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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke maand, en is samengesteld voor en door DARES 
deelnemers en verkondigd niet per definitie de mening van het bestuur of welke organisatie ook tenzij anders 

aangegeven. Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar redactie@dares.nl uw bijdrage dient uiterlijk drie 
dagen voor de verschijningsdatum in ons bezit te zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 
 
Copyright 
Ongewijzigde overname met bronvermelding van artikelen uit deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 

derden toegestaan, daar waar het ons bekend is staat bij elk artikel de bron vermeld. 
 
DARES deelnemers  
De secretaris stuurt op of rond elke 1e en 15e van de maand een link naar alle deelnemers waardoor u de 
nieuwsbrief in PDF kunt downloaden en lezen. 
 
Geen DARES deelnemer? 

Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand onze nieuwsbrief te lezen?  

Allereerst danken we u voor uw belangstelling in DARES, u kunt zich aanmelden door hier te klikken,  
U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt downloaden.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl 
 

 

 
Digitale communicatie 
De redactie is nog steeds op zoek naar iemand die ten behoeve van deze nieuwsbrief ondersteuning wil bieden 
op het gebied van digitale (amateur) communicatie. Aanmelden of meer informatie, redactie@dares.nl 
 
 
 

DARES net 
Op zondag 3 juni vindt de maandelijkse (eerste zondag van de maand) 80/40m ronde plaats. Vanuit het DLCC 

met call PI9D starten we om 10:00 uur lokale tijd op 3745 kHz. Als de condities het toelaten zullen we ook op 

7065 kHz (vanaf +/- 10:30 uur) uitkomen. Op Twitter @pi9d houden we u op de hoogte. Ontvangstrapporten 
zijn welkom via pi9d@dares.nl 
 

DLCC 
Vrijdag 18-05 is er overleg geweest met de beheerder van de bunker betreffende de status van het DLCC, o.a. 
toekomstplannen, gebruikmaking van de grote bunker, plaatsing antennemast met 3 banden dipool voor  

10-15-20 meter en sponsoring.  
Donderdag 24 mei hebben Hans Baardscheer en Wim Visch een vervolggesprek met de beheerder gehad.  
Dit gesprek was constructief v.w.b. het gebruik van een deel van de bestaande (NATO) atoombunker en 
mogelijkheid van sponsoring Komende week zullen Hans Baardscheer en Wim Visch een vervolg gesprek met 
de beheerder hebben. Op het moment dat er concrete zaken te melden zijn, zult u dat hier lezen. 
 

DARES NIEUWSBRIEF 
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Handboek 2.0 
Het bestuur zoekt één of meer vrijwilligers die Jan-Pieter Kraaijer (RC15/16) wil ondersteunen met het 

herschrijven van ons handboek 1.0 naar 2.0. Reacties sturen aan secretaris@dares.nl 
 
Ministerie Justitie en Veiligheid 
Van V&J hebben wij vernomen dat de heer Paul Kok verantwoordelijk is voor het DARES dossier. De heer Kok 

was ook betrokken bij het tot stand komen van de erkenning door het ministerie van Binnenlandse zaken.  
Een afvaardiging van het bestuur heeft binnenkort een gesprek met hem. Aan bod komen o.a. relatie 
V&J/DARES,en  één landelijke convenant met alle veiligheidsregio’s. Ook het orkaanseizoen in het Caribisch 
gebied is weer aangebroken, speelt DARES een rol in noodcommunicatie?, wat is voor J&V van belang kijkend 
naar noodcommunicatie en hoe kan DARES daarbij ondersteunen? 
De veiligheidsdag Almere van afgelopen zaterdag is voor DARES goed verlopen. Wim Visch was samen met 
Gerard van Groningen uitgenodigd voor de VIP bijeenkomst. Wim heeft kort met minister Grapperhaus van J&V 

gesproken. Grapperhaus is bekend met DARES en nodigt het bestuur uit voor een gesprek. 
 
