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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 
 

Oude nummers van deze nieuwsbrief 
De oudere uitgaven van deze nieuwsbrief waren altijd al te vinden op de landelijke website maar stonden een 
beetje verstopt tussen allerlei andere documenten.  Voortaan zijn alle nieuwsbrieven vanaf 2016 te vinden op 
de eerste pagina in het submenu. 

 
 
 

PI9D net 
Zondagochtend 3 juni is vanwege omstandigheden het maandelijkse PI9D net niet doorgegaan. 
Omdat dit pas op het laatste moment bekend werd hebben wij helaas niet alle deelnemers 
kunnen inlichten. Op dares.nl (submenu) is een interne link toegevoegd met informatie over dit 
net plus een schema van toekomstige uitzendingen.  

Het bestuur is op zoek naar mogelijkheden om het PI9D net te ondersteunen. 
 
Op zondag 1 juli vindt de eerstvolgende ronde plaats. We starten 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 
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RC overleg 
Op zaterdag 9 juni heeft in Lelystad het 2e overleg van dit jaar tussen RC’s en bestuur plaatsgevonden. Het was 

een constructief overleg en de secretaris heeft de RC’s het concept verslag al toegezonden. Het volgende 
overleg zal op zaterdag 6 oktober aanvang 10:30 uur plaatsvinden, de locatie wordt nog bekendgemaakt. 
 
Nieuwe plv. RC regio 8 

Gael Smits PE7G is vanaf heden plaatsvervangend RC van Regio 8 (Gelderland Zuid). Gael, van harte welkom.  
 
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 
 
Landelijke oefening Enigma 

Zaterdag 22 september vindt de landelijke oefening "Enigma" plaats. Verzoek aan alle RC's om z.s.m. een 
voorstel in te dienen (bij de secretaris) waarin u aangeeft dat u aan de landelijke oefening deelneemt.  
Het scenario is enigszins aangepast, het is de bedoeling dat er tussen DRCC's en het DLCC berichtenverkeer 
plaats gaat vinden. U dient zelf te bepalen (bij gebruik voice) of dit rechtstreeks mogelijk is of dat u gebruik 
maakt van tussenposten, of een mobiele repeater inzet ( Zowel spraak als Winlink is mogelijk. 
 

 

 
DARES R25/09 
Zaterdag 23 juni is de eerstvolgende bijeenkomst. Aanvang 10:30 uur en het koffieapparaat zal rond 10 uur 
beginnen met pruttelen. Deze keer beginnen we echt stipt op tijd, omdat we anders een tijdsprobleem gaan 
krijgen. Neem berichtenformulieren; schrijfgerei en verbindingsmiddelen mee, want je kunt zo maar ergens 
naar toe gestuurd worden met een opdracht. Let SVP even op dat je niet op de parkeerplaatsen van de 

buurman gaat staan, dat zijn de drie plaatsen aan de zijkant van zijn pand. 
 
 
 

EM-COMM meldingen 
Op dit moment zijn ons geen EM-COMM meldingen bekend, voor de meest actuele informatie klikt u hier (IARU-
R1) en hier (DARES) 
 

Noodoproep via 20m band redt Zeiler   
MMSN noodoproep Zeiler en radio amateur Timothy Henning, KE7WMZ kwam 200 mijl ten zuiden van 
Ensenada, Mexico in problemen en gaf een noodoproep op de 20m band. 

 
Amateur radio is van onschatbare waarde tijdens noodverkeer! 
Woensdag 23 mei 2018 ontving het Maritime Mobile Service Network (MMSN) een 

noodoproep van zeiler Tim KE7WMZ/MM voor assistentie met een medisch probleem. 
Tijdens een zeiltocht met zijn boot “Victory Cat” op 200 mijl ten zuiden van Ensenada 
kreeg Tim ernstige problemen met het zicht van zijn rechteroog en gaf een noodoproep op 
14.300 MHz. Eén van de frequenties van MMSN voor noodverkeer. De oproep werd 
opgevangen door Harry WØLS die direct met de kustwacht van de VS contact opnam en 
alle informatie doorgaf. 

 

Chirurg adviseert: “Zoek onmiddellijk medische hulp” 
De dienstdoende chirurg van de kustwacht adviseerde Tim dat hij onmiddellijk medische hulp moest zoeken in 
de dichtstbijzijnde haven. Samen met zijn vrouw voer Tim naar Ensenada waar de kustwacht voor vervoer naar 
het Naval Hospital in San Diego had gezorgd. Tim werd gediagnosticeerd met een ernstige vrijstaande Retina 
(netvliesloslating) en besloten werd dat hij nog dezelfde dag zou worden geopereerd in zijn woonplaats Phoenix 
(Arizona). Na de operatie heeft Tim zijn dank uitgesproken voor het werk van het MMSN tijdens zijn 
noodoproep. Deze organisatie is al 50 jaar actief met o.a. het ondersteunen van radio amateurs op zee. 

