,= p.p.p.n. Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis en kinderen 
tussen 3-15 jaar betalen €4,= per kind/per nacht. Tarieven zijn exclusief €0,80 toeristenbelasting. 
Let op, de aankondiging hierboven is gebaseerd op de situatie in 2016 en is nog onder voorbehoud omdat er 

nog geen actuele gegevens beschikbaar zijn. Volg het actuele nieuws op: http://veronpinksterkamp.nl/  
 
26 augustus 
DNAT Bad Bentheim 
Voor de 48e keer worden de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse Bad 
Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Hoewel het programma meerdere dagen duurt, beperken wij ons 
tot de drukste dag: de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt. In 2017 is gekozen voor zaterdag 26 

augustus. 
 

http://www.radio-examen.nl/
http://radiovlooienmarkt.nl/
http://www.uba.be/nl/actueel/flash/2de-offici-le-cw-proef-uba-dst
mailto:a32@veron.nl
https://a32.veron.nl/activiteiten-2/antennemeting/
https://www.hamnieuws.nl/events/radiomarkt-de-jutberg/
http://www.radiokampweek.nl/
http://veronpinksterkamp.nl/


 
 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor  

iedereen interessant programma te maken. De afleveringen verschijnen soms een 
beetje onregelmatig, dus af en toe even kijken of er wat nieuws is kan handig zijn.  

Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen gemaakt. 
Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 
Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation hebben ze ook weer hun best 
gedaan om een aantal boeiende afleveringen samen te stellen. 
Kom hier regelmatig terug want elke week word er een nieuwe aflevering aan je 

aangeboden. 
Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW (Application Engineer bij Tektronix) is 
wederom een absolute "must see". De video's gaan voornamelijk over radio 
technische onderwerpen met meettechniek in het bijzonder. Complexe 
onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. Hier kan geen theorie boek aan 

tippen! Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan. 
 

Het kanaal van de eigenzinnige Dave Jones is aan absolute aanrader voor 
elektronica liefhebbers. Veel video's van topkwaliteit in een prettig tempo.  
Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews.  
Dave blijkt altijd weer in staat je te verrassen. Klik hier om naar het overzicht van 
alle gemaakte afleveringen te gaan. 

 
TX Factor is een kwalitatief hoogstaand programma, het is een serie van HD TV 
shows geheel gewijd aan amateurradio vanaf de lancering van TX Factor in 2014 
zijn de afleveringen 200.000 keer bekeken. De presentatoren onderzoeken alles 
wat met amateurradio te maken heeft. Klik hier en ontdek wat TX Factor jou te 
bieden heeft. Voor de meest recente video van 5 november klik je hier. 

 
 
 
  
We kunnen weer een paar landen aan de gestaag groeiende lijst van 60 m. gebruikers toevoegen. 
  

Zwitsers ook op 60 meter 

Dat laat het Zwitserse AT, BAKOM, weten. Het frequentiebereik van 5351,5 tot 5366,5 kHz is 
daartoe aan het nationale frequentietoewijzingsplan (NaFZ) toegevoegd.  
De amateurtoewijzing is conform de WRC-15 toewijzing. 

 
Ook Kazakstan mag op 60 meter 
Volgens de radio spectrum management authority in Kazakstan is in dat land aan de radio 
amateurs het spectrum 5351.5 - 5366.5 kHz (60m band) toegewezen op secundaire basis. 

Hierdoor lijkt de WRC-15 toewijzing van toepassing. 
  

Tsjechië heeft afwijkende regelgeving 
Dan Tsjechië: die moeten het natuurlijk weer anders doen. Ze houden daar voor 2017 dezelfde 
rechten als voor 2016, wat die inhouden lees je hier  
Mogelijk dat Tsjechië zich later nog aan de WRC-15 toewijzing zal conformeren.  

 
Voor het meest recente IARU R1 bandplan (juni 2016) voor alle HF banden incl. de 60 meterband klik je hier 
 
 
 
 
POINTER, toepassing van extreem lage frequenties 
NASA heeft een bijzonder systeem ontwikkeld dat toepassing kan vinden voor plaatsbepaling van 
brandweerlieden bijvoorbeeld. 

 
POINTER, Precision Outdoor and Indoor Navigation and Tracking for Emergency Responders, is ontwikkeld 
door een onderzoek groep van NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. Het kan niet alleen 
voor brandweerlieden in door rook gevulde ruimten gebruikt worden maar ook op door rampen getroffen 
locaties. In tegenstelling tot de huidige plaatsbepaling technieken, die gebruik maken van radio golven, maakt 
POINTER gebruik van een quasi stationaire magneet veld.  