RC overleg 
Op zaterdag 9 juni is weer een RC overleg te Lelystad. Dit is een periodiek overleg (3 x per jaar) tussen de RC’s 
van de regio’s en het bestuur van DARES. Op de agenda komen o.a. de volgende punten aan bod: DARES in de 
toekomst (DARES 2.0), landelijke oefening Enigma ( 22 september), Handboek 2.0. 

 

Landelijke oefening Enigma 
Zaterdag 22 september vindt de landelijke oefening "Enigma" plaats. Het scenario is: Ten gevolge van een 
cyberaanval is er een stroomuitval in een aantal provincies. Voor de afwikkeling van het berichten verkeer 
tijdens het transport van o.a. medicijnen, water, voedsel en noodaggregaten is DARES ingeschakeld. 
 
 
 

EM-COMM meldingen 
Op dit moment zijn ons onderstaande EM-COMM meldingen bekend, voor de meest actuele informatie klikt u 
hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 
Cycloon Mekunu  
De cycloon Mekunu stak op 27 mei net het zuiden van Oman over. Alles is OK nu. Een aantal ham radio 
operators werkte met mij in Salalah en getroffen gebieden. Twee gebieden zijn nog steeds geïsoleerd en zonder 

een andere vorm van Communicatie. Maar WIJ ZIJN HIER. We zijn erin geslaagd om die gebieden te verbinden 
met het commandocentrum in Salalah. Volledig rapport op een ander moment. A41MA – Younis. 
Bovenstaand bericht ontving de redactie in het Engels maar werd vertaald met behulp van Google translate. 

 
Caribisch gebied  
Overleg J&V/DARES. Het orkaanseizoen voor het Caribisch gebied is weer aangebroken, speelt DARES een rol in 

noodcommunicatie? Zo ja wat is voor J&V van belang kijkend naar noodcommunicatie, en hoe kan DARES 
daarbij helpen? 
 
 
 
Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klikt u hier op de website van ON4LEA  

 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
Vrijdag 1 juni 
Emergency Communications Meeting tijdens HamRadio 2018 

Greg Mossop GØDUB, IARU Regio 1 Emergency Communications Coördinator laat het volgende weten,  
IARU Regio 1 zal tijdens de HAMRADIO 2018 in Friedrichshafen op vrijdag 1 juni tussen 12:00-15:30 lokale tijd 
een bijeenkomst organiseren voor radioamateurs die geïnteresseerd zijn in noodcommunicatie, deze 
bijeenkomst zal gehouden worden in Room Rom. De voertaal voor deze bijeenkomst is Engels. Meer info  
 
Zaterdag 9 juni  

RC overleg 
Op zaterdag 9 juni vindt het tweede (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES.  
 
 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

DARES AGENDA 
 

mailto:secretaris@dares.nl
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1767-emergency-communications-meeting-at-hamradio-2018
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Zaterdag 14 juli 
DARES R 15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 

Op zaterdag 14 juli 2018 vindt de volgende editie van SAR Katwijk plaats.  
Van 10:30 uur tot 16:00 uur wordt u ter land, ter zee en in de lucht voor de kust 
van Katwijk een spectaculair programma aangeboden. 
SAR Katwijk is een jaarlijks terugkerend evenement, wat wordt georganiseerd 

door de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB). Gedurende de dag laten de diverse 
deelnemers hun werkzaamheden zien op het gebied van reddingswerk. De KRB verzorgt in samenwerking met 
onder andere de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Politie, Brandweer Katwijk, Regionale 
Ambulance Voorziening Hollands-Midden, NHV, PHDC, Kustwacht, DARES Regio 15/16, en vele anderen een 
dagvullend programma voor zowel jong als oud. Voor meer informatie zie ook: www.sarkatwijk.nl  
We hopen vele zend- en luister- amateurs te mogen begroeten bij één van de twee DARES stands.  
 