 
Groep vrijwilligers zijn dagelijks te bereiken 
Het Maritime Mobile Service Net is dagelijks te bereiken op 14.300 MHz van 17:00 UTC tot 02:00 UTC en 
bestaat uit een groep van toegewijde radio amateurs, die vrijwillig tijd en apparatuur ter beschikking stellen.  
Voor informatie over het ontstaan en het werk van MMSN klikt u hier. Bron: VERON website 
 

 
 
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  
 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

DARES AGENDA 
 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

mailto:secretaris@dares.nl
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
http://www.mmsn.org/about-us/about-us.html
https://www.veron.nl/nieuws/noodoproep-via-20m-band-redt-zeiler/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
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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  
 
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, aanmelden via uw regio coördinator. 
 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 
Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 

 
  
  

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. 
 

 

 
Veelbelovende accu op zout water 
De Oostenrijkse firma BlueSky Energy heeft een accu ontwikkeld op basis van zout water. Het principe is al 
16.000 keer toegepast. 
 
‘Het basisprincipe van de accu is heel eenvoudig, het lijkt op een loodbatterij maar wel met het belangrijke 
verschil dat we alleen natuurlijke materialen gebruiken’, vertelt Thomas Krausse, de bedrijfsleider van BlueSky 

Energy: ‘Bij het laden dan wel ontladen van de accu gaan de ionen naar de kathode respectievelijk de anode. 
De kathode bestaat uit mangaanoxide en de anode uit koolstof-titaanfosfaat. Deze twee materialen bevinden 

zich in de goed geleidende zoutoplossing en zo ontstaan de verschillende elektrische ladingen, respectievelijk 
de elektriciteit’, licht Krausse toe.  
 
Zout is corrosief, dus kan de anode en kathode aantasten. ‘De uitdaging voor ons product is ervoor te zorgen 

de anode en kathode zo stabiel te maken dat ze niet beschadigd worden. Daarvoor maken we gebruik van de 
zoutwatertechnologie van Aquion en bouwen we voort op de technologie van Benan Energy uit China’, stelt 
Krausse. 
 
Een accu die 2 kWh kan leveren heeft een afmeting van 45 x 45 x 90 cm en weegt 118 kg, maar er zijn ook  
grotere accu’s met een capaciteit van 4 tot 24 kWh.  
De geschatte levensduur is vijftien jaar; de accu kan circa 3.000 keer opgeladen en ontladen worden.  

 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

http://www.radio-examen.nl/
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
http://www.bluesky-energy.eu/greenrock/
http://www.bluesky-energy.eu/greenrock/
http://aquionenergy.com/
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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De accu kan in samenhang met zonnepanelen zorgen voor een autonome elektriciteitsvoorziening.  
Het advies daarbij is dat het vermogen van de accu één tot anderhalf maal dat van het piekvermogen van de 

zonnepanelen bedraagt, afhankelijk van de lokale omstandigheden en het elektriciteitsgebruik. 
De accu’s zijn ook geschikt voor Afrikaanse landen. Ze leveren namelijk ook bij temperaturen rond de 50 °C 
nog betrouwbaar elektriciteit. ‘Bij hogere temperaturen is er overigens geen risico, omdat de accu noch 
brandbaar, noch explosief is’, merkt Krausse fijntjes op. De accu kost € 800 tot € 1.200. Bron: PI4RAZ website 
 
FreeDV Digital Voice mode 
FreeDV is een digitale spraakmode waarbij de verstaanbaarheid bij slechte signaal/ruisverhouding een stuk 
beter is dan met SSB. De software die je nodig hebt om deze mode te gebruiken is beschikbaar voor Windows, 
Linux en OSX operating systemen. 

 
Wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met FreeDV is:  
Een SSB ontvanger of transceiver 

FreeDV software. 
Een Windows, Linux of OSX PC met één (alleen 
ontvangen) of twee geluidskaarten. 
Kabels om je PC met je SSB radio te verbinden. 
 

Of: 
Een SM1000 Digital Voice Adaptor 

Kabels om de SM1000 met je SSB radio te verbinden 
 
Een aantal jaren geleden heb ik op HF al eens met deze 
digitale mode geëxperimenteerd en het is best leuk om 
het een keer te proberen. Voor alleen luisteren is een 
enkele geluidskaart gelukkig al genoeg. Op zondag is er 
om 10:00 UTC (12:00 zomertijd) een Nederlands FreeDV 

net op 3.720kHz. 
Voor meer informatie en software, zie de FreeDV website. 
Bron: Website PI4RAZ 
  
 
 

Alarmeringsnetwerk P2000 vernieuwd 
Op 1 juni is het eerste pagingbericht over het  vernieuwde 
alarmeringsnetwerk P2000 verzonden vanuit de 

meldkamerlocatie in Flevoland. Vlak daarvoor is de laatste 
van de 415 zendmasten op de locatie Zeewolde gemigreerd.  
 
De vernieuwing van het alarmeringsnetwerk is onderdeel van 

de vernieuwing van C2000, waarin ook het spraaknetwerk 
voor de hulpverleners en de radiobediening op de 
meldkamers wordt vernieuwd. De vernieuwing van het 
alarmeringsnetwerk is een belangrijke mijlpaal voor de 
vernieuwing van C2000 en is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten, het 
meldkamerdienstencentrum van de Nationale Politie, het 

ministerie van Justitie en Veiligheid en de leverancier 2WAY. 
 

