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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”  

 
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 22 april van 10.30 – 14.00 uur in het radioclubhuis in 

Bunschoten. (open vanaf 10.00 uur) Wat we gaan doen is op dit moment nog niet bekend 
 
De NVIS antenne op het DRCC 
Op zaterdag 1 april (nee geen grap) zijn we met vijf deelnemers (het heeft geen zin om met 20 man aan één 
antenne te werken) begonnen met de bouw van de nieuwe NVIS antenne. Deze antenne zal de 40 meter dipool 
vervangen die we nu gebruiken.  
 

De nieuwe antenne bestaat uit 3 full size dipolen op een afstand van 25 cm van elkaar met een 

gemeenschappelijk voedingspunt, een zogenaamde katten snor, in de Engelstalige literatuur beter bekend als 
de Fan Dipole. Wij maken deze antenne voor de 80, 60 en 40 meterband, voor elke band die we gebruiken voor 
NVIS verkeer beschikken we dus straks over een afgestemde full size dipool op een hoogte van 6 meter boven 
het dak van het DRCC. 
 
Door de giften van de deelnemers van DARES M-NL hebben we voor deze antenne ook twee mastvoeten voor 

vier stuks tegels van 40 x 60cm aan kunnen schaffen. Het ontwerp van de antenne is afkomstig van de ons 
allen bekende Wim PA3DJS.  
 
Natuurlijk zijn er altijd dingen die tegen zitten zoals een stekker van een haspel die opeens een poot miste, ja 
hij had een geldig NEN 3140 keurmerk, maar dat was niet het enige, in zijn enthousiasme tijdens het knippen 
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van de dipolen had iemand twee keer een set draden afgeknipt voor natuurlijk, je raad het al, de hoogste 
frequentie. 

Dan is goede raad duur, nieuwe draden knippen ging niet meer want het haspel van 100 meter was op een 
paar meter na leeg, dan de eindjes maar in elkaar gevlochten, doorgesoldeerd en afgewerkt met telco-tape. 
Jammer maar als het straks op het dak staat ziet niemand er wat van. 

 
Natuurlijk is het altijd meer werk dan je denkt en ook bij ons was het natuurlijk zo dat als je vijf amateurs bij 
elkaar zet, je altijd minimaal zes meningen hebt over hoe dingen aangepakt moeten worden. 
Toen de antenne eindelijk in elkaar zat kon hij aan de slootkant tussen de bomen opgehangen worden, op zich 
ook nog wel wat werk omdat hij toch een beetje opgespannen moest worden. Natuurlijk is dat beslist geen 
ideale omgeving voor de antenne maar we waren erg benieuwd wat hij zou doen. 
Toen was het grote moment daar, de analyser er aan en meten maar, op alle drie de banden zat hij in de buurt 

maar overal wel te laag in frequentie, dat is gunstig dan kunnen we in ieder geval knippen om hem op de 
gewenste frequenties in resonantie te krijgen als hij straks op zijn definitieve plaats staat. 
 
Verder kwamen we er achter dat de frames en de bijbehorende platen van de mast voeten waarschijnlijk elk uit 
een andere (Chinese) fabriek kwamen, er zat namelijk nogal wat verschil in de maatvoering van de boutgaten. 
Maar ook dat werd opgelost. 

Binnenkort gaan we verder met de antenne, we willen hem dan eerst op straat neerzetten zoals hij op het dak 
komt te staan, dus met gebruikmaking van de uit vijf delen bestaande groene glasvezel masten. 
Dan gaan we nog eens meten en kijken hoe we hem het beste op kunnen zetten, in de praktijk bleek namelijk 
dat de twee onderste draden nogal trokken aan de bovenste omdat door de spreiders gemaakt van ⅝ PVC pijp 
de onderste draden aan de bovenste hingen. Dit zorgde ervoor dat het geheel behoorlijk aangespannen moest 

worden om te voorkomen dat het te veel door zou gaan hangen. We willen de volgende keer kijken of het ook 
zonder de spreiders gaat. We houden u op de hoogte van onze vorderingen.  
 
 
 
Op 20 mei houdt regio 10 NHN zijn voorjaarsoefening iets wat we net als de najaarsoefening elk jaar doen. 

Heerlijk de posten bemensen en de berichten verzenden, appeltje-eitje. 

 
Appeltje-eitje? 
Nee, dit jaar wordt het toch even anders omdat verleden jaar tijdens het samenstellen van de oefenagenda een 
belangrijke gebeurtenis over het hoofd is gezien, namelijk de VRZA Radiokampweek van 20 t/m 28 mei 2017 
op de Jutberg. Meer dan de helft van onze actieve DARES leden zijn van de VRZA Afdeling Helderland en die 
zitten dan op de voor hen zo belangrijke week nu eenmaal daar op de Jutberg. 
 

“Maar we kunnen ook vanaf de Jutberg werken werd er voorgesteld”. 
Ja, waarom niet, misschien de afstand van 120 km die niet door VHF/UHF te overbruggen is en dan hebben we 
het ook nog niet eens over de zandbult van 80 meter hoog die we de Veluwe noemen. 