HET RADIO SPECTRUM 
In deze rubriek aandacht voor ontwikkelingen in het (amateur)radio spectrum 

ONLINE VIDEO’S 
Hier vind je nieuwe afleveringen op diverse You-Tube kanalen, maar ook je eigen opnames zijn zeer welkom  

 

NIEUWE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 
Hier besteden we aandacht aan nieuwe apparaten en ontwikkelingen in de (amateur)radio techniek. 

 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
http://www.txfactor.co.uk/current-show.html
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4721&Itemid=43
http://www.iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668


Het elektromagnetisch veld van een antenne kan opgedeeld worden in 2 
gebieden. Voorbij een golflengte afstand van een antenne spreken we van 
radiogolven, daar werken onder wij radioamateurs mee voor onze 
communicatie, maar ook GPS, en soortgelijke plaatsbepaling technieken.  

De sterkte van het radiosignaal neemt dan af met het kwadraat van de 
afstand, zoals geleerd.  

Maar vlak bij de antenne ziet het magneetveld en het elektrisch veld er heel 
anders uit. Vlak bij een vertical kan een sterk elektrisch veld heersen, dat 
kan gevaarlijke waarden aannemen bij een 136 kHz antenne.  
Voor een magnetisch loop antenne is het nabije veld voornamelijk 
magnetisch, daar is het menselijk lichaam minder gevoelig voor, maar onze 

elektrische apparatuur in hevige mate. Overal kunnen in de bedrading bijvoorbeeld mantelstromen worden 

opgewekt. Het is nu het magnetisch veld van een spoel waarin een wisselstroom van 300 kHz en lager wordt 
gestuurd, dat voornamelijk een langzaam fluctuerend magneet veld opwekt binnen een gebied van enkele 
honderden meters.  

Dat veld kan gedetecteerd worden met een detectie spoel – een loopantenne. Daarin wordt door inductie van 
het in de tijd variërende magneetveld een spanning opgewekt. Die spanning is niet alleen evenredig met de 

frequentie en de sterkte van het variërende magneetveld, maar ook van de hoek van de loop ten opzichte van 
de richting van het veld - richt effect van een loop. Magneetvelden, in tegenstelling tussen elektrische velden 
en radio golven, worden niet gehinderd door muren, etc. Door gebruik te maken van meerdere ontvang 

spoelen kan men de positie van een zendspoel bepalen. De dragen van zo’n spoel kan dus op veilige afstand 
gevolgd worden als die zich in een gevaarlijke ruimte bevindt. Een andere toepassing is communicatie onder 
water of onder de grond. De aarde is niet geleidend en ook niet magnetisch. Met frequenties van 1 kHz en 

lager is daardoor data communicatie mogelijk over zeer grote afstanden. Daarbij zijn echter wel kilometers 
lange antennes nodig en wordt wel gebruik gemaakt van het stralings (elektromagnetische) veld. (JPL) 

Icom ontwikkelt verder met de IC-7610 
Icom werkt hard aan het doorontwikkelen van de SDR techniek door middel van de IC-7610: een 
SDR transceiver voor HF en 50MHz. 

Icom heeft de IC-7610 gepresenteerd op de Tokio Hamfair.  
Deze opvolger van de IC-7600 krijgt enkele features mee zoals ook gebruikt 
zijn in de IC-7300 die een jaar geleden aangekondigd is en inmiddels gretig 
aftrek gevonden heeft bij diverse zendamateurs  

 
Op de foto’s is te zien dat de IC-7610 een RJ45 aansluiting heeft voor het 
netwerk. Naar verwachting is de zendontvanger remote te bedienen met de 

RS-BA1 software zonder dat er een computer in de shack nodig is.  
Ook zien we twee USB-aansluitingen.  

Het is wel de verwachting dat de architectuur opgebouwd is op basis van SDR 
in plaats van het conventionele dubbel superheterodyne, zoals ook bij de IC-
7300 toegepast is. Icom slaat hiermee duidelijk een nieuwe weg in.  
Voor meer informatie, prijs en een preorder korting ga je naar de website van 
de Hamshop. Klik op het logo. 

