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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 
 

 
 
Op dit moment zijn ons geen EMCOMM 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) 
 

EMCOMM na aanleiding van overstromingen in Kerala, India 

Op de website van IARU R1 staat het volgende bericht van Greg Mossop GØDUB IARU Region 1 Emergency 
Communications Co-Ordinator. De vertaling is van Google translate.  
 

Overstromingen veroorzaakt door moessonregens en overstromende dammen hebben momenteel meer dan 
300 mensen gedood en meer dan 300.000 zijn geëvacueerd naar opvangkampen. 
Jayu VU2JAU meldt dat Radio Amateurs in de Indiase deelstaat Kerala actief reageren op deze ramp.  

 
Ze gebruiken HF en VHF voor zowel lokale als wide area communicatie tussen de senior districtbeheerders en 
veel van hun lokale kantoren. De stations werken 24 uur per dag op 7110kHz en 145.500MHz, evenals op een 
lokale 2m-repeater in Idukki. De stations zijn betrokken bij het doorgeven van berichten die de administratie 
bijstaan bij het uitvoeren van de evacuatie, zoals het organiseren van voedsel, water, medicijnen enz. 
 

De paraatheid en mogelijkheden van de amateurradio is eerder aan de rampenbestrijdingsautoriteiten en lokale 
besturen van de staat getoond en wordt nu goed benut. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 september 2018 JAARGANG 2 NR.17 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

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
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
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Veel radioamateurs in het gebied (te veel roepnamen om hier te vermelden) zijn al actief en nog veel meer 

staan klaar om te helpen. Stations buiten India worden gevraagd om te helpen door QRM op 7110kHz. te 
vermijden en dus deze frequenties niet te gebruiken. Bron: website IARU R1  

 
EMCOMM ook via satelliet na aardbevingen in Lombok                                        ingezonden door Raphael PDØRAF 

Noodverkeer via satelliet na aardbevingen in Lombok. Zendamateurs in Indonesië hebben de hamradio satelliet 

LAPAN-ORARI (IO-86) gebruikt voor noodverkeer na de aardbevingen in Lombok. Daarnaast wordt op HF 7,110 
MHz gebruikt.  
 
Slachtoffers 
Het aantal doden bedraagt nu 400. Vervolgens heeft een tweede krachtige aardbeving in het gebied op 5 
augustus minstens 98 mensen het leven gekost. Hierbij zijn meer dan 200 anderen zijn ernstig gewond geraakt 
 

Elektriciteitsvoorziening 
Vanwege de aarbevingen is de elektriciteitsvoorziening in het gebied ernstig verstoord. Kardi Wibisono YB9KA 
en Untung “Adi” Riadi YB9GV van de regio West Nusa Tenggara Region van ORARI geven leiding aan het 
opzetten van het noodverkeer net. ORARI is een Indonesische nationale organisatie voor amateurradio, Het 
noodverkeer wordt mede daarom opgezet voor die gebieden die geen dekking meer hebben met mobiele 
telefonie. De hulp omvat het vervangen van accu’s van repeaters die door de stroomstoring zijn uitgeschakeld. 

 

Repeaters 
In het rampgebied zelf zijn vier repeaters 
actief. De ORARI heeft amateurs in de regio 
Bali opgeroepen te helpen met het operationeel 
houden van de repeaters. Eveneens hebben zij 
een verzoek ingediend voor logistieke 

ondersteuning en voor vrijwilligers. Naast het 
toewijzen van de nationale frequentie 7,110 
MHz voor noodverkeer, zijn er ook VHF-
frequenties vastgesteld. De LAPAN-ORARI (IO-
86) satelliet is geactiveerd om te helpen bij de 
communicatie. De frequenties op VHF zijn 
145.500MHz simplex en 147.000MHz duplex. 

 
Noodverkeer via satelliet IO-86 
De IO-86 satelliet werd in 2015 gelanceerd, er 

is een FM-transponder evenals een APRS digipeater aan boord, wat hem erg geschikt maakt voor noodverkeer.  
De regio midden-Java van de Indonesische Search And Rescue Council heeft een groep hulpverleners en 

voertuigen gestuurd. Operationeel en technisch directeur YB2QC geeft leiding aan deze missie.  

Hij werkt samen met National Rescue Operation in Lombok.  
Daarnaast verzorgt ORARI Jakarta de levering van logistieke assistentie aan het zwaar getroffen Lombok. 
 
Overigens is de president van Indonesië H. Joko “Jokowi” Widodo zelf zendamateur met callsign YD2JKW. 
 
Met dank aan Southgate Amateur Radio News via IARU Region 1, Dani, YB2TJV en AMSAT News Service.  
Bron: website VERON 

 

EMCOMM in Venezuela op 7088 kHz  
Aardbeving in Venezuela 
Een sterke aardbeving in Venezuela heeft 
dinsdag de noordoostelijke kust van Venezuela 
met een kracht van 7,3 getroffen. Met het 
epicentrum in de staat Sucre in het 
noordoosten van het land, op twintig kilometer 

van het stadje Yaguaraparo op een diepte van 

123 kilometer. 
 
Noodnet geactiveerd op 7088 kHz 
Karl Hleftschar, YV5YA, National Director van 
het National Emergency Network van Radio 

Club Venezolano, meldde dat als gevolg van de 
aardbeving het YV5RNE Network is geactiveerd op de frequentie 7088 kHz. De autoriteiten verzoeken om de 
deze frequentie vrij te houden van interferentie. Als gevolg van de aardbeving in Venezuela zijn verschillende 
gebouwen geëvacueerd. Hoewel het een zware aardbeving betreft is er over mogelijke slachtoffers nog geen 
nieuws te melden. Op sociale media te lezen dat de aardbeving tot in de hoofdstad Caracas te voelen was. 
 

https://www.iaru-r1.org/
https://www.veron.nl/nieuws/noodverkeer-via-satelliet-na-aardbevingen/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/aardbeving-venezuelajpg.jpg
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Tsunami-alarm als gevolg van aardbeving in Venezuela 

Het Amerikaanse tsunami-centrum heeft een tsunami-alarm uitgevaardigd. Als gevolg van de aardbeving 
kunnen vernietigende tsunami-golven ontstaan. Wel tot op 300 kilometer van het epicentrum. De golven 

kunnen de kust van Venezuela treffen. Maar ook de Caraïbische eilanden Grenada en Trinidad en Tobago. 
Jose Rafael Gomez, YV1GEC, die woont op Isla de Margarita in Venezuela meldde dat er momenteel geen 
elektriciteitsonderbreking is. 
Informatie from Cesar Pio Santos, HR2P https://www.iaru-r1.org/ 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ. Bron: website VERON 

 
 
 

PI9D net 
Op zondag 2 september 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. 

