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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 ontvangen?  

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? 
Meer informatie over de stichting DARES kunt u vinden op onze website www.dares.nl 
 
 

 
Vakantie verhalen 
De redactie is benieuwd naar uw belevenissen met de radio hobby tijdens uw vakantie, stuur een kort 
verhaaltje met een paar foto’s naar redactie@dares.nl  
  
 
 

PI9D net 
Op zondag 5 augustus vindt de eerstvolgende ronde plaats. Aanvang 10:00 uur lokale tijd 

op 3745 kHz. vanuit de DLCC locatie te Oegstgeest JO22FE. 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 De inmeld procedure is als 
volgt: Bij aanvang van de uitzending vinden eerst de verbindingstesten met deelnemende 
DRCC's plaats. (Deze stations zijn herkenbaar aan hun PI9Dx Callsign) de operator van PI9D 
geeft duidelijk aan wanneer dit klaar is, en is vanaf dat moment QRV voor overige stations. 

 
 
 
EM-COMM meldingen 
Op dit moment zijn ons geen EM-COMM meldingen bekend die voor DARES een verhoogde alarm fase tot 
gevolg hebben, voor de meest actuele informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 

 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 augustus 2018 JAARGANG 2 NR.15 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 VAN DE REDACTIE 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

mailto:redactie@dares.nl
https://www.dares.nl/cms.dares.nl/index.php/abonnement-nieuwsbrief
file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dares.nl
mailto:redactie@dares.nl
mailto:pi9d@dares.nl
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
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R15/16 
Haaglanden/ 
Hollands-Midden 
Dit keer mocht de 

redactie een fraaie 
bijdrage ontvangen 
van R15/16 over SAR 
Katwijk gehouden op 
14 juli 2018, een 
mooi verslag met 
veel foto’s. 

 
Om zes uur ’s 
ochtends ging bij 
ondergetekende de 
wekker. Het duurde 
even voor ik door 

had waarom die 

wekker af ging: de 
dag van de SAR in 
Katwijk. SAR: Search 
and Rescue. Een 
jaarlijks terugkerend 
evenement op de 

boulevard van 
Katwijk waar alle 
hulpverlenende 
diensten zich present 
melden en 
demonstraties geven. 
Dus ook DARES! 

 
Dan maar snel het 
bed uit en onder 

douche. Bakkie en 

een broodje. Auto 
inladen met de 

nodige spullenboel 
(natuurlijk weer te 
veel) en om tien over 
zeven werd de auto 
gestart.  
Op de 145.750 MHz 

(de frequentie van de 
2 meter repeater van 
Zoetermeer PI3RAZ) 
hoorde ik al gebabbel 
van PD1WGL en 
PCØKR 
respectievelijk Johan 

en Jan Pieter.  
Zij waren dus al op 

weg. Na even te 
hebben getankt ging 
ik dus ook maar en 
route. Volgens de 
Tom-Tom was het 

maar een half uurtje 
vanuit Den Haag.  
 

Om vijf over acht aangekomen waren Martijn PD2MST, Johan PD1WGL en Jan Pieter PCØKR al druk bezit met 
het opzetten van een flinke mast waarin ook de DARES vlag zou gaan wapperen. Ik was als eerste aangekomen 
voor de tweede stand en kon eigenlijk pas gaan uitladen als het ‘tafelkleed’ over de kale planken van de 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES-1 in opbouw Remco PE0WRH showt zijn veiligheidshesje 

Piet Kort laadt uit En toont de call van DARES-2 

DARES-1 fully operational DARES-2 idem ditto 

Zie ik naar nou Jan Pieter jumpen? En de heli landde vlak bij de DARES stands 

Eén DARES deelnemer moest worden gereanimeerd En ook de highway patrol gaf acte de presence 
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standtafel was gespannen. Al snel arriveerden ook Edwin PD2EDW 
en Piet Kort met de overige spullenboel. Het tafelkleed werd 

gespannen, apparatuur werd uitgeladen, geplaatst en 
aangesloten. Ook antennes werden afgespannen en aangesloten.  
 
Inmiddels kwamen ook de dames en heren van de catering langs 

voor koffie en cake of boterkoek. Dat was weer prima geregeld. 
Ook Remco Hopman PEØWRH en Aad v/d Nieuwendijk PD2AN 
kwamen aan om respectievelijk DARES 1 en DARES 2 te helpen 
bemannen. 
 
DARES was aanwezig met twee stands die dit jaar vrijwel 
tegenover elkaar stonden opgesteld.  

DARES 1 had de call PI9DH en DARES 2 had PI9DI.  
Beide stands waren uitgerust met de nodige VHF/UHF en HF 
apparatuur en antenne opstellingen.  
 
Radio checks werden uitgewisseld en alle apparatuur bleek naar 
behoren te werken. Er werd op HF, VHF en UHF gewerkt. 

Op HF werden ook een aantal leuke verbindingen gemaakt hoewel 

de condities ’s middags helaas weer wat te wensen over lieten. 
 
