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Kopij is altijd welkom en dient uiterlijk drie dagen voor de verschijningsdatum in het bezit van de 
redactie zijn. De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers 
van DARES. Uitgaven van de oude regionale nieuwsbrieven zijn hier te vinden. 

 
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.  

 

 
 
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 van 10.00 – 15.00 uur op locatie De Doelen 
1001 in Lelystad. (politie bureau) De lunch dient u zelf mee te brengen. 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 bij aanvang van de vergadering bekend gemaakt worden. 
 
Voor het gebruik van de "blauwe zaal" politiebureau Lelystad dient het bestuur van te voren een lijst aan te 

leveren van alle deelnemers. Het gaat om naam, geboortedatum en geboorteplaats. Ik verzoek jullie 
vriendelijk om d.m.v. dit online formulier link: https://goo.gl/forms/IPsHnGk1Lp0w1OFd2 deze gegevens in te 
vullen. Hartelijk dank en groet de secretaris Jan PA7O 
 
 
 
 

 
Korte terugblik op de bijeenkomst van 24 januari 
Onze eerste bijeenkomst in 2017 werd gehouden op dinsdag 24 januari, er waren ook deelnemers aanwezig 
die op zaterdag niet of weinig aanwezig kunnen zijn in verband met andere verplichtingen. 
Het was onze bedoeling door de bijeenkomsten afwisselend op zaterdag-overdag en dinsdagavond te houden 
iedereen in de gelegenheid te stellen de bijeenkomsten te bezoeken, we denken in die opzet geslaagd te zijn. 
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Een aantal deelnemers was om uiteenlopende redenen niet aanwezig, maar gelukkig had het merendeel 
daarvan wel de moeite genomen zich even af te melden. 
 
Stookhout 

Kort voor de bijeenkomst werd duidelijk dat het een frisse bijeenkomst zou worden, wat was er namelijk aan 
de hand, het hout voor de kachel bleek op te zijn. Toen dit via WhatsApp bekend werd hebben diverse 

deelnemers voor stookhout gezorgd zodat we er toch nog warm bij zaten, dank hiervoor. 
 
Berichten formulier 
Verder hebben we zoals gebruikelijk aandacht gegeven aan het berichten formulier, dit regelmatig oefenen 

heeft gelukkig tot resultaat dat ondanks de in de tekst ingebouwde 
valkuilen er steeds betere resultaten bereikt worden door de 

deelnemers. 
 
Wat is een leuke en goede oefening? 
Aan de deelnemers werd ook de vraag voorgelegd welke elementen 
er naar hun mening in een oefening moeten zitten om het tot een 
geslaagde oefening te maken. 
Naar voren kwam onder andere, het tijdens de oefening verplaatsen 

van een station, stresstest met berichten, het begeleiden van een 
denkbeeldig konvooi, en ook bleek dat de in 2013 tijdens een 

oefening in Flevoland door Yorick gebakken eieren nog niet vergeten 
waren, deze werden namelijk genoemd als welkom onderdeel van 
een oefening, zeker op die momenten dat het weer niet zo mooi is. 
 

Deelnemer van het jaar 

Kees PAØVDB één van de drie deelnemers die voorgedragen werden als deelnemer van het jaar 
2016 werd in het zonnetje gezet. Doordat de nominatie van Kees pas op het laatste moment 
binnen kwam was zijn oorkonde niet op tijd klaar, maar dat hebben we bij deze recht gezet. 
De bijbehorende oorkonde werd door Gerard PDØJEW aan Kees overhandigd.  
De motivatie was, zijn positieve inzet, hulpvaardigheid op vele fronten en vrijwel altijd aanwezig 
op bijeenkomsten en activiteiten van de regio. 

 
Inkoop en aanpassen van de Racal Cougar  
Tijdens de bijeenkomst van 24 januari werd het idee spontaan geboren, de deelnemers die dit willen kunnen 
meedoen aan een collectieve inkoop van de Racal Cougar ex-defensie set, deze 70MHz. sets die door BACO in 
IJmuiden aangeboden worden gaan we dan gezamenlijk geschikt maken voor gebruik als 10 kanaals 20Watt 
amateur tranceiver. Kees PAØVDB heeft aangeboden om voor ons de sets in IJmuiden op te halen.  