 
Landelijke oefening Enigma (Concept) 

De secretaris van DARES heeft hierover op de landelijke website de volgende informatie gepubliceerd. 

 
Wanneer 
De oefening vindt plaats op zaterdag 22 september van 10:00 tot 13:00 uur. 
 
Legenda 
De nummers tussen de haakjes betreft de regio die deelneemt en verzorgt (Relaisposten) 
 

Scenario 
In een aantal oostelijke regio's is door een cyberaanval de energielevering van Tennet weggevallen. Hierdoor 
ontstaat er in deze regio's dringend behoefte aan brandstof, medicijnen, voedsel, water, noodaggregaten enz. 
Het landelijke DARES Landelijk Crisis Centrum (DLCC) in Oegstgeest coördineert de aanvragen. Een aantal 
buurregio's verzorgt het berichtenverkeer van/naar het DLCC. 
Tevens is deze oefening bedoeld om te testen of en hoe een landelijke dekking mogelijk is. 
 

Deelnemende regio's 
01-02-03-07-08-09-10-15-17 en 25. Regio 15 (Haaglanden/Hollands midden) levert een SIGCO team. 

 
Gebruikte modus 
voice (VHF/UHF/HF) en radiomail (Winlink). gewerkt wordt volgens het DARES frequentieplan zoals op de 
landelijke website en in de nieuwsbrief Nr. 16 van 15 augustus gepubliceerd is. 

 
Deelnemende DRCC's 
Westerbork (03), Arnhem (07), Bunschoten (09), Schagen (10), Spijkenisse (17). 
 
Relaisposten 
Emmeloord (25), Zwolle (SIGCO team R15), Veluwe (07) 
 

Actueel 
De RC’s van de deelnemende regio’s ontvangen regelmatig de meest recente informatie. 
 
 
 

Nieuw RC team Limburg R23/24                                                                                    ingezonden door Jan PA7O 

Louis Urlings (PA1LOU) pakt samen met de plaatsvervangers Jeroen Degenkamp (PD4JD) en Jeroen Reijerkerk 
(PD5CW) het RC schap weer op. Deze (Plv.)RC’s  hebben aangegeven Limburg noord (R23) en Limburg zuid 
(R24) samen te gaan voegen.  
De daadwerkelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de drie heren willen ze later op basis 

van tijd en interesse maken.  
Het bestuur, maar ook de redactie van de nieuwsbrief wenst hen veel succes, en laat graag regelmatig wat van 
jullie horen zodat we dat in deze nieuwsbrief kunnen vermelden. 
 

Geslaagde BBQ regio M-NL                                                                                          ingezonden door Wim PA4WK 

Op zaterdag 18 augustus heeft DARES M-NL een BBQ gehouden, met vijftien aanwezigen was het een gezellige 
middag en voor sommige ook nog avond. Wil, de XYL van Kees PAØVDB had heerlijke salades en voor iedereen 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 

https://www.iaru-r1.org/
https://www.veron.nl/nieuws/aardbeving-in-venezuela/
mailto:pi9d@dares.nl
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afzonderlijk op een bordje lekkere porties vlees gemaakt, wat de aanwezigen zich goed lieten smaken. Getuige 

het feit dat er nog wat heerlijke gemarineerde speklapjes over waren, was er meer dan genoeg.  
Helaas moesten enkele deelnemers wegens ziekte verstek laten gaan, van harte beterschap gewenst, enkele 

anderen waren (nog) met vakantie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
In deze agenda zijn uitsluitend EMCOMM gerelateerde evenementen opgenomen 
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. 

 
Zaterdag 22 september 
Oefening Enigma. 
Op zaterdag 22 september zal een grote landelijke oefening genaamd Enigma plaatsvinden, voor meer 
informatie zie het artikel op pagina 1 
 
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. 
 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

DARES AGENDA 
 

Wil, de XYL van Kees PAØVDB was ’s morgens al druk 
bezig om de salades op te maken zodat alles lekker vers 
gegeten kon worden. 

De saté ziet er al prima uit, nu die hamburgers nog.  
Ook waren er nog worstjes en heerlijke gemarineerde 
speklapjes 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
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/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668


 

pag. 5 
 

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. Voor de meest recente aflevering van 30 mei op You-Tube 
klikt u hier. Om naar de home page te gaan 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. 
 

De VRZA maakte een tweetal videoreportage van het 50e DNAT in Bad Bentheim. 

De eerste gaat over de radiovlooienmarkt op zaterdag en kunt u hier bekijken. De tweede 
gaat over de uitreiking van de gouden antenne aan Johan Jongbloed PA3JEM en ziet u hier. 

 
 
 
RAZies 

Het september nummer met 24 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: 

 Directional Couplers  
 Opa Vonk: Mobielsets inbouwen  
 LoRa deel 2  

 HF sweeper 
 Afdelingsnieuws 

 
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 september nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 News and World Round-up 
 A look at Repeater Control Hardware and Software 
 VIT Character generator 
 TV Amateur 
 VMIX Matrix 16 Way Keypad Controller 
 One from the Vault 

 2018 Region 1 ATV Contest Results 
 Information 

 
IARU R1 Monitoring Team 
Iedere maand brengt het IARU Monitoring System een uitgebreid rapport uit over de 
voorgaande maand. En deze IARU-MS nieuwsbrief bevat daarmee een goed overzicht van 
storingen, indringers en ander oneigenlijk gebruik van onze amateurbanden. 

