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

De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers van DARES. 
Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com dit dient uiterlijk drie dagen voor de 
verschijningsdatum in het bezit van de redactie zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 

DARES deelnemers Over deze nieuwsbrief 

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”  

 

 
1. Ton Gielen en Hans Baardscheer gaan namens het bestuur op 8 juni op uitnodiging van de directie van 

VNOG (Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland) in Apeldoorn praten over mogelijke samenwerking 

2. Ton Gielen en Jan Rozema zijn op uitnodiging van het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid) op een netwerkbijeenkomst voor partners die o.a. noodvoorzieningen leveren. Denk daarbij aan 
landelijke netwerkleverancier van water, gas en elektra. Aanwezig waren o.a. Vewin. Alliander, KPN, Vodafoon, 

Politie, Noodcommunicatie, Vitens en DARES. In 4 workgroups hebben Ton en ik aan de gasten uitgelegd “wat 
is DARES en hoe hebben wij noodcommunicatie georganiseerd”. Denk aan de 25 regio's, certificering, 
standaardisering, SIGCO. Wij gingen met een goed gevoel naar huis. Volgende bijeenkomst op 23 mei, 

Netwerkbijeenkomst Continuïteit van de Samenleving bij Stedin in Rotterdam. 

3. De OVR's (officieren Veiligheidsregio's van defensie) heeft aan het bestuur gevraagd om op één van de 

landelijke bijeenkomsten DARES uit te nodigen om een presentatie te geven.  

4. Regio 25 heeft het draaiboek voor de veiligheidsdag Almere op 13 mei bijna klaar. Met ondersteuning van 
deelnemers van R09-Utrecht bemannen we op het Forum in Almere stad een tent waar naast spraak ook 
Winlink wordt gedemonstreerd. Daarnaast kunnen kinderen een morsecertificaat behalen. De antennemast 

wordt geleverd door Jan van Moll, waarvoor dank. Ton Gielen zal namens het bestuur deelnemen aan een 
besloten bijeenkomst voor VIP's waar de minister van V&J aanwezig zal zijn (en wellicht ook de minister van 
defensie, maar is onzeker). 
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5. Het bestuur gaat extra banners en vlaggen bestellen voor PR doeleinden. 

6. Wim Visch en Hans Baardscheer zullen namens het bestuur deelnemen aan de veiligheidsdag Barendrecht op 
zaterdag 17 juni. 

7. Ton Gielen besteedt veel tijd aan het fine-tunen van de nieuwe website. Hierbij nogmaals de oproep aan 
RC's om wensen kenbaar te maken. Op dit moment hebben we alleen van R16 wensen ontvangen. U kunt uw 
wensen sturen naar web@dares.nl. Graag voor 15 mei AUB! 

8. Op maandagavond 8 mei is de volgende bestuursvergadering. 

9. Stedin organiseert in november een dag voor de veiligheidsregio. DARES is gevraagd hier aan deel te nemen 

 Jan Rozema PA7O, secretaris  

Aardbeving Zuidkust Filippijnen  
Vrijdag 28 mei heeft er aan de zuidkust van de Filippijnen een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 
6.8 op de schaal van Richter. Er zijn ons geen EmComm activiteiten bekend. 

 
 

DARES M-NL geeft portofoon training 
Afgelopen woensdag was het lekker druk 
in het DARES DRCC van R09 en R25 in 
Bunschoten. Een groot aantal vrijwilligers 

van het Search and Rescuedog Centre 
Netherlands, afgekort SRCN, kreeg een 
instructie hoe om te gaan met het 
radioverkeer tijdens reddingen en 
oefeningen. Wim Smeets, PE1PME, had 
een duidelijke powerpoint presentatie 

gemaakt en gaf een goede uitleg. De instructie bestond ondermeer uit de radio-procedures en wat technische 
achtergrond. Het geheel kwam goed over bij de aanwezigen en dat bleek wel uit het feit dat er veel reacties 
kwamen van de SRCN mensen. De instructie om de porto verticaal te houden, was wel een eye-opener voor 
hen. Als afsluiting van de avond gingen de vrijwilligers de wijk in om van te voren neergelegde objecten te 
zoeken en de code daarvan met behulp van het NATO spel alfabet door te geven aan de Centrale Post.  
Het was een geslaagde avond en wellicht krijgt dit geheel nog een vervolg. 

