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Verschijning en kopij 

Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond elke 1e en 15e van de maand. 

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.   

Kopij kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com  

De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren.  

DARES deelnemers Over deze nieuwsbrief 

DARES deelnemers ontvangen deze nieuwsbrief automatisch via hun RC. 

Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand in PDF formaat voor je klaar staat wordt via 

email 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 “aanmelden DARES nieuwsbrief”  
u zult dan onze nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen.  

Wenst u de nieuwsbrief niet langer meer te ontvangen? Stuur dan een mail met in de onderwerpregel 

“afmelden DARES nieuwsbrief”  

 
 

De NVIS antenne op het DRCC 

Zaterdag 1 april (nee geen grap)  gaan we met een groepje 

deelnemers (het heeft geen zin om met 20 man aan één antenne te 
werken) beginnen met de bouw van de nieuwe NVIS antenne.  

Dit is een 3 banden dipool, een zogenaamde katten snor, in de 

Amerikaanse literatuur beter bekend als de Fan Dipole.  

Wij maken deze voor de 80, 60 en 40 meterband, over de plaatsing 

van deze antenne is al overleg geweest met Klaas en de antenne zal 

een plaats krijgen op 6 meter hoogte op het dak van het DRCC. 

Door de giften van de deelnemers van DARES M-NL hebben we voor 

deze antenne ook twee mastvoeten aan kunnen schaffen. Het ontwerp van de antenne is afkomstig van de ons 
allen bekende Wim PA3DJS. (De afb. hier boven is een principe tekening en is afkomstig van internet) 

 

Kort verslag van de laatste bijeenkomst 

De bijeenkomst van 28 maart begonnen we met een vraag van Jan PH7S, behalve dat Jan voor de afdeling 

Amersfoort van de VERON de cursussen voor de N en de F licentie verzorgd, zit hij ook bij een stichting die zich 

bezig houd met zoekacties met speurhonden. De honden begeleiders communiceren met elkaar er hun  
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Centrale Post door middel van portofoons. Enige training zowel praktisch als theoretisch in het gebruik van 

portofoons bleek nodig. Enkele van onze DARES deelnemers hebben aangeboden dit op zich te nemen. 

 
Over DMR, Brandmeister en meer 

Rond 20.45 uur begonnen we met het 

aangekondigde thema van deze avond. 

Rudy PDØZRY heeft een uiterst 

boeiende avond verzorgd over DMR. 

DARES en noodcommunicatie liepen als 

een rode draad door zijn verhaal heen. 

Rudy is niet alleen in Nederland maar ook 
internationaal één van de grote breinen achter DMR 

en BrandMeister. Rudy verstaat de kunst om zijn 

verhaal ook aan mensen die totaal niet op de hoogte 

zijn van DMR begrijpelijk over te brengen. 

De avond was zo succesvol dat een aantal ideeën die 

zoals iedereen dat wel eens heeft spontaan naar 

boven borrelen nu ineens in een stroomversnelling 

zijn geraakt, maar daarover meer als de plannen wat concreter geworden zijn. U hoort nog van ons. 
 

 

 

  

Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’ gepubliceerd 

Agentschap Telecom heeft op 16 maart de vernieuwde ‘Gedragslijn vergunningen 

radiozendamateurs’ gepubliceerd. Aan deze gedragslijn is ruim twee jaar gewerkt door 

de toezichthouder en verenigingen VERON en VRZA.  
De nieuwe gedragslijn vergunningen vervangt hiermee de ‘Beleidsnotitie onbemand 

frequentiegebruik’ die voor het laatst op 1 februari 2013 is bijgewerkt.  

Tijdens de laatste aanpassing in 2013 zijn bovenregionale relaisstations mogelijk gemaakt. 

 

Meer mogelijkheden 

De vernieuwde gedragslijn geeft meer ruimte voor repeaters, modulatievormen en gebruikte bandbreedtes. 

Wijzigingen zijn er voor APRS op de 70-centimeter band. Nieuw is mogelijkheid voor Full amateurs om, onder 

voorwaarden, een vergunning voor maximaal 1600 Watt zendvermogen aan te vragen. Hamnieuws heeft de 
belangrijkste wijziging voor u op een rij gezet: 

 

Techniekneutrale vergunningen 

Het document telt een aantal grote wijzigingen. Ten eerste zijn nieuwe vergunningen zoveel mogelijk 

techniekneutraal verleend. Agentschap Telecom had eerder al de toevoeging ‘D-Star of DMR’ uit ATOF’s voor 

Digital Voice repeaters gehaald. Nu trekt ze dit door naar alle repeaters. Omdat analoog en digitaal elkaar 

gevonden hebben in bijvoorbeeld System Fusion wordt deze lijn ook doorgetrokken naar de overige repeaters. 

Een vergunning voor een repeater is dus niet meer analoog of digitaal. Er is enkel een frequentie met 
bijbehorende bandbreedte vergund, in combinatie met opstelplaats en antenne hoogte.  

 

Geografische grens losgelaten 

Een tweede grote wijziging is dat Agentschap Telecom de geografische grens losgelaten heeft. In het oude 

beleid werd er ondersteld gemaakt tussen een lokaal, regionaal en bovenregionaal relaisstation. Afstand tot 

andere relaisstations was daarbij uitgangspunt voor het wel of niet verlenen (en verlengen) van een 

vergunning. Dit heeft in het verleden nog wel eens tot een probleem geleidt. Door de komst van een nieuw 

relais werden vergunningen voor bestaande repeaters niet meer verlengd. Het nieuwe uitgangspunt is 
beschikbaarheid van frequentieruimte. Indien er frequenties beschikbaar zijn voor een geografisch gebied, dan 

kunnen deze toegewezen worden. Ook al staat er al een repeater in dezelfde regio. 

 

Lokaal relaisstation bestaat niet meer 

Het lokale relaisstation bestaat in de nieuwe situatie niet meer. Bij verlengen van de vergunning krijgen zij 

automatisch de status die voorheen gold voor het regionale relaisstation. Daarbij zijn ook de beperkingen in de 

antennehoogte, -versterking en vermogen van de baan. Huidige vergunningen blijven echter gewoon 

doorlopen. 
 

Van 50 MHz. tot 10 GHz. 

Het nieuwe document heeft rekening gehouden met relaisstations op de meest gebruikte amateurbanden. Voor 

frequenties boven de 10 GHz. bestaat geen bandplan, maar zal de toezichthouder op individuele basis kijken 

wat de mogelijkheden zijn. Dat geldt ook voor vergunningen buiten de scoop van het document.  

OVER WET EN REGELGEVING 

 

Rudy PDØZRY 

Er waren ongeveer 14 deelnemers aanwezig op de bijzonder leerzame avond 

https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/nieuwe-vergunningen-voor-radiozendamateurs
https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-gedragslijn/
https://www.vrza.nl/wp/2017/03/16/gedragslijn-vergunningen-radiozendamateurs/


Voor bakens is een apart bandplan opgesteld. Daarbij is ruimte voor èèn baken op 50 MHz en èèn baken op 70 

MHz. Dit is gecoördineerd met defensie als primaire gebruiker. 