In deze uitgave o.a. aandacht voor: 

 EA6AMM now Monitoring System Coördinator  
 Kiwi-SDR (TDoA) bearing system – a great progress 
 Spanish fishery with voice scrambler “CRY 2001” 
 Moroccan fishery on 7 and 10 MHz 
 Sunflower (kustradar) on 5 MHz 
 Fishnet buoys on 28 MHz 

 
Miscellaneous news: 

 3500, 3535, 3540, 3560, 3585, 3590, 7000 kHz – USB – Spanish fishermen 
 5350.0 kHz – USB – Spanish fishery – splattering up to 5353.0 kHz 
 7120.0 kHz – Radio Hargeisa Somalia – defective in June – back in July 

   ONLINE BLADEN 
 

https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=2A8I56ykstI
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.youtube.com/watch?v=PDVz4qtVHho
https://www.youtube.com/watch?v=WjGCWqHLwoA
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201809.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://cq-datv.mobi/62.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
http://www.iarums-r1.org/
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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 7140 kHz – Radio Eritrea – no white noise QRM by Radio Ethiopia 

 28000.0 – USB – pirate meeting point (France, Spain, UK, North Africa) 
 

 
 
Op 13 oktober aanstaande wordt in samenwerking met ASTRON/CAMRAS de derde DKARS VHF-UHF-SHF Weak 
Signal day gehouden. Deze dag heeft als doel om alle gei  nteresseerde radio amateurs met interesse in weak 

signal communicatie bijeen te brengen om daarmee een stimulans te geven aan de activiteit op de banden. 
Naast diverse presentaties varie  rend van technische onderwerpen tot meer operationele presentaties is er ruim 

gelegenheid voor onderling QSO in een bijzonder stimulerende omgeving. 
 
“Ook dit jaar is het gelukt om een boeiend programma met presentaties samen te stellen. Naast presentaties 

door radiozendamateurs ben ik heel blij met een presentatie over het nieuwe frontend feed systeem Apertif wat 
gebruikt wordt in de radiotelescoop Westerbork.”, zo laat organisator Hans (PAØEHG) weten. Apertif gebruikt 
een focusbox met veel stralers naast en onder elkaar een zogenaamde phased array feed.  
Het uiteindelijke effect is dat de totale schotel antenne een veel groter gebied van het heelal kan onderzoeken 
terwijl door het slim combineren van de diverse bundels de resolutie hetzelfde blijft vergeleken met een enkele 
straler. 
 

De andere presentaties gaan over het zelfbouwen van Solid State Power amplifiers voor 23 cm en 3 cm en het 

gebruik daarvan in een EME station. De laatste presentatie gaat over het bouwen van een multiband Tropo en 
EME station. Tussendoor is er ruim gelegenheid om andere amateurs te ontmoeten en van gedachte te 
wisselen. 

Er is tijdens deze dag volop ruimte om ook wat 
zelfbouw spullen te laten zien, dus als u iets leuks 

heeft gebouwd dan wordt het meenemen daarvan 
zeker gewaardeerd. Laat zien wat u hebt gebouwd om 
anderen te stimuleren. 
Weak signal amateurs zijn die amateurs die het leuk 
vinden om actief te zijn op de VHF-UHF- SHF banden 
om te DXen, te contesten, EME verbindingen te maken, 
te werken via tropo scatter en/of vliegtuig scatter, aan 

zelfbouw doen op VHF-UHF-SHF en onderzoek doen 
aan propagatie waarbij gebruik gemaakt wordt van 
zwakke signalen. 
 
Deze dag richt zich op alle amateurs met interesse in 
alle weak signal modes zoals CW, SSB, WSJT, dus 

zeker niet alleen de groep die gebruik maakt van 

computer software om daarmee verbindingen te maken 
 

Het programma 
 10.30 uur: Zaal open. 
 11.00 uur: Opening van de dag. 
 11.30 uur: presentatie door Boudewijn Hut (Astron) over Apertif. 

 12.30 uur: Lunch pauze, beperkte rondleiding mogelijk bij de telescoop. 
 13.30 uur: Presentatie door Harke PA0HRK: EME SSPA’s voor 23 en 3 cm. 
 15.00 uur: Theepauze en onderling QSO. 
 15.30 uur: Presentatie door Conrad PA5Y: De bouw van een multiband Tropo en EME station. 
 17.00 uur: Sluiting van de weak signal dag. 

 
Aan het einde van de dag is er nog gelegenheid om gezamenlijk een diner bij de plaatselijke chinees te 

gebruiken (wel op eigen rekening). 
 
DKARS hoopt op een grote opkomst en naast een interessante dag ook een stimulans te geven aan de weak 

signal activiteit op VHF-UHF-SHF. Tijdens de dag is er koffie en thee beschikbaar en ook een verzorgde lunch. 
Deelnemers moeten daarvoor wel een kleine bijdrage betalen can circa 10 euro per persoon. Eventuele 
sponsors zijn hartelijk welkom voor een donatie. 
 

Aanmelden voor deelname is zoals gebruikelijk bij ASTRON nodig, belangstellenden kunnen zich uiterlijk tot 1 
oktober aanmelden. Dat kan door een mail te sturen aan pa0ehg@amsat.org, iedere aanmelding wordt binnen 
korte termijn bevestigd. Als u met de auto komt moet u ook in verband met betreden van het terrein van 
Astron ook het kenteken van uw auto doorgeven. Bron: Hamnieuws 
 
 
 

PROGRAMMA DKARS VHF-UHF-SHF WEAK SIGNAL DAY 

 

Een leuke en leerzame dag in een bijzondere en stimulerende omgeving 

https://www.hamnieuws.nl/programma-dkars-vhf-weak-signal-day/
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Recent zijn weer een paar landen die van hun overheid / toezigthouder toestemming gekregen hebben om de 

60 meterband als amateur band in gebruik te nemen. 
 