Als je aan deze collectieve inkoop mee wilt doen kun je contact opnemen met Kees via pa0vdb@xs4all.nl 
Uiterlijk 15 februari moeten de aanmeldingen binnen zijn. 
Er is ondertussen telefonisch contact geweest met BACO en er 

zijn nog voldoende sets op voorraad. 
Voor meer informatie over deze set en de afstandbediening die 
je er los bij kunt kopen (de set werkt ook zonder de 
afstandbediening) klik je op de bijbehorende afbeeldingen.  

Op deze website kun je een zeer duidelijke beschrijving met 
veel foto’s van de aanpassingen vinden. 

 
Paul PA2PWM neemt afscheid van DARES 

Paul heeft aangegeven dat hij hoofdzakelijk door drukke werkzaamheden en andere interesses 

niet langer deelnemer van DARES wenst te blijven.  
We betreuren dit besluit natuurlijk maar hebben er wel begrip voor. 
Paul laat weten dat hij de ontwikkelingen van DARES met meer dan normale belangstelling zal 
blijven volgen, ook blijft hij beschikbaar voor vertaal werk voor deze nieuwsbrief, wat hij 
afwisselend met Kees PAØVDB al jaren op regelmatige basis doet. 

  
Eerst volgende bijeenkomst 

Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 25 februari, wat er op het programma staat is nog niet 
bekend. 
 

Bijeenkomst van dinsdag 28 maart  
Op deze bijeenkomst zal Rudy PDØZRY een zeer interessante en leerzame avond verzorgen 
over DMR. DARES en noodcommunicatie zullen als een rode draad door zijn verhaal heen 

lopen. Rudy is niet alleen in Nederland maar ook internationaal één van de grote breinen 
achter DMR en BrandMeister.  
Grijp dus deze kans om te vragen wat u altijd al hebt willen weten over dit onderwerp. 
De aanvang is zoals gebruikelijk 20:00 uur, kom op tijd want vol is vol. 

De gebakken eieren van Yorick hebben meer indruk 
gemaakt dan hij destijds zelf kon vermoeden. 

De afstandbediening €19.95 De Racal Cougar set €39.= 

mailto:pa0vdb@xs4all.nl
http://amateurtele.com/index.php?artikel=193
https://www.baco-army-goods.nl/legerradio/racal-cougar-afstandbediening-ma4730a.html
https://www.baco-army-goods.nl/legerradio/racal-20watt-transceiver.html


 
DARES M-NL naar Rosmalen 
DARES Midden-Nederland zal op 11 maart met een verkoop kraam op de radio vlooienmarkt in het Autotron in 
Rosmalen aanwezig zijn om met de verkoop van door de deelnemers ingebrachte spullen de kas weer op een 

redelijk niveau te brengen. Door diverse deelnemers zijn al spullen toegezegd maar we kunnen nog veel meer 
gebruiken, ook als je er zelf wat aan over wil houden kan dat, geef aan wat je er minimaal voor wilt hebben 

en alles wat het meer opbrengt is voor de regio, als het niet verkocht word krijg je het natuurlijk terug. 
Inleveren van spullen kan op de bijeenkomst van 25 februari. 
 
 
 
 

 
Voor een algemene agenda kun je kijken op de evenementen agenda op de VERON website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA  
 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen.  
Aanmelden en meer informatie op www.radio-examen.nl 

 
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. (locatie politie bureau) 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 bij 

aanvang van de vergadering 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. 
 
10 t/m 12 maart 
Jeugdkamp voor jonge zend- en luisteramateurs  
In het weekend van 10 tot en met 12 maart 2017 organiseert de VERON jeugd- en jongerencommissie een 

weekend voor de jonge zend- en luisteramateurs in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Iedereen die belangstelling 

heeft in het belangstelling voor het radioamateurisme en binnen deze leeftijdsgroep valt is daarbij welkom. 
Het kamp zal plaatsvinden in de regio Rosmalen en omdat dit weekend de Landelijke Radiovlooienmarkt 
plaatsvindt, zal deze in teamverband bezocht worden. Ook is er veel ruimte voor onderling QSO en worden er 
samen verbindingen gemaakt. De kosten voor het weekend bedragen circa 10 euro. 
Aanmelden kan per e-mail: mailto:jeugdkamp@veron.nl. Op dit adres kan ook nadere informatie ingewonnen 
worden. 
 