Het alarmeringsnetwerk is in de afgelopen periode compleet vervangen. Tijdens deze operatie, waarbij het 
bestaande P2000 gewoon in bedrijf is gebleven, is de centrale infrastructuur vervangen en zijn de 415 
zendmasten stuk voor stuk voorzien van nieuwe apparatuur. De hulpverleners kunnen gebruik blijven maken 
van hun bestaande pagers en ook aan de CAP-codes wijzigt niets. 

Het systeem is klaar voor de versleuteling van berichten en voor terugmelding. De hulpverleningsdiensten 
bepalen zelf of ze gebruik gaan maken van deze mogelijkheden na de ingebruikname van de vernieuwde 
C2000-radiobediening van waaruit straks ook gealarmeerd kan worden. Bron: Rijksoverheid.nl  
 

Nederlands schoolcontact met het ISS   
Donderdag 31 mei hadden 20 kinderen van Sterrenschool de Globetrotter en de 
Aloysiusschool een erg bijzondere avond. Ze kregen de kans om vragen te stellen 
aan een astronaut van de ISS (International Space Station). Het contact begon om 

18:58 uur en mocht maar 10 minuten duren. Dat meldt Open Rotterdam. 

 
De kinderen mochten vragen stellen aan de astronaut Ricky Arnold. De kinderen vroegen over het slapen in de 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Het alarmeringsnetwerk P2000, waarmee hulpverleners door de 

meldkamer worden gealarmeerd op hun pager, is vernieuwd. 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5196&Itemid=43
http://rowetel.com/sm1000.html
https://freedv.org/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5205&Itemid=43
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/alarmeringsnetwerk-p2000-vernieuwd
http://www.openrotterdam.nl/bestuur/content/page?3014
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ruimte, eten zonder zwaartekracht en gevaarlijke stralingen. Omdat alles in 10 minuten gedaan moest worden, 
werden de kinderen in een rap tempo achter elkaar verzameld voor hun vraag. 

Het contact is tot stand gekomen door Stefan Nelwan PD2SMF. Als radiozendamateur had Stefan ergens 
gelezen dat het internationale ruimtestation sporadisch radioverbindingen met educatieve organisaties toestaat, 
oftewel met een school. Hij twijfelde geen seconde langer en gaf de kinderen op voor een radiocontact. En voor 
ze het wisten hadden ze een akkoord, ze mochten contact maken met de ISS! Klik hier voor de video.  

Bron: Hamnieuws 
 
MARS Dringt er bij leden op aan om computers te gebruiken die geïsoleerd zijn van internet 

US Army, Military Auxiliary Radio System  ( MARS ) raadt MARS-leden aan te "migreren 
naar stand-alone computersystemen voor radio-operaties van [MARS]", afhankelijk van 
de beschikbaarheid van een speciale computer. 
 

"Deze computersystemen (of de bijbehorende lokale netwerken) moeten van het 
internet worden" gescheiden, zo meldt Army McS hoofdkantoor Operations Officer David 
McGinnis, K7UXO, in een bericht aan de leden.  
"Hoewel het op dit moment geen vereiste voor lidmaatschap is, zullen we dit als een 
voorwaarde blijven stellen voor bepaalde onderdelen van onze oefeningen." 

 

McGinnis wees op opmerkingen van Cisco-onderzoekers in een recent artikel van Ars Technica waarin werd 

besproken hoe hackers 'mogelijk werkend voor een geavanceerd land' meer dan een half miljoen thuis- en 
klein-kantoorcomputers hebben besmet 'met malware die kan worden gebruikt om berichten te verzamelen, 
aanvallen te starten op anderen en de apparaten permanent te vernietigen met één enkele opdracht." 
McGinnis vertelde aan de MARS-leden van het leger dat MARS Headquarters geen specifieke cyberbedreigingen 
bespreekt met MARS-leden of met het publiek. "We kunnen ook informatie over specifieke bedreigingen niet 
bevestigen of ontkennen," zei hij, eraan toevoegend dat hij "geen specifieke kennis" had over VPN Filter-

malware en geen commentaar heeft op het Cisco-rapport. 
Voor communicatie-oefeningen dit jaar stelde MARS voorwaarden vast voor een bepaald deel van de oefening 
waarbij gebruik moet worden gemaakt van zelfstandige computersystemen "die normaal niet met internet zijn 
verbonden". Hij zei dat gebruikte of gereviseerde pc's overal verkrijgbaar zijn tegen lage kosten en kunnen 
worden gebruikt om een zelfstandige functie te vervullen. 
"De meest effectieve manier om je te beschermen tegen bedreigingen die van het internet komen, is om zich te 
isoleren van internet," voegde McGinnis eraan toe. 

"Ondanks een onafhankelijke omgeving gaan we ervan uit dat alle computersystemen die in handen van 
particulieren zijn besmet zijn met één of andere vijandige softwarecode en niet beveiligd zijn," zei hij. 
Geen enkele hoeveelheid software voor het scannen van virussen en malware verandert die aanname.  
We kunnen echter computers isoleren door ze los te koppelen van het internationale netwerk waarin vijandige 

software instructies kan geven en ontvangen." 
 