Op 1 augustus 2018 heeft CONATEL het gebruik van de 60 meter band voor radioamateurs in 
Paraguay vrijgegeven. Ze mogen in het frequentie spectrum van 5351,5 tot 5366,5 kHz 

uitkomen op secundaire basis. En met een vermogen van maximaal 25 Watt EIRP. Al vanaf de 
vrijgave van deze band is Pino ZP4KFX actief op 60 meter met FT-8. 
 
Het AT van Ecuador, ARCOTEL, heeft toestemming verleend aan de radioamateurs aldaar om 
5 MHz te gebruiken volgens de WRC-15 Secundaire toewijzing van 5351.5 – 5366.5 kHz met 
een maximum vermogen van 25W EIRP. 
 

En ook Bosnië & Herzegovina heeft van hun AT, RAK, toestemming voor werken op 5 MHz 
conform de nieuwe WRC-15 Secundaire toewijzing op 5351.5 – 5366.5 kHz met een 
maximum vermogen van 15W EIRP. 
 
 
Ook voor de Finse amateurs staat er weer heel wat te gebeuren 

60 meterband 

De Finnen raken hun huidige 5250-5450 kHz kwijt, de Finnen hadden 200kHz aaneengesloten 
Opmerking: Radioamateursverkeer op frequenties: 5278.600 kHz, 5288.600 kHz, 5298.600 
kHz, 5330.600 kHz, 5346.600 kHz, 5366.600 kHz, 5371.600 kHz en 5398.600 kHz blijven 

toegestaan (de oude acht "kanalen"). Maximale bandbreedte ± 3 kHz.  
Deze aanpassing is het gevolg van de toewijzing op de World Radio Conference WRC-2015 waarbij ook de Finse 
amateurs op 60 meter het segment van 5351,5-5366,5 conform de WRC-15 kHz mogen gebruiken.  

 
160 meterband 
Er komt voor de radioamateurs een secundaire toewijzing voor de frequentiebanden 1855-1861 kHz en 1906 
tot 1912 kHz, aangezien het primaire gebruik door de scheepvaart is beëindigd.  Dit betekent gaten in de 160 
meterband in Finland voor amateurverkeer.  De voorwaarden voor de nieuwe segmenten zijn dezelfde als die 
welke momenteel voor de rest van de band gelden.  
 

13cm band 
Amateurtoewijzing van de 1240-1300MHz-band is toegevoegd om te vermelden dat het plan in voorbereiding is  
 
10cm band 

Maar de gevens over het segment van 3400-3408 MHz zijn per 31 december 2018 verwijderd.  Dit betekent 
dus het einde van het gebruik van de 10cm band voor radioamateurverkeer.  
 

 
 

Populaire mods.dk website gehackt  
Webmaster Erik Hansen OZ2AEP van mods.dk heeft vrijdag jl. alle gebruikers gemeld dat 
2,5 jaar geleden zijn website is gehackt.  
Bij deze hack is de database met alle gebruikers informatie buitgemaakt. 

 
Hack website mods.dk 
Erik meldt dat 2,5 jaar geleden hackers succesvol een script hebben uitgevoerd op de website. Hiermee hebben 
zij een kopie van de database kunnen bemachtigen. De database bevat alle e-mail adressen van gebruikers en 
de bijbehorende versleutelde wachtwoorden. Een hacker zou hiermee wachtwoorden kunnen gaan genereren. 
Na encryptie zou het wachtwoord gelijk moeten zijn aan het opgeslagen wachtwoord in de database. Bank 
rekeningnummers zijn niet opgeslagen in de database, alleen de PayPal transactie meldingen. 

 

Wachtwoord veranderen! 
Na de ontdekking van de hack is het lek gedicht. Nu kunnen alleen nog bestanden van het type JPG, PDF en 
TXT worden geüpload. Hiermee wordt het injecteren van kwaadwillende code voorkomen. Verder heeft Erik  
e-mails van gebruikers ontvangen die zijn benaderd om geld over te maken. Hiermee zou worden voorkomen 
dat gegevens op het internet worden verspreid. Op dit soort berichten niet ingaan is het advies van Erik. 
Het is belangrijk om het wachtwoord van het gebruikers account bij mods.dk zo snel mogelijk te wijzigen. 

Indien het wachtwoord ook elders is gebruikt, daar ook wijzigen. 
Ondanks de veroorzaakte problemen hoopt Erik dat velen zijn site willen blijven ondersteunen gezien zijn 
beperkte middelen. Voor Erik is de website is een hobby project, zoals amateur radio. 
De website mods.dk is bekend van de beschrijvingen van modificaties en reparaties van ham radio apparatuur 
en van (service-) manuals. Bron: website VERON  

NIEUWE LANDEN OP 60 METERBAND 

MODS.DK GEHACKT 

https://www.conatel.gov.py/
https://www.veron.nl/nieuws/3e-test-ft8-dxpedition-mode/
https://www.mods.dk/
website%20VERON
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiArfWT_-LcAhUQJ1AKHX17CSAQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-vlag-van-paraguay-image50937021&psig=AOvVaw38Qo7170VSx2fuToVG-zBz&ust=1534007897106280
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We konden er in het verslag van deze maand van het IARU R1 Monitoring Team, eerder in deze nieuwsbrief al 

kennis mee maken, hele mooie plaatjes van de locatie van intruders op onze amateurbanden. Hoe komen we 

daaraan, op de website van de VERON vonden we van Ruud PG1R een heel mooi artikel hier over. 
 

Sinds kort is er op het internet een netwerk actief dat 
toegang geeft tot talrijke KiwiSDR ontvangers. En deze 
KiwiSDR’s zijn verspreid over grote delen van de wereld. Je 
vind ze gemakkelijk via het adres https://sdr.hu/. 
 