REGIO NIEUWS R10 NHN OEFENING “WATERTRANSPORT-2017” 
 

Waarom heeft dat haspel geen 
spanning? 

Isolator eitjes en nog wat andere 
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Volle rol van 100 meter 2.5mm² 
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Er zat nogal wat verschil in maat- 
voering van de verschillende delen 



 
Maar we gaan het toch proberen, het zal ongetwijfeld NVIS werk worden op de HF-banden waar ook op die 
zaterdag al 5 contesten gepland staan. 
 
Misschien maken we nog de meeste kans in de 5 MHz en 30 MHz band want die zijn contest vrij. 

Als daar voor gekozen wordt moet er nog wel een dipool voor de 60 meter gemaakt worden met eventueel een 

stekkercontact in het midden van beide dipool helften zodat hij ook voor de 30 meter band kan werken. 
 
We zullen ook via Winmor en Packet Winlink contact met elkaar proberen te hebben. 
 
Het DRCC in Schoorl zal tijdens deze oefening met de eigen call PI9DS werken. 
We hebben voor het station, wat vanuit het gebouw van de VR in Alkmaar werkt, waar we overigens beschikken 

over een door de VR zelf geplaatst antennepark, de call PI9DA gekregen. 
Ook de Jutberg krijgt tijdens de oefening een PI9D call namelijk PI9DJ. 
 
Kortom, het zal ongetwijfeld weer zeer leerzaam worden en ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van de 
mensen uit Den Helder daar op de Jutberg, die ongetwijfeld van diverse kanten goed bedoelde raad krijgen van 
dat men vroeger zus of zo deed van de daar aanwezigen radioamateurs. 

 
 
 
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 

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


22 april  
International Marconi day 

De international Marconi Day (IMD) is een 24 uur durend amateur radio evenement dat jaarlijks gehouden 
wordt om de geboortedag van Marconi te vieren, en dat was 25 april 1874.  
Gewoonlijk wordt de dag gevierd op de zaterdag die het dichtst bij 25 april ligt en dit jaar is dat op 22 april. 

 
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 bevindt 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) 
 

17 juni 
Radiomarkt 
Een nieuwe radiomarkt, HTF Electronics en Krattenboer zijn de samenwerking aangegaan om een eigen, 
radiomarkt op te zetten, toegespitst op de radiozendamateur, de elektronica hobbyist, de computer 

deskundigen en iedereen die geïnteresseerd is in techniek. Toegang tot het terrein voor handelaren om 07:00 
uur. Publieke openingstijden: 09:00 tot 16:00 uur. Kassa dicht om 15:00 uur. De markt zal plaats vinden op 
het terrein van Krattenboer, Energiestraat 22, 7917RA, in Geesbrug. Deze locatie biedt momenteel ruimte voor 
ruim 80 kramen, sanitaire voorziening, EHBO en catering. De entree is €3.=, deze is met opzet laag gehouden 
zodat deze beurs voor iedereen toegankelijk is. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis, bij elk entree bewijs 
ontvangt u een gratis lot voor de loterij. http://www.radiomarktgeesbrug.nl 
 

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/
http://www.radiomarktgeesbrug.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) 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

 

Vandaag is nieuwe DMR-repeater in Nijmegen met 
de call PI1NYM, gedeeltelijk, operationeel geworden. 
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. Het 
Erasmus gebouw is het hoogste gebouw van 
Nijmegen. 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.  
Nieuwe codepluggen met hierin PI1NYM opgenomen 
zijn nu reeds verkrijgbaar onder de menu-optie 
“Bestanden“. 

 
 
 

 
Zendamateurs zijn eigenwijs. Het moet beter, anders gekker, groter, kleiner, sneller of trager dan “de rest van 
de wereld”. Maar vooral: We willen het zelf doen. 
 
Een wereldwijd DMR communicatie netwerk, waarvan het netwerkverkeer ook nog eens over een zelf ingericht 
44.x.x.x internet segment (HAMnet) werkt; Dan is het eigenlijk vreemd dat we niet ook zelf onze “Appjes” 
transporteren en verwerken. Daarom is er nu door Stichting Scoop Hobbyfonds een Mattermost server ingericht 

op Hamnet. 

VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

PI1NYM OPERATIONEEL EN GEKOPPELD AAN BRANDMEISTER 

HOBBYSCOOP HAMNET CHAT SERVER 

Universiteit van Nijmegen met rechts op de voorgrond het 88 meter hoge 
Erasmus gebouw waar de antennes op staan 

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
http://www.hamdigitaal.nl/pi1nym/
https://www.hamdigitaal.nl/hytera-codeplugs/
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


Dankzij Mattermost (spreek uit op z’n Engels als “Metter Most”) hebben radiozendamateurs een eigen plek, 
bereikbaar vanaf de smartphone en PC, die we zelf kunnen inrichten en gebruiken, bijvoorbeeld voor het 

afspreken van een tijd en frequentie, het aankondigen van een rondje of het organiseren van een contest.  
Een persoonlijk berichtje sturen naar een andere zendamateur? Dat kan nu dus. 
 