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. 

AGENDA  
In deze agenda evenementen die voor DARES deelnemers interessant kunnen zijn 
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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. Klik hier om naar de website te gaan (let op deze is op dit moment nog niet bijgewerkt) 

 
 

 
 
 
Ook eigen opnames van je evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

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 aflevering van 25 januari klik je hier. 

 
DARES eigen You-Tube kanaal 
DARES heeft sinds kort een eigen You-Tube kanaal.  
Ga naar video.dares.nl hier zijn een aantal films te zien die 

gemaakt zijn van grote oefeningen en evenementen waar 
DARES een rol gespeeld heeft. 
 
DARES Wake-Up 2012 Limburg 
DARES Veiligheidsdag 2016 Almere 
DARES Wake-Up 2012 Zeeland  
DARES Deelname Floodex 2009  

 
 

ONLINE VIDEO’S 
Hier vind je nieuwe afleveringen op diverse You-Tube kanalen  
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Online bladen is één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief geworden, als je nog bladen 
kent die voor plaatsing in deze rubriek in aanmerking komen, laat het ons dan weten. 

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

 Met de K1 op 60m (B) 

 Opa Vonk: USB of LSB 

 Modulatie processor 

 Afdelingsnieuws 

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

 DATV News 

 Editorial 

 ATV in Slovenia 
 Micro corner - ESP BASIC 
 Micro corner - wemos d1 mini esp8266 
 Article correction</li> 
 DATV-Express, a high performance TX DVB-S, DVB-S2, DVB-T  
 DATV-Express Project - December update report 
 Information 

 Coming up 
 
CQ-PA 

Het januari nummer van het maandblad van de VRZA staat weer online klik hier voor de download met dit 
keer onder andere aandacht voor: 

 Van de voorzitter, Aankondiging ALV  
 Beurs Rosmalen  
 Foute Examen Vragen door PA9JOO/P  
 Meeting Radioamateurs Amsterdam  

 Regionaal  
 Beurs Noord Oost Veluwe  
 45 jaar MFJ  

 Elders doorgebladerd  
 De QSL kaart beter bekeken  
 Crash Radio Weekend  
 Van her en der  
 Propagatie verwachting   

 
DKARS magazine 

De 44 pagina’s dikke januari uitgave kun je hier downloaden, hierin ondermeer 
aandacht voor: 

 Valbeveiliging en juist gebruik van middelen 
 Hoe meet je het lineaire gedrag van je transceiver of eindtrap ? 
 XX9TGM, Macau 
 Een FUN-stukje door PA9JOO/P 

 Write your own logbook 

 QRV voor €3, op de 3cm band met de "HB100"  
 Een nieuw experiment met de Red Pitaya  
 And much nore... 

 
 
  

 
ARRL vraagt om 60m aanpassing 
De Amerikaanse amateurvereniging ARRL heeft aan hun AT, de FCC, gevraagd om 
een nieuwe, doorlopende band op 5 MHz aan de radio amateurs toe te wijzen op 
secundaire basis, met behoud van vier van de huidige vijf 60-meter kanalen en 
huidige regels, waaronder het maximaal toegestane vermogen van 100 W PEP 

(ERP). De overheid is ook daar de primaire gebruiker van het 5 MHz spectrum.  

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

ONLINE BLADEN  
hier plaatsen we de links en een korte inhoudsopgave van online bladen die het lezen meer dan waard zijn 

 

 

http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201702.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://cq-datv.mobi/44.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-01.pdf
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201701.pdf


  
Het gewenste spectrum zou dan het deel uit de Final Acts of World Radiocommunication Conference 2015 
(WRC-15) zijn, dat internationaal een toewijzing van 5,351.5 tot 5,366.5 MHz aan de amateurs op secundaire 
basis omvat; in die band valt dan 5,358.5 MHz, een van de bestaande 5 MHz kanalen in Amerika. 

 
"Deze toewijzing stelt amateurs die betrokken zijn bij noodcommunicatie, in het bijzonder tussen Amerika en 

het Carribisch gebied, in staat om deze communicatie betrouwbaarder en flexibeler te onderhouden, en wel 
voor het volgende orkaanseizoen in de zomer van 2017," zei de ARRL in een verzoek van 12 januari. 
De FCC heeft nog niet gereageerd op het implementeren van (delen van) de WRC-15 afspraken. 
 