Het is niet mijn bedoeling nu uitgebreid in te gaan op de 
details van de KiwiSDR of dit netwerk. Maar wel op een 
toepassing die kan helpen bij het lokaliseren van intruders 
in onze amateurbanden. 
De welbekende manier om de bron van een radiosignaal te 
lokaliseren is het doen van een kruispeiling. Hiervoor 
gebruiken we op verschillende plekken opgestelde 

richtantennes. En een andere manier is het gebruik maken 
van de verschillen in aankomsttijd van een radiosignaal op 

verschillende locaties. Dit wordt wel de TDoA-methode 
genoemd. Hierbij staat TDoA voor “Time Difference of 
Arrival”. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de tijdregistratie 

op de ontvangstposities volkomen gelijkloopt.  

De te gebruiken KiwiSDR ontvangers zijn dan ook uitgerust met een GPS-module voor de exacte tijdmeting. 
 
Radiobronnen lokaliseren 
Sinds enkele weken is het KiwiSDR netwerk uitgerust met een applicatie om de positie van een radiobron te 
lokaliseren. Wil je dat eens uitproberen? Dan ga je naar voornoemde website. En klik daar een willekeurig SDR-
station aan. Vervolgens zoek je daar een te ontvangen signaal. Rechts in beeld verschijnt een bedieningspaneel 
voor de ontvanger. In dat paneel klik je eerst op “IQ”. En vervolgens kies je in het venster extensions “TDoA”. 

Dan verschijnt links in beeld het invoervenster voor de TDoA-berekening. 

 
Door op de kaart bovenaan op een SDR-station (rood ballonnetje) te klikken, verschijnt dat station in het 
invoervenster. Zo zie je ook meteen of het gewenste SDR-station in ontvangst staat. Dat herhaal je tot je 
tenminste drie in werking zijnde stations hebt gekozen. Je besluit dan met “submit”. En de applicatie gaat aan 

de slag met de berekeningen. Dit kan best een minuut of zo duren, maar dan heb je ook wat. Een positie 
gemarkeerd op de kaart met daaromheen een ellipsvormige aanduiding van de onzekerheid. 
 
Spreiding van ontvangststations 
Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de te kiezen ontvangststations zoveel mogelijk spreidt rondom de te 
lokaliseren signaalbron. Daarvoor heb je vaak al een vermoeden. Zo niet dan blijkt uit de eerste berekening wel 
dat je er een beetje naast zit met je eerste keuze. Dan is de onzekerheids-ellips erg langgerekt en omvangrijk. 

                         KIWISDR ALS HULP BIJ LOCALISEREN INTRUDERS                 door Ruud PG1R 

KiwiSDR weergave van 21135kHz. OTHR (over de horizon radar) 

KiwiSDR weergave van F1B op 14116 kHz 

 

https://sdr.hu/
http://kiwisdr.com/
http://kiwisdr.com/
https://sdr.hu/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/21135kHz_201808032152_OTHR.jpg
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En in dat geval doe je het gewoon even over. Maar dan met een betere keuze van de te gebruiken KiwiSDR 

stations. Het werkt eigenlijk allemaal erg intuïtief. Proefondervindelijk blijkt het allemaal prima te werken tot 
een afstand tussen radiobron en ontvanger van circa 2500 km. 

 
Voorbeelden van peilingen met de KiwiSDR 
Tot slot een tweetal voorbeelden. Het eerste betrof een signaal van een Over-The-Horizon-radar in de 15 meter 
band. In die band hoor je regelmatig een OTHR op Cyprus met een pulsherhalingsfrequentie (prf) van 50 Hz. 

Echter, dit keer was de prf 25 Hz. Maar vermoedelijk toch wel vanaf Cyprus. Voor de TDoA-berekening koos ik 
SDR-ontvangers in Qatar, Oekraïne en Frankrijk. Het resultaat na iets meer dan een minuut kreeg op de kaart.  
Dat was inderdaad Cyprus!Het tweede voorbeeld heeft te maken met een station dat vrijwel de klok rond een 
RTTY-signaal op 14116 kHz neerzet. Dit station zit daar met korte onderbrekingen al maandenlang. En uit 
andere bronnen is bekend dat het een Russisch militair station is. Toch maar een even checken. En inderdaad, 
de TDoA-methode geeft aan dat het station nabij Moskou gevestigd is. 
 

Conclusie 
Het moge duidelijk zijn dat we hiermee een belangrijk nieuw hulpmiddel hebben bij het lokaliseren van 
intruders in onze amateurbanden. Met name de banden met expliciet amateurgebruik. En daar gaan we dan 
ook flink gebruik van maken! 
Ruud Ivens/PG1R, VERON Coördinator IARU-MS Bron: website VERON 
 

 
 

De spectaculaire redding van 13 personen uit een Thaise grot staat nog vers in ieders geheugen. Op zondag 8 
juli 2018 begon de haast onmogelijke operatie. En op dinsdag de 10e was iedereen weer veilig uit de grot.  
Maar helaas wel met één overleden duiker te betreuren. Dit na ruim twee weken zenuwslopende spanning. We 
hebben allemaal de gebeurtenissen op de voet kunnen volgen,  echter, de communicatie met de mensen in de 

grot is wat onderbelicht gebleven. Daarvoor werd tijdig de “British Cave Rescue Council” (BCRC) om 
specialistische hulp gevraagd. Immers, mobieltjes en porto’s zijn nutteloos onder de grond. Rick Stanton, John 
Volanthen en Rob Harper gaven gehoor aan deze oproep. En ze maakten daarbij intensief gebruik van het 
“HeyPhone” systeem. 
 
De HeyPhone is een pakweg 17 jaar oud ontwerp van John Hey, G3TDZ. Helaas is G3TDZ nu Silent Key. Dus hij 
heeft niet mogen meemaken hoe ongelofelijk belangrijk zijn vinding was tijdens deze redding.  

Maar het was niet de eerste keer dat de HayPhone is ingezet bij reddingen in 
grotten. Dus hij heeft de impact van zijn vinding gelukkig nog wel mogen 
meemaken. 
 