Zaterdag 22 september 
Oefening Enigma. 
Op zaterdag 22 september zal een grote landelijke oefening genaamd Enigma plaatsvinden. Gelukkig kunnen 
we melden dat zicht voldoende deelnemers gemeld hebben om de oefening door te laten gaan, maar meer 
deelnemers zijn altijd welkom. Zie ook de nieuwsbrief Nr.7 van 1 april pag. 1+2, aanmelden via uw regio 
coördinator. 

 

Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 
Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 
 
 

DARES M-NL op Landelijke veiligheidsdag in Almere 
De regio’s 25 en 09 (DARES Midden Nederland) waren ook dit jaar weer uitgenodigd om een bijdrage te leveren 
aan deze 5e landelijke veiligheidsdag in Almere, die gehouden werd op zaterdag 26 mei, een verzoek waar wij 
graag gehoor aan gegeven hebben omdat dit elk jaar weer een mooie kans bied om onze hobby maar natuurlijk 
bovenal de bezigheden van DARES aan het grote publiek te tonen. 
 

Wat hebben we laten zien 

We waren op 2m en 70cm actief in FM en Winlink en deels in 
DMR, op HF waren we QRV in SSB en winlink. 
Verbindingen via F-laag propagatie (NVIS) bleken nauwelijks 
mogelijk, hoewel dit met de 80/40 dipool (een W3DZZ) op 6 

meter hoogte wel zou moeten lukken, een blik op een actueel 
ionogram wat te vinden is op de website van de digisonde van 

Dourbes klik leerde ons ook waarom, de F-laag bleek 
nauwelijks aanwezig. Wel bleek het mogelijk op 40 meter via 
HB9AK in Bern Winlink berichten uit te wisselen.  

De gebruikte Winlink was VARA Winlink klik, het vermogen was 
ongeveer 30 Watt. De verbinding was goed te maken op 40m. 
De signaal/ruis verhouding was tijdens de veiligheidsdag in 

Almere goed en prima voor een betrouwbare verbinding met het Zwitserse Bern. We hebben 

door het publiek een email berichtje naar hun eigen smartfone te laten sturen kunnen laten 
zien dat email verkeer door amateurs mogelijk is als er door welke oorzaak dan ook, locaal 
(of iets grootschaliger) geen internet beschikbaar is. Voor de jeugd was er de mogelijkheid 
een morse certificaat te halen, hiervoor moest men de eigen naam op het gehoor kunnen 
nemen. Ook de mobiele UHF DARES repeater PI1DAR werd tijdens dit evenement ingezet. 
 

HAMnet in het veld 

Wim PE1PME had de dag er voor tot diep in de 

nacht doorgewerkt op zijn HAMnet spullen voor 
elkaar te krijgen, des te leuker was het voor 
hem dat dit ook goed bleek te werken. Eén van 
de winlink berichten werd via HB9AK in Bern 
naar hem verstuurd, Wim kon dit bericht via 
zijn HAMnet verbinding daar weer ophalen. Ook 

de retour mail via HAMnet lukte prima. Ron 
PD7RON gebruikt VARA zonder licentie. VARA is 

zonder licentie veel trager dan met licentie 
maar nog steeds prima te gebruiken voor 

normaal email verkeer. 

 DARES OP DE LANDELIJKE VEILIGHEIDSDAG 
 

De tenten staan, de apparatuur is aangesloten, wat ons betreft 
kan het beginnen 

Wim PE1PME aan de gang met HAMnet en het werkte goed De HAMnet antennes 
op een kort mastje 
was genoeg 

http://www.sarkatwijk.nl/
http://digisonde.oma.be/cgi-bin/latest.exe?
https://www.winlink.org/tags/vara
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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 5 jaar 380 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan.   

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation 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. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 
 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". Zijn 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 van alle video’s. 
 