Er vonden op zee reddingen plaats van een catamaran en een 
zeilboot met de inzet van een helikopter en KNRM reddingsboten. 
Op land waren er demonstraties over reanimatie en het 
aanhouden van vuurwapengevaarlijke sujetten. Een Dornier van 

de luchtmacht maakte mooie ‘bijna-loopings’ en DARES liet 
natuurlijk horen hoe er verbindingen werden gemaakt via de 
ether en berichten konden worden uitgewisseld. 
 
De catering kwam regelmatig langs en om 11.30 uur ook met 
broodjes en repen Mars of Twix. Edwin had een heuse koelbox 
meegenomen die vrolijk zachtjes stond te brommen op z’n 12 

VDC aansluiting.  
 
Johan PD1WGL was druk doende om op de 40 meter band 
certificaten binnen te halen van de Flora en Fauna activiteiten van 

andere amateurs en gebruikte daarvoor een fraaie portable 6-80 
meter band HF antenne voor het betere veldwerk. 

 
RTV Katwijk kwam nog langs om een interview af te nemen en 
andere zendamateurs kwamen gezellig een babbeltje maken. 
Bezoekers toonden interesse in noodcommunicatie en enkele 
berichten werden uitgewisseld via onze afgesproken frequentie 
433,400 MHz.  
 

Het was een prachtige zonnige dag met veel bezoek op de 
boulevard. Om 16.00 uur was het feest weer afgelopen en moest 
de boel weer worden opgeruimd, ingepakt en ingeladen.  
Zo rond kwart voor vijf kon iedereen weer huiswaarts keren na 
eerst nog een hete bitterbal te hebben genuttigd die de catering 
langs kwam brengen. 
Met dank aan Bert Trumpie PC4Y voor dit verslag en de foto’s. 

 
Tot zover het verslag van R15/16 van deze dag, organiseert uw 
regio ook iets, het zei groot het zei klein, stuur dan een verslag 
naar de redactie, wij plaatsen het graag. Uw verslag kan andere 
regio’s inspireren om ook kopij in te sturen. 

 
DARES R25/09 M-NL 

Ook in de vakantie periode is ons onderkomen bij de Radio Club Bunschoten gewoon 
geopend en gaan de bijeenkomsten van DARES M-NL gewoon door.  
Op zaterdag 18 augustus organiseren we een gezellige barbecue, waarbij ook de partners 
welkom zijn. De kosten hiervoor bedragen €15.= per persoon. Een uitnodiging hebt u 
ontvangen via email. De bijeenkomst van 25 augustus komt hierdoor te vervallen. 

DARES-2 naast de hartstichting 

RTV Katwijk voor het interview 

 

Jan Pieter PC0KR in actie op PI9DH 

Demonstratie reanimatie 

Drukte bij de stand van DARES-2 
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Kort verslag van de bijeenkomst van 24 juli 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we naast de mededelingen door de RC’s en vanuit het bestuur aandacht 

besteed aan de komende oefening Enigma, en werden enkele van de Motorola DM4600 mobilofoons van nieuwe 
software voorzien. Verder was het een gezellige bijeenkomst met deze keer geen berichten oefening. 
 
 

 
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  

 
Zaterdag 22 september 
Oefening Enigma. 
Op zaterdag 22 september zal een grote landelijke oefening genaamd Enigma plaatsvinden, aanmelden kan nog 
via uw regio coördinator, vervolgens dient deze dan zijn regio aan te melden bij secretaris@dares.nl  
 

Zondag 30 september 

Nationale Hulpverlenersdag in Hoorn.  
Het doel van de Nationale Hulpverlenersdag is respect voor de hulpverleners (en 
iedereen met een publieke taak) te vergroten, de afstand tussen hulpverlener en burger 
te verkleinen, en het begrip voor het werk van de hulpverlener te vergroten.  

Dit wordt gedaan door middel van demonstraties van het werk van de hulpverleners en informatie voorziening 
aan het publiek. Klik hier om naar de website te gaan. Ook DARES levert een actieve bijdrage aan deze dag. 

 
Zaterdag 06 oktober 
RC overleg 
Op zaterdag 6 oktober vindt het derde (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.  
 
Zaterdag 13 oktober  

Veiligheidsdag Culemborg  
Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 
Zaterdag 3 november 

Dv/dRA 
Dag van de radioamateur aanvang 09:30 tot 17:00 uur, dit jaar voor het eerst in de IJsselhallen te Zwolle. 

DARES zal hier ook met een informatie en promotie stand aanwezig zijn. Klik hier voor meer informatie. 
 