Het principe van een HeyPhone is echt radioamateur vernuft. Deze radio 
gebruikt USB (Upper Side Band) op een frequentie van 87 kHz. En door die lage 
frequentie kunnen de radiogolven diep de grond indringen. Daarvoor kan een 

inductie loop antenne’s worden ingezet, maar het is meer gebruikelijk om elektrodes 
de grond in te steken, om zo de RF-energie direct in de grond te injecteren. 
 
Meer weten over de HeyPhone ? 
Na dit alles gelezen te hebben is de kans groot dat je meer wilt weten. Duik dan 
eerst in dit zeer gedetailleerde artikel uit het blad “Descent” van eind 2001. En kijk 

rond op de HayPhone Cave Rescue Communication System website. Daar geeft de 
“British Cave Research Association” (BCRA) volledige openheid van zaken.  
En die overcomplete site bevat de handleidingen en schema’s van het ontwerp. Zelfs 
de printplaat layout en onderdelenlijsten zijn beschikbaar. Kortom, een goed 
startpunt voor iedere radioamateur die eens met een HayPhone wil experimenteren. 
Bron: website VERON 

 
 
 

Maandagmiddag 20 augustus tussen 15:00 en 16:00 uur was Johan Jongbloed 
(PA3JEM) te gast bij Omroep Flevoland, dit naar aanleiding van het feit dat hij 25 
augustus op de DNAT in Bad-Bentheim de gouden antenne in ontvangst mocht 

nemen. Deze prijs werd aan Johan toegekend om zijn betrokkenheid bij de 
radioverbindingen met het door een tweetal aardbevingen getroffen Nepal in april 

2015 en zal hem overhandigd worden door Dr. Volker Pannen de burgermeester van Bad-Bentheim.  
Er werd tijdens deze live-uitzending van Omroep Flevoland ruim tijd voor het onderwerp uitgetrokken. Zo wilde 
men echt alles horen over de uitreiking van de Gouden Antenne, en over de rol van het Duits Nederlands 
Amateur Treffen (DNAT) in dit verhaal.  

HEY-PHONE GEBRUIKT TIJDENS REDDING IN THAISE GROT 

 

De HeyPhone is een uitvinding van 
radioamateur John Hey, G3TDZ 

                      INTERVIEW MET JOHAN JONGBLOED PA3JEM                                    door Wim PA4WK 

 

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/traffic-bureau-leden/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/
https://www.veron.nl/nieuws/kiwisdr-hulp-lokaliseren-intruders/
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fbcra.org.uk%2Fcreg%2Fheyphone%2Fpdf%2Fdescent-octnov-2001.pdf
http://bcra.org.uk/creg/heyphone/
https://www.veron.nl/nieuws/redding-thaise-grot-met-heyphone/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/HayPhone.jpg
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Maar ook wat er nu precies allemaal door radioamateurs direct na de aardbeving in Nepal is gedaan. Van dit 

interview is een You-Tube filmpje gemaakt wat u hier kunt zien. 
Ook in dit interview komt duidelijk naar voren hoe belangrijk het is dat noodfrequenties vrij gehouden worden 

voor EMCOMM verkeer, stations in de rampgebieden werken vaak met lage vermogens en provisorische 
antennes, wat er voor kan zorgen dat u noodverkeer stoort zonder dat u dat zelf in de gaten hebt. 
 
Promotie voor de radio hobby 

Naast de aandacht voor de uitreiking van de gouden antenne is dit een 
unieke kans om de (Nederlandstalige) wereld kennis te laten maken met 
onze bijzondere radio hobby. Ook is dit een prachtige gelegenheid om 
buitenstaanders duidelijk te maken dat onze hobby niet alleen maar leuk 
en leerzaam is, maar dat amateurradio ook letterlijk van levensbelang kan 
zijn in noodsituaties. De aardbeving in Nepal is daar een goed voorbeeld 
van, maar helaas niet het enige, ook bij de redding van het voetbalteam uit 

de grotten in Thailand vorige maand was een amateur betrokken. (Voor 
meer informatie hier over zie het artikel op pagina 7) 
Meer voorbeelden zijn de recente inzet tijdens de aardbevingen in Lombok-Indonesië de 
inzet tijdens de recente overstromingen in Kerala, India en de aardbeving in Venezuela. 
Radioamateurs zijn goed in noodcommunicatie vanwege hun talent om te improviseren en 
hun brede kennis van apparatuur, antennes en propagatie. 

Helaas zijn daar de laatste tijd weer genoeg voorbeelden van te vinden.  

 
Kan DARES hier ook een rol in spelen? 
Jazeker, en dat doen we ook, DARES kan niet alleen ingezet worden in ons eigen land, ook bij rampen in het 
buitenland zijn er via de IARU contacten met de getroffen gebieden en DARES in Nederland. Dus DARES krijgt 
vanuit de getroffen gebieden via de IARU de meest actuele informatie te horen en of en zo ja op welke wijze zij 
een bijdrage kunnen leveren. Op deze manier heb je een bepaalde zekerheid, dat mocht het nodig zijn dat 

DARES op welke wijze dan ook ingezet wordt, dit op een gecoördineerde manier gebeurd. Ook bij de ramp in 
Nepal luisterde DARES actief de frequenties uit en had voortdurend contact met de IARU. 
 
“Daar heb je die hobbyisten weer…”  
Na zijn interview bij Omroep Flevoland werd Johan Jonbloed PA3JEM ook door NPO Radio 1 nog even gestrikt 
voor een interview. Dit interview is terug te luisteren bij de “Podcast De Dag“. Zo zie je maar weer wat 
 “die hobbyisten” toch allemaal voor elkaar weten te krijgen… 

 
De NPO Radio 1 Redactie schrijft:…“Daar heb je die hobbyisten weer…”  
Zendamateur Johan Jongbloed is een hulpverlener waar maar weinig 
waardering voor is, vindt hij. PA3JEM, zoals zijn online pseudoniem 

luidt, zorgt er na een natuurramp voor dat er radiocontact met de 
buitenwereld op gang komt. 
 