De amateurvereniging zegt dat 14 jaar ervaring met amateurs die de vijf 5-MHz kanalen gebruiken aantonen 
dat dat prima samengaat met de primaire gebruikers op 5 MHz, volgens de aan amateurs opgelegde regels.  

"Noch de ARRL, noch, voor zover wij weten, de NTIA (National Telecommunications and Information 
Administration) is zich tot op heden bewust van maar één enkele melding van storing aan een 
overheidsgebruiker op 5 MHz," zegt de ARRL in haar verzoek. De NTIA - die het overheidsspectrum beheert - 
was degene die het initiatief genomen had voor de vijf amateurkanalen op 5 MHz. In de afgelopen jaren 
hebben radio amateurs samengewerkt met overheidsgebruikers zoals FEMA in oefeningen in onderlinge 
communicatie. 
"Hoewel de amateurgemeenschap de Commissie en de NTIA dankbaar is voor het 5 MHz gebruik in de 

afgelopen 14 jaar, zijn de vijf kanalen, simpel gezegd, totaal onvoldoende om de behoefte van amateurs aan 
noodfrequenties op HF te dekken," zei de ARRL daar aan toevoegend dat de vijf 2,8-kHz brede kanalen 

"aangetoond hebben onvoldoende capaciteit te hebben voor fatsoenlijke noodcommunicatie." 
 
Toegang tot het kleine 15-kHz brede bandsegment dat door de WRC-15 vastgesteld is, "zou al een drastische 
verbetering betekenen van de huidige, uitermate beperkte capaciteit van de amateurs in Amerika voor 
noodcommunicatie," zegt de ARRL. "Dat is in het bijzonder het geval in het Carribisch gebied, maar geldt 

feitelijk overal, op alle tijden gedurende de dag en nacht en alle perioden van de zonnecyclus." 
 
In het verzoek roept de ARRL de FCC op om in het nieuwe banddeel dezelfde regelgeving toe te passen als nu 
voor de vijf kanalen geldt. De WRC-15 voorstellen adviseren een maximaal vermogen van 15 W effective 
isotropic radiated power (EIRP), waarvan de amateurvereniging zegt dat "het compleet aan het uitgangspunt 
voor de toewijzing voorbij gaat." 

 
Om precies dezelfde redenen waarom de FCC nog in 2011 het vermogen voor de vijf kanalen verhoogde van 
50 W PEP ERP naar 100 W PEP ERP, zou de FCC een vermogen van 100 W PEP ERP toe moeten staan, 
uitgaande van een 0 dBd antenneversterking, in het doorlopende stuk 60-meter band," zegt de ARRL. "Het 
maximaal toegestaan vermogen zoals de WRC-15 toewijzing voorstelt, maakt de band onbruikbaar voor 
noodcommunicatie en publieke diensten." (Proeven met 5W op 60m door enkele Zoetermeerse amateurs 

tonen aan dat dit vermoedelijk een zeer juiste veronderstelling is.) Bron: Website PI4RAZ 

 
 

 
 

Nieuwe accu's voor ISS 
De bemanning van het ISS werkt samen met de 
Canadese robotarm Dextre aan het vervangen van alle 48, 
soms meer dan tien jaar oude, nikkelwaterstof accu’s 

door 24 veel efficiëntere en lichtere lithium-ion accu’s 
die in december 2016 zijn afgeleverd door de Japanse 
Kounotori 6. 

De batterijen slaan stroom op van acht met zonnepanelen 
bedekte armen die samen 120 kW aan vermogen kunnen 

genereren. De accu’s leveren stroom wanneer het 
ruimtestation zich in de schaduw van de aarde bevindt. De 

nieuwe accu’s moeten de resterende levensduur van ISS in 
dienst blijven. 