  
  

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 400 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. 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

DARES AGENDA 
 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
mailto:secretaris@dares.nl
http://nationalehulpverlenersdag.nl/
https://dvdra.veron.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/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
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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-DATV 
Dit blad staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het 36 pagina’s dikke augustus nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 Production Team 
 Editorial 
 News and World Round-up 

 IARU Contest Results 
 Conversion and use of PLL-LNBs 
 DATV-Express Project 
 LCD digital microscope G600 
 TV Amateur 
 This backpack will carry the entire “Monsen - minute by minute” 

 50 Years since PAL - The D-Mac system 

 Digital Test signal generator or ITS Inserter 
 Portable Antenna Masting System (PAMS) 
 kdenlive 
 Information 
 Coming up 

 

RAZies 
Het juli nummer met maar liefst 33 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:  

 LoRa deel 1  
 Opa Vonk: Digitale techniek 

 Morse SEM  
 HF met Handicaps  
 20m Loop antenne  
 Verhalen uit de werkplaats  

 Afdelingsnieuws 
 

 
 

Google billing brengt aprs.fi in gevaar 
De populaire amateur radio APRS tracking site aprs.fi die gerund wordt door Heikki Hannikainen 
OH7LZB wordt bedreigd als gevolg van veranderingen in de manier waarop Google Maps kosten in 
rekening brengt. 

 

Heikki Hannikainen OH7LZB schrijft daarover:  
"Siinds enige tijd deze morgen verschijnt er via Google Maps op aprs.fi een pop-up met de mededeling 'This 
page cannot load Google Maps correctly'. De map tegels waren donker met de tekst 'For Development Purposes 
Only' eroverheen geschreven.  
 
Dat was door een configuratiefout mijnerzijds: het aprs.fi profiel op de Google Cloud console was niet goed 
gelinkt aan het juiste betalingsprofiel dat weer gekoppeld is aan mijn creditcard. Dat is nu weer gerepareerd en 

de mappen laden nu weer goed, voor zolang als het duurt.  

 
Als gevolg van het vrijwilligers/goededoelen/non-profit gebruik in de radioamateur wereld (Search And Rescue, 
rampenbestrijding, etc) heeft aprs.fi altijd een genereus gratis gebruik mogen maken van Google, zelfs nadat in 
2012 de prijzen omhoog gingen. Met de recente aanpassingen aan de prijsvoorwaarden voor het gebruik van 
de Google Maps API's is het gratis gebruik van de mappen afgeschaft. Ik was er al niet helemaal zeker van of 

het gratis gebruik in stand zou blijven, maar dat is nu duidelijk niet het geval. 
 
Ik probeer om met ze in contact te komen om te zien of het gratis gebruik weer ingesteld kan worden, of dat ik 
op zijn minst een forse korting zou kunnen krijgen. Als iemand contacten heeft binnen Google die radio 
amateur zijn, mail mij of hun dan privé.  
 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 

   ONLINE BLADEN 
 

https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://cq-datv.mobi/62.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201808.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://aprs.fi/
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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Lukt dat niet, dan loopt de rekening waarschijnlijk op naar 4000-5000€ per maand, en het moge duidelijk zijn 
dat ik dat niet kan betalen. De facturatie is nu al gestart, en ik heb een beetje krediet gekregen voor de 

transitie- en testperiode, die een paar dagen duurt, waarna ik nog voor een paar dagen de rekening kan 
betalen.  
 
Om de belasting van de site wat te reduceren heb ik de Embedded maps feature momenteel uitgeschakeld.  

 
Er bestaat een risico dat ik Google Maps moet vervangen door iets anders, maar daar gaat een hoop 
ontwikkelwerk en dus tijd inzitten, en het eindresultaat kon wel eens niet zo fraai zijn als met de Google maps; 
de Maps API was altijd erg goed." 
 
Tot zover Heikki. Als het even tegen zit, is aprs.fi dus binnenkort uit de lucht. Bron: website PI4RAZ 
 
IARU R1 Monitoring Team 

Van Gerard PDØJEW ontvingen we een link naar de publicatie van de IARU R1 Monitoring Team. 
Hier kunt u alles lezen over intuders op onze amateurbanden. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de Spaanse 
vissers die regelmatig op de 80 meterband te horen zijn nu ook de 60 meterband ontdekt hebben, ze zijn 
gehoord op 5350 kHz in USB. Aangezien de radio amateurs deze band op secundaire basis delen met defensie 
zullen die daar niet heel blij mee zijn. Interessant om te lezen Klik hier. 

 
Slow Scan Radio op 6070 kHz  

Op woensdag 25 juli vanaf 2030 lokale zomertijd start op de frequentie van Channel 292 (6070 kHz) het 
wekelijkse radioprogramma Slow Scan Radio. De uitzending is in het Engels. 
 
Iets van anderhalf jaar geleden is John PAØETE in de Daily Minutes op PI2NOS gestopt met het uitzenden van 
SSTV-plaatjes. Hij bleef echter verzoeken hiervoor binnenkrijgen. De uitzending op 6070 kHz komt een beetje 
tegemoet aan die verzoeken. De uitzending bestaat grotendeels uit SSTV-afbeeldingen, en daarnaast wordt er 
geëxperimenteerd met digitale data. 

 
Website bij de uitzendingen is http://www.slowscanradio.com (daar staat nu nog niet veel op, in de toekomst 
vooral uitleg over de gebruikte en te gebruiken software etc.) De SSTV-beelden zijn met een smartphone voor 
de luidspreker al op te pikken. Voor Android gaat met de app 'Robot 36´, voor iOS is dat ´CQ SSTV´. 
 