Zoals na de aardbeving in Nepal in 2015, waarbij hij samen met collega 
4X6TT uit Israël een zwak signaal van een lokale zendamateur oppikte, 
het signaal versterkte en de frequentie vrijhield. 
Voor die daad ontving Jongbloed 25 augustus de Gouden Antenne, een 
onderscheiding voor sociaal betrokken hulpverlening. In De Dag vertelt 
hij over zijn nuttige hobby “Na de aardbeving in Afghanistan kreeg ik 

een belletje van Defensie. Doe maar niet, zeiden ze, want dat is 
Talibangebied.” Bron: Bewerking van een artikel op de VERON website 
 
 
 
De Amerikaanse amateurvereniging ARRL heeft een rapport ontvangen van de Kustwacht aldaar waarin 
gewaarschuwd wordt voor de gevaren van LED verlichting die stoort op scheepsradio's en de AIS ontvangst. 

 

De Amerikaanse kustwacht zegt dat het rapporten ontvangt van bemanningen, scheepseigenaren, inspecteurs 
en andere zeelieden over slechte ontvangst op de VHF marifoons, digital selective calling (DSC), en de 
automatische identificatie systemen (AIS) als deze in de buurt van LED verlichting komen.  
Dat betreft zowel binnen- als buitenverlichting, navigatielichten, zoeklichten en spots die je op schepen van alle 
afmetingen wel tegenkomt. “Radiostoring veroorzaakt door deze LED verlichting veroorzaakte een potentieel 
veiligheidsrisico,” aldus de kustwacht op 15 augustus in een waarschuwing aan zeevarenden. “Bijvoorbeeld: het 

maritieme reddingscoördinatiecentrum in een bepaalde haven was niet in staat om via VHF radio een 
verbinding te maken met een schip inzake een separatie-incident. Dat schip had ook nog eens last van heel 
slechte AIS ontvangst. Andere schepen in andere havens hadden last van verminderde ontvangst van hun VHF 
ontvangers, inclusief AIS, veroorzaakt door hun LED navigatielichten. LED verlichting die in de buurt van VHF 
antennes geïnstalleerd wordt hebben ook al bewezen de ontvangst te verstoren.”  

De gouden antenne valt 
dit jaar ten deel aan 
Johan Jongbloed PA3JEM 

Johan PA3JEM 

Chiem Balduk (NOS) en Johan Jongbloed (PA3JEM) 

 

KUSTWACHT WAARSCHUUWD VOOR LED STORING 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NI2OLaa1H58
https://www.veron.nl/nieuws/noodcommunicatienet-nepal-door-zendamateurs/
https://www.veron.nl/nieuws/redding-thaise-grot-met-heyphone/
https://www.veron.nl/nieuws/lombok-aardbeving-noodfrequentie/
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1801-amateur-radio-responds-to-flooding-in-kerala-india
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1803-venezuela-earthquake-activation
https://soundcloud.com/nporadio1/podcast-de-dag-143-hoe-johan-levens-redt-met-radioverbindingen
https://soundcloud.com/nporadio1/podcast-de-dag-143-hoe-johan-levens-redt-met-radioverbindingen
https://www.veron.nl/nieuws/daar-heb-je-die-hobbyisten-weer/
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De ARRL heeft een reeks aan mogelijke 

storingen vastgesteld, veroorzaakt door 
consumentenverlichting. 

“Hoewel sommigen relatief stil zijn, veroorzaken 
andere lampen — zelfs degenen die aan de 
vereiste FCC stralingslimieten voldoen — 
mogelijk gevaarlijke storingen,” aldus 

Electromagnetic Compatibility Engineer van de 
ARRL, Mike Gruber, W1MG. 
“Mijn advies is om LED lampen te testen voor je 
ze koopt, zeker als er een mogelijkheid is dat je 
ze gebruikt terwijl je vaart. Heb je eenmaal 
vastgesteld dat een bepaalde LED lamp stil is, 
koop er dan van dat zelfde merk en type zoveel 

als je nodig hebt in diezelfde winkel.” 
De afgelopen jaren heeft de ARRL al diverse 
rapporten naar het FCC (Amerikaanse AT) 
gestuurd over LED en andere verlichtings- 
systemen die niet voldoen aan de FCC eisen. In 
diverse gevallen overschreden deze lampen in 

ruime mate de limieten van de FCC, in één geval 

zelfs met 58 dB, wat een storing veroorzaakte 
gelijk aan 650.000 legale lampen.  
 

Niet alleen in Amerika heeft men last van deze problemen, ook in Nederland is het helaas een probleem wat 
alleen maar groter wordt. Zie ook dit verhaal op de site van het AT met verslag van verdwenen schepen (en 
niet door de Bermuda driehoek) 

Ook de VERON EMC commissie heeft metingen gedaan aan LED-lampen en kwam tot de conclusie dat sommige 
exemplaren storen tot ver in de luchtvaartband. Lees hier het complete artikel. Een nog uitgebreider artikel 
kunt u lezen in Electron van januari 2018 
 
  
 
Uitslag Zomerquiz Het C-examen uit 1980  

In Hamnieuws van een maand geleden publiceerde PA9JOO/P als zomerquiz het C-examen uit 1980. Deze 
nieuwsbrief heeft deze zomerquiz toen ook gepubliceerd en dus willen we u nu ook de uitslagen niet onthouden.  
Het C-examen van toen gaf toegang tot de banden boven de 30 MHz (PE1-calls) en indien men slaagde voor 
het CW-examen (PA3-calls) dan mochten zendamateurs ook uitzenden op de korte golf. Het was dus een Full 

examen, zonder CW dat destijds verplicht was. 
Inmiddels heeft PA9JOO/P de uitslagen ook toegezonden. Deze zijn hier te downloaden. Bron: HAMnieuws 
 

 

WiMo, de grootste aanbieder van amateurradiostroducten in Duitsland kondigt de 
overname aan van de Spaanse antenneproducent EAntenna. 
 