 

Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 23 mei van 20.00 – 22.30 uur in ons DRCC in het Radio 
Clubhuis Bunschoten. (open vanaf 19.30 uur) 
We gaan dan nu een keer niet met z’n allen aan tafel, maar met behulp van de radio oefenen met het berichten 
formulier. 
Deelnemers gaan in groepjes van twee met de auto in de regio op pad en oefenen met het versturen en 
ontvangen van het berichten formulier. Vanaf 19.30 uur verzamelen op het DRCC. Aanvang 20.00 uur. 

 
Jan PA3CJP DARES deelnemer van R25 valt in de prijzen 
In het verslag van de PACC contest gepubliceerd in Electron kwam Gerard PDØJEW het volgende bericht tegen. 
Klasse: Single Operator Mixed High 
Timon PA1T wederom in onderlinge strijd gewikkeld met Thomas PA1M. Thomas was te gast op de buitenlocatie 
bij Cees PE5T. Thomas wist meer multipliers en QSO’s te scoren dan Timon en kon daarmee zijn eerste plek 

continueren. Jan PA3CJP werd derde in deze categorie. Jan namens DARES M-NL van harte gefeliciteerd met dit 
fraaie resultaat. 
 

 
 

Gerard PDØJEW RC. van R25 werd vrijdag 28-04 benaderd door een deelnemer, dat hij 
telefonisch benaderd was door een bedrijf die namens Microsoft belt. Blijkt dat dit bedrijf in 

Pakistan gevestigd is en mensen vertelt dat er problemen zijn met Microsoft en dat 
registraties niet kloppen, of dat er andere zaken aan de hand zijn. Het lijkt voor echt over te 
komen. Ook schijnen er mailtjes rond te waren. 

 
Kortom men is op zoek naar gegevens van mensen en plaatst ook software op de pc als de mensen er achter 
zitten en zo wordt dan ook andere gegevens afgetroggeld. 

REGIO NIEUWS R25 & R09 DARES M-NL 
 

Een auto van het SRCN Van L naar R Instructeur Wim, Centralist van 
de SRCN en Jan secretaris van de SRCN 

PAS OP, PHISHING 

 

web@dares.nl


Gerard is zelf geen voorstander van dit soort berichten (HOAX achtige zaken) te verspreiden, maar nu is deze 
deelnemer al wel benaderd, maar hij had door dat het niet goed zat en is dus op tijd geweest. 

 
 
 

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  
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. 

Voor meer informatie zie het artikel verderop in deze nieuwsbrief.  
 
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) Voor meer informatie zie het artikel verderop in deze nieuwsbrief.  

 
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 

AGENDA 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
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http://www.radiokampweek.nl/welkom-op-de-website-van-de-stichting-vrza-radiokamp/vakantiedorp-de-jutberg/
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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. Dit meerdaagse evenement word gehouden van 24 tot 27 augustus 
De drukste dag is zaterdag 26 augustus, de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt. Klik hier om naar de 

website te gaan (let op deze is op dit moment nog niet volledig bijgewerkt) 
 
03 september 
gezelligste radiomarkt van het zuiden  
Op zondag 3 september organiseren de afdelingen Zuid-Limburg van VERON en VRZA weer de Radiomarkt 
Zuid-Limburg. De markt wordt gehouden bij Hajé Electronics in Berg & Terblijt, Oude Kerkstraat 7 in Berg & 
Terblijt en is voor publiek geopend van 10:00 – 14:00 uur. De entree is gratis. Klik hier voor meer informatie. 

 
 
 
 
Op zaterdag 13 mei tussen 10.00 en 17.00 uur laten politie, brandweer, defensie, GGD en de reddingsbrigade 
onder het motto “Ontdek de held in jezelf” in Almere zien hoe zij als hulpdiensten bij een calamiteit onderling 

samen optrekken. Het thema van dit jaar is samenwerking. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

11.00 uur Grote markt Hulpdiensten in actie na ongeval met twee auto’s 

13.00 uur Esplanade  Drenkelingen te water 

14.30 uur  Grote markt Hulpdiensten in actie na ongeval met twee auto’s 

16.00 uur Grote markt Hulpdiensten in actie na ongeval met twee auto’s 

 
Schipperplein  
Veiligheidmuseum PIT is op 13 mei gratis toegankelijk 
voor bezoekers. Ontdek de geschiedenis van 

hulpdiensten, kinderactiviteiten: brandje blussen, 
verkleden als hulpverlener, speurtochten en een 
kleurplatenwedstrijd met PAW Patrol. 
 