McGinnis zei dat toekomstige versies van MARS-software zullen controleren op een internetverbinding en de 
software zullen uitschakelen. "We begrijpen dat deze uitsluiting geen veiligheid op zich biedt, maar eerder dat 
het de waarde van de leden verandert", legt hij uit. 
MARS Program Manager Paul English, WD8DBY, vertelde de ARRL dat het doel van MARS is de computers van 
MARS-leden zo veel mogelijk van internet te isoleren en dat het isoleren van ledencomputers die worden 
gebruikt voor MARS-gerelateerde activiteiten "een doel is, maar niet is gericht". Klik hier voor het originele 
artikel. Bron:ARRL Nieuwsbrief. Vertaling: Google translate 

 
Spookfrequentie 
De redacteur van PI4RAZ hoorde kort geleden op de radio een bericht over het terugtrekken van 
ambassadepersoneel uit China omdat ze ziek geworden waren, naar verluid ten gevolge van "vreemde 
geluiden". Ook Cubaans ambassadepersoneel lijkt onderhevig aan ziekte door dat soort geluiden. 
 
Dat triggerde een herinnering aan een verhaal dat ik vele jaren geleden eens had gelezen over spookeffecten 

als gevolg van infra-geluid. Nou was dat niet direct wat ze vanmorgen op de radio lieten horen als mogelijke 

oorzaak van de ziekte, want dat had meer van een moderne hedendaagse compositie van elektronische muziek 
en was meer irritant dan ziekmakend, maar als het echt infra-geluid was, dan kan je dat op een radio ook niet 
laten horen. 
 

Wat was het originele verhaal  

Op een nacht werkte onderzoeker Vic Tandy nog laat alleen in zijn laboratorium. Hij voelde zich 
op een gegeven moment zeer ongemakkelijk en had het gevoel dat hij niet alleen in het lab was. 
Vanuit zijn ooghoek zag Tandy een bewegende grijze wolk die verdween zodra hij ernaar 
probeerde te kijken. Die ervaring joeg Tandy voldoende schrik aan om onmiddellijk naar huis te 
gaan en niet naar het lab terug te keren tot het weer dag geworden was. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=psAgQQ_M4nU
http://usamars.us/
https://arstechnica.com/information-technology/2018/05/hackers-infect-500000-consumer-routers-all-over-the-world-with-malware/?amp=1
http://www.arrl.org/arrlletter?issue=2018-05-31
http://www.arrl.org/arrlletter?issue=2018-05-31
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vs-trekken-ook-diplomaten-terug-uit-china-vanwege-geheimzinnige-ziekte~b31cc9a9/
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Een degen begind wild te vibreren 
De volgende dag keerde Tandy terug naar het lab. Een van zijn hobbies was schermen, en hij was bezig om 

aan zijn degen te werken met het handvat in de bankschroef geklemd. En hoewel niets de degen aanraakte, 
begon het blad plotseling wild te vibreren, wat Tandy de stuipen op het lijf joeg. 
 
Tandy had kunnen concluderen dat hij in een spooklaboratorium werkte en de deur uit kunnen rennen, maar 

toen kwam de wetenschapper in hem boven. De beweging van het degenblad leek op een geluidsgolf, 
misschien was er een geluid dat hij niet kon horen dat voor de vibraties in de ruimte zorgde! 
 
De verklaring van de vreemde gebeurtenissen 
Na wat onderzoek en een kort gesprek met de facilitair beheerder van het lab, ontdekte Tandy dat er recent 
een nieuwe ventilator geplaatst was in het lab, die een frequentie opwekte van 18,98 Hz – een laag, 
rommelend geluid dat het menselijk oor nauwelijks kan horen. En toevallig ligt 18,98Hz heel dicht tegen de 

frequentie waarop het menselijk oog verondersteld wordt te resoneren. Tandy concludeerde dat de 
spookachtige gedaante die hij de vorige avond gezien had, een optische illusie was als gevolg van zijn ogen die 
in resonantie raakten door de geluidsgolven. Tandy onderzocht dit fenomeen verder en schreef daar later een 
artikel over genaamd “The Ghost in the Machine.” 
Het lab bleek precies een halve golflengte lang te zijn voor 18,98Hz, en de bankschroef stond precies midden in 
de ruimte. Daar traden dus staande golven op, en dat zorgde voor de geluidsdruk wat zijn spookbeelden 

opwekte en de degen liet vibreren.  