 
BrandMeister bundelt krachten met DAPNET               door Raphael PDØRAF                                         
Het BrandMeister netwerk heeft weer een leuke functie toegevoegd 
door een samenwerking met DAPNET (Decentralized Amateur Paging 
NETwork) aan te gaan. DAPNET is een paging netwerk voor 
zendamateurs dat in Duitsland op 70cm (439.9875 MHz) in het 

POCSAG protocol wordt uitgezonden en goed is doorontwikkeld.  

POCSAG kennen wij nog van de PTT Telecom ¨buzzers¨ wat voor de 

introductie van het GSM netwerk met haar SMS mogelijkheden zeer populair 
was om mee te communiceren. Vandaag de dag zijn er nog steeds paging 

systemen actief, waarvan de bekendste het overheidsnetwerk met de naam 
P2000 is. Dit netwerk maakt echter weer gebruik van het Flex protocol, en 
wordt net boven de 2m band uitgezonden op 169.750 MHz. 

Paging doet sommige wellicht aan een oude techniek denken maar de 

ontwikkelingen zijn nog steeds in volle gang. Twee-weg paging is al bij de 
Nederlandse overheid langzaam zijn intrede aan het doen als modernisering 
op het huidige P2000 netwerk. En het geautomatiseerd aansturen van een 

storingsmonteur via paging zonder tussenkomst van een centrale of persoon is inmiddels ook gemeengoed 
geworden. 

Klik op de afbeelding om een video over 
POINTER te bekijken 

Buzzer PTT Telecom 

De Icom IC-7610 zoals te zien was op de 
Tokyo Hamfair 

https://www.afu.rwth-aachen.de/projekte/funkruf-pager-pocsag/funkrufmaster-2-0-dapnet
http://www.hamshop.nl/


Als amateurs kunnen we hier voldoende aan doorontwikkelen en leuke 
toepassingen voor bedenken. Natuurlijk is het aan elkaar versturen van 
berichtjes over ons eigen netwerk al leuk op zich zelf.  
Maar een geautomatiseerd bericht als ¨High SWR on repeater xyz detected, 

doe iets!¨ of ¨beer sensor reading critically low, call YL to resupply 
immediately!” geeft meer voldoening niet waar. 

En de wat meer serieuzere toepassing als het oproepen van DARES als er 
modder aan de knikker zit behoord zeker tot de mogelijkheden. Wat voor die 
groep amateurs een zeer welkome boodschap was gezien zij van P2000 zijn 
wegbezuinigend. Want naast individuele oproepen zijn groepsoproepen ook 

gewoon mogelijk. 

 En deze groep amateurs beschikt zelf nog over een groot aantal pagers die 
prima om te programmeren zijn naar een 2 meter amateur frequentie. 

Voor het uitrollen van een paging netwerk in Nederland is slechts 1 frequentie 
per band nodig. De signalen worden namelijk door meerdere zenders 
gelijktijdig uitgezonden zoals we ook kennen bij de FM omroepband, PI2NOS  

of het CoVersity netwerk in noord Nederland. En mocht een pager een bericht 

dubbel ontvangen dan is dit niet merkbaar voor de gebruiker. In de meeste 
pagers zit in de software een detectie ingebouwd om te voorkomen dat een 
bericht meerdere malen worden weergegeven op het apparaat. 

En uiteraard leent een dergelijk netwerk zich ook voor andere toepassingen, 

te denken aan ¨Radioclub PI4AMF is open¨ berichten aan amateurs die zich 
hierop hebben geabonneerd. Een dagelijks weerbericht voor de door u 
gekozen woonplaats is mogelijk. Maar ook het op afstand aanzetten van het 
sproeisysteem in de voortuin zal geen enkel probleem zijn (niet aanbevolen!). 

We beginnen simpel, via het BrandMeister netwerk kunt u vanaf uw DMR 

portofoon een SMS naar de pager-gateway 262994 sturen in het format 
[CALL dit is de tekst van het bericht] om een bericht naar een pager te 
sturen. Bron: Website PI4AMF 

BrandMeister team opent Q&A platform                                              door Raphael PDØRAF                                         

Het BrandMeister team vind contact met andere zendamateurs belangrijk en 
communiceerde al met hun rechtstreeks via verschillende social media. Alle vragen & 

antwoorden (Q&A) op één centraal punt is natuurlijk niet alleen efficiënter voor de 
beheerders maar ook makkelijker voor de zendamateurs die deelnemen aan het 
experiment en antwoord zoekt op een specifieke vraag. 

Het ´Ask´ platform van BrandMeister vindt u hier en omdat het om een internationaal/wereldwijd netwerk 
gaat is het vanzelfsprekend Engelstalig. 