Weerwater 
Brandweer en andere hulpdiensten in actie met blusboot 
Jan van der Heyde II en duikers van de brandweer. 

 

Esplanade 
Landmachtdag van defensie, met panser en 
bergingsvoertuigen, veldkeuken, wapenshow, schietbaan 
en klimtoren. De Koninklijke Marechaussee toont een 
ME-bus, een tank en een gepantserd voertuig. 

De reddingsbrigade toont hun voer en vaartuigen, en 
RWS een waterscooter en rib. 
 
Forum  
Informatiemarkt met informatie en demo’s 

 Inbraak preventie en huiselijk geweld. (Politie) 
 Kinderen leren reanimeren, EHBO soa’s  

en TBC (GGD) 
 Brandveiligheid in huis (Brandweer) 
 Cameratoezicht, zelf bedienen van camera’s en 

demo door bikers (handhaving) 
 Buurtveiligheid (Gemeente Almere) 

 De inrichting van een noodhospitaal  
(Rode Kruis) 

 Noodcommunicatie (DARES) 
 De opleidingen HTV, Beveiliging & veiligheid & 

vakmanschap (ROC Flevoland) 
De diagonaal 
Alle veiligheidsdiensten tonen hier hun voertuigen, zoals een dierenambulance, de reddingsvrachtwagen van de 
Reddingsbrigade, motoren en bikers van de politie, een mobiel BOB team van VVN, de veiligheidsbus van de 

ANWB met uitleg voor fietsers en bromfietsers om veiliger aan het verkeer te kunnen deelnemen, een 
sneeuwschuiver en gladheidsbestrijdingsmateriaal van RWS. Bekijk ook de oude voertuigen van het Nationaal 
Veiligheidsinstituut. 

VEILIGHEIDSDAG ALMERE 13 MEI 2017 
 

http://dnat.de/
https://www.veron.nl/nieuws/afdeling-zuid-limburg


Forum 
DARES zal hier aanwezig zijn met voor de ouderen een interessante demo en uitleg over noodcommunicatie 

met spraak en Winlink 2000 en voor de jeugd is er de mogelijkheid een heus morse certificaat te behalen. 
 
Grote markt 

Veilig Verkeer Nederland toont een kantel alcoholsimulator. 
Rijkswaterstaat showt een weginspecteursvoertuig met pijl. 
 
Stationsplein 
Meet & Greet met Brandweerman Sam, hoe rol je brandslangen uit en op, en waterspelletjes met kinderen. 
(jeugdbrandweer) Hoe blus je een vlam in de pan, Bekijk een politie wagen, of doe het BOB voetbalspel van 
VVN, Ga verkleed op de foto als brandweer, ambulance of politie.  

 
 
 

Tijdens de veiligheidsdag die de gemeente Barendrecht dit jaar organiseert 
is ook Stichting DARES aanwezig. 
 

Op 17 juni organiseert gemeente Barendrecht voor de derde maal een 

veiligheidsdag, deze vindt plaats voor het gemeentehuis (Binnehof 1 
Barendrecht) 
Naar aanleiding van oefening Samen Sterker (enige jaren geleden) is 
DARES uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. 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. 
Bestuursleden Wim Visch en Hans Baardscheer pakken de voorlichting op.  
Regio 17 deelnemers verzorgen de activiteiten “Morse Code beleving” en 
“Noodbericht versturen” 

 
Voor de jeugd is er de mogelijkheid een echt DARES Morse Code certificaat te behalen, hierna kan er in een 
echte verbinding nogmaals geseind worden onder begeleiding van een operator. 

Indien mogelijk zal het verzenden van een noodbericht worden gedemonstreerd, hierbij wordt gebruik gemaakt 
van Winlink op HF en VHF. Voor een sfeerimpressie bekijk je deze Video 
Tijdens het evenement worden foto’s en tekst gedeeld op de DARES media (Facebook: @DARESNederland, 
Twitter: DARES @PI9D) 

 
 

 
Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation 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. 
 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

VEILIGHEIDSDAG BARENDRECHT 17 JUNI 2017 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m0hmoLzbBow
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.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


TRX Bench, een serie video’s met op dit moment meer dan 130 afleveringen met een 
lengte variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur 

variërend van staande golf meters tot tranceivers. Klik hier voor het You-Tube kanaal. 
 