 
Google maar eens op Ghost Frequency en je komt verschillende verhalen tegen over dit soort verschijnselen die 
optreden bij sub-audio frequenties van 17-19Hz. Terugkomend op het zieke ambassadepersoneel zou ik eerder 
zoeken in de richting van sub-audio geluid dan de knikker- en elektronische muziekgeluiden die men op de 
radio aanvoerde als mogelijke oorzaak. Ziek worden van geluid is dus een mogelijkheid. Bron: PI4RAZ website 
 

Jaarlijkse SAQ-uitzending op "Alexanderson Day" 
De jaarlijkse uitzending op "Alexanderson Day" met de 
alternator van Alexanderson zal plaatsvinden op zondag 1 
juli 2018. 
Het station zend uit op VLF 17.2 kHz met een vermogen 
van 200kW. met de oproep SAQ  
 

De uitzendingen 
Dit jaar zijn drie uitzendingen als volgt gepland: 
Opstarten van de tuning om 10:15 uur (08:15 UTC) met 
een bericht om 10:45 uur (08:45 uur UTC). 

 
Opstarten van de tuning om 12:15 uur (10:15 uur UTC) 

met een verzending van een bericht om 12:45 uur (10:45 
uur UTC) 
 
Opstarten van de tuning om 14:15 uur (12:15 uur UTC) 
met een verzending van een bericht om 14:45 uur (12:45 
uur UTC) 
 

Alle drie de uitzendingsevenementen worden live 
uitgezonden op ons YouTube-kanaal. 

 
Amateurstation SK6SAQ 
Een amateurradiostation met de roepletters SK6SAQ is QRV op de volgende frequenties: 

 7.035 kHz CW 
 14.035 kHz CW 

 3.755 kHz SSB 

 
De twee stations zullen zoveel mogelijk gelijktijdig in de ether zijn. QSL-rapporten aan SAQ en SK6SAQ worden 
graag ontvangen via: 

 E-mail naar: info@alexander.n.se 
 of via: SM bureau 

 of direct per post naar: 
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner, 
Radiostationen 
Grimeton 72 
SE-432 98 GRIMETON 
ZWEDEN 

De buitenkant van het gebouw met een deel van de enorme antennes 

In het gebouw vinden we de historische machine zenders 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5199&Itemid=43
https://www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g?sub_confirmation=1
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Het station is open voor bezoekers van 10:00 uur tot 16:00 uur, u bent van harte WELKOM. 
Werelderfgoed Grimeton-radiostation en de Alexander Association. 

Voor meer informatie, grimeton.org of alexander.n.se Bron:VRZA website Vertaling Google translate. 
 
Manifestatie 100 jaar NSF radio – draadloos als leidraad 
Evenement:       Manifestatie 100 jaar NSF radio – draadloos als leidraad 

Datum en tijd:    Zaterdag 16 en zondag 17 juni van 11.00 tot 17.00 uur 
Plaats:               Health Center Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, 3972 NA Driebergen. 
Toegang:           Gratis. 
Op beide dagen kunnen radio-uitzendingen anno 1925 worden bijgewoond. Verder is er een expositie van NSF 
radiotoestellen uit de periode 1923-1955, op zaterdag is er een radiobeurs (10:00 tot 14:00 uur, entree €8,=) 
en op zondag is er radio-reparatiedag. Lees hier meer en Bron: VRZA website  
 

 
 

Voorzitter IARU Regio 1 waarschuwt voor spectrum verlies 
De voorzitter van het International Amateur Radio Union Regio 1 (IARU Regio 1) VHF/UHF and 
Microwave Committee, Jacques Verleijen, ON4AVJ, heeft gewezen op een aantal bedreigingen 
voor het Amateur Radio spectrum boven 30 MHz.  

 

In een artikel in de laatste uitgave van de IARU Regio 1 VHF-UHF-µW nieuwsbrief, gepubliceerd 
op 29 mei, nodigde Verleijen alle IARU verenigingen uit om manieren te vinden voor het 
"promoten, verdedigen en gebruiken van onze frequenties." De VHF nieuwsbrief is hier te 
downloaden.  
 

"De banden zijn gewild bij anderen, zowel commerciële als overheidsgebruikers," schreef ON4AVJ. "Dus dit is 

een wake-up call om ons te realiseren dat als we deze banden niet gebruiken, we ze zullen verliezen." Als dat 
gebeurt, gaat hij verder, is dat niet de fout van de IARU Regio 1, maar van de amateur gemeenschap die "vaak 
meer betrokkenheid heeft bij HF" dan bij VHF en hogere banden. 
 
Gesteld dat de HF-banden "het gemakkelijkst te gebruiken zijn", zei ON4AVJ dat de ledenorganisaties buiten de 
kaders moeten denken om ideeën te bedenken om de VHF-, UHF- en microgolfactiviteit te verbeteren. 
 

ON4AVJ zegt dat de grote hoeveelheid Amateur Radio spectrum van 50 MHz tot 5 GHz een aantrekkelijk 
onderwerp is voor commerciële- en overheidsbelangstelling. Hij merkt daarbij op dat 50 MHz een belangrijk 
onderdeel is op de agenda van de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19), in het bijzonder het 
gelijktrekken van de 6-meter toewijzing over alle drie de ITU regio's. 

 
"Het zou ongelukkig zijn om een herhaling te zien van de WRC-15 resultaten voor 5 MHz, waar hooggespannen 

verwachtingen en jaren van hard werk uiteindelijk resulteerde in een paar kiloHertz met maximaal 15 W EIRP," 
vervolgt ON4AVJ. Een herhaling van die situatie op 6 meter kan wel eens een "meer verwoestend" verlies van 
bestaand spectrum en toekomstige mogelijkheden voor digitale innovatie betekenen. 
 