Het bereik van de zender is een groot deel van Europa, in Nederland zijn de uitzendingen, met enige QSB 

doorgaans goed te ontvangen. 
 
Firmware update voor diverse Icom transceivers   

Icom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor de IC-7300. De nieuwe firmware heeft versie 1.30 meegekregen 
en in de changelog is te lezen dat er onder andere wijzigingen zijn aangebracht in de instelbare bandbreedte 
voor SSB audio bij de IC-7300. Een complete lijst van wijzigingen is te vinden op de website van Icom Japan. 
 

Ook heeft Icom nieuwe firmware uitgebracht voor de IC-7850 en de IC-7851. Deze heeft nu ondersteuning voor 
de RS-BA1 v2 remote software. Ook hier zijn wijzigingen aangebracht in de SSB bandbreedte. Daarnaast is de 
stabiliteit van de ALC meter aangepast. Een complete lijst van wijzigingen staat hier. 
 
Voor de IC-7700 en de IC-7610 is een soortgelijke update beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn voor alle Icom 
zendontvangers een update beschikbaar voor de USB-driver die ondersteuning biedt voor de Windows 10 ‘April 
2018’ update; 

 
Icom RS-BA1 versie 2 beschikbaar 
Daarnaast heeft Icom een update uitgebracht voor de RS-BA1 software. Deze software is geschikt om je 
zendontvanger remote te bedienen. Bij de high-end modellen kan dit zelfs zonder computer in de shack omdat 
deze rechtstreeks op het thuisnetwerk aangesloten kunnen worden. Versie 2 bevat onder andere ondersteuning 
voor de waterfall en een 2e VFO. 

 
Gebruikers N1MM+ opgelet 
Gebruikers van de N1MM logging software in combinatie met de Spectrum Monitor moeten wachten met 
updaten. Gebruikers van een IC-7300 uitgezonderd. Er is een bug geïntroduceerd die de werking van N1MM+ 
software in combinatie met de Spectrum Scope onmogelijk maakt. 
 

 Icom introduced an error in the CAT responses that return the spectrum data via the USB port.  In the 

Icom protocol, each response is supposed to be prefixed with X’FEFE’. They dropped those bytes with 
the latest firmware upgrade. This in turn caused third party programs following the CAT spec to display 
spectrum data to fail. – Tom, N1MM 
 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5242&Itemid=43
http://www.iarums-r1.org/iarums/news2018/news1806.pdf
http://www.slowscanradio.com/
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7300/1_30/
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7850_7851/1_30/
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/index.html
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7600/usb1_30/
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Belangrijke wijzigingen aan FT8 en MSK144 in WSJT-X Versie 2.0 
WSJT-X mede-ontwikkelaar Joe Taylor, K1JT, heeft aangekondigd dat er belangrijke wijzigingen aangebracht 

gaan worden aan de FT8 en MSK144 digitale protocollen in WSJT-X versie 2.0 die binnen een paar maanden het 
levenslicht gaat zien.  
 
Taylor zei dat versie 2.0 in januari 2019 klaar voor gebruik zou moeten zijn. "Veel van het noodzakelijke 

programmeerwerk is al klaar," meldde Taylor in een publicatie op de Packrats reflector. "Veel van de nieuwe 
mogelijkheden zijn al in de praktijk getest en we hebben geconstateerd dat die prima werken." 
 
Taylor wees er nog wel even op dat de nieuwe mogelijkheden nog niet publiek beschikbaar zijn, zelfs niet in 
beta vorm. Hij zei dat hij, Steve Franke K9AN, en Bill Somerville G4WJS "verbeterde versies van de MSK144 en 
FT8 protocollen ontwikkeld hebben die de message payload uitgebreid hebben naar 77 bits". 
 

"Probeer niet snel even iets te downloaden," waarschuwde hij. "Er moet nog veel getest worden en de code 
moet nog geoptimaliseerd worden." Hij zei ook dat de huidige planning voorziet in een beta-testperiode "die 
waarschijnlijk midden of eind september gaat plaatsvinden," met een uiteindelijke release "mogelijk een paar 
maanden later. Bron: website PI4RAZ 
 
"QNI Newsletter 

Een 48 pagina’s tellend blad over EM-COMM. Hoewel gefocust op Noord-Amerika, zijn er enkele interessante 

items over mobiele verbindingen, zelfs Zello (communicatie APP) trainen, enz. die mogelijk ook voor 
Nederlandse lezers van belang of interessant kunnen zijn. Klik hier om het blad te lezen. 
 