 

 
CQ-PA 

Het april nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online klik hier voor de download 
 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 VRZA Radio Kampweek  
 Afspraken Rijkswaterstaat met Veron en VRZA  
 Examen Quickies door PA9JOO/P  

 Contest kalender, agenda en evenementen  
 Open dagen Crash Museum groot succes  
 Wetenswaardigheden zendamateurisme  
 How’s DX  
 Regionaal  
 Van her en der  

 Rotterdams Radio Museum  

 Propagatie verwachting  
 
DKARS magazine 
De maar liefst 65 pagina’s dikke april uitgave kun je hier downloaden. 
Eerder verschenen nummers kun je hier lezen. 
 
In deze uitgave ondermeer aandacht voor: 

 Red Pitaya Ham-lab 
 Zelfbouw FH-2 Remote control voor Yeasu  
 Een FUN stukje door PA9JOO/P 
 De nieuwe Syncsmurf 2.0 
 Metingen en modificaties aan circulators voor 432 MHz. 
 Zeezenders……….zendamateurs………en een museum 

 En nog heel veel meer  
 totaal 65 pagina’s 

 

RAZies 
Het mei 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 onder andere: 

 Aan de slag met een Arduino Nano  
 VFO met DDS (B)  
 Opa Vonk: Storing (deel 1) 
 Afdelingsnieuws met expeditieverslag 
 Verzwakker met FET (B) 

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

 Editorial 
 DATV News 
 VGA to AV Converter Modification & Switcher 
 An automatic Blue Screen Eliminator 
 DATV-Express Project - March update report 
 From TV-AMATEUR 184 
 Information 

 Coming up 
 
Kent u nog meer periodieke uitgaven die hier nog niet vermeld worden? laat het ons dan even weten. 
 
 

ON LINE BLADEN 

 

https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.vrza.nl/wp/2017/04/22/de-cq-pa-van-april-2017-staat-weer-online/
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201703.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201705.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://cq-datv.mobi/47.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos


 
 

Half april was op de website van Hobby Scoop het verdrietige bericht te lezen dat Hans Bruin, 
ook bekend als EMT, is overleden.  
Hans was, ondanks dat hij zelf nooit geregistreerd radiozendamateur is geworden, bekend en 

geliefd bij vele zendamateurs en andere radio enthousiastelingen  
Hans heeft met name door zijn werk aan de antenne systemen van PI6ATV in de Gerbrandy 
toren en het faciliteren van de antennes van PI2NOS en PI3UTR in de mast in Noord-
Schwarwoude veel betekend voor de amateur gemeenschap. 
Met dit berichtje willen we stilstaan bij de bijzondere man die Hans voor iedereen was en is… 
Met Hans verliezen we een prachtig mens. Bij Hans vond je altijd een vriendelijk en 
geïnteresseerd oor.  

Zijn bijdrages zijn altijd van hoge kwaliteit en ook was Hans te allen tijde een belangrijke hulp 
bij het oplossen van technische vraagstukken, het geven van mooie presentaties en vooral een fantastische 
gesprekspartner. Vorig jaar is geconstateerd dat Hans erg ziek was en enige tijd geleden bleek dat hij niet meer 
zou herstellen. 
De crematie van Hans heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Wij wensen Hans’ vrouw Lilian en zijn kinderen Gregor en Dmitri veel kracht toe met dit grote verlies. 

Klik hier voor het originele bericht. 

 
 
 

Zondag 23 april overleed de Nederlandse sterrenkundige, 
televisiepresentator en wetenschappelijk auteur Chriet Titulaer.  
Titulaer, die bij de meeste mensen vooral bekend was als de man met 

de baard en zijn kenmerkende hese stemgeluid en zachte G, was een 
man van vele talenten.  
 
De meeste mensen zullen hem kennen van zijn bijdragen aan vele 
televisie programma’s en als gastheer in het populairwetenschappelijke 
programma “wondere wereld” Ook was Criet Titulaer het brein achter 
het huis van de toekomst. 

 
De eerste keer dat we nationaal van Chriet Titulaer hoorden was in 1969. In de nacht van zondag 20 op 
maandag 21 juli van dat jaar waren er zo’n 600 miljoen mensen in 49 landen wereldwijd getuige van de landing 
van de eerste mens op de maan. Ook in Nederland was er veel aandacht voor deze historische gebeurtenis.  

Vooral de uitleg van de sympathieke man met de zachte g werd door velen zeer gewaardeerd.  
 

In 1988 ziet Titulaer nog een langgekoesterde wens in vervulling gaan als hij, samen met de Amsterdamse 
architect Cees Dam, het Huis Van De Toekomst mag ontwerpen. Het futuristische bouwwerk werd gebouwd op 
het terrein bij de Autotron in Rosmalen en moest een beeld geven van een woonomgeving waarin de mens 
gebruik kon maken van slimme technologieën. Zo kende het 10 miljoen gulden kostende project een centraal 
stofzuigersysteem, maakte voor stroomvoorziening gebruik van zonnecellen en kon bestuurd worden door 
middel van stemherkenning. 
 

In 1999 kreeg Chriet Titulaer, die ook jaren hevig aan diabetes leed, een herseninfarct waarna hij niet meer in 
de openbaarheid op zou treden. Titulaer verbleef de laatste jaren van zijn leven in een privé-verzorgingshuis in 
Driebergen waar hij het afgelopen weekend is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Voor een meer uitgebreid 
overzicht van het leven van Chiet Titulaer klikt u hier. Bron: Het BARnet 
 
 
 

Op vrijdag 7 april verzond het amateur radio station DLØHNF een Enigma gecodeerd bericht op 7036 kHz naar 
Bletchley Park, waar in de tweede wereldoorlog het decoderen van dit soort berichten een belangrijke rol 

gespeeld heeft in het verloop van de 2e wereldoorlog.  
 

DLØHNF is het club station van het Heinz Nixdorf Museum in het Duitse Paderborn.  
Het versleutelde telegrafie bericht dat ze uitzonden werd ontvangen in de thuisbasis van de 

codebrekers uit de tweede wereldoorlog, namelijk in het Engelse Bletchley Park.  
Daar werd het bericht ingevoerd in een replica van de Turing Bombe die in staat was om de 
versleuteling te breken. 
Het bericht luidde: “Paderborn greets the Codebreakers at Bletchley Park" 
 
Deze keer waren beide partijen blij met het behaalde resultaat. Klik hier het rapport en de 
foto's, klik hier voor de website van Bletchley Park en hier voor de video.  

HANS BRUIN  - EMT OVERLEDEN 
 

ENIGMA BERICHT GEDECODEERD IN BLETCHLEY PARK 
 

IN MEMORIAM CHRIET TITULAER 
 

Criet Titulaer Bekend van vele televisie programma’s 

Enigma 

Hans Bruin had geen 
registratie maar was 
een radioamateur in 
hart en nieren 

https://www.hobbyscoop.nl/2017/ter-nagedachtenis-aan-hans-bruin-emt/
https://het-bar.net/2017/04/in-memoriam-chriet-titulaer/
https://het-bar.net/2017/04/in-memoriam-chriet-titulaer/
http://www.hnf.de/en/veranstaltungen/events/cipher-event-wer-knackt-den-enigma-code.html
https://www.bletchleypark.org.uk/
https://www.facebook.com/831692790209483/videos/1465085463536876/


 
 

Zendamateurs op de BES-eilanden krijgen met onmiddellijke 
ingang toegang tot de 60-meterband.  
Dat laat DKARS weten. Zij heeft dit in overleg met Bureau 

Telecom Curaçao (per 1 januari jl. Agentschap Telecom) overlegt.  
Ook laat DKARS weten dat Novice amateurs binnenkort meer 
mogelijkheden krijgen op de eilanden. Momenteel mogen zij enkel 
op 2-meter en 70-centimeter uitzenden.  
De belangenbehartiger is hierover in gesprek met de 
toezichthouder.  
 
De eerste first op 60 meter is gemaakt vanuit PJ4  

(Bonaire) door Peter PJ4NX met willem WP3UX in Puerto Rico.  
 
Met de BES-eilanden, ook wel aangeduid als Caribisch Nederland, 
worden de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoeld. 
Sinds de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 
2010 zijn de BES-eilanden bijzondere gemeenten van Nederland 

met de status van openbaar lichaam. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Van Peter PA3FQH is het volgende idee voor een project binnengekomen: 
http://asliceofraspberrypi.blogspot.nl/2013/12/building-raspberry-pi-wobbulator-kit.html 

Het betreft hier een wobbulator waarmee via de bekende Raspberry-pi en bijbehorende software een 
eenvoudige netwerkanalyzer gemaakt kan worden om tot ongeveer 50MHz filters mee door te fluiten. 
Voor de zelfbouwers die al meegedaan hebben aan de DDS met AD9835 module is er wellicht de mogelijkheid 

om deze ook weer bij dit project in te zetten. De modules kosten op Ebay ongeveer €9.= inclusief 
verzendkosten. Voor dit project is er in Noord-Ierland een kit beschikbaar en deze kost ongeveer 50 euro. 
  

De kit is te bestellen op: 

http://www.cutpricecables.co.uk/irpiwobbulator.html 
Deze kit is overigens exclusief de Raspberry-pi, die door diverse leveranciers 
aangeboden wordt voor rond de €40.=.Totale kosten van dit project komen 
dus op ongeveer €100.= (als je er nog een kastje omheen wilt, komt daar nog 
wat bij) 
Als je mee wilt doen kun je je opgeven bij Bas onder ph0bas@amsat.org. Het 
project gaat alleen draaien bij voldoende interesse. Graag hoor ik van jullie,  

73’s Bas de PHØBAS. Bron: VERON afdeling Rotterdam 
 

 
 
PDØG antennebouw blog 
Gerton (PD0G) is geen onbekende in de regio Amersfoort als het gaat om het zelf bouwen van antennes.  

Al jaren is hij actief op dit vlak waarvan de EH antenne van fustjes Heineken wellicht u nog bekend voorkomt. 
En inderdaad, die was ook van zijn hand. 
Een deel van wat hij maakt is nu ook terug te vinden op >zijn blog<. Neem daar dus zeker eens een kijkje! 

 
Ham Radio Guide  

Een hele mooie website waar van alles te vinden is wat met 
Hamradio te maken heeft is http://www.hamradioguide.net Of het nu 
gaat om propagatie of DXCC of World prefix lijsten, je kunt dat, en 
nog heel veel meer vinden in overzichtelijke tabellen en kaarten.  
 

 

WOBBULATOR MET RASPBERRY PI 

MAG IK EVEN UW AANDACHT VOOR …….. 

 

BES-EILANDEN KRIJGEN TOEGANG TOT 60 METERBAND 
 

http://asliceofraspberrypi.blogspot.nl/2013/12/building-raspberry-pi-wobbulator-kit.html
http://www.cutpricecables.co.uk/irpiwobbulator.html
https://a37.veron.nl/
https://pd0g.wordpress.com/
http://www.hamradioguide.net/


 
 

Wat veel mensen niet weten, is dat zich aan boord van het 
ruimtestation ISS een Packet Radio station bevindt. Dit wordt 
gebruikt en beheerd door de organisatie ARISS (Amateur Radio on 

the International Space Station). Zij hebben recentelijk 
aangegeven dat het ISS weer te werken is met Packet Radio op 
145.825 MHz FM. 
 
Oktober vorig jaar, raakte in het ISS de Ericsson VHF porto die 
voor Packet Radio gebruikt werd, defect. Sinds die tijd is het 
ARISS team druk geweest om een nieuwe porto naar het ISS te 

sturen. Het oude exemplaar heeft 16 jaar dienst gedaan vanuit de 
ruimte. Eind februari werd het vrachtschip SpaceX Dragon 

gelanceerd met een lading van 2500 kg aan boord, bestemd voor het ruimtestation. Eenmaal daar 
aangekomen, had de ISS bemanning de ondankbare taak om deze vracht, waaronder een andere Ericsson 
porto, vanuit de SpaceX naar het ISS te brengen en uit te pakken.  
 

Op 15 april kreeg ARISS het bericht binnen dat het Packet Radio station weer operationeel zou zijn.  

Diverse stations hebben bevestigd dat zij het station gehoord en gewerkt hebben! 
 
Om het ISS te horen heeft u geen ingewikkelde apparatuur nodig. Bijna alle 2 meter FM setjes kunnen het ISS 
ontvangen, zelfs met een scanner aangesloten op een buitenantenne zou het moeten lukken. Wat de antenne 
betreft, is het motto: hoe simpeler, hoe beter. Een 1/4 golflengte groundplane heeft een hoge opstralingshoek 
en werkt daardoor erg goed. Antennes die een versterkend effect hebben in het horizontale vlak, zijn voor het 

werken met het ISS minder geschikt. 
Ook met een portofoon moet ontvangst mogelijk zijn. Gebruik dan wel een 1/2 golflengte antenne. 
 
De gebruikte deviatie is 5 kHz. Verandering van de bandbreedte instelling op de set kan verbetering van de 
ontvangst betekenen. 
 
Hebt u belangstelling voor het werken van ruimtestations, kijk dan op www.amsat.org  en http://www.ariss.org 

Wilt u weten hoe u het ISS met APRS Packet Radio kunt werken? Kijk dan op: 
https://amsat-uk.org/beginners/how-to-work-the-iss-on-aprs-packet-radio/ 
 
Verbinding maken of luisteren naar het ruimte station ISS? 

NASA 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 Vertaling: Kees PAØVDB 
 
 
 
Vrijdag 21 april is de 2-meter repeater in Bergen op Zoom (PI3BOZ) vernieuwd. Er is gebruik gemaakt van een 
Yeasu DR-1X met aangepaste controller. Voor de besturing wordt gebruik gemaakt van SVXlink, waarbij de 
basis hetzelfde is als de repeaters PI3GOE, PI3UTR, PI6TEN en PI2NOS. Mensen van de Hobbyscoop hebben de 
crew in Bergen op Zoom de laatste weken op gang geholpen en via Skype trainingen verzorgd in het beheer 

van Linux en SVXlink. 
 
Rob (PAØRBA) heeft een Raspberry Pi gebruikt als microcomputer en deze met de nodige level-converters in 
een 19″ behuizing gebouwd. Alles is zo compact geworden dat het slechts 1HE (4.45cm) in gebruik neemt.  
De repeater komt na 10 seconden met de roepletters in de lucht. Vragen als ‘welke repeater is dit’, worden 
daarmee automatisch beantwoord. Klik hier voor een verslag van de werkzaamheden. Bron: Hamnieuws.nl 
 
 
 

Hobbyscoop heeft een chatserver ingericht met daarin diverse kanalen die 
interessegroepen vormen.  
Bijna 300 zendamateurs zijn inmiddels lid. Een van de kanalen is specifiek 

ingericht om te praten over het herijkingtraject voor de Novice licentie. 
Zendamateurs, Full en Novice, komen hier samen om over de vier vragen van 
Agentschap Telecom te discussiëren. 
 
Zelf een mening vormen over het dossier Novice Herijking en samen met 
collega zendamateurs een mening vormen? Meld je dan aan op 

https://mattermost.pi9noz.ampr.org/. Bron: Hobbyscoop.nl 

PACKET RADIO AAN BOORD VAN HET ISS 

 

REPEATER PI3BOZ VERNIEUWD 

 

Het International Space Station weer QRV met Packet 

PRAAT MEE OVER NOVICE HERIJKING 
 

www.amsat.org%20%20
http://www.ariss.org/
https://amsat-uk.org/beginners/how-to-work-the-iss-on-aprs-packet-radio/
https://spotthestation.nasa.gov/signup.cfm
https://www.hamnieuws.nl/repeater-bergen-op-zoom-vernieuwd/
https://www.hamnieuws.nl/repeater-bergen-op-zoom-vernieuwd/
https://www.hamnieuws.nl/agentschap-telecom-over-novice-herijking/
https://mattermost.pi9noz.ampr.org/
https://www.hamnieuws.nl/


VRZA over ‘Novice Herijking’  
De VRZA heeft zaterdag 29-04 een update gegeven over de ‘Novice herijking’ de vereniging 

heeft er inmiddels 3 werkgroepbijeenkomsten op zitten.  
Daarnaast heeft de VRZA een oriënterend gesprek met de VERON en het Agentschap Telecom 
achter de rug. 

 
De ideeën van de Werkgroep lijken zich op twee gebieden toe te spitsen: 

1. Zijn er wellicht goede argumenten te vinden om het AT ervan te overtuigen dat we de 
gehele 40 meter band ter beschikking willen hebben? Zijn er mogelijkheden voor 
vrijgave van de 80 meter band? Van de ons omringende landen zijn wij de enige 
waarvan de N-geregistreerden geen gebruik mag maken van die band. 