De 2,3 GHz en 3,4 GHz banden staan hoog op het wensenlijstje van de commerciële aanbieders van mobiele 
diensten, zegt ON4AVJ, daarbij wijzend op het feit dat Engeland recent grote delen van het 2,3 en 3,4 GHz 
spectrum geveild heeft, dat eens toebehoorde aan de radio amateurs, "daarmee een ernstige bedreiging 

vormend voor de narrowband/Earth-Moon-Earth (EME) activiteiten en voor digitale amateur TV (DATV)." 
 
Twee WRC-19 agendapunten hebben betrekking op 5 GHz, met de nadruk op Wi-Fi en zogenaamd "intelligent 
transport." Amateur Radio, als secundaire dienst, kijkt wederom tegen een moeilijke uitdaging aan in dit deel 
van het spectrum en heeft daarin "weinig invloed op de beslissingsrichting," voerde ON4AVJ aan. In IARU Regio 
1 is de grootste zorg de uitbreiding van Wi-Fi naar 5,725 - 5,850 MHz. "Ons gebruik van traditionele of 
smalband modi rechtvaardigt niet de hoeveelheid spectrum die we nu hebben," zegt hij, daarbij opmerkend dat 

"de hoeveelheid activiteit buiten contesten behoorlijk laag is".  

 "Ideaal gezien hebben we een open innovatie nodig en moeten we laten zien dat amateurs toonaangevend zijn 
in de 21e eeuw," zegt ON4AVJ. "Druk op de amateurbanden is niet nieuw, maar we weten dat de druk op het 
hoge deel van het spectrum niet geholpen is door slechte betrokkenheid, slechte relaties of een gebrek aan een 
gezamelijke benadering" binnen sommige IARU-landen, voor zover het de lokale AT's betreft. 
 

Toekomstig spectrum voor radio zendamateurs 
Het heeft er veel van weg dat het Agentschap Telecom het onderstaande artikel in haar nieuwsbrief geschreven 
heeft met het bovenstaande artikel van de voorzitter van IARU Regio 1 in de hand. 
 
Ook Agentschap Telecom waarschuwt in haar meest recente jaarverslag met de titel “Staat van de ether – 
2017” dat frequentieruimte voor radiozendamateurs, en dan met name frequenties boven de 30 MHz, verder 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

Jacques, ON4AVJ 

https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=c2fcc0a858&e=bcf4abcfe9
https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=c5de8ede78&e=bcf4abcfe9
https://www.vrza.nl/wp/2018/06/05/the-annual-saq-transmission-on-alexanderson-day-sunday-july-1st-2018/
https://www.vrza.nl/wp/2018/06/11/manifestatie-100-jaar-nsf-radio-draadloos-als-leidraad/
https://www.vrza.nl/wp/2018/06/11/manifestatie-100-jaar-nsf-radio-draadloos-als-leidraad/
https://www.iaru-r1.org/images/VHF/newsletters/Newsletter_77.pdf
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onder druk komen te staan. De toezichthouder vindt dat het experimentele karakter van het gebruik door 
zendamateurs afneemt. 

 
In het jaarverslag lezen we de volgende tekst: 
In de laatste decennia verschuift het zwaartepunt van de activiteiten van radiozendamateurs: er wordt minder 
geëxperimenteerd en meer gecommuniceerd; vaak met standaard beschikbare apparatuur in plaats van 

zelfgebouwde apparatuur. 
 
De toezichthouder noemt wel twee belangrijke bevindingen die (door) radiozendamateurs gedaan zijn in het 
afgelopen kalenderjaar: Een type PLC modem voerde ten onrechte een CE-keurmerk. Daarnaast heeft een 
storingsklacht geleidt tot hinder waarvan zelfs hulpverleners last van kunnen hebben met het C2000-netwerk. 
 
In de loop der jaren is het aandeel van radiozendamateurs in de ontwikkeling van nieuwe technologieën 

afgenomen. Dat is een logische ontwikkeling. Naarmate er door de grote mondiale tech-spelers meer nieuwe 
technologieën worden ontwikkeld en deze breder inzetbaar zijn, worden ze interessant voor commerciële en 
publieke partijen. Diezelfde partijen azen nu op het spectrum van radiozendamateurs. Deze partijen staan te 
dringen om dit spectrum in te kunnen zetten. Bijvoorbeeld voor breedband data of voor andere, 
maatschappelijk gezien, interessante toepassingen. 
 