In eerste instantie was de uiterste houdbaarheidsdatum van 
het miljarden kostende ruimtestation 2020, maar er zijn budgetten gevonden om die periode met vier jaar te 
verlengen. De NASA stopt jaarlijks drie miljard dollar in het station. Als het aan de NASA ligt wordt het ISS tot 
2028 in stand gehouden, maar daar is nu nog geen budget voor. Het ISS wordt door 15 landen en 
ruimtevaartorganisaties gefinancierd, dus verlenging van de levensduur ervan hangt niet alleen van de 
Verenigde Staten af. De levensduur tot 2024 is in overeenstemming met alle partners en voor de 
wetenschappers geeft het zekerheid over nog te ontwikkelen experimenten die in het ISS zullen worden 

uitgevoerd. Bron: Website PI4RAZ 

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

 

De nieuwe accu’s moeten de resterende levensduur van het 
internationale ruimte station in dienst blijven. 

http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4729&Itemid=43
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/iss/dextre/
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4731&Itemid=43


Vernieuwd P2000 in bedrijf 
Sinds medio december verloopt al het pagingverkeer in ons land via de 2WAY Viper switch die de 
oude P2000-apparatuur heeft vervangen. 

Het netwerk maakt om veiligheidsredenen gebruik van 
twee dezelfde switches. Op 9 januari is ook de tweede 
switch vervangen. Sinds deze datum is de vervanging 
van de centrale paging-apparatuur door 2WAY 
compleet voltooid! Martijn Jasperse, Teamleider, over 
het laatste migratiemoment: “Alle centrale apparatuur 
in Driebergen en Hollandsche Rading is nu vernieuwd. 

De omschakeling is gestart om 20:00 uur en na twee 
minuten werden de eerste berichten uitgezonden via de 
nieuwe 2WAY Viper in Driebergen. Na een half uur 
testen en monitoren was duidelijk dat de situatie 
helemaal stabiel was. Vervolgens zijn de gebruikers via 
de communicator geïnformeerd over de afronding van 
het service window. 

 
Astrid Raaphorst, Projectdirecteur Meldkamers 112 en C2000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is 
blij met het resultaat: “De vernieuwing van de centrale P2000-apparatuur is een belangrijke mijlpaal bij de 

vernieuwing van C2000. Hiermee weten de hulpdiensten in Nederland zich in de komende tijd verzekerd van 
een goed en stabiel P2000-systeem. Dat de grote hoeveelheid verkeer rond de oudejaarsnacht zonder 
problemen over het nieuwe systeem verliep, is hiervan het levende bewijs. Bron: Push2Talk 

ESA kampt met negen falende atoomklokken op Galileo satellieten 
De atoomklokken aan boord van de Europese Galileo satellieten, die verantwoordelijk zijn voor de 
presicie van de navigatiesignalen, vallen in alarmerende mate uit. Van de 18 satellieten die nu in 
een baan om de aarde draaien, werkt er bij 9 de klok niet meer. 

Drie zijn er van het traditionele rubidium 
type; zes zijn meer nauwkeurige waterstof 
maser typen die speciaal ontworpen zijn om 
Galileo een superieure werking te geven in 
vergelijking met het Amerikaanse GPS 

netwerk. 

Galileo werd in december volledig 
operationeel verklaard. 

Echter, het project loopt nog ver achter op 
het aantal satellieten dat noodzakelijk wordt 
geacht voor een volledig operationeel 

netwerk (24 stuks), en nu moet er een beslissing genomen worden of lanceringen moeten worden uitgesteld 
terwijl het probleem onderzocht wordt. 

Professor Jan Woerner, de algemeen directeur van het European Space Agency (Esa), zei in een bijeenkomst 
met journalisten: "Iedereen worstelt met deze vraag: moeten we de volgende lancering uitstellen tot we de 
achterliggende oorzaak hebben gevonden, of moeten we wél lanceren? 

Voor beide oplossingen is iets te zeggen. Je kunt zeggen dat we moeten wachten tot we een oplossing 
hebben, maar dat betekent dat als er meer klokken uitvallen, de werking van het Galileo netwerk in gevaar 
komt. Maar als we wél lanceren, houden we de prestaties van het netwerk op zijn minst op hetzelfde niveau, 
en wellicht verbetert het zelfs, maar dan lopen we het risico dat we een systematisch probleem over het hoofd 
zien. We zijn momenteel druk aan het overleggen wat de beste oplossing is en wat we moeten doen.  
Bron: Website PI4RAZ 

 
 
 
PiGate AX25 Email Winlink client                                                                               door Foeke PA3FNT 
De PiGate is een Winlink 2000 mail gateway op basis van de Raspberry Pi. Op de site 

http://www.pigate.net is informatie te lezen en is de image te downloaden voor installatie op de 
Raspberry Pi. 