Mattermost is een Open Source MIT license groepschat applicatie die gericht is op grote projectteams en/of 
bedrijven. Mensen die al bekend zijn met Slack of HipChat zullen het meteen herkennen: Publieke kanalen of 
“rooms” waarin meerdere mensen met elkaar over een onderwerp van gedachten wisselen. Ook privé berichten 
en groepsgesprekken behoren tot de mogelijkheden, voor als dingen even onder vier ogen moeten. 
 
Mattermost bewaart alle historie, is doorzoekbaar, en voorzien van alle moderne gemakken zoals desktop 
applicaties, smartphone “Apps” met indien gewenst bijbehorende push- en email notificaties. Het is snel en 

eenvoudig in gebruik, ondersteunt opgemaakte tekst, emoji, en het delen van bestanden en plaatjes. 
De afgelopen paar maanden is de Mattermost server door een groep van 20 amateurs gebruikt, onder andere 
voor de werkzaamheden aan Hamnet en PI6ATV in IJsselstein. De configuratie is gladgestreken, de server is 
voorzien van nette HTTPS certificaten, en inmiddels zijn er ook koppelingen met andere systemen gemaakt 
waardoor servers via Mattermost aan de beheerders laten weten wat er aan de hand is. 
 

Maar er wordt natuurlijk ook gewoon gekletst over radio’s. 

 
Alle verkeer van/naar Mattermost loopt via HTTPS, en data wordt lokaal opgeslagen op een manier die niet 
eenvoudig te benaderen is, zelfs niet voor beheerders. Geen reclame, geen winstoogmerk, geen filtering, geen 
profiling. 
 
Hoewel de chatserver om praktische en technische redenen ook vanaf het “normale” internet bereikbaar is, is 

deze chatserver uitsluitend bedoeld en toegankelijk voor geregistreerde radiozendamateurs. 
Meedoen? Hoe dat moet lees je hier! 
 
 
 

8 en 9 april, een weekend met mooi antenneweer.  
Dan moet er geklust worden. En zo geschiede 
afgelopen zaterdag. De link IJsselstein – Gouda is 

geoptimaliseerd door deze aan de Gouda zijde beter uit 
te richten.  
De openingshoek van de Airgrid blijkt toch erg klein. 

Toen deze link stabiel was, is ook een Airgrid geplaatst 
richting Delft. Ton (PD4DFT) had aan zijn kant al 
voorbereidingen getroffen. 
 

Vanuit Delft is de link doorgetrokken naar Zierikzee, 
waar Martijn (PD2NLX) ook al de nodige 
voorbereidingen getroffen had. Daarmee sluit de link 
aan op het bestaande traject in Zeeland. En dus is 
HAMNET flink uitgebreid richting Zuid-West Nederland. 
 
Eerder deze week werd de link IJsselstein – Breda al 

gebouwd door Henk (PEØSSB). Deze link sluit aan op 
de bestaande accesspoints. Hoewel het linkbudget 
minimaal is valt verbetering makkelijk te behalen door 
een dedicated wokje in IJsselstein te plaatsen. Wellicht 
is PI4DEC het volgende station dat verbonden wordt.  
Voor meer actueel nieuws kijkt u op HAMdigitaal.nl 

 
 
 
  

De Repeaters PI2AMF en PI3AMF zijn vervangen door nieuwe zend/ontvangers. 
De Oude STORNO CQF613 ( PI3AMF ) en de Teleregent AEG (PI2AMF) hadden 
zijn beste tijd gehad. Deze zijn vervangen door de Motorola MTR2000. Dit geeft 

voor de toekomst meer mogelijkheden.  
Voor beide repeaters zijn reserve onderdelen beschikbaar zodat er ook aan de 
continuïteit is gedacht, en er zijn ook meerde modulatie soorten mogelijk. De 
herkenbaarheid van de beide repeaters is gebleven, PI3AMF heeft nog steeds 
de bekende gong en zijn 70cm broertje PI2AMF heeft nog de zogenaamde 

MEER HAMNET NIEUWS 

Het bovenstaande kaartje laat de twee nieuwe links zien: Delft – Zierikzee 
en IJsselstein - Breda 

PI2AMF EN PI3AMF VERVANGEN 

https://www.hobbyscoop.nl/2017/hamnet-en-pi6atv-in-ijsselstein/
https://mattermost.pi9noz.ampr.org/info/help.html
https://www.hamdigitaal.nl/2017/04/pi1dft-en-pi1zld-aangesloten-op-hamnet/
https://www.hamnet.nl/wp-content/uploads/2017/04/Schermafbeelding-2017-04-09-om-12.51.49.png


Quindar Tone, die de meeste (ouderen) van ons nog kennen van het Apollo ruimtevaart 
programma. 

Op dinsdag 11-04-2017 om 21.30 uur zijn beide repeaters geplaatst in werking gesteld. 
Aan de antenne opstelling worden nog wat wijzigingen aangebracht om het een en ander te 
optimaliseren. Wat wel een aandachtspunt is dat er voor PI2AMF het gebruik van een sub-

audio toon van 77Hz noodzakelijk is. We zijn zeer geïnteresseerd in uw rapporten! 
 