Nog niet zo lang geleden, in december 2017 nam WiMo de Italiaanse antenne bouwer 
Ultra-Beam over, nu ruim een half jaar later volgt dus de volgende overname, namelijk 

van de Spaanse antenne bouwer EAntennes 
 
EAntenna 
EAntenna' uit Brenes (Spanje). produceert Sinds 2010 een breed assortiment HF- en VHF / 
UHF-antennes, -masten en -accessoires. De antennes worden internationaal gebruikt door 
radioamateurs en commerciële radiodiensten voor wereldwijde spraak- en 
datacommunicatie en worden door 20 distributeurs wereldwijd aangeboden.  

EAntenna is onder de amateurs bekend geworden door de fabriekage van o.a. Cobweb, 
Moxon en LFA-antennes.   

 
Volkmar Junge, Managing Director van WiMo: "WiMo is al heel lang de grootste distributeur van EAntenna. 
Aangezien onze verkoop- en serviceteams het hele EAntenna-product assortiment kennen en we reeds onze 
eigen productielijnen hebben voor een breed scala aan antennes, zien we een grote meerwaarde van de 
fabriekage van de Spaanse producten in onze productie in Herxheim, Hierdoor zullen we onze klanten de 

premium ondersteuning kunnen bieden die ze gewend zijn bij producten uit het eigen assortiment van WiMo." 
 

UITSLAG ZOMER QUIZ 
 

WIMO NEEMT EANTENNA OVER 

Op zo’n kaart kun je mooi zien waar iedereen vaart… tot iemand de lamp aan doet 

https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2018/03/schepen-verdwenen-van-de-elektronische-kaart
https://www.veron.nl/nieuws/emc-commissie-onderzoekt-led-lamp/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/waar-moet-dat-heen.pdf
https://www.hamnieuws.nl/zomerquiz-het-c-examen-uit-1980/
https://www.hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2018/08/C-voorjaar-1990-m-antwoorden-2.pdf
https://www.hamnieuws.nl/uitslag-het-c-examen-uit-1980/
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De voormalige eigenaar van EAntenna, Rodrigo Herrera, EA7JX, verhuist met 

zijn gezin mee naar Herxheim. Zowel hij als zijn vrouw Angeles, die ook 
uitgebreide kennis heeft van de productportfolio van EAntenna, zullen na de 

overname voor WiMo gaan werken. Rodrigo Herrera: "We hebben nu de kans om 
de productportfolio van EAntenna te ontwikkelen en deze naar een geheel nieuw 
niveau te tillen met een zeer sterke partner. We zijn heel blij en enthousiast om 
voor WiMo in Duitsland te kunnen gaan werken." 

  
Volkmar Junge: "Het feit dat sleutelpersoneel van EAntenna voor ons blijft 
werken, zal ervoor zorgen dat de productie vlot verloopt en dat bestellingen van 
klanten op tijd kunnen worden afgeleverd. Op dit moment hebben we genoeg 
EAntenna-producten op voorraad en zorgen we dat de doorlooptijden minder dan 
drie weken zijn. Daarnaast kunnen we nu Spaanse, Portugese en Italiaanse 
ondersteuning bieden voor onze gehele productportfolio en we verwachten dat 

we onze aanwezigheid in deze landen zullen verbeteren." 
De productie zal in september verhuizen naar Herxheim. Bron: website WiMo 
vertaling: Google translate.  
 
 
 

Internet of Things: kansen, gevaren en toezicht 

“Het Internet of Things groeit razendsnel”, zegt Robert Lambregts, coördinerend adviseur van de afdeling 
Toezichtbeleid en Sancties bij Agentschap Telecom. Maar wat ís het Internet of Things (IoT)? Hoe beïnvloedt 
het de samenleving? En wat betekent IoT voor Agentschap Telecom? “De impact is moeilijk te voorspellen, 
maar zou gigantisch kunnen zijn.” Bron en het volledige artikel vind u hier. 

 
EMCOMM in Polen 

Ook Polen heeft een organisatie die zich 
bezig houd met nood communicatie door 
radioamateurs, over zich zelf zeggen ze: SP 
EmCom (SP Emergency Communications) is 

een specialistische groep van de Poolse kortegolfvereniging die zich bezighoudt met crisiscommunicatie 
uitgevoerd door amateur-radio-operators en actief deelneemt aan het sociale leven van het land door middel 
van onbaatzuchtige hulp aan burgers en ondersteuning van openbaar bestuur tijdens crisisevenementen, op het 

gebied van informatieoverdracht uit gebieden zonder universele telecommunicatie. 
Vanaf 30 april 2016 is SP EmCom een landelijke gespecialiseerde club PZK geworden.klik hier om naar de 
website te gaan. Google translate kan u helpen met de vertaling. 
 

 
 
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 

Te Koop alvorens op Internet te adverteren 
vééél te weinig gebruikt laatste half jaar en 
door mij nieuw aangeschaft bij HamShop. 
Hytera MD785GPS 
Hytera AR685 
Beide in goede staat met Hytera 
programmeerkabel, porto-laadstation, 

actieve GPS antenne, software en DMR 

updates. Enkel Call en DMR ID invoeren en 
zend-klaar. 
Samen of apart, voor marktconform bod. 
Reacties graag per email naar: 
maarten@1343.nl 
 

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

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

EAntenne maakt prachtige antennes 

                                       ENKELE INTERESSANTE LINKS            ingezonden door Gert PA1VW 
 

http://wimo.de/wimo_eantenna_acquisition_e.html
https://www.toezine.nl/artikel/273/internet-of-things-kansen-gevaren-en-toezicht/
https://emcom.pzk.org.pl/
mailto:redactie@dares.nl
maarten@1343.nl
mailto:redactie@dares.nl
https://emcom.pzk.org.pl/