Voor de communicatie naar het packetradio netwerk (AX25) kan gebruik worden gemaakt met een speciale 
TNC-X welke voor de Raspberry Pi is ontworpen. De Pi TNC-X kan direct op de Raspberry Pi gekoppeld worden 
(zie afbeelding) . Natuurlijk is het ook mogelijk om een andere TNC via USB aan te sluiten op de Raspberry Pi. 

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

Hulpdiensten gingen medio december over naar vernieuwd P2000. 

Rubidiumklok   Waterstofmaserklok 

http://www.push2talk-portal.com/7636
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4738&Itemid=43
http://www.pigate.net/


In de software moeten dan wel een aantal instellingen worden aangepast. In het schema hieronder wordt de 
positie en taak van de PiGate weergegeven. 

Aan de rechterkant is een Winlink RMS station getekend. Dit station is 

verbonden met het internet en via packet radio (AX25) kan contact worden 
gelegd met dit station om email verkeer uit te wisselen. Aan de linkerkant 
staat een (veld)station op een locatie waar het niet meer mogelijk is om 
gebruik te maken van het internet om emails te kunnen versturen en 
ontvangen. Dit zou een locatie kunnen zijn waar een ramp heeft 
plaatsgevonden en waar bestaande infrastructuur vernietigd is. De PiGate 
wordt gekoppeld aan een transceiver om de verbinding via packet radio te 

maken met het RMS station. De PiGate creëert zelf een WiFi netwerk op de 
locatie. Gebruikers kunnen nu door de beheerder van de PiGate 
geautoriseerd worden op dit WiFi netwerk. Daarna kunnen zij met behulp 
van hun eigen smartphone of tablet toegang krijgen tot het email 
programma dat op de PiGate draait.  

Op deze manier kunnen gebruikers 
via een web emailcliënt  berichten 

maken en verzenden. De mails 
worden op de PiGate in een buffer 
gezet en afhankelijk van de 

ingestelde tijd zullen deze mail 
vervolgens via packet radio naar de 
RMS gestuurd worden. Eventuele 

via de RMS ontvangen emails 
worden gestuurd naar het winlink 
email adres van de beheerder van 
de PiGate. De hele uitwisseling van 

berichten vindt dus plaats onder zijn 
roepletters en met behulp van zijn 
@winlijk.org email adres. 

Voor DARES zou deze toepassing 
gebruikt kunnen worden op die 
locaties waar hulpverleners 
zelfstandig moeten kunnen mailen 

naar bijvoorbeeld een Regionaal 
Operationeel Team (ROT). Door 

plaatsing van een PiGate bij een 
COPI vergadercontainer 
(COmmando Plaats Incident) 
kunnen de OVD’s (Officieren Van 
Dienst) van de verschillende 

disciplines zelfstandig emails 
aanmaken en versturen naar hun 
organisatie. 

De PiGate software wordt voor ARES, de Amerikaanse zuster organisatie van DARES ontwikkeld. Op dit 
moment is versie 1.3 beschikbaar via de genoemde website. De afgelopen dagen heb ik met deze software 

geëxperimenteerd en het ziet er veelbelovend uit. De software lijkt stabiel genoeg om in het veld te opereren. 
Groot voordeel van deze PiGate is dat het apparaat klein is en dat er geen beeldscherm, muis en toetsenbord 
nodig is. Ook het stroomverbruik van de Raspberry Pi is minimaal t.o.v. een PC of laptop. Alles wordt via de 
webinterface bediend vanaf een tablet of Smartphone. 

RMS 
Voor het realiseren van een Winlink RMS station worden 

experimenten gedaan met de Orange Pi Zero. Deze mini 
computer is erg klein (en goedkoop) en heeft voldoende 
rekenkracht om deze taak uit te kunnen voeren.  

Op de afbeelding is de Orange Pi Zero rechts geplaatst naast 
het TNC-X packet modem. Op de minicomputer is Armbian 
Linux geïnstalleerd en wordt voor de communicatie met 
packet radio gebruik gemaakt van LinBPQ software. In een 
eerste ruwe versie van de configuratie werkt de koppeling 
tussen de PiGate en de Orange Pi LinBPQ RMS erg goed. De 

configuratie van de LinBPQ RMS is nog niet helemaal af, maar 
het geheel ziet er veelbelovend uit. Voorlopig gaan we lekker 

In dit schema wordt de positie en taak van de PiGate weergegeven. 