73’s De Amersfoortse Repeater Club 

 
 
 

 
Dit artikel is overgenomen van de website van PAØSIP, het beschrijft in begrijpelijke taal hoe je een ionogram 
kunt lezen. Voor DARES deelnemers eigenlijk een must om hier wat van te weten. We beperken ons in dit 
artikel tot wat voor NVIS propagatie van belang is, hierbij maken we immers gebruik van reflectie tegen de F 
laag in de ionosfeer.  
Over de hele wereld staan zogenaamde digisondes opgesteld, hier mee worden de zogenaamde ionogrammen 

gemaakt, wat dat is en wat we er mee kunnen lees je verder in dit artikel. Voor ons zijn de Europese het meest 

van belang en dan in het bijzonder die geografisch het dichtst bij ons liggen.  
Een ionogram wordt gemaakt door op verschillende frequenties een signaal op uit te zenden, het gereflecteerde 
signaal wordt dan in een grafiek gezet. Dit is in eenvoudige woorden verteld hoe een ionogram gemaakt word. 
 
Hoe lees je een ionogram? 
We beginnen met het ionogram van Dourbes. 

De bovenste 2 regels geven de naam van het station, rechts daarvan het jaar, de datum en het tijdstip. De tijd 
is in UTC tijd. Daar moet in de winter 1 uur bij en in de zomer 2 uur. Onder de DDD staat dan de hoeveelste 
dag van het jaar.  
Er staat rechts daarvan nog iets dat te maken heeft met de apparatuur, maar dat is voor ons niet interessant.  
Links van de grafiek van boven naar onderen zijn 2 dingen voor ons van belang. Dat is de bovenste FoF2 en 
MUF(D). De rest is voor ons minder interessant.  
De FoF2 is de kritische frequentie en de MUF(D) de maximaal bruikbare frequentie. De 1e regels onder de 

grafiek staat achter de D, de afstanden. De 2e regel de frequentie in MHz. De kolom rechts met de kleuren 
geeft de beweging aan van het plasma in de ionosfeer. 
 

Nu de grafiek zelf. Links van onder naar boven begint bij 80 

km. en eindigt boven bij 900 km. Onder de grafiek begint 
links bij, in dit geval 10.7 MHz en eindigt rechts bij 33.1 

MHz. Boven de frequentie, afstanden in km. Deze getallen 
kunnen bij andere ionogrammen anders zijn.  
Dat is afhankelijk van de condities van dat moment. 
In de grafiek is de onderste rode gebogen lijn de echte 
reflectie, de andere daar boven zijn echo’s.  
De groene is bijna altijd vrijwel gelijk aan de rode, maar 
van deze reflectie is de polarisatie gedraaid en voor ons 

niet belangrijk. Vlak onder de rode reflectie vind je een 
gestippelde zwarte lijn en dat is een correctie op de meting 
van de rode lijn. Bij een lagere luchtdruk gaan radiogolven 
sneller dan op grond niveau, en dat wordt hiermee 
gecorrigeerd. Het meet signaal wordt recht naar boven 
gestraald, en loopt in dit ionogram van een halve MHz tot 
(rechts) 15 MHz. Als dat signaal nog net terug komt en 

ietsje hoger in frequentie net niet meer, is dat de kritische 

frequentie. In dit ionogram 10.083 MHz. De MUF wordt dan 
berekend aan de hand van deze frequentie en onder andere 

de opstralings hoek. Als je FoF2 met 3,3 vermenigvuldigd zit je er al aardig dichtbij. Maak je er niet te druk om, 
dat doen ze in de computer van Dourbes wel. 
 

De echo`s zijn wel belangrijk omdat ze ons iets vertellen over kwaliteit van de ionosfeer. Hoe meer en hoe 
sterker de echo`s zijn, geeft dit aan dat jouw signaal goed aankomt bij je tegen station. Weinig of geen echo`s 
betekent dat de ionosfeer jouw signaal slecht afbuigt en voor het grootste deel verloren gaat.  
Verder is de hoogte van de ionosfeer van belang. Bij 3.5 MHz is de hoogte ongeveer 150 km.  
Bij deze frequentie gaat het signaal vrijwel recht omhoog en komt ook weer recht naar beneden, waaiert uit als 
een paraplu vorm om je heen. Is de ionosfeer lager dan zal ook die waaier vorm om je heen kleiner zijn.  
Gaat de ionosfeer hoger, rond de 200 tot 250 km en meer, vooral in de avonduren, dan wordt de afstand ook 

Ionogram Dourbes bij goede condities 

EEN IONOGRAM EN WAT KUN JE ER MEE 

Foto links: de drie repeater ’s: Geheel boven PI6AMF in het midden PI2AMF en onderaan PI3AMF Klik op de foto voor een vergroting 

 

http://www.nasa.gov/mp3/578628main_hskquindar.mp3
http://www.pa0sip.nl/
https://pi4amf.nl/wp-content/uploads/2017/04/photo6016993915065968687.jpg


veel groter die je overbrugd. Nadeel is dan wel dat stations op grotere afstand, vooral uit het oosten van 
Europa veel sterker en hinderlijk kunnen worden.  