De verwachting is dat in de komende jaren de druk zal toenemen – zowel nationaal als internationaal – om 

bepaalde delen van het spectrum aan andere gebruikers dan radiozendamateurs toe te wijzen.  
Op de middellange en langere termijn zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden. Agentschap Telecom 
denkt hierover mee en zoekt daarbij, in samenspraak met belangenvertegenwoordigers, naar oplossingen die 
alle partijen tevreden stellen. Bekijk: Staat van de Ether – 2017 Bron: Hamnieuws 

 
Verslag 97e Amateur Overleg 

Op 25 april is in Amersfoort het 97e Amateur Overleg gehouden. 
Dat overleg vindt tweemaal per jaar plaats tussen het AT, de VRZA en de VERON. 
Klik op de onderstaande links, er is weer het één en ander te melden wat ook voor u 
interessant kan zijn. Klik hier voor het verslag Klik hier voor de bijlage  
Bron: VRZA website / VERON website 

 
Intruder PI2NOS loopt tegen de lamp  
Inspecteurs van Agentschap Telecom hebben vorige week opgetreden tegen een persoon die 

zonder vergunning uitzendingen heeft gedaan op PI2NOS. Tijdens het onderzoek werden 
diverse zenders aangetroffen die hij niet gebruiksklaar mocht hebben. Inspecteurs van het 
Agentschap Telecom zijn tot inbeslagname en proces-verbaal overgegaan. De officier van 

justitie legt hiervoor naar verwachting een boete voor op en beslist wat er met de inbeslag 
genomen apparatuur gebeurt. Naast dit proces-verbaal word onderzocht of ook een last onder 

dwangsom zal worden opgelegd, zodat de persoon bij hernieuwde illegale uitzendingen onmiddellijk een stevige 
bestuurlijke boete zal worden opgelegd, zonder dat daar een uitgebreid onderzoek in de woning aan vooraf 

hoeft te gaan. 
 
Ondanks het feit dat het lokaliseren van intruders of zich misdragende zendamateurs een tijdrovende zaak is, 
zijn de inspecteurs zeer positief en verwachten op korte termijn verdere resultaten te kunnen melden. 
Informatie over dergelijke personen blijft van harte welkom via repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl.  
Hier is al veel bruikbare informatie door zendamateurs gemeld.  
Afdeling toezicht Agentschap Telecom Bron:VRZA website 

 
Breedband FM en muziek  
Agentschap Telecom krijgt berichten en heeft ook zelf waargenomen dat in de 70cm amateurband, 
voornamelijk rond de 438 megahertz, steeds vaker breedband FM uitzendingen plaatsvinden waarbij ook 
muziek wordt uitgezonden. Deze uitzendingen hebben een hoog omroepkarakter en hebben wat weg van 
uitzendingen in de FM-omroepband. Breedband uitzendingen zijn natuurlijk geen probleem, dat maakt 

onderdeel uit van het experimentele karakter van het zendamateurisme, maar muziek en/of omroep uitzenden 
zijn nadrukkelijk verboden in artikel 10, lid onder b. van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder 
vergunning met meldingsplicht 2015. Agentschap Telecom roept deze zendamateurs daarom op om te stoppen 
met het uitzenden van muziek en/of programma’s die in de aard van omroep vallen.  
Het Agentschap Telecom houdt de komende periode toezicht op dergelijke uitzendingen, indien geen 
verbetering optreedt zal het Agentschap de betreffende zendamateurs hier op aanspreken. Ondanks het feit dat 
inspecteurs niet dag- en nacht op de weg zijn zorgt het Landelijke Meetnet Telecom voor constante registratie 

van deze frequenties, waardoor ook het beluisteren van een opname kan leiden tot een gele kaart.  
Afdeling toezicht Agentschap Telecom. Bron: VRZA website 
 
 

https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2018/01/radiozendamateurs
https://www.hamnieuws.nl/staat-van-de-ether-2017/
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2018/06/Verslag-AO.pdf
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2018/06/Bijlage.pdf
https://www.vrza.nl/wp/2018/06/11/verslag-97e-amateur-overleg/
https://www.veron.nl/nieuws/verslag-97e-amateuroverleg-beschikbaar/
repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl
https://www.vrza.nl/wp/2018/06/05/intruder-pi2nos-loopt-tegen-de-lamp/
https://www.vrza.nl/wp/2018/06/05/breedband-fm-en-muziek/
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Benelux schouder aan schouder tijdens Ham Radio 2018 
In een eerder bericht op de website van de VERON werd al gemeld dat de Belgische, Luxemburgse en 

Nederlandse radioamateur organisaties de krachten hebben gebundeld tijdens Ham Radio 2018 in 
Friedrichshafen. Dit jaar staan de drie Benelux verenigingen letterlijk en figuurlijk “schouder aan schouder” in 
één grote stand; de VERON samen met de UBA en de RL. 
 

En niet alleen binnen de 
Benelux wordt goed 
samengewerkt. Tijdens een 
informele bijeenkomst is ook 
uitvoerig met de Oostenrijkse 
zendamateur vereniging 
gesproken over hoe zij de 

jeugd proberen te betrekken 
bij de hobby.  
De Oostenrijkers hebben een 
hele interessante benadering 
waar we als VERON goed 
gebruik van kunnen maken.  

Dit soort informele contacten 

tijdens internationale evenementen zijn van grote waarde omdat op deze manier laagdrempelig ideeën 
uitgewisseld kunnen worden voor zaken die eigenlijk in alle landen van IARU Regio 1 spelen. 
 