Zo ziet de PIGate er dan uit 

Een TNC-X modem met rechts de Orange Pi Zero 

Door ook op de RMS server een WiFi hotspot te configureren is ook deze software met behulp van een 
tablet of smartphone te beheren en bedienen zoals te zien is in de afbeelding. Op de tablet links is de 
webinterface van de PiGate zichtbaar en op de rechter tablet de webinterface van de LinBPQ software 

 



verder met experimenteren en zullen de komende tijd de AX25 pakketten in de Flevopolder af en toe door de 
lucht vliegen. Wie weet gaat DARES over enige tijd “web based” email aanbieden in noodsituaties. 

In zes eenvoudige stappen QRV op HAMNET!                                                         door jan Sander PA3GON 
Ook nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van HAMNET? 
Als je onderstaande stappen volgt kun je, weliswaar via internet, meedoen met HAMNET. 
In het kort komt her erop neer dat je met een PC een VPN verbinding opgebouwd wordt met het HAMNET. 

1. Vraag een ampr.org adres en een configuratiebestand voor OpenVPN aan bij Rob PE1CHL 
(mailto:pe1chl@amsat.org) 

Hij heeft hiervoor de volgende gegevens nodig: 
- voornaam 
- woonplaats 
- provincie 

- call 

2. Download OpenVPN van https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 
3. Installeer OpenVPN.  
4. Zet het ontvangen configuratiebestand van PE1CHL in de OpenVPN CONFIG map. 
5. Lees de INSTALL-win32.txt file welke je in de doc map kunt vinden en start OpenVPN op. 

6. Start Explorer (of een andere browser). Typ in: http://pa8f.ampr.org/.  
Als alles goed ingesteld is ben je nu verbonden met het HAMNET en zie je de website van Fred, PA8F. 

Met dank aan Fred, PA8F voor zijn hulp om mij te helpen om op HAMNET te komen. 
Voor meer info zie onder andere http://gw-44-137.ampr.org/  

Succes, en deel vooral je HAMNET ervaringen via de DARES nieuwsbrief! 
73, Jan Sander, PA3GON 
 

 

 
37 geslaagden bij examens Amersfoort  
Stichting Radio Examens (SRE) hield op 11 januari jl. een examensessie in Amersfoort.  
Eerst werden 18 Full-examens afgenomen, hiervan zijn 14 kandidaten (77,7%) is geslaagd.  
Daarna werd een Novice examen gehouden, deze telde 25 deelnemers, van hen zijn er 23 geslaagd (92%). 

Namens DARES alle geslaagden van harte gefeliciteerd.  

 
 

 
Kamervragen over mogelijke sloop 
zendmasten Zeewolde 

De Tweede Kamerfracties van de 
ChristenUnie, de SP, de PvdA en het 
CDA hebben schriftelijke vragen gesteld 
over de mogelijke sloop van de 
middengolfzender Flevoland en de 
bijbehorende antennemasten langs de 

Vogelweg in Zeewolde. 

Volgens eigenaar Novec BV wordt het 
onderhoud van het complex steeds duurder, 
terwijl steeds minder omroepen via de 

middengolf uitzenden. Dit komt vooral door 

de opmars van moderne technieken als 
internetradio en DAB+. 

De Kamerleden vinden dat een bedrijf niet mag bepalen dat er geen belang meer is bij het behouden van een 
middengolfzender. De politiek zou hierover een besluit moeten nemen. 

Alleen nog Groot Nieuws Radio 
Op dit moment zendt alleen het religieuze radiostation Groot Nieuws Radio nog via Zeewolde uit. Het contract 
voor het gebruik van de zender verloopt dit jaar en Groot Nieuws Radio zendt ook al via internet uit. Eigenaar 
Novec onderzoekt nog hoe het precies verder moet met het complex in Zeewolde. Mogelijk blijft één van de 
masten nog staan om er zenders of ontvangers voor modernere communicatiesystemen aan te hangen. 