 

2. Wat zijn de mogelijkheden – als je een tijdje je N-registratie hebt en actief bent op de verschillende 
banden – om door te groeien naar een F-registratie, waarbij natuurlijk wel voldaan moet worden aan de 
CEPT Harec recommandatie? Welke onderwerpen zouden dan in een mogelijk aanvullend examen nog 
getoetst moeten worden? 

 
“Tijdens de laatste bijeenkomst met Agentschap Telecom en de VERON is afgesproken gezamenlijk op te 

trekken voor deze enquête. Zo zullen de enquêtevragen door zowel de VERON, de VRZA en het AT worden 

opgesteld. Ook de VRZA wil deze enquête beschikbaar stellen aan haar leden.”, zo laat Ron (PBØANL) namens 
de VRZA weten. Bron: Hamnieuws.nl 
 
 
 

Whatsappen? Een bericht via de maan sturen is toch veel leuker? 

Tuurlijk kun je tegenwoordig in een poep en een zucht contact 
leggen met iemand in pak ’m beet Yokohama, Japan. Telefoon 
pakken, appje sturen en klaar. 
 
Maar daar is toch geen donder aan? Zeggen zendamateurs Aris 
Homan en Corné Lukken. Zij sturen liever met een zelfgebouwde 
zender een radiosignaal naar de maan. Of naar het noorderlicht, 

waar het afbuigt en dan bij voorbeeld terecht komt in Zuid-Afrika, 
Amerika, of Australië. ,,En als iemand het daar opvangt en een 
signaal terugstuurt, dan heb je een geldige verbinding gemaakt’’, 
zegt Homan. 

 
Ze zijn lid van de Schager afdeling van de Vereniging voor 

Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON A57).  
Corné Lukken is 23 jaar oud en één van de jongste. Hij moet zijn licentie nog halen om te mogen zenden, en 
mag dus op dit moment alleen ’luisteren’. Waarom wil hij radioamateur worden? 
 
Lukken verwijst naar een project van de Schager VERON afdeling. Een stokoude satellietschotel is door de 
leden helemaal gerestaureerd. ,,Hij doet het weer. Als je met zo’n schotel dan een signaal via de maan stuurt 
en er komt reactie van de andere kant van de wereld, dan staat er toch een brede glimlach op je gelaat?’’ 

 
Is het niet hopeloos ouderwets allemaal? Aris Homan: In het Concertgebouw zitten toch ook mensen te 
luisteren naar eeuwen geleden gecomponeerde muziek, die gespeeld wordt op houten instrumenten van 
honderd jaar oud? Zo blijft het. Waarom ga je de hele dag zitten vissen, als je ook een vissie bij de visboer 
kunt halen? Het gaat om de uitdaging. Ik heb wel eens met een piepklein zendertje, midden in een weiland, 
iemand in Japan bereikt. Vraag me niet hoe, normaal kan dat niet met zo’n antenne. Dat is geweldig.  
Al moet je natuurlijk wel gek zijn om met zo’n klein sprietje de hele dag in een weiland te gaan staan.’’ 

 
Waarom moet Lukken eigenlijk zo lang studeren om te mogen zenden? ,,Je maakt gebruik van allerlei 

frequenties’’, zegt de jonge zendamateur. ,,Daarbij mag je natuurlijk geen andere dingen ontregelen, zoals het 
telefonieverkeer, of de communicatie van Schiphol. Daarom heb je zo’n zendmachtiging nodig.’’ 
 
Gewoon nu al het zendertje aanslingeren? Zonder machtiging? Het kan, in theorie. Maar je valt in het wereldje 

van zendamateurs wel door de mand. Homan: ,,Het wordt niet gewaardeerd als je dat doet. Je kunt een ’call’ 
ook alleen maar aannemen als je een officiële zendnaam hebt. In mijn geval PA3AQU.’’ Bron: Twitter 
 
  
 
 
 

LEUK ARTIKEL IN NOORDHOLLANDS DAGBLAD 
 

Corné Lukken moet nog even studeren om zelf te mogen 
zenden. 

 

https://www.hamnieuws.nl/de-vrza-geeft-een-update-over-novice-herijking/
https://www.hamnieuws.nl/de-vrza-geeft-een-update-over-novice-herijking/
https://a57.veron.nl/
https://t.co/PbCVVOYqdC