Zo ook is de samenwerking met scouting tijdens Ham Radio 2018 duidelijk zichtbaar. Niet alleen door een 
JOTA-JOTI banier op de VERON stand. De scouts komen ook regelmatig even langs om te kijken wat wij als 
VERON in Nederland doen met de JOTA-JOTI. Er wordt bijzonder positief gereageerd op de steeds verder 

gaande samenwerking Dit horen we via de scouts terug bij ons in de VERON stand. Bron:VERON website 
 
Hongarije terug op 60m 

Het Hongaarse AT, NMHH (The National Media & Infocommunications Authority – Hongarije) 
heeft in het Hongaarse staatsblad nummer 7 van 29 mei 2018 een update van het nationale 
frequentieplan 7/2015 gepubliceerd met betrekking tot het gebruik van de frequentie 
banden (X1.13), waarin nu de WRC-15 toewijzing van 5351.5 tot 5366.5 kHz met 15W EIRP 

maximum vermogen is opgenomen.  
  
Eerder waren alleen bijzondere toestemmingen te verkrijgen voor een periode van 3 maanden, waarmee 
gewerkt mocht worden van 5350-5450 kHz en met 100W. vermogen, maar met die bijzondere toestemmingen 

is men in 2017 gestopt. Klik hier om naar het officiële staatsblad te gaan. Bron: PI4RAZ website  
 

JOTA-JOTI in de zomer?   
Kom in contact met andere scouts via de radio, deel jullie 
kampavonturen en maak lol via de zender! Ben je als 
zendamateur en/of leiding bij scouting betrokken neem dan je set 
mee op kamp. En breng je groep in contact met andere groepen 
die op zomerkamp zijn. 
 

Tijdens acht woensdag avonden, te weten 11 juli 18 juli 25 juli en 
1 augustus, 8 augustus, 15 augustus 22 augustus 29 augustus 
zal er de zomerkamp ronde zijn op de volgende frequenties: 
 
De Nederlandse ronde is woensdag om 19:30 uur (Local) via de 
repeater PI3UTR op 145.575Mhz. De Europese ronde is woensdag 
om 20:30 uur (Local) op 3690 kHz ±QRM. 

 

 
 
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 (ver)koop af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
Eraan 
Programmeer kabel 
Wie kan mij helpen aan een programmeerkabel voor de FT60 portofoon van Yeasu. Wim.pa4wk@gmail.com  

ERAAN & ERAF 
 

Links is de JOTA-JOTI banier op de VERON stand te zien. 

 
 

De voorzitters van de Benelux organisaties vóór de 
gezamenlijke stand, van links naar rechts Mich LX1KQ, 
Remy PAØAGF en Claude ON7TK. 

 

https://www.veron.nl/nieuws/klaar-voor-ham-radio/
https://www.veron.nl/nieuws/schouder-aan-schouder-tijdens-ham-radio/
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18074.pdf
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5198&Itemid=43
mailto:redactie@dares.nl
mailto:Wim.pa4wk@gmail.com
https://www.dvc.nl/hongaarse-vlag
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Eraf 
Powerplug adapter 

Je hebt ze als bezitter van een Yaesu FT-817 of Yaesu FT-817ND  vast al eens voorbij zien komen op internet. 
(en naar verluid ook de FT-818ND maar dat heb ik zelf niet kunnen testen) Mooie adapters ter bescherming van 
je powerplug direct naar powerpole. Alleen om ze naar Nederland te laten komen dat is dan net een beetje 
jammer, kost de plug compleet 15 dollar, komt er nog 16 dollar verzendkosten bij, en dan nog 

inklaringskosten. Bij grotere aantallen komt er ook nog eens invoerrechten bij. Daarom heb ik de behuizingen 
zelf 3D laten printen. 

Omdat ook daar de aantallen de prijzen drukken heb ik er een paar extra, heb je 
interesse, de kosten zijn 7,50 euro per stuk inclusief een boutje M3x12 en 
exclusief de verzendkosten. 
 
Wil je een behuizing? mail me dan even op pd1wgl@jwiegel.com 

Wil je dat ik hem voor je ombouw? Neem dan ook even contact met op, want dan 
heb ik je originele kabeltje met aangegoten plug nodig. 
Voor de critici, het zal ongetwijfeld goedkoper kunnen als je zelf een 3D printer 
hebt, of als je er lang op wilt wachten. 
 

TNC-X 

Ik heb een TNC-X over (eerste model met 3,5 mm. audiopluggen aan de achterkant,) 

in combinatie met een Motorola MCMicro VHF-transceiver (8 kanaals, voorzien van 
144.8500 MHz. en nog enkele "data-frequenties" volgens oud(?) DARES-bandplan. 
Inclusief kabelset t.b.v. TNC-X. Omdat ik nog een winlink-set heb, ligt deze set nogal 
stof te verzamelen. Wellicht wil een andere DARES-deelnemer deze set overnemen? 
Vraagprijs is €75.= Reacties naar Edwin PD5EE edwin.edeling@gmail.com  
 

 
 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 juli verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 juni in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

 

TOT BESLUIT 

 

pd1wgl@jwiegel.com
mailto:edwin.edeling@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl

