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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) 

 
ARRL Emergency Response Team van is op 12 september geactiveerd 
De ARRL Emergency Response Manager Mike Corey, KI1U, heeft aangekondigd wat het National Hurricane 
Center (NHC) "gevaarlijke orkaan Florence" noemt richting de zuidoostelijke Amerikaanse kust koerst, waar 

verwacht wordt dat het levensbedreigende stormvloed en regenval naar delen van de Carolinas en Mid-
Atlantische staten brengt. 
 

De ARRL stuurde op 11 september zeven nieuwe Ham Aid kits naar South Carolina via Georgië om te assisteren 
bij de voorbereidingen op noodsituaties voorafgaand aan de orkaan Florence.  
Deze kits zijn dezelfde als die ARRL-vrijwilligers een jaar geleden meenamen naar Puerto Rico om daar te 
helpen bij emcomm na de orkaan Maria. 
 
"South Carolina ARES is volledig geactiveerd," vertelde ARRL South Carolina Sectie Emergency Coordinator Billy 

Irwin, K9OH, aan de ARRL, eraan toevoegend dat hij regelmatig dingen heeft gecoördineerd met de State 
Emergency Management Division. "We hebben operators die diensten draaien van 12 uur bij de SC Emergency 
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Management Division en zullen op donderdag overgaan naar 24-uursdekking. Op verzoek van de Emergency 

Coördinator zijn op Berkeley County twee operators ingezet om te assisteren met opvangoperaties. "Irwin zei 
dat informatie over gebruikte frequenties in het handboek staat op de ARES-website van South Carolina. 

 
"We zijn letterlijk plannen aan het aanpassen om aan de behoeften van de missie te voldoen," voegde Irwin 
eraan toe. "Verschillende ARRL secties hebben hun hulp aangeboden." 
 

Het Hurricane Watch Net (HWN), nu op Alert Level 3, volgt drie systemen nauwlettend, orkaan Florence, 
Tropical Storm Isaac en Invest 95L, momenteel in de Golf van Mexico. Het net heeft zijn formele activering 
verplaatst naar donderdag 13 september om 1300 UTC, wanneer Florence aan de oostkust van de VS aan land 
komt. Het net wordt geactiveerd op zowel de 14,325 MHz- als ook op 7,268 MHz en blijft indien nodig 24 uur 
per dag actief. "De orkaan Florence baart ook veel zorg door zijn omvang en sterkte, maar meer nog door de 
potentiële overstromingen," zei assistent HWN-manager Stan Broadway, N8BHL. 
 

HWN-stations staan de hele dag en avond op woensdag 12 september op beide frequenties in verbinding met 
stations in de kuststaten. "We willen hun locaties, hun weer observatie instrumenten en andere relevante 
informatie registreren, zodat wanneer zij actief stormrapporten produceren we deze gegevens al in de database 
hebben", aldus Broadway. "Dit versnelt het rapportageproces op donderdag en vrijdag als de storm aan land 
komt." 
 

WX4NHC in het National Hurricane Center blijft tot en met vrijdag 14 september actief en werkt samen met het 

HWN, aangezien netstations trechterrapporten op de begane grond naar het centrum sturen. WX4NHC bewaakt 
de HWN en het VoIP Hurricane Net (VoIPWX) op EchoLink Conference WX-Talk, knoop 7203 of IRLP 9219. 
 
Om 1200 UTC, zei de NHC dat Florence ongeveer 530 mijl ten zuidoosten van Cape Fear, North Carolina lag, 
met een maximale aanhoudende wind van 130 MPH, en met een snelheid van 17 MPH naar het WNW trok. 
 

SHARES houden de wacht op de regio's Noordoost-regio (FEMA-regio's 1, 2 en 3) en Regio Zuidoost (FEMA 
Region 4) vanaf 13 september tot 2100 UTC en op de National Net-kanalen vanaf  14 september 1200 UTC . 
 
Het Salvation Army Team Emergency Network (SATERN) heeft plannen aangekondigd om te activeren voor 
orkaan Florence van 1700 tot 2100 UTC op donderdag 13 september op 14.265 MHz met een back-
upfrequentie van 14.312 MHz. Het net wordt op vrijdag en zaterdag opnieuw geactiveerd op ongeveer 1600 
UTC tot de propagatie het niet meer ondersteunt of de Net Manager het net voor de dag sluit. 

 
SATERN kan opschalen afhankelijk van meldingen van grote schade, met name aan de communicatie-
infrastructuur; voortdurende significante nood-, prioriteits- of gezondheids-welzijnsverkeer, evenals meldingen 
van een toenemende behoefte aan hulpcommunicatie. De belangrijkste missie van het net is het ontvangen en 

leveren van uitgaande gezondheids- en welzijnsberichten uit getroffen gebieden. Het Leger des Heils begint 
personeel en uitrusting te stallen in grote inzetgebieden in Noord-Carolina en Virginia. 
 

De ARRL Pacific-sectie bereidt zich voor op een inzet bij ondersteuning bij een reactie op de Tropische Storm 
Olivia. ARRL zette zeven Ham Aid HF-kits in voor Hawaii voor Hurricane Lane, en deze blijven in Hawaii 
gedurende de rest van het orkaanseizoen. Amateur-radio-operators op het eiland Guam zijn actief bij de 
ondersteunende reactie op Typhoon Mangkhut. 
 
AMSAT-NA heeft plannen aangekondigd om met behulp van Amsat Oscar-92 om de orkaan Florence in beeld te 

brengen. AMSAT Vice-President of Operations, Drew Glasbrenner, KO4MA, zei deze week dat er plannen zijn 
voor het gebruik van de camera op AO-92 om opnames te maken van Hurricane Florence tijdens de Noord-
Amerikaanse oostkust passage op donderdag 13 september en vrijdag 14 september. Amsat Oscar-92 zal 
tijdens deze passage niet in de UHF/VHF FM-spraaktransponder mode werken. Grondstations dienen stand-by 
te staan en gedurende deze periode geen gebruik te maken van AO-92. De hoge snelheid beeldgegevens 
worden verzonden op de downlinkfrequentie 145.880 MHz en kunnen worden vastgelegd, gedecodeerd en 
geüpload naar het Fox-1 datawarehouse met FoxTelem. Bron: website ARRL Vertaling: Google translate. 

 

 
 
 

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest  
Op zondag 7 oktober 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. 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

http://www.ares-sc.org/
http://www.hwn.org/
http://w4ehw.fiu.edu/
http://voipwx.net/
http://www.satern.org/
http://www.arrl.org/news/arrl-headquarters-emergency-response-team-to-activate-on-september-12
mailto:pi9d@dares.nl
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Update (Plv)RC's 

Regio 17 Rotterdam-Rijnmond heeft een nieuwe RC, dit is Marco Brons PA1MHM, de plaatsvervangende RC is 
Chris van Gorp PA7RHM. In regio 02 Friesland is nu Leo Bouma PD2LFB plaatsvervangend RC.  

 
Landelijke oefening Enigma 
Zaterdag 22 september van 10:00-13:00 uur LT zal de oefening ENIGMA gehouden worden, de deelnemende 
regio’s of personen ontvangen binnenkort de laatste update van het draaiboek, voor een concept kunt u terecht 

op de landelijke website: klik 
 
 
 
R25-R09 DARES M-NL 
Oefening ENIGMA 
Een flink aantal van onze deelnemers zullen deelnemen aan de oefening ENIGMA op zaterdag 22 september. 

Iedereen die zich opgegeven heeft wordt verzocht om 09:00 uur aanwezig te zijn, we zullen beginnen met 
koffie, een overzicht van de taakverdeling en een stukje uitleg van de oefening.  
 
Volgende bijeenkomst 
Ondanks dat de bijeenkomst vlak na de oefening zit hebben we besloten de bijeenkomst van dinsdag 25 
september gewoon door te laten gaan. Tijdens deze bijeenkomst zal natuurlijk de oefening nabesproken 

worden, wat ging er goed en wat kan verbeterd worden. Ook voor de deelnemers die niet aan de oefening 

konden deelnemen is dit interessant en hun mening is ook nuttig omdat zij er onbevooroordeeld tegen aan 
kijken. Graag tot ziens op dinsdag 25 september om 20:00 uur, de koffie is al om 19:30 uur klaar. 
Als u niet aanwezig kunt zijn graag even afmelden. 
 
 
 
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 en kijk op de website van ON4LEA. 
 

Zaterdag 22 september 
Oefening Enigma. 
Op zaterdag 22 september zal de grote landelijke oefening genaamd Enigma plaatsvinden, voor meer 
informatie zie deze link en het artikel op pagina 1 van deze nieuwsbrief. 
 
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 uitgesteld 
Het geplande RC overleg op zaterdag 6 oktober zal niet doorgaan en verplaatst worden naar een nader vast te 
stellen datum. 
 
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 

 
 
 

In de vorige uitgave van de nieuwsbrief (nummer 17) hebben we aandacht besteed aan 
de uitreiking van de gouden antenne aan Johan Jongbloed PA3JEM en de interviews die 
hij gegeven heeft bij Omroep Flevoland en NPO 1. Eén van onze lezers heeft hierop 
gereageerd, (bedankt voor je opmerkzaamheid) helaas bleek in het onderschrift bij een 

foto een foutje geslopen te zijn, op de foto zien we niet Chiem Balduk van de NOS maar 
het is de presentator van het Radio1 journaal Jurgen van den Berg die op de foto naast 
Johan Jongbloed staat. We hopen dat we het hiermee rechtgezet te hebben. 

DARES AGENDA 
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 

VAN DE REDACTIE 
 

https://www.dares.nl/cms.dares.nl/index.php/landelijke-oefening
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
https://www.dares.nl/cms.dares.nl/index.php/landelijke-oefening
http://nationalehulpverlenersdag.nl/
https://dvdra.veron.nl/
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De radiostations WWV en WWVH zijn opgenomen in een lijst van voorgestelde bezuinigingen. 

Deze lijst is onderdeel van het begrotingsverzoek van het National Institute of Standards and Technology 
(NIST) voor het begrotingsjaar 2019. De ARRL en internationale radioamateurverenigingen drukken hun 
bezorgdheid uit over deze ontwikkeling. Deze voorgestelde bezuinigingen zouden ook het atoomklok signaal 
van WWVB treffen. Dit signaal wordt gebruikt om speciaal uitgeruste klokken en horloges te synchroniseren. 

Het volledige en interessante artikel kunt u lezen op de website van de VERON 

 

 
 
Carel schrijft: Ik heb de zone en indeling en andere wijzingen doorgevoerd in de types Hytera die ik op 
hamdigitaal upload, ze komen de eerstvolgende upload sessie beschikbaar. 73 Carel PA3EHA  
 
 
 

Sinds 08 sept. is de 13cm web-SDR in Eindhoven QRV. Deze staat op het dak van het Catharina Ziekenhuis, op 
65m. hoogte. Er zijn al bakens en stations tot 100km afstand gehoord dus alles lijkt goed te werken. 
Deze web-SDR is te benaderen via: http://websdr.pi6ehv.ampr.org 
 

 
 
You-Tube kanalen en Ham Radio video’s is al jaren één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief, ook eigen 
opnames van jouw evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

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. 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. 
 

 
 

Het komt vaker voor dat mensen de consequenties van eerder genomen beslissingen pijnlijk 
moeten ondervinden, hopelijk gelt dat niet voor Frankrijk, dit land stopt namelijk na 140 
jaar met de vaste telefonie, de minst kwetsbare vorm van communicatie.  

 
Over twee maanden is het in Frankrijk niet meer mogelijk om een vaste telefoonlijn aan te 

vragen. In de daarop volgende jaren wordt het hele systeem geleidelijk afgebouwd. 
Over vijf jaar bestaat het landelijke vaste telefonienetwerk dan niet meer in Frankrijk. 
Na 140 jaar trouwe dienst is de vaste telefoon dus niet meer nodig. De smartphone en 
internet hebben de taak overgenomen. Tot er echt iets mis gaat, en blijkt dat het internet 
en de smartphone het dan niet meer trekken (langdurige stroomuitval, of netwerkcongestie 
bij calamiteiten). Gelukkig hebben wij dan onze radio's nog... Bron: website PI4RAZ 

 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

 FRANKRIJK STOPT MET VASTE TELEFONIE 
 

ATOOMKLOK SIGNAAL DUPE VAN BEZUINIGINGEN? 
 