40e Landelijke Ballonvossenjacht 
Vrijwel iedere radio geïnteresseerde heeft wel van de Ballonvossenjacht gehoord. In 
haar inmiddels 39-jarige bestaan hebben héél wat radiozendamateurs en andere 

peilers aan dit bekende evenement deelgenomen.  
Dit jaar vindt de Ballonvossenjacht alweer voor de 40e  keer plaats. Zoals 
gebruikelijk is het evenement dit jaar gepland op 9 september 2018, dat is dus 
opnieuw de tweede zondag van de septembermaand. Als de weergoden ons goed 
gezind zijn wordt om 13:00 uur de welbekende sonde opgelaten aan een 
stratosfeerballon die meestal een hoogte van 30+ kilometer bereikt. De sonde blijft 
normaal gesproken zo’n anderhalf tot twee uur in de lucht waarbij vele actieve 

peilers tot het uiterste gaan om de dalende sonde als eerste te bereiken.  
De organisatie zal de ballon dit jaar wederom vanaf een geheime plek in Nederland oplaten. Daardoor is het 
niet meer mogelijk om op basis van computerberekeningen de landingsplaats vooraf te bepalen, zodat het weer 
een écht peilevenement gaat worden. Vorig jaar bleek dit te voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers. 

 
De ballonvossenjacht gaat ieder jaar gepaard met verschillende multimediale activiteiten die ervoor zorgen dat 

zowel de actieve deelnemers (de jagers) alsook de passieve deelnemers (de volgers thuis) de ballonvossenjacht 
maximaal kunnen beleven. Zo is het oplaten van de ballon altijd het spannende startschot die live verslagen 
wordt via de relaisstations PI2NOS en PI3UTR. Daarnaast verwachten we ook dit jaar weer de beelden te zien 
van de ATV-zender in de sonde maar ook die van het begeleidingscentrum en, niet in de laatste plaats, van de 
volg-equipe. Zodra de sonde geland en gevonden is kunnen de binnenkomende equipes via deze stream 
gevolgd worden en de prijsuitreiking ter plaatse live bekijken via internet 
 

Televisiebeelden 
Zoals ieder jaar staat de organisatie voor verschillende uitdagingen om het grote scala aan activiteiten in goede 
banen te leiden. De ballon is te volgen via de (stream van) ATV-repeaters PI6HVS en PI6ATV. Maar natuurlijk 
kun je de beelden ook zelf proberen te ontvangen. De ballon zendt videobeelden uit op 1252 MHz. 
 
Geheime oplaatplaats 
De ballon zal, in navolging van het experiment vorig jaar, wederom vanaf een geheime oplaatplaats de lucht in 

gaan. Daardoor kunnen slimme ‘peilers’ niet meer op basis van computermodellen berekenen waar de ballon 

ongeveer zal landen. Het blijft wel de bedoeling van de organisatie om de ballon in Nederland te laten landen. 
 
Ballon moet afslanken 
Om de ballon zelfstandig op te laten was het nodig dat de ballon gewicht verloor. Hierdoor is de bakenzender 
op 145.4500 MHz. komen te vervallen om zo stroom te besparen en gewicht te verliezen. Deelnemers zullen 

dus moeten peilen op de uitgang van de transponder op 145.4750 MHz. of moeten peilen op de uitgang van de 
ATV-zender op 1252 MHz. 
 
Veel werk verzet 
Zoals u leest is er weer héél wat werk dat verzet moet worden om de Ballonvossenjacht weer een 
gedenkwaardige dag te laten zijn. Daarom wordt het algehele evenement weer georganiseerd en begeleid door 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5251&Itemid=43
https://qninewsletterdotnet.files.wordpress.com/2018/07/qni-2018-7.pdf
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een team van meer dan 30 vrijwilligers. Dankzij hun is het mogelijk om de Ballonvossenjacht plaats te laten 
vinden en via HF, VHF en UHF-verbindingen. Vorig jaar leidde dit tot bijna 600 unieke registraties met de club 

callsign van Radio Club ‘t Gooi: PI4RCG. 
 
Meedoen! 
Meedoen met de ballonvossenjacht kan, zoals altijd, op veel verschillende manieren. In eerste instantie kan je 

natuurlijk meedoen met de peiljacht. We zeggen het nog maar een keertje: hiervoor zijn echt geen 
gecompliceerde doppler peilers of andere complexe constructies nodig: de beste resultaten worden vaak 
behaald met een doodgewone ‘peildoos’, een landkaart, uiteraard een goed team en een klein beetje geluk. 
Vanaf de zijlijn kan je ook deelnemen aan dit leuke evenement: via internet en de verschillende 
radiofrequenties kan je de jacht volgen en natuurlijk een QSO maken met de organisatie. De ballonvossenjacht 
is er dus voor iedereen. Of je nu fanatiek radiopeiler bent, er een gezinsuitje van maakt of vanuit je luie stoel 
de reeks van activiteiten volgt en rapporteert. 

Wat ook het vermelden waard is: in de afgelopen 5 jaar hebben we mede dankzij de nieuwe 
organisatiestructuur het evenement tot een nieuwe hoogte weten te brengen met ieder jaar meer deelnemers, 
meer website bezoekers én meer radioverbindingen. We zetten deze traditie graag voort! 
 