 
Nieuwe APRS frequentie op 70-centimeter 

De oude APRS-frequentie 430,5125 MHz is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de frequentie 432.500 

MHz. exclusief aangewezen voor APRS-toepassingen. Voor APRS-stations geldt dat de vergunning niet 

techniekneutraal is om de werking van het netwerk te blijven garanderen. De nieuwe frequentie is Europees 

afgestemd. Sinds 2008 zenden APRS stations op de 70-centimeter amateurband uit op deze frequentie. 

Nederland week daarmee af van Europese landen. De frequentie 432.500 MHz. wordt op veel plekken in Europa 

gebruikt en verving daarmee 433.800 MHz. dat door (ver)storing(en) van/aan ISM-apparatuur niet meer te 

gebruiken was. 
 

Meer ruimte voor Digital Voice  

Er is 100 kHz extra ruimte voor Digital Voice repeaters in de 70-centimeter band. Voorheen was hiervoor 

438,0000 tot 438,4000 MHz. beschikbaar met de ingang 7.6 MHz. lager. Het nieuwe beleidsdocument heeft 100 

kHz. extra ruimte gereserveerd in het secundaire deel van de 70-centimeter band. Door deze uitbreiding is er 

meer ruimte beschikbaar gekomen voor repeaters. In combinatie met de vervallen geografische grens geeft dit 

de mogelijkheid om een D-Star en DMR-repeater naast elkaar te draaien vanaf eenzelfde opstelpunt. Voorheen 

was dit met een standaard vergunning niet mogelijk. 
 

Het frequentiegebied 430,6000 tot 431,000 MHz. is gereserveerd voor simplex toepassingen.  

Vroeger zaten hier voornamelijk Packet Radio stations. Het nieuwe beleid staat toepassingen met een hogere 

bandbreedte nu toe, tot 50 kHz. Daardoor kan er nu ook gebruik worden gemaakt van Tetra DMO repeaters of 

andere simplex experimenten die een hogere bandbreedte nodig hebben voor haar toepassing dan de voorheen 

vergunde 12,5 of 20 kHz. 

 

Hoger zendvermogen voor Full amateurs 
Nieuw is een optie om een vergunning aan te vragen voor een hoger zendvermogen. Voorheen stond 

Agentschap Telecom dit enkel toe wanneer de maan als passieve reflector gebruikt werd (de ‘EME-vergunning’). 

Deze mogelijkheid is nu verruimd. Onder voorwaarden kan een vergunning aangevraagd worden waarbij het 

maximale vermogen met +6 dB wordt verhoogd naar 1600 Watt. Daarbij geldt wel dat deze uitsluitend 

toegewezen wordt op banden waar radiozendamateurs de primaire status genieten. 

 

Agentschap Telecom schrijft dat ze heeft overwogen om het zendvermogen voor Full amateurs generiek te 

verhogen maar heeft hier vanaf gezien omdat de kans op verstoringen, met name in woonwijken, toeneemt. 
Belangrijker vind de toezichthouder de overschrijding van blootstellinglimieten, zoals vastgelegd in de 

ICNIRP-normering. Aanvragen van een hoogvermogensvergunning zal dus moeten voorzien zijn van een 

veldsterkteberekening en uitdraai van het Kadaster, waarbij de afstand tot overige percelen wordt aangegeven 

alsook foto’s van het antenne-opstelpunt en de omgeving. 

 

Klare taal 

Tot slot een groot compliment voor Agentschap Telecom. Het document is erg duidelijk geschreven. Abstracte 

woorden en juridische termen zijn zoveel mogelijk vermeden en waar nodig voorzien van een goede uitleg.  
Het nieuwe document is te downloaden op de website van Agentschap Telecom. Bron: Hamnieuws 
 
De 60-meter band naar 15 kHz en 15 Watt EIRP  

Vanaf 1 april a.s. zal de allocatie van de 60-meter band gelijk worden gebracht met hetgeen tijdens WRC-15 

besloten is. Nederland gaat van 100 kHz en 100 Watt PEP terug naar het internationaal afgesproken 15 kHz en 

15 Watt EIRP. Dat valt vandaag 28-03-2017 te lezen in de Staatscourant. 

Frequency  (kHz) Maximum Bandwidth (Hz) Preferred Mode And Usage 

5 351.5 5 354.0 200 CW, Narrow band modes-digimodes  

5 354.0 5 366.0 2700 All modes, USB recommended for voice operation 

5 366.0 5 366.5 20 Weak signal narrow band modes 
IARU R1 bandplan voor de nieuwe 60 meterband 

Crossband verbindingen op de 4 en 6 meterband vanaf 1 april toegestaan 
In de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 was voor de frequentiebanden 50.450 – 

52,000MHz. en 70.000 – 70.500MHz een beperking opgenomen voor crossbandverbindingen en 

duplexverbindingen. Op verzoek van de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA en 

met instemming van de primaire gebruiker (defensie) is besloten dat een beperking ten aanzien van crossband 

verbindingen hier niet langer nodig is, zodat deze beperking geschrapt kan worden. Onderhavige wijziging van 

de regeling strekt daartoe.  

https://www.hamnieuws.nl/rotterdam-krijgt-een-6-meter-baken/
http://www.icnirp.org/en/frequencies/high-frequency/index.html
https://www.agentschaptelecom.nl/file/gedragslijn-vergunningen-radiozendamateurs-maart-2017
https://www.hamnieuws.nl/nieuwe-gedragslijn-vergunningen-gepubliceerd/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-17502.html


 

 

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 vind je op www.radio-examen.nl 

 

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 

 

04 mei 

Herdenking van gevallen radioamateurs   
Donderdag 4 mei organiseert de VERON afdeling ‘t Gooi samen met de KPN een herdenking bij het gedenkteken 

voor de gevallen radioamateurs. Het monument bevind zich bij KPN op het terrein aan de Witte Kruislaan 47 te 

Hilversum. De herdenking begint om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. 

 

13 mei  

Landelijke Veiligheidsdag Almere 

Op zaterdag 13 mei vindt de vierde editie in Almere plaats. Politie, brandweer, defensie, GGD, KNRM, 

Kustwacht en Reddingsbrigade Nederland laten zien hoe zij samenwerken. Het publiek krijgt te zien wat het 
werk van de Nederlandse hulpdiensten inhoudt en hoe zij onderling samenwerken. De pleinen in het centrum 

van Almere krijgen elk een eigen subthema passend bij het hoofdthema van dit jaar: Samenwerking.  

Evenals vorig jaar zal DARES ook nu weer het één en ander laten zien. De toegang tot het evenement is gratis.  

 

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, 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. 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.  

Wilt u deelnemen aan de radiokampweek, neem dan direct contact op met Vakantiedorp De Jutberg.  

Zij kunnen u verder helpen met de nog beschikbare objecten of kampeerplaatsen. Ga hier naar de website. 

 

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. Actueel nieuws op: http://veronpinksterkamp.nl/   
 

10 juni 

RC bijeenkomst 

Deze DARES RC bijeenkomst vindt plaats is het politie bureau Lelystad aanvang is 10.00 uur. Deze bijeenkomst 

is een vervolg op de bijeenkomst van 18 februari we gaan verder met de toekomstvisie van DARES 

 

17 juni  

Veiligheidsdag Barendrecht 
Op 17 juni organiseert gemeente Barendrecht voor de derde maal een veiligheidsdag. Hieraan zal ook DARES 

deelnemen Dit vindt plaats voor het gemeentehuis (Binnehof 1 Barendrecht) Met 2 bestuursleden en een 8 tal 

deelnemers van regio 17 zijn we vanaf 10:00 tot 16:00 uur actief met voorlichting en leuke activiteiten voor 

jong en oud. Tijdens het evenement worden foto’s en tekst gedeeld op de DARES media (Facebook: 

@DARESNederland, Twitter : DARES @PI9D) 

 

AGENDA 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.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/welkom-op-de-website-van-de-stichting-vrza-radiokamp/vakantiedorp-de-jutberg/
https://www.radiokampweek.nl/
http://veronpinksterkamp.nl/


26 augustus 

DNAT Bad Bentheim 

Ook dit jaar worden weer de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse Bad 
Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. 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) 

 

 

 

Hier vind je links naar, en een korte beschrijving van diverse You-Tube kanalen en video’s 

 
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. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation hebben ze ook weer hun best gedaan om 

elke week een nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle 

gemaakte afleveringen te gaan. 
 

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 afl. van 17 maart op You-Tube, geheel geweid aan ATV 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.  
 

 

 

 

CQ-PA  
Het maart 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  
 Concept notulen ALV 2016  

 Stratosfeer onderzoek in Zweden  

 Examen Quickies door PAØJOO/P  

 Handsfree met Dect headset voor Hamradio  

 Programma STRP Biënnale  

 Tijdzenders en standaard nader bekeken  

 VRZA Radio Kampweek  

 Propagatie verwachting  

 
DKARS magazine 

De 42 pagina’s dikke maart uitgave kun je hier downloaden, hierin   

ondermeer aandacht voor: 

 DKARS bestuursnieuws 

 De resultaten van de laatste radio amateurpanel vragen 

 Teamspeakserver met een ‘DKARS sausje’ 

 Verslag ‘Heelweg Microwave Meeting 

 De Popovic antenne 
 Writing your own Logbook (6) 

 VHF/UHF/SHF nieuws en traffic 

 And much more... 

 

 

VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

ON LINE BLADEN 

 

http://www.dnat.de/index.php/nl/programma
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/episode-list.html
http://www.txfactor.co.uk/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-03.pdf
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201703.pdf
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
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-03.pdf
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-03.pdf


RAZies 

Het april 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: 

 Varicap meter  

 Opa Vonk en Pim: Coax kabels  

 Morse decoder met Arduino  

 Afdelingsnieuws  

 Expeditie Liechtenstein 

 
CQ-DATV 

Het april nummer staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen. 

Klik hier voor het april nummer en hier voor eerdere uitgaven. Deze maand aandacht voor: 

 Editorial 

 DATV News 

 Amateur Television Quarterly 

 Silent Key 

 I2C Controlled Stepper Motor 
 Kanga Products 

 Looking at DATV Repeaters in USA 

 DATV-Express Project - February update report 

 DATV Express advert 

 Simple Blue Screen Eliminator 

 DKARS advert 

 Hints and Tips 

 Tools Explained 
 Information 

 

Ontwikkelingen in de ether 

Nieuwsbrief van het Agentschap Telecom met in het maart nummer aandacht voor de volgende zaken: 

 Magazine Ontwikkelingen in de Ether  

 Op een vertrouwensdienst moet je kunnen vertrouwen  

 Digitale radio in de toekomst frequenter gebruikt?  

 Bent u al vaarklaar?  
 

 

 
Vergunning voor 2e bovenregionale repeater uitgegeven 

Op Hamnieuws staat te lezen dat er is een vergunning afgegeven is voor een 2e 

bovenregionale repeater op de 2-meter band met de frequentie 145.5875MHz.  

Deze vergunning is eerder deze maand toegewezen aan PI3AMS te Amsterdam.  

 
De repeater moet opgesteld worden op de Symphony toren aan de Zuidas op circa 

105 meter boven straatniveau, zo valt op te maken uit de lijst van het Agentschap 

Telecom. 
De uitgegeven vergunning is voor een nieuwe repeater die naast de al bestaande 

regionale repeater PI3ASD zou moeten komen te draaien. In hoeverre de repeater 

werkbaar is met PI3UTR die uitzend op 145.5750 MHz. vanaf 220 meter hoogte op de 

Gerbrandytoren of PI3ALK die op 145.6000 uitzend zal de praktijk moeten leren. 

 
 

 

 

Winlink RMS station PI8CNL Lelystad 

Na een jaar uit de “lucht” te zijn geweest draait PI8CNL weer op volle toeren.  

Door sponsoring van een financiële bijdrage en PC, TNC en tranceiver is PI8CNL weer operationeel. 

 

CNL draaide al enkele weken als Digi, nadat de sysops de FT8900 vervangen hadden voor een tijdelijke 
FT897D.  

De 8900 wordt gerepareerd (defect relais voor de 2 meter eindtrap) en daarna weer gewisseld met de 897.  

PI8CNL-10 en -12 op 144.850 MHz / 1200 Baud. 

https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FPI8CNL-10&timerange=3600&tail=3600  

73’s  sysops PA3FNT, PDØJEW en PA7O 

 

REPEATER NIEUWS  

 

Symphony toren aan de Zuidas in 
Amsterdam 

http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201704.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://cq-datv.mobi/46.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15b196f590921b72
https://www.hamnieuws.nl/bovenregionale-repeater-op-145-5875-mhz/
https://agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/registreren/vergunningen-voor-radiozendamateurs
https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FPI8CNL-10&timerange=3600&tail=3600


Nijmegen krijgt een DMR-repeater   

Aanstaande dinsdag wordt een nieuwe DMR-repeater in Nijmegen met de call PI1NYM operationeel. Stichting 

Scoop Hobbyfonds is de eigenaar en beheerder van de nieuwe repeater. PI1NYM is de 20ste operationele DMR-
repeater in Nederland. De repeater wordt gekoppeld aan het BrandMeister netwerk. De antenne van de 

repeater staat 88 meter hoog en 107 meter boven NAP op het Erasmus gebouw van de Radboud Universiteit. 

De repeater zendt uit op 438.0500 MHz met een shift van -7.6 MHz. Omdat deze frequentie ook in Amsterdam 

voor PI1AMS in gebruik is voor DMR zal ColorCode 2 gebruikt worden. 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een overzicht geplaatst van de werkzaamheden in de Gerbrandytoren in 
IJsselstein, deze werkzaamheden hebben in het weekend van 18 en 19 maart een vervolg gekregen. 

Twee weken geleden berichtten we op Hobbyscoop.nl over de vorderingen die we hebben gemaakt in 

IJsselstein. Dit weekend werd hier uitgebreid vervolg aan gegeven door het verder afbouwen van de Hamnet 

techniek en ook zijn de nodige vorderingen gemaakt op het gebied van PI6ATV.  

Hamnet Links  

De belangrijkste werkzaamheden vonden plaats op het kleine bordes op de 24e 

verdieping waar verder werd gewerkt aan de standpijpen, de buitenkast en het 

leggen van het leidingwerk door de schacht van de Gerbrandytoren naar onze 
racks op de 20e verdieping. Met veel mannen maak je grote stappen en zo 

gebeurde ook toen zaterdag zeven man actief waren in de toren. Inmiddels 

kunnen we spreken van een mooi resultaat waarbij de verbinding vanuit 

IJsselstein naar Gouda is gerealiseerd voor wat betreft een Hamnet verbinding. 

PI2SWK kan vanaf heden dus ook gebruik maken van de Hamnet faciliteiten, 

we hopen natuurlijk dat van daaruit weer verdere verbindingen gemaakt 

kunnen worden. 

Hilversum/IJsselstein 
Ook is de link naar Hilversum nagenoeg een feit. De schotel naar Hilversum 

staat keurig op zijn plekje en nu al kunnen we de Accesspoints die daar zijn 

opgesteld prima waarnemen. De laatste stap vindt volgende week plaats 

wanneer de tegenpositie in Hilversum ook geplaatst zal worden voor een 

stevige verbinding. Aan de zuidkant zijn de voorbereidingen klaar voor overige 

verbindingen zodat een link naar den Bosch gemakkelijk mogelijk is. 

Accesspoints 360° rondom IJsselstein 

Ook zijn dit weekend alle accesspoints vanuit de Gerbrandytoren weer in gebruik. We hebben nu een viertal 
AP’s die kijken in de richting noordoost; noordwest; zuidoost; zuidwest met ieder een openingshoek van 90°  

In een straal van omstreeks 25…40km moet het nu met de juiste middelen mogelijk zijn om te gaan verbinden 

met Hamnet. Samen met Hilversum betekent dit dat midden Nederland ondertussen mooi voorzien is van een 

goede dekking. Meer nieuws over HAMnet en ATV vind u hier 

 

Voordelige ringkernen 

Voor wie zelf een End-fed antenne of een heel goed mantelstroom filter wil 

maken kan nu voordelig aan de hiervoor benodigde ringkernen komen. 

De FT240-43 kernen kunnen met gemak een paar honderd Watt aan, dit in 

tegenstelling tot de kleinere (maar ook goedkopere) FT140-43 kernen. 

 --  !! 

Kijk voor deze kernen en nog veel meer leuk spul en een groot assortiment 

bouwpakketjes tegen vriendelijke prijzen op de website van Kent 

http://www.kent-electronics.nl/ 

 

Ham-Radio GoBox Design 

Van Gert PA1VW kregen we deze link binnen, http://qrznow.com/ham-radio-go-box-design/ aan de hand van 

een tweetal video’s laat de auteur zien hoe je de meest fantastische Go-Boxen (de luxe versie van het DARES 

koffertje) kunt maken. 

MAG IK EVEN UW AANDACHT VOOR …….. 
 

HOBBYSCOOP BOUWT AAN HAMNET EN ATV 

5GHz. HAMnet link op de Gerbrandy toren 

https://www.hobbyscoop.nl/2017/hamnet-en-pi6atv-in-ijsselstein/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/hamnet-en-pi6atv-in-ijsselstein/
http://www.pa2dkw.nl/end-fed/
https://www.youtube.com/watch?v=OIwGUI8naVU
http://www.kent-electronics.nl/
http://qrznow.com/ham-radio-go-box-design/


 

 

Hè 2018? zul je wellicht denken, mogelijk een typefoutje van de redactie? 
Nee, toch niet want het betreft werkelijk 2018. 

 

Leeuwarden culturele hoofdstad 

Onze Friese radiovrienden willen een groots radio-evenement opzetten in dat jaar, zijnde het 

jaar waarin Leeuwarden (Ljouwert voor intimi) zal gaan fungeren als culturele hoofdstad van Europa!  

Bovendien is het thema in 2018 “het verbinden van 

mensen” en dat is iets waar wij als radioamateurs 

natuurlijk wel wat mee kunnen. Dan kun je dus niet 
vroeg genoeg beginnen met het nemen van de aanloop 

en laten we eerlijk zijn, van een aanloop nemen weten 

die Fryske Fierljeppers natuurlijk alles af. 

Natuurlijk zijn er ook DARES deelnemers die in Friesland 

wonen, of op één of andere manier connecties hebben 

met onze noordelijke provincie of mensen die er door 

worden geënthousiasmeerd. 

Wij voldoen dan ook graag aan de vraag van onze 
noordelijke radiovrienden om nu al wat aandacht te 

besteden aan de zaken die dan gaan plaatsvinden. Wil je 

meer weten? klik dan hier en klik hier voor de website. 

 

 

Grote overstromingen tijdens stormen, die normaal slechts éénmaal om de honderd jaar voorkomen, zullen 

geleidelijk steeds meer toeslaan tot ze tegen het einde van de 21ste eeuw elk jaar voorkomen als de 

klimaatverandering niet gestopt wordt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. 

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken de zeedijken in Zeeland en Zuid-Holland (op de foto 

dijkbreuk bij Den Bommel in Overflakkee). Er vielen 1836 doden. Men ging er toen nog van uit dat dergelijke 

superstormen slechts éénmaal in honderd jaar voorkwamen (Nationaal Archief)  

Een onderzoek door het Europese Joint Research Centre (JRC) in opdracht van de Europese Commissie 

analyseerde de impact van de klimaatverandering op de factoren die een rol spelen in de vorming van extreem 

hoogwater in zee. Daarbij zijn onder meer het gemiddelde zeeniveau, de vorming van golven, getijden en 

springtij. 

 
De conclusies zijn alarmerend  

als de uitstoot van broeikasgassen ongebreideld blijft stijgen, kan extreem 

hoogwater, dat nu maar eens om de honderd jaar voorkomt, eind deze eeuw 

een jaarlijks fenomeen zijn. Bovendien stijgt het extreem hoogwater in 

dezelfde periode met gemiddeld 81 centimeter.  

"In het worst case scenario krijgt de regio rond de Noordzee met de hoogste 

stijging te maken, tot bijna 1 meter", stelt het rapport, "gevolgd door de 

Baltische Zee en de Atlantische kusten van Groot-Brittannië en Ierland." 

Als de dijken breken 

De stijgende frequentie en intensiteit zal naar alle waarschijnlijkheid te veel 

worden voor de huidige kustbeschermingsmaatregelen, stelt de studie, en 

dus overstromingen veroorzaken. 

Als de uitstoot van broeikasgassen onverminderd doorgaat, kunnen tegen 

het einde van deze eeuw vijf miljoen Europeanen die momenteel maar eens 

om de honderd jaar bedreigd worden, elk jaar gevaar lopen door grote 

kustoverstromingen", stelt de studie. "In het RCP4.5-scenario is dat elke 2 
tot 3 jaar." 

In dat zogenaamde RCP4.5-scenario van het klimaatpanel van de VN wordt 

uitgegaan van een optimistischer scenario, waarin de uitstoot van 

broeikasgassen al vanaf 2040 begint te dalen.  

Maar ook in dat geval komen de extreme hoogstanden dus nog altijd elke paar jaar voor tegen het einde van de 

HAMRADIO FRIESLÂN 2018 
 

EU-RAPPORT VOORSPELT JAARLIJKSE OVERSTROMINGEN AAN KUSTEN 
 

Dijkdoorbraak bij Den Bommel in 1953 

In de voormalige gevangenis de Leeuwarder Blokhuispoort (16de eeuw) is 
nu een museum gevestigd. De toegang tot het museum is gratis.  

 

https://hamecc2018.email-provider.nl/web/abuw2qah67/icwfiimjzl/m7qtwtsvfv/70v9u2xziz
http://www.hamecc2018.eu/


eeuw. Het extreme zeeniveau stijgt dan met gemiddeld met 57 centimeter. Klik hier voor de videofilm.  

Klik hier voor het originele artikel in de wereldmorgen.be  

 

 

Via de Facebookpagina van K9YA Telegraph kwam ik, (PE1KFC) terecht op de nieuwe website van Fons Vanden 

Berghen.  

Fons is een verwoed verzamelaar van historische apparatuur.  

Hij is weliswaar geen HAM, maar heeft wel op diverse tentoonstellingen in België gedeeltes van zijn mooie 

collectie tentoongesteld. Wat volgt zal de telegrafisten onder ons interesseren en zij die eens willen teruggaan 

in de tijd om te zien hoe de telegrafie is ontstaan en geëvolueerd in de 19e eeuw.  Met dit berichtje wil Fons in 

de eerste plaats zijn nieuwe website promoten. 

De inhoud van zijn tweede website is eerder dit jaar ‘zonder reden’ 

plots verdwenen… 

Hij is hard bezig geweest om een nieuwe en zoals hij zelf zegt, een 

betere te maken. Een aanrader dus voor wie zich een beetje in zijn 

hobbywereld wil inleven… De URL is onveranderd: www.telegraphy.eu 

Op de website vind je vooral informatie van de vele activiteiten om en 

rond zijn verzameling. Zo vind je er bijvoorbeeld een selectie uit de 

diverse artikels die hij in het verleden heeft gepubliceerd in binnen- en (vooral) buitenlandse tijdschriften. Ook 
enkele van zijn belangrijkste tentoonstellingen komen hier, via fotoreportages, aan bod. Verder ook nog korte 

filmpjes van werkende toestellen. 

Wie alleen maar een klein beetje nieuwsgierig zou zijn van wat zo’n 

verzameling inhoudt raad hij aan om dan in het hoofdstuk ‘EXHIBITIONS’ eens 

te klikken op de foto ‘Halle – Heritage Day – April 2008’…  Voor de clubs die 

toen zijn komen kijken  zal dat heel wat herinneringen laten opwellen. 

 En wie zich echt in de historische aspecten van de telegrafie in Nederland wil 

verdiepen, kijkt dan op de website in ‘ARTICLES’ daar staat een bijdrage over 
‘Het begin van de telegrafie in Nederland’ en over “100 jaar SOS”.   

En wie zich ook in de historische aspecten van de opkomst van de telegrafie in België vanaf 1845 en in de 

technologische evolutie van de apparatuur wil storten is er natuurlijk zijn tweede boek: “Het Internet van de 

19-de eeuw”. Het omvat 434 pagina’s en 650 foto’s. Het is gratis te downloaden; de details hierover vind je in 

het hoofdstuk ‘Books’ van de nieuwe website.  

En passant: zijn eerste website (een onderdeel van een heel uitgebreide website van een 

Amerikaanse vriend en collega verzamelaar) bestaat nog steeds. Het gaat om een heel groot 

aantal foto’s van in de tijd dat hij naast telegrafie ook nog toestellen verzamelde uit de 
werelden van telefonie en radio > 

Zie:  www.telegraphsofeurope.net 

Hoe dan ook, interesse of niet, vanachter zijn toetsenbord stuurt hij jullie zijn vriendelijke 

groeten en wens jullie nog vele interessante uren met de hobby. 

FORWARD TO THE PAST 

was  getekend:  Fons V B, Halle Bron: website VRZA 

 

 

Alex PA3FZN maakte de redactie opmerkzaam op het onderstaande bericht: 

Het Omroep Zender Museum moet verhuizen  

Het OZM is nu gehuisvest in een bunker op het terrein van het 

voormalige zendstation in Lopikerkapel. Naast het monumentale 

hoofdgebouw en de bunker staan op dit terrein nog meerdere 
bijgebouwen. Afgelopen september is het historische Nozema 

gebouw uit 1939 en het terrein met bijgebouwen door KPN 

verkocht aan een projectontwikkelaar. Het OZM heeft sindsdien 

een gebruiksovereenkomst met de nieuwe eigenaar voor de 

bunker waar ons museum in is gehuisvest. Deze overeenkomst 

is per 30 september aanstaande door de eigenaar opgezegd, 

waardoor het OZM de bunker moet verlaten.  

LAATSTE KANS OM EEN UNIEK MUSEUM TE BEZOEKEN 

Ingang van de bunker de huidige locatie van het museum 

DE SEINSLEUTEL IN AL ZIJN ASPECTEN 
 

Fons Vanden Berghen 

https://www.youtube.com/watch?v=JAm-A1IBQoc&feature=youtu.be
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/16/eu-rapport-voorspelt-jaarlijks-overstromingen-aan-kusten
https://www.facebook.com/k9ya.telegraph/?ref=page_internal
http://www.telegraphy.eu/
http://www.telegraphy.eu/pagina/boek/TELEGRAFIE%2025%20APRIL%20Fons.pdf
http://www.telegraphsofeurope.net/
https://www.vrza.nl/wp/2017/03/13/de-seinsleutel-in-al-zijn-aspecten/


Nieuwe locatie 

Dankzij de welwillende medewerking van Alticom, eigenaar van de communicatietorens in Nederland, hebben 

we nieuwe huisvesting gevonden. Het OZM gaat 2 verdiepingen gebruiken in de TV toren in IJsselstein. Dit 
heeft de nodige consequenties omdat de nieuwe ruimte aanmerkelijk kleiner is dan wat we nu hebben. We 

moeten onze collectie flink inkrimpen. Ook zijn er in de toren strenge eisen op het gebied van veiligheid. 

Daardoor zal het ontvangen van bezoekers zoals we nu doen tot onze spijt niet meer mogelijk zijn. We zoeken 

nog naar mogelijkheden om tenminste een deel van onze collectie voor publiek toegankelijk te houden.  

Laatste mogelijkheid voor bezoekers  

In verband met de komende verhuizing is het niet meer mogelijk het OZM te bezoeken, met uitzondering van 

het weekend tijdens de open Museumweek op 8 en 9 april. We verwachten dan net als afgelopen jaren weer 

veel bezoekers te ontvangen. Verhuizen, zeker als je kleiner gaat 'wonen', gaat altijd gepaard met opruimen. 
Wij gunnen onze overtollige materialen en apparaten een zo goed mogelijke nieuwe bestemming. Daarom zal 

er tijdens het open weekend een verkoop zijn van apparaten, onderdelen, meetapparatuur, radio's en TV's die 

overbodig of dubbel zijn dan wel niet tot de kerncollectie van ons museum horen. Mogelijk komen er daarna 

nog meer verkoopdagen. Dat zal dan bekend worden gemaakt via de website en/of Nieuwsbrief.  

De OZM huisvesting in de loop der jaren  

Het Omroep Zender Museum was ten tijde van de oprichting in 2005 gevestigd in de kelder van het 

Wereldomroep zendgebouw in de Flevopolder. De historische apparaten die her en der in Nozema gebouwen 

stonden kregen hier een vaste plek. Bezoekers ontvangen was praktisch niet mogelijk. Zelfstandig konden we 
het beveiligde gebouw niet in. Onze collectie stond er veilig totdat in 2007 de Wereldomroep stopte met het 

uitzenden vanuit Nederland. Het gebouw moest leeg worden gemaakt. Op het terrein van het Nozema gebouw 

in Lopikerkapel konden we daarna intrek nemen in een bunker uit de koude oorlogstijd. In die bunker stond 

voor een deel nog operationele apparatuur, maar het overgrote deel werd voor opslag gebruikt. De hele zomer 

van 2008 zijn we druk bezig geweest om de bunker flink op te ruimen en de KPN archieven in enkele ruimtes 

onder te brengen. Daarna hebben we al ons materiaal van de kelder in de Flevopolder verhuisd naar de bunker. 

In oktober 2008 is het OZM op de nieuwe locatie geopend. Vanaf die tijd was het mogelijk om bezoekers te 

ontvangen. In totaal zijn er vanaf 2009 tot nu zo'n 2100 bezoekers in de bunker geweest. Sinds 2008 is het 
aantal operationele ruimtes dat KPN in de bunker nodig had langzamerhand verminderd en kon het OZM steeds 

uitbreiden. Nu is praktisch de hele bunker in gebruik bij het OZM. Aanvankelijk konden we alleen apparaten 

laten zien, maar door de inzet van alle vrijwilligers kregen we steeds meer apparaten werkend. Zo konden we 

de hele keten van analoge en digitale radio en TV laten zien. Werkende apparatuur zullen we op de nieuwe 

locatie niet meer kunnen demonstreren. 

Donaties aan het OZM  

Naast bedrijven hebben ook veel particulieren documenten en 

apparaten aan het OZM geschonken. Omdat we moeten inkrimpen 
kunnen we helaas niet alles bewaren. Als u in het verleden 

apparaten aan het OZM heeft gedoneerd en u wilt uw apparaat 

terug kunt u via de website voor 3 april contact opnemen met het 

OZM.  

Hoe gaat het OZM nu verder?  

Het OZM gaat verder! De stichting Omroep Zender Museum blijft 

gewoon bestaan. We werken aan plannen om toch voor het publiek 

zichtbaar te blijven. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van 

lezingen op locatie of het inrichten van tijdelijke exposities bij 

anderen. Ook de website blijft uiteraard 'in de lucht'. En de 

Nieuwsbrief blijft ook bestaan, zodat u op de hoogte blijft van het wel en wee van het OZM. 

http://www.omroepzendermuseum.nl  

 

 

 

Johan (PA3ANG) heeft na lang wachten zijn Red Pitaya HAMlab ontvangen. We schreven al eerder in 

de nieuwsbrief Nr.14 van 15 juli 2016 Klik over de komst van dit apparaat. Op zijn blog is inmiddels 

een eerste review verschenen waarin de (on)mogelijkheden van de speciaal voor zendamateurs 

aangepaste Red Pitaya te lezen zijn. De review is te lezen op PA3ANG.nl. Bron: Hamnieuws 

De oude portiersloge herinnerd nog aan vervlogen tijden 

REVIEW VAN DE RED PITAYA HAMLAB 

http://www.omroepzendermuseum.nl/
http://r09.dares.nl/media/NIEUWSBRIEF%20DARES%20M-NL%20Nr%2014.pdf
https://pa3ang.nl/archives/5830
https://www.hamnieuws.nl/review-van-de-red-pitaya-hamlab/


 

Tijdens het Icom Amateur Radio Festival dat afgelopen week in 

Tokio gehouden werd heeft Icom werkende versies van de 
Icom IC-7610 zendontvanger en de IC-R8600 ontvanger laten 

zien.  

Hier zijn inmiddels ook meerdere foto’s en een video van online verschenen. Op de 

website qrznow.com zijn deze te bekijken. Klik op de afbeelding hiernaast om de 

video op You-Tube te starten. Op de website van de Hamshop kunnen we lezen dat 

deze set naar verwachting medio juni 2017 leverbaar word. De prijs zal ongeveer €3299.- gaan bedragen. Klik 

op het logo op naar de website van de Hamshop te gaan. 

 

 

Op 21 maart heeft Yaesu de FT-70DR aangekondigd, een 5W Dual- Band C4FM portofoon. De FT-70DR is een 

compacte System Fusion transceiver waarmee je zowel conventionele analoge FM kunt doen als de 

geavanceerde C4FM Digitale mode. Volledige specificaties en opties vind je HIER  

Over de verkrijgbaarheid en prijs in Nederland is ons op dit moment nog niets bekend 

 

 

Het oppervlak van de zon is al blank (geen zonnevlekken) gedurende 13 opeenvolgende dagen. De laatste keer 
dat dat gebeurde was in april 2010, vlak tegen het einde van een historisch diep zonnevlekken minimum. 

De huidige reeks zonnevlekloze dagen luidt een nieuw zonnevlekkenminimum in, waarvan het dieptepunt 

verwacht wordt ergens in 2019-2020.   

En wat betekent dit voor het ruimteweer? Antwoorden op dat soort vragen vind je in Spaceweather.com.  

Maar je hoeft geen geleerde te zijn om de effecten op onze banden waar te nemen. Waar het een paar jaar 

geleden nog gewoon was om als Nederlanders onder elkaar een praatje te maken op 40m, is dat al een tijd niet 

meer mogelijk. De reden? De kritische frequentie zakt onder de 7MHz en daardoor verdwijnen de vrijwel recht 

omhoog gerichte radiogolven de ruime in, in plaats van teruggekaatst te worden. Zie bijvoorbeeld de staat van 
de atmosfeer op digisonde. De kritische frequentie is de foF2 en die is op het moment van dit schrijven 

4.725kHz, dus zelfs de veel geprezen 60m band doet het nu niet. Onderaan het ionogram zie je de MUF en op 

welke afstand die geldt. Op dit moment is de 1000km MUF 7.5MHz dus op die afstand begint 40m weer wat te 

doen. Gezien de waarnemingen van Spaceweather gaat het wel weer even duren voor dat weer wat beter 

wordt... Bron: PI4RAZ 

Voor onze DARES verbindingen op de korte golf betekend dit dat we hooguit op 80 meter wat kunnen doen, 

maar zelfs dat lukt niet altijd. Het is op dit moment helaas geen zeldzaamheid dat de foF2, dus de kritische 

frequentie van de voor NVIS zo belangrijke F2 laag onder de 3.5MHz. zakt. 
In dat geval is er maar één oplossing, het opzetten van een VHF of UHF netwerk, al dan niet met 

gebruikmaking van repeaters. Korte golf kun je dan gewoon vergeten. 

Voor wie er wat meer over wil weten kan voor een duidelijke uitleg terecht op de website van PA3HFN 

Voor Nederland gebruiken we meestal de digisonde in het Belgische Dourbes, voor ons ligt deze het dichtste bij. 

Wat je ziet is actueel want het ionogram word elke 2 minuten ververst. 

Als je alleen maar wilt weten op welke band je met NVIS succes kunt hebben hoef je alleen maar in de linker 

tabel te kijken welke frequentie er achter foF2 staat.  

 

 

Ingezonden door Gerard PDØJEW 

WOERDEN - Een radiogolf vanuit een schuurtje 

in de achtertuin, weerkaatst via de maan, zo 

naar de andere kant van de aardbol. 
Futuristisch? Zeker niet. Ouderwetse 

zendamateurs draaien hun hand er niet voor om. Met korte of lange 

golven communiceren ze met mensen over de hele wereld. 

 

In Woerden zijn de hobbyisten alleen wel bang dat hun liefhebberij 

uitsterft. Zendamateurs worden namelijk steeds ouder.  

VIDEO VAN DE NIEUWE ICOM IC-7610 VERSCHENEN 
 

ZONNEVLEKKEN IN ZEVEN JAAR NIET ZO LAAG GEWEEST 
 

WOERDENSE ZENDAMATEURS VREZEN EINDE HOBBY 

Woerdense zendamateurs bij meetapparatuur 

YEASU KOMT MET SYSTEM FUSION PORTOFOON 
 

http://qrznow.com/
https://www.gigaparts.com/yaesu-ft-70dr.html
http://spaceweather.us11.list-manage.com/track/click?u=0c5fce34d5ca05f64a13d085d&id=729b1968b0&e=f98eeb7cd6
http://digisonde.oma.be/cgi-bin/latest.exe?
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4799&Itemid=43
http://www.pa3hfn.com/contities/
http://digisonde.oma.be/cgi-bin/latest.exe?
https://www.youtube.com/watch?v=r3MF3uwZuIQ
https://www.hamshop.nl/icom-ic-7610.html


En dat zou zonde zijn, zegt liefhebber Joop Schalkwijk. "Als je alleen al kijkt naar hoe werkt het, dan zie je hoe 

interessant en ingewikkeld het is." 

 
VERENIGING 

Om het amateurzenden niet uit te laten sterven zijn er dus jongeren nodig die nieuwsgierig zijn naar hoe zoiets 

werkt. De VERON, de vereniging voor zendamateurs in Nederland, ziet dat een aantal regionale clubs daar al 

een oplossing voor heeft gevonden. Zo huurt de vereniging in Utrecht bijvoorbeeld een ruimte bij de scouting 

en laten de jongeren dan af en toe ook zelf, met de nodige begeleiding en toezicht, aan de knoppen zitten. 

 

NOODZAAK 

Schalkwijk ziet het amateurzenden niet alleen als een leuke hobby, maar ook als een noodzakelijk goed.  
De technologische ontwikkeling kan ook in de toekomst nog wel eens baat hebben bij radioamateurs, denkt hij. 

"Als er een miljoen mensen hiermee bezig zijn en aan het experimenteren zijn, is de kans veel groter op een 

eureka-uitvinding dan als er nog maar duizend mensen mee bezig zijn." 

Er zijn in het verleden al diverse ontdekkingen gedaan door zendamateurs die later commercieel toegepast 

werden. 

Behoefte aan technici 

Het is al veel langer bekend dat er in het Nederlandse bedrijfsleven grote behoefte is aan jonge mensen met 

een goede technische opleiding en interesse. Amateurradio kan het duwtje in de goede richting zijn.  
 

Hobby kan levens redden 

De techniek wordt vandaag de dag vooral gebruikt door hobbyisten. Toch kan deze radiohobby cruciaal zijn als 

communicatiemiddel. Bijvoorbeeld bij rampen zoals de watersnoodramp in 1953, zegt de VERON. "Als de 

infrastructuur er helemaal niet meer is, dan is niemand in staat om bijvoorbeeld een verbinding te bouwen. 

Daar kunnen de zendamateurs een grote rol in spelen", zegt Randy ten Have van de VERON. 

Radioamateurs die zich op dat facet van deze veelzijdige hobby richten hebben zich verenigd in de stichting 

DARES, de Dutch Amateur Radio Emergency Service. Bron: RTV-Utrecht 

 

 
Van de website van PI4AMF, Radio Clubhuis Bunschoten.  
Door Raphael PDØRAF 
 

Het is donderdag 23 maart aan het einde van de middag, 

prachtig antenne weer, en ik ontvang een berichtje van 

Randy (PH4X) of hij een verbinding met mij kan maken.  

We wonen beide in de wijk Nieuwland van Amersfoort, en ik had een week eerder al voorbereidingen voor deze 

verbinding getroffen. Daarom melde in terug dat er al een straalzendertje op 

5GHz vrolijk staat te zoemen met de call PDØRAF.Randy ging aan de slag met 

zijn ´wok´ en richtte deze rond om te zien wat er allemaal is te ontvangen vanaf 
zijn locatie. En wat blijkt, de access points in Utrecht waren harder dan die uit 

Hilversum. Opmerkelijk omdat de afstand naar de Gerbrandy toren ruim 10 

kilometer verder is. Maar er zijn verschillen.  

Zo zijn de radio´s in Hilversum van het merk Ubiquiti en in Utrecht is er Mikrotik 

gebruikt. De antennes zijn gelijk op beide locaties, maar in Utrecht hangen deze 

80 meter hoger dan in Hilversum. 