Hoewel voor DX is het wel weer leuk. Voor 7 MHz is in dit ionogram de hoogte 200 Km. Leuk om te DXen, maar 
ook is de kritische hoger dan 7 MHz en dat betekent dat je ook lokaal goede verbindingen kunt maken.  
Resultaat is wel dat het daardoor wel eens erg druk is in de 40 meter band. 

 
Nu even naar een ander ionogram, ook van Dourbes maar 
dan in de avond om 21.35 uur.  
Dit is heel wat slechter dan overdag. De kritische frequentie 
is nu gezakt naar 3.475 MHz.  
Dus lager dan de 80 meter band. Recht omhoog komt niet 
meer terug. Alleen het signaal onder een kleine hoek wordt 

afgebogen. Er is in dit geval een gat rond je antenne waar 
je signaal slecht te ontvangen is. Een eind verderop komt 
het signaal weer terug op aarde, de skip dus, en die is hier 
ongeveer 50 tot 80 km. Voor de 40 meterband is het nog 
wat erger. De skip is hier ongeveer 2000 Km.  
Lokaal valt er geen signaal meer te bespeuren.  

Alleen DX is hier mogelijk. Verder is het ionogram een 

behoorlijke warrige toestand en je signaal dus ook.  
De hogere frequenties kun je hier wel vergeten.  
Tenzij je met een beam werkt en je een flink vermogen 
hebt. De MUF is hier 9.7 MHz.  
Daar staat overigens geen bordje, dat vertelt dat je niet 
verder mag, maar hoger in frequentie gaat het zeer snel 

bergafwaarts met het signaal. 
 

Digisondes die voor ons interessant kunnen zijn 
Dourbes zit in België tegen de Franse grens, dus vanuit Nederland gezien zuidelijk. website 
Pruhonice is in Tsjechië, dus vanuit Nederland gezien oostelijk. website 
Juliusruh is in noord Duitsland aan de Oostzee, dus vanuit Nederland gezien meer noordelijk. website 
Er zijn ook een tweetal informatie video’s beschikbaar op You-Tube één in het Engels en één in het Duits. 

 
 
 

PMSE, de belangenvereniging voor Program Makers en Special Events (gebruikers van 

draadloze DAV-apparatuur) heeft in de nieuwste editie van haar nieuwsbrief geschreven 
dat er volgends haar te weinig deelnemers zijn aan de LSA-pilot (Licence shared access) 

van Agentschap Telecom op het gebied van medegebruik van de 13cm band.  
“Uit de update die wij ontvangen over dit project blijkt het aantal deelnemers en het 
aantal reserveringen sterk achter te blijven bij de verwachtingen”, zo valt te lezen. 
Volgens de inschattingen van PMSE zijn er ongeveer 100 gebruikers. Volgens de 
vereniging moeten dit er aanzienlijk meer zijn en zij roept leden dan ook op om mee te 
doen, zodat de activiteiten van draadloze cameraverbindingen zichtbaar worden. “En 

helpen zo met het mogelijk verliezen van deze frequentieband, waar helaas ook mobiele telecomproviders grip 

op willen krijgen.” Bron: Hamnieuws 
 
 
 
 
Leuke dienst van NASA  
Verbinding maken of luisteren naar het ruimte station ISS? 
Deze dienst stuurt je een mailtje of een SMS wanneer het ISS goed zichtbaar (hoog genoeg, 40 graden of 

meer) overvliegt op de aangegeven locatie https://spotthestation.nasa.gov/signup.cfm 
 

Noodcommunicatie in LX  
Hoe EM-COMM in Luxemburg in zijn werk gaat leest en ziet u hier. Klik hier voor de eigen website van de 
Emergency Communication Working Groups of the Luxembourg Amateur Radio Union. 
 
TRX Bench 
Op de radio club in Hilversum hoorde ik van een amateur een enthousiast verhaal over TRX Bench een serie 
video’s over reparatie aan voornamelijk amateur apparatuur. Ik ben eens gaan kijken op deze site en hij had 

gelijk, een schat aan informatie over reparaties aan diverse amateurs apparatuur, van staande golf meters tot 
transceivers. Zeker de moeite waard om deze site eens te bezoeken. Klik hier voor het YouTube kanaal. 

Ionogram Dourbes bij slechte condities, reflectie van de F2 laag onder 
3.475MHz. 

PMSE: TE WEINIG DEELNEMERS LSA-PILOT 

MAG IK EVEN UW AANDACHT VOOR …….. 

 

http://digisonde.oma.be/cgi-bin/latest.exe
http://ionosphere.meteo.be/ionosphere/ionosonde
http://digisonda.ufa.cas.cz/latestFrames.htm
http://digisonda.ufa.cas.cz/
https://www.iap-kborn.de/fileadmin/user_upload/MAIN-abteilung/radar/Radars/Ionosonde/Plots/LATEST.PNG
https://www.iap-kborn.de/home/
https://www.youtube.com/watch?v=EooqkNy_p80
https://www.youtube.com/watch?v=EooqkNy_p80
http://pmse.nl/nieuws/laatste-nieuws-in-nederland/
https://www.hamnieuws.nl/pmse-te-weinig-deelnemers-lsa-pilot/
https://spotthestation.nasa.gov/signup.cfm
http://laru.lu/working-groups/emergency-communication-emc.html
http://emcomm.services/category/equipment/
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos


 
 

VRZA verlaagd contributie 
De VRZA zal haar contributie verlagen van nu 32,50 euro naar straks 25 euro per jaar.  
Dat heeft de Algemene Leden Vergadering op 8 april besloten in Hilversum.  