Uitgebreide informatie over de ballonvossenjacht vind je op de website ballonvossenjacht.nl. Bron: Hamnieuws 
 

 
VERON plaatst eerste Electron online 

De VERON heeft afgelopen week haar eerste Electron online geplaatst. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
een voorstel dat tijdens de afgelopen VR aangenomen is: Tenminste 2x per jaar Electron online publiceren 
zodat ook niet-leden kennis kunnen nemen van de activiteiten van de vereniging. Electron is hier te bekijken. 
 
Ook aanpassingen in ledenadministratie 
Daarnaast heeft de ICT Commissie ook updates uitgerold in het VERON Administratie Systeem (VAS), een 
online systeem voor ledenadministratie. Dit systeem is al enkele jaren in gebruik. Nieuw is dat leden nu zelf 

mogen inloggen om hun gegevens in te zien.  
 
Commentaar redactie 
Helaas gaat het voor zover ik uit het bericht begrijp om twee uitgaven per jaar die online te lezen zijn, mocht 
de VERON in de toekomst besluiten elke uitgave (later dan de papieren versie) online te plaatsen zullen wij ook 
Elektron graag opnemen in ons overzicht van online bladen. 

 
Nieuw registratiesysteem voor vergunninghouders  
Vanaf 20 juli neemt Agentschap Telecom een nieuw klantportaal in gebruik: Mijn Agentschap Telecom. Hierin 

kunnen radiozendamateurs en maritieme registratiehouders hun gegevens inzien, wijzigen of intrekken. Dit 
vervangt het huidige frequentiegebruikersregister. 
Mijn Agentschap Telecom is te bereiken via de homepage van Agentschap Telecom. Inloggen kan met DigiD of 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

 
De komende maanden zal Mijn Agentschap Telecom verder uitgebreid worden. Uiteindelijk zullen alle relaties 
van Agentschap Telecom hun administratieve, juridische en/of financiële zaken kunnen regelen vanuit het 
klantportaal. 
 

60m beschikbaar in Slovenië 
De Association of Radio Amateurs of Slovenia (ZRS) heeft aan de IARU Regio 1 HF Manager 

laten weten dat sinds 14 juli 2018, nadat het nationaal frequentieregister voor de 
radioamateur service was bijgewerkt, de 60m band beschikbaar is voor S5 radioamateurs 
De toewijzing omvat de bekende WRC-15 beperkingen. 

 
Nieuw Iers bandplan voor nieuw spectrum  
In Ierland hebben amateurs recent van hun AT, ComReg, extra spectrum 

toegewezen gekregen op secundaire basis waarmee ze alle modes 
mogen doen, inclusief MGM.  

 
Dit spectrum omvat 30 tot 49 MHz en 54 tot 69.9 MHz. Daar hebben we hier in Nederland natuurlijk niet zo 
heel veel aan, maar wie weet, als er één schaap over de dam is… Daarnaast is de huidige 4 meter 70 MHz band 
uitgebreid. De bandgrenzen zijn daar nu 69.9 MHz - 70.5 MHz, wat betekent dat het huidige IARU R1 bandplan 
volledig geïmplementeerd kan worden 

 
De toewijzing van extra VHF spectrum aan de onderkant is het resultaat van de inspanningen van de Ierse 
radiovereniging IRTS met betrekking tot een aantal eerdere consultatieprocessen. De nieuwe frequentiebanden 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

https://www.ballonvossenjacht.nl/
https://www.hamnieuws.nl/40e-landelijke-ballonvossenjacht/
https://www.veron.nl/vereniging/electron-magazine/electronline-juli-2018/
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staan vermeld naast de andere banden die algemeen beschikbaar zijn voor radio amateurs in de Annex 1 van 
het bandplan voor Ierse radio amateurs. 

 
In mei 2018 startte de IRTS een open consultatieprocess over hoe het nieuwe op secundaire basis aan de 
radioamateurs toegewezen spectrum in het gebied van 30 – 69.9 MHz gebruikt zou moeten gaan worden. 
Daarop werd een reactie ontvangen van LY2YR, G3XBM, U3M, EI8EJB, EI7GL en EI8JA en veel van de 

aangedragen opmerkingen zijn verwerkt in de uitwerking van de bandplannen. 
 
Het “new spectrum sub-committee” van de IRTS meldt dat er nu een extra gelegenheid is voor geïnteresseerde 
partijen om commentaar te leveren op hoe het spectrum in Ierland gebruikt zou moeten worden.  
Eerdere concepten van de bandplannen zijn aan de IARU VHF/spectrum managers gestuurd van landen die al 
toewijzingen voor radio amateurs hebben in de banden 30 - 49 MHz en 54 – 69.9 MHz, en ook naar de 
voorzitter van het IARU Regio 1 VHF en Microgolf Committee. Deze eerste concepten zijn nu aangepast.  

Voor eind juli 2018 moeten aanvullende opmerkingen ingestuurd worden. 
 