De volgende logische stap was om een verbinding op te zetten vanuit Amersfoort  

EXPERIMENTEEL RADIO ONDERZOEK ANNO 2017 

En jij maar denken dat het vliegtuig strepen zijn die je ziet in de lucht 



naar Utrecht. Randy vroeg hiervoor de benodigde gegevens aan bij de HAMnet beheerder en ging aan de gang. 

En tot zijn grote verbazing bleek een datalink op de open 5Ghz band geen enkel probleem te zijn.  

Dit is experimenteel radio onderzoek anno 2017. 
 

 

 

De eerste APRS iGate op de nieuwe frequentie 432.5000 MHz is vrijdag 24-03 aan gezet. Deze staat op de 

Gerbrandytoren en maakt gebruik van een WebSDR op het systeem van PI1UTR. De APRS 

systemen zullen vanaf 1 april a.s. verhuizen van 430.5125MHz naar de Europese frequentie 

432.5000MHz.  

Agentschap Telecom heeft hier in de nieuwe beleidsnotitie rekening mee gehouden.  

Houders van een bestaande vergunning mogen deze echter niet overzetten naar de nieuwe frequentie.  

De parameters in de huidige vergunning blijven geldig. Voor een iGate is echter geen vergunning nodig.  

Dit is enkel een ontvanger die de informatie via internet doorzet naar de centrale APRS-systemen.  

Nederland kent tientallen iGates die eenvoudig te maken zijn met een RaspBerry Pi, een RTL-SDR en DireWolf-

software. Meer informatie over deze WebSDR staat op Hobbyscoop.nl. 

 

Het klinkt vreemd in deze tijd waarin veel landen toetreden tot de WRC-15 toewijzing voor de 60m band, maar 

de Engelsen hebben nog steeds geen toestemming om deze band in zijn geheel te gebruiken. 

Amateurs in Engeland hebben het geluk gehad dat ze al 15 jaar geleden toegang hebben 

gekregen tot 5MHz op 5 aangewezen kanalen en daarnaast nog eens tot 70kHz spectrum 

dat in 2013 beschikbaar kwam. Dat was het resultaat van de nauwe samenwerking tussen 

het Engelse AT, Ofcom, en het Ministerie van Defensie, die de primaire gebruiker is van de 

band. De Engelsen beschikken daarmee over meer spectrum dan de meeste landen en dat 

ook nog eens met een vermogen van 100W op 5MHz, maar ze hebben dan weer niet de 

beschikking over de volledige WRC-15 band van 5351.5 tot 5366.5kHz. De vereniging RSGB heeft een actieve 

rol gespeeld in het WRC-15 proces en werkt nog steeds samen met Ofcom om toegang te krijgen tot de gehele 
WRC-15 band, maar dat gaat op de korte termijn nog niet gebeuren omdat er nog steeds toewijzingen zijn in 

deze band. De RSGB gaat het IARU Regio 1 bandplan voor 5MHz implementeren binnen de aan amateurs 

toegewezen segmenten. In overeenstemming met andere Regio 1 landen die een toewijzing voor meer dan 

15kHz hebben (waaronder nog Nederland), wordt de amateurs in Engeland geadviseerd om de aan de Engelsen 

toegewezen kanalen die binnen de WRC-15 band vallen, uitsluitend te gebruiken voor internationale contacten 

of amateurs die geen andere keuze hebben.Houd er dus rekening mee dat Engelsen gebonden zijn aan kanalen, 

en niet zomaar overal neer mogen ploffen zoals wij. Waar ze dan wél mogen komen, vind je op deze pagina. 

 

 

We zijn de kampioen van de little pistol (zwakkere stations -red),” zei Mike Mertel, winnaar van de YASME 

Excellence Award en directeur van SteppIR Antennes, bij de aankondiging van de nieuwe SteppIR UrbanBeam 

Yagi antenne. 

“Een conventionele aluminium beam neerzetten 

kan op behoorlijke problemen stuiten voor 

huiseigenaren, vanwege het zicht en de 

afmetingen. Met een boom lengte van 1,2m en 
een draaicirkel van minder dan 4,8m maar nog 

steeds een bereik van 40 tot 6 meter lost de 

UrbanBeam een hoop problemen op voor de 

stedelijke amateur die effectief wat HF in de lucht 

wil zetten. En met een gewicht van rond de 20kg 

is hij eenvoudig te draaien en makkelijk te 

monteren op een paal of een dak.”  

“Het is een fantastische 20m-6m Yagi, en op 30m 
en 40m doet hij het bijna net zo goed als een 

dipool, maar met minder ruimte. Omdat het een 

SteppIR is, zijn de elementen af te stemmen op je 

werkfrequentie, waardoor zoveel mogelijk van je 

signaal uitgestraald wordt.  

EERSTE APRS IGATE OP 432.500 MHZ. QRV 
 

NOG GEEN WRC-15 VOOR ENGELAND 

NIEUWE STEPPIR BEAM KOST EEN PAAR CENTEN MAAR DAN HEB JE OOK WAT 

Zoals we dat van SteppIR gewend zijn is ook deze beam traploos in te stellen 
tussen de 40 en 6 meterband, dus altijd zonder tuner goed aangepast 

http://websdr.pi1utr.ampr.org:8901/
https://www.hamnieuws.nl/nieuwe-gedragslijn-vergunningen-gepubliceerd/
https://github.com/wb2osz/direwolf/blob/master/doc/Raspberry-Pi-SDR-IGate.pdf
https://www.hobbyscoop.nl/status/70cm-websdr/
http://rsgb.org/main/operating/band-plans/hf/5mhz/


Omdat het niet op een conventionele antenne lijkt, kan hij neergezet worden in ‘moeilijke’ situaties. Ik heb 

deze antenne de laatste 7 jaar gebruikt om DX te werken vanuit mijn voorstadje waar ik woon, en geen van 

mijn buren heeft ooit gevraagd wat het voor ding is. Deze antenne is te goed om niet te delen.”  

“Toen Mike me de eerste keer vertelde over de UrbanBeam, zei ik meteen ‘stuur me het eerste exemplaar’” 

zegt Martti Lane, OH2BH, bijzonder DXer en Amateurradiokenner bij uitstek.  

“Klein kan ook fijn zijn, omdat DX operators graag compact en licht reizen – maar wel voldoende signaal willen 

produceren op de belangrijkste banden om iedereen in de wereld te kunnen bereiken! Onze laatste regionale 

winst als EA8BH in de ARRL DX SSB Contest is verkregen met een SteppIR. Om te winnen moet je wel gehoord 

worden!”  

De speciale introductieprijs voor de UrbanBeam is $1769,= 

inclusief verzending binnen Amerika. (Oef.. Even zitten... -red) 

Gedetailleerde specificaties en bestelinformatie vind je op de 

SteppIR website: http://www.steppir.com 

 

 

http://www.steppir.com/