TX-Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX-Factor u te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 

maken heeft. Voor de meest recente aflevering van 30 mei op You-Tube klikt u 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 waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 

 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment 170 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend 
van staande golf meters tot transceivers. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 

 
 

CQ-PA 
Het 29 pagina’s tellende mei nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat online. 
Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Energiecrisis verwacht  
 Back in Time  

 Regionaal  

 50e DNAT  
 Ham Radio Friedrichshafen  
 HamECC 2018  
 Propagatieverwachtingen  

 
DKARS magazine 
De april/mei uitgave staat weer on-line en is hier te downloaden. Voor de website en een 

overzicht van de tot nu magazines klikt u hier. Deze uitgave van het digitale blad bevat 54 
pagina’s, en besteed onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: 

 EMC nieuws, een oproep van Elektor Magazine 
 Waar gebruiken en gebruikten wij uw donateursbijdragen voor? 
 Rohde & Schwarz UHF versterkers (deel3) 
 Propagatie metingen aan het 3,555555 MHz signaal van PAØRYL 
 De mei VHF 144 MHz contest bij PA1T 

 VHF News from Ireland New Band Plans for New Spectrum 
 Internationale moonbounce conferentie dit jaar in Nederland! 

 
CQ-DATV 
Dit blad staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het juni nummer en hier voor eerdere uitgaven. 

Deze maand ondermeer aandacht voor:  
 DATV Project 
 50 years since P.A.L Bringing 
 P.A.L. to ATV 
 Analogue 8x1 Video and Audio Switcher Part 
 Repeater Controller 
 Rotor controller Veron VRZA Twente 

 5.6GHz ATV 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

   ONLINE BLADEN 
 

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
https://www.youtube.com/watch?v=2A8I56ykstI
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-05.pdf
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201804.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://cq-datv.mobi/60.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
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.youtube.com/user/TRXBench/videos
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RAZies 
Het juni nummer met maar liefst 17 pagina’s van dit fantastische blad van PI4RAZ,  

de Radio Amateurs Zoetermeer is weer uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 Eindtrap met voltage regulators 

 Opa Vonk: UTC 
 Classie QRP tranceiver 
 Voeding voor buizen experimenten 
 Verhalen uit de werkplaats 
 Afdelingsnieuws 

 
 

 
Deze website kwam ik tegen op één van mijn speurtochten op het wereldwijde 
web op zoek naar leuke dingetjes voor deze nieuwsbrief. Het is een leuke website 
met deels algemene amateur informatie maar met duidelijk de nadruk op 
antennes, en alles wat daar bij hoort. Je kunt met de informatie die gegeven word 

zelf aan de slag gaan, maar je kunt ook voor redelijke prijzen een compleet bouwpakketje kopen van onder 

andere BalUn’s, voor groot en klein vermogen, diverse antennes, traps voor het zelf bouwen van een multiband 

dipool of End-Fed antenne. Complete en praktische beschrijvingen hiervan met theoretische onderbouwing vind 
u ook op deze website, zodat u het niet alleen na bouwt maar er ook nog wat van opsteekt. Bezoek de site 
maar eens het is de moeite waard. 
 
 
 

Gouden jubileum DNAT Bad Bentheim   
Dit jaar vieren de organisatoren van de Deutsch Niederlandisch Amateurfunk Tage hun 50-jarige jubileum.  
Bij velen staat de DNAT vooral bekend om de markt in Bad Bentheim. Maar er zijn meer activiteiten. Zo wordt 
onder andere de Gouden Antenne uitgereikt aan een zendamateur die veel bijgedragen heeft aan de promotie 

en ontwikkelingen rondom onze hobby en zijn er veel andere activiteiten. 
 

Ter ere van de 50e DNAT heeft de organisatie dit jaar een extra grote feesttent voor de feestavond met buffet 
en muziek op zaterdagavond. Op deze avond zullen zij speciale aandacht schenken aan het gouden jubileum. 
Aanmelding vooraf is noodzakelijk. `Tijdens de feestavond zullen diverse anekdotes passeren en zijn er foto’s 
uit het verleden te zien. Amateurs die zelf foto’s hebben kunnen deze aan de organisatie beschikbaar stellen. 
 
Het 50e DNAT vindt dit jaar plaats van donderdag 23 augustus tot en met zondag 26 augustus, met op 
zaterdag 25 augustus de bekende radiomarkt.  

Het complete programma is te vinden op  de website dnat.de Bron: Hamnieuws 
 

Weer ‘HAMRADIO’ korting bij WiMo   
WiMo zal ook dit jaar weer afwezig zijn tijdens HAMRADIO. Of deze grote Duitse leverancier 
van Hamradio benodigdheden in de toekomst nog terug zal keren op de beurs is niet 
bekend. Eerder gaven ze op hun website aan dat deelname aan de beurs het teveel 

mankracht kost, zeker nu ze de productie van Ultrabeam overgenomen hebben.  
Wel bieden ze hun klanten een ‘Hamradio korting’ van 5% aan op al hun producten. 

 

Op alle Yaesu producten geldt een korting van 10%. Op Diamond producten een korting van zelfs 15%.  
Naast de korting, geldt dat alle producten gedurende de periode vanaf vandaag tot en met 6 juni a.s. gratis 
verzonden zullen worden bij bestellingen van 80 euro of meer.  
Producten van OM-power, SHF-techniek, Kent en Ultrabeam zijn uitgesloten van deze actie. Bron: Hamnieuws 

 
4G naar de maan 
De volgende mens op de maan kan straks met zijn smartphone naar huis bellen. Want in 2019 installeert 
Vodafone Deutschland samen met de bedrijven Nokia en PTScientists een klein 4G-netwerk op de maan.  
Voor er mensen op de maan komen is de verbinding ook al nuttig: een ruimteschip en twee maanrovers maken 
er gebruik van, om haarscherpe beelden van de maan naar de aarde te sturen. 
 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201806.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.hfkits.nl/webshop-zelfbouw-radio-zendamateurs/
http://dnat.de/programm-2018/
https://www.hamnieuws.nl/gouden-jubileum-dnat-bad-bentheim/
https://www.hamnieuws.nl/weer-hamradio-korting-bij-wimo/
http://dnat.de/wp-content/uploads/2017/03/DNAT-subheader.jpg
https://www.hfkits.nl/webshop-zelfbouw-radio-zendamateurs/
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Het ruimteschip ALINA (Autonomous Landing and Navigating Module) wordt in 2019 met een SpaceX Falcon-
raket in een baan om de aarde gebracht. Daar schiet het schip los en begeeft zich vervolgens op de 390.000 

kilometer lange route naar de maan, om daar te landen. 
 
Aan boord draagt ALINA twee quattro maanrovers van Audi. De rovers zullen het maanoppervlakte visueel 
onderzoeken. ALINA is uitgerust met een 4G-basisstation. De twee rovers staan net als onze mobiele telefoons 

in draadloos contact met het basisstation, dat op zijn beurt met een zogenoemde Deep-Space-Link met de 
servers van het Mission Control Center in Berlijn in contact staat. 
 
Het meest markante verschil met 4G op aarde zit hem in het gebruik van het mobiele net: “We draaien het 
proces als het ware om”, zegt Vodafone-woordvoerder Caren Altpeter. “In de uplink (voor hoge resolutie 
videomateriaal naar de aarde) worden meer data verstuurd dan in de downlink (voor telecommando's en 
besturing)”. 

 
Verder zijn de antennes veel korter. Op de ALINA zijn ze 2,5 tot 4,5 meter hoog, op de rovers een halve tot één 
meter. De verbinding tussen schip en rovers moet zo ook tot een afstand van vijf kilometer betrouwbaar 
blijven. De gebruikte band is 1800 MHz. 
 
De communicatieverbindingen met het eerste buitenaardse 4G-station verbruiken aanzienlijk minder energie 

dan de bestaande ruimtecommunicatiesystemen. Vroeger moest er steeds een pauze worden ingelast om de 

apparaten op te laden met zonne-energie, de enige energiebron in het heelal. Nu kunnen de rovers door een 
veel gunstiger energiemanagement tegelijkertijd rijden, video-opnames maken en ze doorsturen naar het 

basisstation. Bron: BAR (Zal Hobbyscoop al plannen hebben om een repeater op de maan zetten?) 
 

Sloop antennepark voormalige Wereldomroep afgerond 
De sloop van het zenderpark in Zeewolde dat in het verleden 
is gebruikt door de Wereldomroep voor haar uitzendingen via 
de korte is afgerond. 

 
Het antennepark, dat al jaren niet meer gebruikt wordt, zal 
worden omgebouwd tot een nieuw zenderpark voor het 
Ministerie van Defensie. Eind vorig jaar werden de plannen 
voor de ombouw van het antennepark gepresenteerd. 
 

De antennemasten in Zeewolde werden in de periode van 
1985 tot en met 2007 gebruikt door de toenmalige 
uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep op de korte 

golf. Het terrein bestond uit 17 antennes. De Wereldomroep 
heeft tot en met 2007 gebruik gemaakt van het zendstation in Zeewolde. In 2012 werd het terrein 
overgenomen door het Ministerie van Defensie. Deze gaat het terrein de komende periode ombouwen. 
 

Op het huidige zenderpark staan een aantal masten die gebruikt werden door de toenmalige Wereldomroep. 
Een aantal van deze masten hebben een hoogte tot 125m. De sloopwerkzaamheden gingen in februari van dit 
jaar van start. Inmiddels zijn de antennes ontmanteld en is de grond opgeleverd voor de bouw van nieuwe 
zendmasten. Deze zullen door het Ministerie van Defensie gebruikt worden gebruikt worden voor communicatie 
met schepen, vliegtuigen en militairen in missiegebieden. Deze antennes zullen een diamant vorm hebben met 
een hoogte van 40m. 
 

Het zendergebouw op het terrein zal in zijn huidige vorm blijven bestaan en volledig gerenoveerd worden. Op 
het terrein zal nog een bodemwarmtewisselaar onder de grond geplaatst worden, dit ten behoeve van de 
koeling van de zenderapparatuur. Het ministerie van Defensie heeft de intentie dit zendstation medio 2020 
operationeel te hebben en in gebruik te nemen. Bron: BAR 

 
Wat als alle communicatie uitvalt 

Hebt u daar wel eens over nagedacht? 
Hoe zou u met uw familie of hulpverleners communiceren of hulp vragen en 

krijgen als de communicatie uitvalt? Als u merkt dat u middenin een 
grootschalige ramp zit, zoals een grootschalige stroomstoring of een andere 
catastrofe en er geen overheid beschikbaar is die een komt helpen, u bent 
dus de eerste tijd op u zelf aangewezen. Hoe zou u dan communiceren met 
uw familie of anderen? Wat als door welke oorzaak ook het elektriciteitsnet 
zou uitvallen? Wat zou dan allemaal niet meer functioneren? Het is goed 
daar voor u zelf eens over na te denken.  

 
 

De masten lijken kinderspel voor het zware materiaal van 
sloopbedrijf RGS 

https://het-bar.net/2018/05/4g-internet-op-de-maan/
https://het-bar.net/2018/05/sloop-antennepark-wereldomroep-in-zeewolde-afgerond/
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Wij hebben het in Europa toch goed voor elkaar? 
Het onderstaande artikel is geschreven door en voor Amerikanen maar de situatie in Europa is op zich niet heel 

veel anders, we hebben met behulp van zeer grote financiële investeringen en onze technologie alles heel erg 
goed geregeld,…… tot dat deze technologie ons in de steek laat, dan merken we pas hoe afhankelijk we ervan 
geworden zijn. Zoals ze op mijn werk zeggen, terug naar de kaartenbak…  maar oh ja die hebben we niet meer.  
Nu denkt u misschien dat gebeurt toch niet, denkt u dat, of weet u het zeker? Optimisme is een 

verantwoordelijkheid, durft u daar het leven van uw partner en kinderen aan toe te vertrouwen? 
U gaat er waarschijnlijk ook niet van uit dat uw huis afbrand maar toch hebt u een brandverzekering.  
U doet er verstandig aan om voorbereid te zijn op dingen die hopelijk nooit in uw leven zullen gebeuren, maar 
waarvan statistisch wel vaststaat dat ze zullen gebeuren. Klik hier om het hele artikel te lezen. 
 
Houston, we have a problem 
Een Amerikaanse astronaut kwam er op een wel heel onhandig moment achter dat hij iets essentieels was 

vergeten in zijn fotocamera te stoppen namelijk tijdens een ruimtewandeling. 
"Hey Houston, ik heb even een vraagje over de GoPro", (action camera) vroeg Andrew Feustel aan de 
vluchtleiding op aarde. "Wat betekent het als er 'No SD' staat?" 
Feustel was samen met een collega bezig met werkzaamheden aan de buitenkant van het ruimtestation ISS, 
met de camera zou het nauwgezet gedocumenteerd moeten worden. 
Omdat het niet mogelijk is de geheugenkaart even snel op te halen, werd besloten door te werken. "Ik stop de 

camera maar even terug, denk ik", verzuchtte Feustel. "Ik zal er maar niet over inzitten." 

Ondanks het schoonheidsfoutje verliepen de werkzaamheden voorspoedig: in 6½ uur sloten ze onder meer een 
koelpomp en een camerasysteem aan. Bron: BAR 
 
 
 
Nieuwe frequentie voor PI3YSS in Zutphen   

De Zutphense repeater PI3YSS heeft een upgrade gekregen en zal voortaan als mixed-repeater in zowel C4FM 
als gewone FM uitzenden. Ook is de repeater verhuist van frequentie. Voortaan wordt uitgezonden op 145.7875 
MHz. Bij analoge FM wordt 77 Hz CTCSS gebruikt op zowel de in- als uitgang. Gebruikers die geen C4FM set 
hebben kunnen op die manier de digitale ruis er uit filteren. 
 
Fusion repeater PI1VBG geactiveerd  
In Voorburg is de C4FM repeater PI1VBG deze week geactiveerd. Voorheen was deze repeater in gebruik als 

PI1DFT in Delft. Met de verplaatsing hopen de beheerders het bereik te vergroten. De antenne staat op circa 65 
meter boven straatniveau en er wordt gebruik gemaakt van 2 gestapelde dipolen. Bron Hamnieuws 
 
 

 
35 Geslaagden tijdens examens in Assen 

Twee weken geleden deden in het Markhuus te Assen 28 kandidaten examen. Om 13:00 uur het F-examen, 
hiervan slaagden er 13 ofwel 46,4 %. Om 15:00 uur was de examenzaal aardig gevuld met 29 kandidaten voor 
het N-examen. Hiervan slaagden er 22, ofwel 75,9 %. Een mooi aantal en voor een N-examen ook een normaal 
slagingspercentage. Bron: Hamnieuws 
 
44 Geslaagden tijdens examens Vlaardingen  
Afgelopen week werden ook in Vlaardingen examens gehouden, 31 kandidaten om 13:00 uur voor het F-
examen, hiervan slaagden er 15 ofwel 48,4 %. Om 15:15 uur was de examenzaal aardig gevuld met 40 
kandidaten voor het N-examen. Hiervan slaagden er 29, ofwel 72,5 %. Deze opgave is uiteraard nog onder het 

voorbehoud van goedkeuring van de examens door Agentschap Telecom. Het kan enkele weken duren voordat 
de Stichting Radio Examens de vaststellingsbrief van Agentschap Telecom ontvangt en wij de kandidaten op de 
hoogte kunnen brengen van de uitslag. Bron: Hamnieuws 
 