Het nieuw beschikbare spectrum in Ierland 30 – 49 MHz (8 meter band) 
Op dit moment is er in geen enkele van de ITU regio's nog een toewijzing in dit deel van het spectrum.  
Maar in termen van propagatiestudies veroorzaakt de afwezigheid van betrouwbare en identificeerbare signalen 
in deze banden problemen, en dat betekent dat de opbouw van propagatie die begint in het HF gebied en 

waargenomen wordt via bakens in de 28 MHz band, niet betrouwbaar gevolgd kan worden naarmate deze zich 

verder uitstrekt richting de 50 MHz en verder naar de 70 MHz. Daarnaast kunnen geen experimenten 
plaatsvinden met amateurs in landen die wel een nationale toewijzing hebben. 
 
In de 90-er jaren heeft een CEPT consultatieproces dit probleem al eens naar voren gebracht. Die vonden toen 
dat bakens op geschikte geografische locaties geplaatst konden worden, die zo gekozen zouden moeten worden 
dat storing aan andere radiodiensten minimaal zou zijn. Het V6 DSI rapport van 13 juli 2016 vroeg zich af of de 

ISM band gelegen rond 40.68 MHz geschikt zou zijn. Men bedacht toen ook dat een secundaire toewijzing voor 
amateurs wel op zijn plaats zou zijn. 
 
IARU heeft nationale verenigingen aangemoedigd om multi-band baken clusters op te zetten die het lage VHF 
gebied tussen 30 MHz en ongeveer 70 MHz zouden moeten dekken. Baken clusters zouden dan voor zover 
mogelijk signalen moeten uitzenden op ongeveer 40 MHz en rond 60 MHz als aanvulling op de bakens die er al 
zijn op 30 MHz, 50 MHz en 70 MHz en amateurs worden aangemoedigd om automatische monitorstations op te 

zetten om zo de meetresultaten ter beschikking te stellen van de wetenschap. Er wordt dan ook een standaard 
zendprotocol voorgesteld om de ontvangst van meerdere clusters mogelijk te maken. 
 
In de afgelopen jaren hebben Denemarken en Engeland zulke bakens toegestaan rond 40 MHz, zoals 

respectievelijk op 40.071 en 40.050 MHz. Slovenië heeft de band 40.66-40.70 MHz aan de radioamateurs ter 
beschikking gesteld, en Zuid-Afrika deed hetzelfde met de band 40.675-40.685 MHz. 

Op basis van de commentaren die de IRTS ontvangen heeft, is er een aangepast bandplan opgesteld voor de 
frequentieband 40 – 44 MHz, een nieuwe 8 meterband. Op dit moment is er voor het gebruik van de 30 – 40 
MHz en 44 – 49 MHz band nog niets gepland. IRTS denkt dat het stuk 40 - 42 MHz hoogstwaarschijnlijk het 
meest voor de hand ligt om met transverters omgezet te worden naar een middenfrequent van 28 – 30 MHz. 
 
54 – 69.9 MHz (5 meter band) 
Op eenzelfde manier als waarop men de 40 MHz indeling aangepakt heeft, wordt een toewijzing in de buurt van 

60 MHz als voordeel beschouwd voor wetenschappelijk onderzoek. Engeland heeft al een amateur 
propagatiebaken op 60.050 MHz. In 1949 was de 5 meter amateurband historisch van 58.5 – 60 MHz en eerder 
zelfs 56 - 60 MHz. Dezelfde band uitgebreid naar 69.9 MHz lijkt daarom geschikt voor amateur propagatie 
studies en experimenten op secundaire basis. Net als bij 40 MHz ligt het omzetten van 58 - 60 MHz naar 28 - 
30MHz het meest voor de hand. 
 
De 5 meterband zal tevens digitale televisie faciliteren naast alle andere modes en verbindt de 4 meter en 6 

meter toewijzingen, hoewel we de uitkomst van de 2019 ITU World Radiocommunication Conference af moeten 

wachten om te zien of de radio amateurs in Regio 1 algemene toegang tot het segment 52 – 54 MHz zullen 
krijgen. Gebaseerd op de ontvangen commentaren heeft de IRTS een concept Band Plan voor de 
frequentieband 54 – 69.9 MHz opgesteld, een nieuwe 8 meter band. 
 
IARU Bandplannen 

Het VHF en microgolf committee van IARU Regio 1 onderhoudt de officiële IARU Region 1 bandplannen voor de 
50 MHz, 70MHz, 145 MHz, 435 MHz en de microgolf banden. De VHF Managers wordt verzocht om maximale 
publiciteit te realiseren voor de aangenomen bandplannen. Vanwege de vele nieuwkomers wordt geadviseerd 
het publiceren regelmatig te herhalen. IARU verenigingen, en in het bijzonder hun VHF Managers of VHF 
committees wordt ten sterktste geadviseerd om de aangenomen bandplannen onder de aandacht te brengen 
van alle VHF/UHF/Microgolf amateurs in hun land. 
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Met betrekking tot de gebruikskolom in de bandplannen, dienen amateurs kennis te nemen van deze 
overeenkomsten die zijn opgesteld voor gebruiksgemak, maar er kan geen recht op gereserveerde frequenties 

worden afgeleid uit een vermelding in de kolom "Gebruik" of uit verwijzingen. Gebruikers moeten zich ervan 
bewust zijn dat deze bandplannen generiek zijn voor alle lidstaten van IARU-R1. Ze kunnen om praktische 
redenen of vanwege wetgeving in sommige lidstaten gedetailleerder zijn. Daarom adviseert IARU amateur-
licentiehouders om hun nationale bandplannen te bestuderen en te implementeren, waar deze afwijken van de 

IARU-plannen. De bandplan-voorstellen voor 5m en 8m vind je HIER . Bron: website PI4RAZ 
 
Ontwikkelingen in de Ether 
In deze nieuwe editie van de nieuwsbrief van het Agentschap Telecom meer over goed opdrachtgeverschap, het 
delen van frequenties en doet uw draadloze microfoon het nog in 2020?  
Dit en meer in de nieuwste editie van het magazine Ontwikkelingen in de Ether van Agentschap Telecom. 
Lees verder... 
 

Opdrachtgevers onder het vergrootglas 
In de graafsector begint goed opdrachtgeverschap bij de initiatiefnemer. 
Lees verder... 
 
Frequenties delen op Mediapark 

Het gebruik van draadloze verbindingen in de mediasector neemt snel toe. 
Lees verder... 

 
Doet uw microfoon het in 2020 nog? 
Maakt u, uw school of bijvoorbeeld vereniging gebruik van een draadloze microfoon? Kijk dan of uw apparatuur 
het in 2020 nog doet. 
Lees verder... 
 
Schepen verdwenen van de elektronische kaart 

Hoe ledverlichting AIS-verkeer in de Waalhaven verstoorde. 
Lees verder... 
 
Veelgestelde vragen 
Hier heb je altijd al een antwoord op willen hebben! 
Lees verder… 
 
 

 
De eerste DMR repeater in de twee meterband  
PI1GRB  DMR repeater (BrandMeister) 

 Lokatie: Groesbeek gem. Berg en Dal (JO21WS) 
 Frequentie: 145.7125 MHz. CC2  -0,6 MHz. 
 Repeater: Motorola XPR8400 
 Hoogte: 35 Meter AGL (+ 82 Meter NAP)   

(Tijdelijk: 18 Meter AGL (+ 38 Meter NAP) 
 Power: 10 dBW E.R.P. 
 Antenne: Daimond X50N 
 Onair since: 2018-05-17 
 Sysop: PE2GER Gery 
 Brandmeister.network Lastheard PI1GRB 

 PI1GRB: Received GPS positions 
 
De repeater staat op dit moment op een laag opstelpunt omdat de 
mast waar de antennes in stonden voor dat de vergunning was 
aangevraagd op een hoogte stonden van +/- 35 Meter AGL  

(78 Meter NAP). 
De mast is helaas met de storm van afgelopen januari 

gesneuveld. 
Het is de bedoeling dat de mast die van de lokale Omroep Berg en 
Dal (Groesbeek) is wordt herbouwd.  
De aanvraag voor een nieuwe mast is op dit moment in 
behandeling bij de gemeente. Tot die tijd zal PI1GRB nog van een 
lage opstelling gebruik moeten maken. 
Hiernaast een foto van de gesneuvelde mast. 

Bron: Hamdigitaal.nl 
 

REPEATER NIEUWS 

 

https://www.pi4raz.nl/download/IrishBandplan.pdf
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5240&Itemid=43
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33353335330D33353333380D3235383438360D3238313439370D300D30333442353435420D310D0D300D3230373238380D372E372E302E31383939320D30
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33353335330D33353333380D3235383438360D3238313439370D300D30333442353435420D310D0D300D3230373238380D372E372E302E31383939320D31
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33353335330D33353333380D3235383438360D3238313439380D300D30333442353435420D310D0D300D3230373238380D372E372E302E31383939320D32
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33353335330D33353333380D3235383438360D3238313439390D300D30333442353435420D310D0D300D3230373238380D372E372E302E31383939320D33
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33353335330D33353333380D3235383438360D3238313530300D300D30333442353435420D310D0D300D3230373238380D372E372E302E31383939320D34
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33353335330D33353333380D3235383438360D3238313530310D300D30333442353435420D310D0D300D3230373238380D372E372E302E31383939320D35
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33353335330D33353333380D3235383438360D3238313530320D300D30333442353435420D310D0D300D3230373238380D372E372E302E31383939320D36
https://www.hamdigitaal.nl/brandmeister
https://www.qrz.com/db/PE2GER
https://brandmeister.network/?page=lh&ContextID=%5e204660$
https://aprs.fi/#!v=gated&call=a%2FPI1GRB&timerange=7200&tail=7200
https://www.hamdigitaal.nl/pi1grb-brandmeister/


 

pag. 11 
 

 
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 

 
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 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. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 

 

Dit is wat u krijgt voor uw geld, een 
degelijke aansluiting voor uw FT-8xx 

mailto:redactie@dares.nl
pd1wgl@jwiegel.com
mailto:redactie@dares.nl