De wijziging gaat in per 2018 voor bestaande leden.  
Leden die zich aanmelden als nieuw lid kunnen direct gebruik maken van het verlaagde tarief. 
 
Voor 25 euro per jaar krijgen zendamateurs toegang tot onder andere het Dutch QSL Bureau, 
belangenbehartiging bij Agentschap Telecom, het digitale maandblad CQ-PA en zijn ze welkom op 
de VRZA-afdelingen in Nederland. 

 

Leden Veron en VRZA groot voorstander ‘fusie’ van amateurradio-verenigingen 
De achterban van de VERON en de VRZA zien het liefst dat de twee radioamateur-organisaties 
samen gaan.  
Dat blijkt uit een steekproef onder Veron- en VRZA-leden, uitgevoerd door DKARS. Een 
overweldigende meerderheid van 88,3 procent van de respondenten vindt dat Veron en VRZA moet 
meewerken aan de vorming van een nieuwe organisatie. 

 

Het laatste nummer van DKARS-magazine (editie 31) plaatst de resultaten van een representatief 
panelonderzoek. Uit het onderzoek komen duidelijke cijfers.  

Zo vindt 86,7 procent van de ondervraagden dat één vernieuwde organisatie de belangen van radioamateurs 
beter kan behartigen dan drie naast elkaar opererende clubs. 
Bijna 90 procent vindt dan ook dat Veron en VRZA daaraan zouden moeten meewerken.  
De besturen van de verenigingen zouden zich dit moeten aantrekken, lijken de respondenten te zeggen. 

Immers, 72,8 procent van de ondervraagden geeft aan dat de huidige besturen onvoldoende kijkt naar een 
eventueel samengaan. 
 
DKARS plaatst in haar blad een aantal conclusies. “De amateurwereld is in grote meerderheid voorstander van 
een grote moderne goed functionerende organisatie om haar belangen te behartigen.  
De DKARS ziet in de resultaten van deze panelvragen dan ook een oproep aan het adres van de beide 
verenigingen om met elkaar en met ons hierover in gesprek te gaan. De DKARS is bereid om in een nieuwe 

organisatie op te gaan.” Bron: Verbinding 
 
 
 

Deze microfoon word geleverd bij de IC7200 
van Icom en andere tranceivers 

De eerste stap is om uit te zoeken welk type 
je hebt, de oude of de nieuwe.  
De oude versie van de HM-36 klonk altijd erg 
goed en had een electret element met drie 
aansluitingen, dat is makkelijk te herkennen 
aan de drie aansluitdraden, rood, zwart en 
een afscherming. Als je dat hebt heb je het 

oude type en is een modificatie niet nodig.  

 
De nieuwe HM-36 microfoon kwam eind 2007 
en begin 2008 op de markt. Veel gebruikers 

klaagden over het doffe geluid van deze microfoon, dit nieuwe type 
heeft minder voorkeur voor de hoge tonen en meer voor de lage 
tonen misschien goed voor Aziatische stemmen maar voor ons 
westerse stemgeluid klinkt hij niet fijn. 

Het nieuwe type van de HM-36 heeft maar twee aansluitingen op het 
microfoon element en het is maar een kleine modificatie om het 
nieuwe type net zo goed te laten klinken als het oude. 

 Verwijder R1 (10KΩ) en C2 (10μF) 
 Verander C1 van 0.22μF in 0.001μF ofwel 10nF, neem voor C1 een tantaal of keramische condensator.  

De onderdelen zijn duidelijk aangegeven op de print (zie ook de afb.) en zijn daardoor makkelijk te vinden. 

Bron: Website AB4OJ 
 
 
 
 

Binnenkant van een nog niet gemodificeerde MH-36 met 
de printopdruk zijn R1, C1 en C2 makkelijk te vinden 

HM-36 hand microfoon zoals 
bij veel tranceivers standaard 
meegeleverd word 

NIEUWS VAN DE AMATEUR VERENEGINGEN 

MODIFICATIE AAN DE ICOM HM-36 MICROFOON 

http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201703.pdf
http://www.verbinding.tv/leden-veron-en-vrza-groot-voorstander-fusie-amateurradio-verenigingen/
http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/se5x_hm36mod.pdf


 
 

International Marconi Day (IMD) is een 24 uur durend amateur radio event dat 
jaarlijks gehouden wordt om de geboortedag van Marconi te vieren, en dat was 
25 april 1874. Gewoonlijk wordt de dag gevierd op de zaterdag die het dichtst 
bij 25 april ligt en dit jaar is dat op 22 april. 
 

De bedoeling op deze dag is om verbindingen te maken met sites die historisch 
gezien iets met Marconi te maken hebben, met technieken zoals Marconi die 
zelf gebruikte in die tijd. 
 
Een lijstje met geregistreerde stations vind je hier (vanuit Nederland is PA6IMD 
van de partij) 

 
Uiteraard is er een award te verdienen: daarvoor moet je met tenminste 15 van de geregistreerde stations 
gewerkt hebben. Award info vind je hier.  
 
Meer informatie: 
http://gx4crc.com/gb4imd/  

https://www.daysoftheyear.com/days/international-marconi-day/  

 
 
 
Hams stand-by en klaar om te helpen tijdens rampen en andere gebeurtenissen. 
Uit Government technology Door James Careless / 11 april, 2017 Vertaling Paul PA2PWM 
                                 

 
Ondanks alle technologie (of misschien ook wel dankzij) is amateur radio nog altijd de enige communicatie die altijd werkt 

"De Federal Communications Commission (Amerikaanse Agentschap Telecom) heeft meer amateur radio 
vergunningen verstrekt dan ooit tevoren en mensen die het kunnen weten zeggen dat de passie om 
radioamateur te worden gedreven wordt door noodcommunicatie.” Het zou te ver voeren om te zeggen dat dit 

voor Nederland ook opgaat, maar er is na een daling van het aantal gelicenseerde amateurs na de invoering 

INTERNATIONAL MARCONI DAY 

MEER RADIO AMATEURS DANKZIJ EMERGENCY COMMUNICATIONS 

http://gx4crc.com/imd-stations/
http://gx4crc.com/imd-award/
http://gx4crc.com/gb4imd/
https://www.daysoftheyear.com/days/international-marconi-day/


van het registratie geld weer sprake van een duidelijke opleving, dit is onder andere te zien aan een stijging 
van het aantal examenkandidaten. 

 
“Sinds 9/11 en Katrina is er veel interesse in maatregelen om beter klaar te staan bij noodgevallen, ook door 
radio amateurs" zegt Mike Corey, de "emergency preparedness manager" voor de American Radio Relay League 

(ARRL). “Emergency communications is een toegangspoort voor amateur radio, en er zijn veel mensen die zich 
bij ons aansluiten om voorbereid te zijn en de maatschappij van dienst te kunnen zijn.” 
 
“Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal nieuwe licenties groter dan 30.000,” zei ARRL Volunteer 
Examiner Coördinator Manager Maria Somma vorig jaar. Volgens haar werden in 2016 32.552 licenties 
afgegeven, in 2015 32.077 en in 2014 33.241. In totaal staan bij de FCC nu meer actieve amateurs 
geregistreerd dan ooit: 743.003 in november 2016. 

 
De interesse van het publiek in de mogelijkheden die amateur radio biedt voor noodcommunicatie is een erfenis 
van 9/11, toen veel Amerikanen zagen dat het mobiele telefoonnetwerk het verkeer niet meer aankon en 
systemen uitvielen. Als het reguliere telefoonnetwerk uitvalt, vullen radio amateurs het gat in met hun losse 
zendontvangers en noodstroom accu's.  
 

“Ik denk dat we hieraan een stijging hebben te danken" zegt Jack Ciaccia, ARRL Colorado section manager.  

“De interesse piekt iedere keer als er een grootschalige gebeurtenis plaats heeft gevonden waar amateur radio 
werd toegepast.” Blijkbaar moeten mensen eerst wakker geschud worden voordat ze beseffen hoe kwetsbaar 
onze moderne communicatie is. 
 
Radio amateurs speelden een belangrijke rol om de communicatie te herstellen na 9/11, stormen, tornado's en 
andere rampen die de Verenigde Staten hebben getroffen. Zij assisteerden bij het dirigeren van hulpdiensten 

naar slachtoffers, 'live' situatie rapporten naar de coördinatoren van hulpdiensten en gaven slachtoffers de 
gelegenheid met familie en vrienden te communiceren als de reguliere communicatie middelen faalden. 
 

“In het algemeen assisteren radio amateurs andere 
organisaties en instanties door extra communicatie 
capaciteit te leveren als de normale communicatie 
niet - of beperkt beschikbaar is” volgens Corey. 

“Amateurs werken met plaatselijke noodhulp 
managers, hulpdiensten, ziekenhuizen, 
meteorologen, het stormcentrum, het Rode Kruis, 
Leger des Heils en andere vrijwilligers organisaties. 

Veel amateurs gebruiken de radio ook om met hun 
familie in contact te blijven en gebruiken hun 

ervaring als radio amateurs om buren te helpen in 
noodsituaties en rampen.” 
 
Walt Palmer is een gelicenseerde radio amateur, en 
ook de operationeel directeur omroep, techniek en 
programma's bij de zender NewsRadio WGMD 92.7 
FM in Rehoboth Beach, Del. “Dankzij afspraken met 

ons lokale Emergency Operations Centre (EOC) heb ik een 2-meter set en antenne op mijn bureau. In 
noodgevallen kan ik die met onze FM omroep zender verbinden” aldus Walthe. “Als de gewone communicatie 
uitvalt, kan het EOC de burgemeester of een andere autoriteit via 2 meter met ons verbinden en kan ik zijn 
boodschappen via de omroepzender over een groot gebied uitzenden.” 
 