 

 

 

Voor Nederlandse zendamateurs is er ook een (Nederlandstalige) app-groep waar rechtstreeks met 
de master beheerder en div repeater beheerders kan worden gecommuniceerd, en wisselen hier ook 
geregeld hun ervaringen uit. Een e-mail naar pd0raf (apenkrulletje) hotmail.com met call & 06 Nr. is 
voldoende om toegevoegd te worden. Waarna we van harte aanbevelen de notificaties uit te zetten 

gezien de vlagen met hoog volume in verkeer en de misschien wel ongewenste tijden waarop men actief is.  

 
 
 
 
De bom is gebarsten 
In de vorige aflevering van deze nieuwsbrief maakten we al melding van de dubieuze activiteiten 
van Ham Radio Deluxe. De bom is nu gebarsten, de ontwikkelaar van het programma Ham Radio 

Deluxe – een populair programma dat door duizenden amateurs over de hele wereld gebruikt 
wordt – heeft haar management "geherstructureerd" na de beschuldiging dat het gebruikers 
strafte die kritische beoordelingen over het programma schreven. 

LEUKE, MINDER LEUKE EN OPMERKELIJKE VERHALEN  
Hier kom je diverse publicaties tegen die leuk of nuttig zijn om te plaatsen. 

  

PreCom 2way paging 

 

Infostream x3 
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https://pi4amf.nl/
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https://pi4amf.nl/wp-content/uploads/2017/01/infostream_pager.jpg
https://pi4amf.nl/wp-content/uploads/2016/07/BM.jpg
https://ask.brandmeister.network/questions/


HRD Software zei in een verklaring op dat mede-oprichter Rick Ruhl aftreedt 
om zich op andere interesses te richten. Ruhl runde samen met mede-
eigenaren Mike Carper en Randy Gawtry het radio software bedrijf nadat ze in 
2011 de rechten op de sourcecode van de software kochten. 

De herstructurering van het management volgt nadat HRD onder vuur kwam 
te liggen door op afstand software te blokkeren van gebruikers die via  
websites en forums kritiek hadden geuit op het bedrijf. 

Ruhl werd door de klanten verantwoordelijk gehouden voor de slechte afhandeling van klachten en kritiek. 

Nadat een gebruiker de publiciteit had gezocht over hoe zijn programma werd geblacklist als wraak voor het 
schrijven van een negatieve recensie, volgde meerdere claims dat HRD op dezelfde manier ook andere 
gebruikers had geblokkeerd – en zelfs een "blacklist" hanteerde van calls die geblocked werden voor het 
gebruik van de software.  

Hoewel HRD het eerst gooide op een "ontevreden support medewerker," nam Ruhl uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid voor het blacklisten en zei dat HRD Software de blacklisting van de calls zou opheffen. 

"Niemand gaat hiervoor aangeklaagd worden. Ik heb een ernstige inschattingsfout gemaakt in dit geval en 
vele andere gevallen, en het spijt mij oprecht," aldus Ruhl. Hij had eerder een woeste reactie op de voicemail 
van een van de geblackliste personen ingesproken, waarin hij dreigde juridische stappen te ondernemen 

vanwege de kritiek op zijn bedrijf. 

"Ik bied publiekelijk mijn excuses aan... Ik heb suikerziekte en soms beïnvloedt dat mijn 
beoordelingsvermogen en dat gebeurde toen ik die voicemail insprak. Ik heb daar echt spijt van. Ik ben nu in 
gesprek met mijn dokter over aanpassing van de medicatie zodat mijn suikerniveau niet te laag wordt, aldus 

Rick Ruhl. Bron: Website PI4RAZ 

Een wel hele mooie prefix list 
Het team van www.HAMRADIOGUIDE.net heeft met een hoop hard werken een geüpdate tabel 
samengesteld die alle informatie toont over amateur radio prefixen. 

In het bijzonder hebben ze alle ITU en niet-ITU amateur prefixen die ze konden vinden bij 
elkaar geharkt en daar ook nog eens de Most Wanted score voor 2017 bij gezet (Geen 
verrassing: Noord-Korea staat bovenaan). Voor de meeste prefixen staat er ook nog een 
"alias" bij, ofwel een alternatieve prefix die ook officieel gebruikt kan worden. De tabel is op 
de website beschikbaar onder www.hamradioguide.net 

 

 

Nieuwe informatie over de Racal Cougar 
We hebben enige tijd geleden in de nieuwsbrief al aandacht 
besteed aan de RACAL-COUGAR. Dit is een erg leuke 10 
kanalen 70MHz. tranceiver met een uitgangsvermogen van 20 
Watt die voor slechts €39.= te koop is bij BACO in IJmuiden. 