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

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

  

Nu nog toornen de masten hoog boven het overigens vlakke landschap van de polder uit. 

mailto:pe1chl@amsat.org
https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
http://pa8f.ampr.org/
http://gw-44-137.ampr.org/


Het middengolfzendstation aan de Vogelweg staat overigens los van het kortegolfzendstation Flevo bij 
Zeewolde. Dat laatste zenderpark aan de Juttepeerlaan werd jarenlang door de Wereldomroep gebruikt, maar 
is in 2012 overgedragen aan het ministerie van Defensie. Bron: Website VRZA afd. Flevoland PI4FLD 

Wie wil mee doen als operator tijdens de PACC? 
De VERON afd. 03-Amersfoort PI4AMF is op zoek naar 3 extra operators voor de komende PACC 
contest. (11 en 12 februari) 

We zijn op zoek naar 2 ervaren SSB / Phone operators met actuele operating practice en 1 CW operator die 
weet hoe het spelletje gespeeld wordt. 

Hebt u interesse om deel uit te maken van ons station en wilt u enkele uren 
radioverbindingen maken of eens een echte serieuze pile-up aan den lijve 
ondervinden en heeft u thuis geen ruimte voor antennes maar wel de juiste 
ervaring  DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!! 

Wij zullen meedraaien in de klasse Multi-Operator, All band, High, Mixed, Two 
Radio. 
PI4AMF heeft de beschikking over een tweetal Yaesu FT-5000’s met een SPE 
Expert eindversterker en voor de banden van 40 tot 10-meter een Optibeam OB 
17-4. Voor de 80-meter band een dipool die op tenminste ½ golflengte hoogte 
staat (voldoende om met CW de states te werken) en een inverted-L antenne voor 

de 160-meter band. 

Hebt u interesse of vragen laat het ons weten. Of meld u nu direct aan bij onze contest manager: Klaas 
Goossensen (PDØZX) via qsl @ pi4amf.nl Bron: Ham nieuws en a03.veron.nl. 
 

Handige linkjes 

Website met voor iedereen leuke dingen van onderdelen tot 
complete modules voor leuke prijzen en voor vele toepassingen. 
Maar kijk ook eens bij de LED lampen, uitwisselbaar met de huidige 

halogeen lichtbron in het bestaande armatuur maar natuurlijk veel minder kwetsbaar, langere levensduur en 
een veel lager energie verbruik, bijvoorbeeld 25Watt in plaats van 120Watt. Dit laatste is bij een veldpost niet 
onbelangrijk aangezien je je eigen stroom moet opwekken. Klik op de afbeelding om naar de website te gaan. 

Nog meer handige linkjes                                                                                             door Gerard PDØJEW 
Gerard PDØJEW stuurde de redactie onderstaande handige linkjes, doe je voordeel er mee. 
Voor het lastige omrekenwerk hebben we een mooie calculator Decibel-Watt (dBW) gevonden. Klik hier 
Wil je weten welke mast van welke telecom provider bij jou in de buurt staat, hier vind je een kaart van 
Nederland met daarop alle 4G masten van alle telecom providers. Klik hier (geduld, downloaden duurt lang) 

 

 

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 eraf 
DMR portofoon Kees PAØVDB biedt een DMR porto CS700 aan, compleet met lader, handmicrofoon, 

programmeerkabel, manual en software. Plus hulp bij het instellen. Mooie modulatie. Vraagprijs €100.= 
Reageren graag via mail op pa0vdb@xs4all.nl 
  

 
 

 

Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 februari 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 februari 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 

Een toost op een geslaagde contest 

http://www.pi4fld.nl/wp/index.php/2017/01/16/kamervragen-over-mogelijke-sloop-zendmasten-zeewolde/
http://www.optibeam.info/index.php?article_id=77&clang=1
http://www.optibeam.info/index.php?article_id=77&clang=1
https://www.hamnieuws.nl/pi4amf-zoekt-extra-pacc-operators/
https://a03.veron.nl/doe-mee-met-de-pacc/
http://www.vanallesenmeer.nl/R7S-led-lampen-en-fittingen
http://www.rapidtables.com/electric/dBW.htm
https://www.google.com/maps/d/view?mid=1FTPNahJhnaPK37v9naG4yBK-RKI&ll=52.12076368252862%2C5.275002956738945&z=11
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:pa0vdb@xs4all.nl
http://www.vanallesenmeer.nl/
https://pi4amf.nl/wp-content/uploads/2015/02/pacc2015.jpg


 

 

 

 

 

 

 