Het nut van radio amateur diensten tijdens noodsituaties en rampen is veel managers van hulpdiensten niet 
ontgaan en veel hebben dan ook lange termijn afspraken gemaakt met plaatselijke radio amateurs.  

In veel gevallen hebben radio amateurs een specifieke rol in draaiboeken gekregen en soms zelfs een eigen 
ruimte in het EOC. 

 
De laatste jaren heeft de ARRL speciale Amateur Radio Emergency Service (ARES) teams 
geïnitieerd om bijstand te verlenen tijdens een crisis. Elk ARES team “bestaat uit 
gelicenseerde amateurs die vrijwillig hun competenties en apparatuur hebben geregistreerd 

bij de lokale ARES manager om opgeroepen te kunnen worden bij een crisis situatie.” is op 
de ARRL website te vinden. ARES leden zijn getraind om met lokale hulpdiensten samen te 
werken; brengen hun eigen etenswaren, overnachtings- uitrusting en andere voorraden 
mee om in een noodsituatie enige tijd van huis weg te kunnen zijn; iets waar ze hun 
families ook op voorbereiden zodat die zich ook zelf kunnen redden. 

 

Een ARES communicatie post tijdens een Wildfire (bosbrand) in Tennessee 



“In de meeste gevallen wordt de inzet bij een ramp of crisis geregeld door de 
lokale ARES teams,” zegt Corey. “Maar als het echt om grootschalig optreden 

gaat, bijvoorbeeld een zware storm of aardbeving, zal het ARRL 
hoofdkwartier lokale en provinciale ARES teams met apparatuur, media 
ondersteuning, advies rond regelgeving en coördinatie met nationale partners 

ondersteunen.” 
 

“De meeste ARES teams in het land werken samen met lokale en regionale crisisteams” voegt hij hieraan toe. 
“In de meeste gevallen draagt dit ook bij aan een goede samenwerking met andere hulpdiensten zoals 
veiligheidsdiensten, ziekenhuizen en vrijwilligers organisaties.” 
 
Dat is zeker het geval in Colorado. In 2016 wees het lokale bestuur geselecteerde radio amateurs officieel aan 

als leden van de nieuwe Colorado Auxiliary Emergency Communications Unit, onder de regie van de Division of 
Homeland Security en Emergency Management, in het Departement van Public Safety. 
 
Na deze nieuwe wettelijke aanwijzing maakten de Colorado ARES teams officieel deel uit van het regionale 
emergency management team, met eigen rollen, noodplannen en faciliteiten. 
 

“In veel EOCs, ook in Colorado, heeft ARES een eigen ruimte met permanente radioapparatuur en antenne 

faciliteiten,” zegt Ciaccia. “In Boulder hebben ze ook een voorraad draagbare apparatuur die kan worden 
ingezet zodra de bemanning beschikbaar is. Op die manier hoeven ze zich niet druk te maken over het gebruik 
van iemands' eigen apparatuur bij inzet tijdens noodsituaties." 
 
Het is ook vermeldenswaardig dat radio amateurs ook in minder urgente situaties worden ingezet. In de hele 
Verenigde Staten leveren radio amateurs bijvoorbeeld een bijdrage door lokale waarnemingen te leveren aan 

het National Weather Service’s SKYWARN programma bij bijzondere weersomstandigheden,” zegt Corey.  
Kort samengevat, een toenemend aantal radioamateurs in de VS leveren zelfstandige, uitstekend uitgeruste 
communicatie stations en een groot aantal van hen is bereid op lokale hulpdiensten op alle mogelijke manieren 
te ondersteunen. 
 
“We hebben de laatste jaren heel hard gewerkt om een nuttige en professionele bijdrage te kunnen leveren aan 
de maatschappij, ” zegt Ciaccia. “De belangrijkste bijdrage die radio amateurs leveren is het vermogen om in 

een grote verscheidenheid in modes en frequenties te kunnen opereren: we kunnen meestal communicatie tot 
stand brengen die anderen niet kunnen leveren. Deze twee belangrijke en waardevolle eigenschappen zijn 
meestal niet beschikbaar via publiek faciliteiten en maken ons daarom een belangrijke factor voor de 
autoriteiten als het erom spant!"  

 
De situatie in de Verenigde Staten is lang niet altijd te vergelijken met die in Nederland maar er zijn 

overeenkomsten. Ook in Nederland houdt bijna niemand er rekening mee dat communicatie netwerken waar 
vele miljoenen in geïnvesteerd zijn het onder bepaalde omstandigheden af kunnen laten weten of niet 
toereikend blijken te zijn. 
 
Klik hier voor het originele artikel. 
Met dank aan Paul PA2PWM die op het laatste moment nog voor de vertaling zorgde. 
 

Amateur radio overal en altijd beschikbaar 

http://www.govtech.com/em/disaster/Emergency-Communications-Driving-Increase-in-Amateur-Radio-Operators.html