Klik hier om naar de website van BACO te gaan.  
Raphael PDØRAF maakte de redactie er op attent dat op er op 
de website amateurtele.com weer het een en ander 
gepubliceerd is om met een paar simpele ingrepen van deze 
van de overheid (defensie en speciale politie diensten) 
afkomstige zendontvanger een zeer goed bruikbare amateur 

tranceiver te maken.  
Een leuk knutsel project voor de wintermaanden en een mooie 
kans om voor weinig geld QRV te zijn op 70 MHz. 

 

 

 

Aantal zendamateurs daalt 

Er zijn minder geregistreerde zendamateurs in 2017. Dat blijkt uit een analyse van de 
roepletterlijst van Agentschap Telecom, maar er is hoop. 
 
Het jaar 2016 werd afgesloten met 12381 registraties (hierbij zijn PI-stations niet mee gerekend).  
Een jaar eerder waren dit er nog 12714.  

AAN DE KNUTSEL  
De rubriek voor zelfbouwschakelingen en (om)bouw projecten. 

De Racal-Cougar zoals hij door BACO verkocht wordt 

NIEUWS VAN DE OVERHEID  
Hier vind je onderwerpen afkomstig van het Agentschap Telecom en de overheid 

https://regmedia.co.uk/2017/01/03/hrdpressreleaseyearend2016.pdf
http://ham-radio-deluxe.com/history.html
http://www.theregister.co.uk/2016/12/19/ham_radio_app_bad_review/
http://www.theregister.co.uk/2016/12/21/amateur_radio_fans_drop_hammer_on_hrds_blacklist/
http://forums.qrz.com/index.php?threads/ham-radio-deluxe-support-hacked-my-computer.547962/page-38
http://forums.qrz.com/index.php?threads/ham-radio-deluxe-support-hacked-my-computer.547962/page-38
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4716&Itemid=43
www.hamradioguide.net
https://www.baco-army-goods.nl/legerradio/racal-20watt-transceiver.html
http://amateurtele.com/index.php?artikel=193


Een afname van 333. Als we de cijfers vergelijken met het 
aantal registraties van weer een jaar daarvoor (13768) dan is 
de afname 1387 registraties. 

Oorzaak 
De afname is te wijten aan het feit dat er weer betaald moet 

worden voor een registratie. Dit leidde tot veel (vrijwillig) doorgehaalde registraties.  
Het betrof hier voornamelijk niet actieve zendamateurs.  
 
Examens geven ander beeld 
Als we kijken naar het aantal kandidaten dat jaarlijks deelneemt aan de examens van Stichting Radio 

Examens (SRE), dan zien we een heel ander beeld: de belangstelling voor de hobby lijkt juist toe te nemen. 
Het aantal actieve zendamateurs blijft gelijk of neemt zelfs toe. SRE heeft dit jaar zelfs een extra 
examenmoment ingelast. Deze zal over twee weken plaatsvinden in Amersfoort. Het totaal aantal 
examenmogelijkheden komt daarmee op 6x per jaar. Bron: Hamnieuws 
 

 

 
Advertenties worden maximaal twee opeenvolgende malen geplaatst, graag bericht als een 

advertentie verwijderd kan worden. Klik daarvoor, en om een advertentie op te geven hier. 

 
Wie helpt mij eraan 
Discone antenne Jan Sander, PA3GON is op zoek naar een discone antenne. Mocht iemand deze hebben 
liggen en er vanaf willen, neem dan contact op met Jan Sander, PA3GON jsvds@kpnmail.nl  

Tegelvoeten DARES regio 25/09 is op zoek naar 2 tegelvoeten geschikt voor 4 stuks 40X60 tegels. 
Reacties graag per mail naar wim.pa4wk@gmail.com  

 

 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 februari 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 28 januari in bezit van de redactie te zijn. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAAN & ERAF 
Deze rubriek is bedoeld voor kleine niet commerciële advertenties. 

TOT BESLUIT  
Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief en sluitingsdatum voor kopij 

https://radio-examen.nl/?page_id=24
https://radio-examen.nl/?page_id=24
https://www.hamnieuws.nl/minder-zendamateurs-in-2017/
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:jsvds@kpnmail.nl
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