BIPT wil toegang tot LPD-band beperken  

In België is toezichthouwer BIPT een raadpleging gestart over wat ze aan moet met de LPD-

band die loopt van 433.050 tot 434.790 MHz. Door een toenemende mate van verstoringen die 
vooral door (D)ATV veroorzaakt wordt aan de ISM-gebruikers wil zij beperkingen opleggen aan 
radiozendamateurs.  
Beperkingen aan de ISM-gebruikers zijn niet bespreekbaar, omdat ‘het belang van vele 
honderdduizenden gebruikers boven dat van ruim 5.000 radiozendamateurs gaat’, zo schrijft de 
toezichthouder. 
 

Er zijn drie opties voorgelegd: 
1. Het gebruik van ATV, DATV en Packet Radio in dit frequentiesegment te verbieden. 
2. Het gebruik van verhoogd vermogen in dit frequentiesegment verbieden. 
3. De zendtijd te beperken tot een gecumuleerde duur van 30 seconden per 3 minuten. 

REPEATER NIEUWS 
 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

https://graywolfsurvival.com/2716/ham-radio-best-shtfdisaster-communication/
https://het-bar.net/2018/05/houston-we-have-no-memory-card/
https://www.hamnieuws.nl/fusion-repeater-pi1vbg-geactiveerd/
https://www.hamnieuws.nl/35-geslaagden-tijdens-examens-in-assen/
https://www.hamnieuws.nl/44-geslaagden-tijdens-examens-in-vlaardingen/
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De meest voor de hand liggende optie lijkt de 1e, waarbij ATV uitzendingen in de 70cm band verboden worden. 
Deze uitzendingen, in AM met een bandbreedte van ruim 8 MHz in een band van slechts 10 MHz, zijn toch al 

niet van deze tijd en storen naast LPD-gebruikers ook primaire gebruikers (amateurs) en amateursatellieten.  
De meeste ATV-repeaters hebben hun 70cm ingang ook al opgeheven omdat deze door ISM-storingen 
onbruikbaar was geworden. Op de website van UBA is meer informatie te vinden over hoe Belgische 
zendamateurs kunnen reageren. 

 
In Nederland 
Ook in Nederland heeft een zendamateur al eens overlast veroorzaakt aan gebruikers in de ISM band. 
Agentschap Telecom heeft de zendamateur uit Bergschenhoek destijds een zendbeperking opgelegd. 
Of Agentschap Telecom plannen heeft om dergelijke maatregelen in de toekomst in Nederland in te voeren is 
niet bekend. Klik hier voor het originele document. Bron: Hamnieuws 
 

Ook in Libanon nu amateurs op 6m 
De overheid van Libanon heeft per 19 april jl. toestemming verleend voor het gebruik van de 6m. band door 
amateurs. De band loopt van 50.0-51.975MHz. 
 
 
 

In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 

enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen 
hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te bieden zodat een andere regio er 
nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden. 
Om uw advertentie op te geven of na verkoop af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
 

 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 juni verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 juni in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

 

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 

 

https://www.uba.be/nl/actueel/flash/raadpleging-bipt-toegang-van-de-radioamateurs-tot-de-frequentieband-433050-434790-mhz
https://www.hamnieuws.nl/zendamateur-bergschenhoek-stoort-hele-buurt/
https://www.hamnieuws.nl/zendbeperking-voor-zendamateur-bergschenhoek/
http://www.ibpt.be/public/files/nl/22510/Raadpleging_RAM_433.pdf
https://www.hamnieuws.nl/bipt-wil-toegang-tot-lpd-band-beperken/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