                 HYTERA CODEPLUGS AANGEVULD MET DARES GEGEVENS    door Carel PA3EHA 

13CM WEB-SDR QRV 

https://www.nist.gov/
http://www.arrl.org/
https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/radio-stations/wwvb
https://www.veron.nl/nieuws/bezorgdheid-over-wwv-en-wwvh/
http://websdr.pi6ehv.ampr.org/
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
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.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5278&Itemid=43
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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Nieuw voorstel amateurregels in Malta 
Het AT van Malta, de Malta Communications Authority (MCA), is van plan om nieuwe regels voor 
de radio amateurs in te voeren, maar in het voorstel lijkt de toewijzing van de populaire 
amateursatellietbanden verdwenen. Eerder dit jaar werd er al een enquete gehouden, maar de 
uitslag daarvan is nog niet bekend. Hier onder de veranderingen op een rijtje: 

 
De amateurvereniging Malta Amateur Radio League (MARL) zegt: "de meeste veranderingen zijn de afgelopen 
jaren voorgesteld door de MARL." 
 

De MARL heeft al successen geboekt met b.v. de MCA ervan overtuigen om een levenslange machtiging af te 
geven, en ook de HAREC compatibiliteit te accepteren. En het lijkt er ook op dat de MARL probeert om een 
soort van Novice machtiging geregeld te krijgen in de toekomst.  
 
Maar in de regels zitten wat rare afwijkingen:  
29.3-29.510 MHz. staat erin als uitsluitend voor satelliet downlink. Maar de ITU stelt duidelijk dat de 28 MHz 

toewijzing voor zowel Uplinks als Downlinks bedoeld is. Dat wordt nog eens bevestigd in het IARU Regio 1 
bandplan van 2016. 
 
435-438 MHz is een van de populairste satelliet toewijzingen, maar in de regels staat dat die in Malta niet 

gebruikt mag worden.  
 
2400-2450 MHz is eveneens een ITU satelliet toewijzing waarvan de regels zeggen dat die niet gebruikt mag 

worden. En dan gebruiken de regels ook nog eens de verkeerde naam voor de IARU - de U staat voor Union en 
niet voor League en de IARU-R1 website URL is fout, daar mist een strepje. 
 
Zoals de regels geschreven zijn, wordt de indruk gewekt dat het gebruik van FT-8 en andere populaire digitale 
modes niet is toegestaan omdat die niet gedefinieerd zijn op de website van de IARU-Regio 1.  
In de voorgestelde tekst staat namelijk:  
"a) Machtiginghouder moet de voorkeursmodes gebruiken zoals vastgesteld door de International Amateur 

Radio League (IARU) voor Regio 1..." 
Misschien moest er "wordt geadviseerd" staan, in plaats van "moet"? 
 

Amateurs in Brazilie krijgen uitbreiding amateurbanden 
ANATEL, de Braziliaanse versie van het AT, heeft een bijgewerkt bandplan geproduceerd dat 
binnen 90 dagen effectief wordt, en daarin wordt ondermeer de 60m band vrijgegeven voor 

amateurs. Het betreft hier de WRC-15 secundaire toewijzing van 5351.5 - 5366.5 kHz met 

25W EIRP voor amateurs met een Klasse A machtiging. 
 

Daarnaast hebben de amateurs in Brazilië er nog twee banden bijgekregen – 135 kHz (met 1W EIRP) en 472 
kHz (met 5W EIRP) 
Dat is nog niet alles – de 160m band in Brazilië is uitgebreid, waardoor deze nu 1.8 – 2 MHz bedraagt, en de 
80m band wordt nu 3.5 – 4 MHz (dat was 3.8 MHz, net als voor ons). 

 
De nieuwe frequenties mogen naar verwachting in gebruik genomen worden in de week beginnend met 
maandag 26 november 2018. Bron: 
 
 
 
In het verleden heeft de redactie een aantal keren een oproep geplaatst waarin we vroegen om een artikel over 

digitale modes, gelukkig is daar een reactie op gekomen, Ron PD7RON schreef het volgende. 

 
Fldigi en NBEMS, wat is het 
Ik wil graag wat aandacht geven aan Fldigi en NBEMS. Ik speel al enige tijd met het idee om Fldigi en NBEMS 

(Narrow Band Emergency Messaging Software) uit te proberen voor noodcommunicatie. Foeke PA3FNT was er 
al mee bezig en heeft hierover al eerder wat geschreven in de nieuwsbrief van 15 maart 2016 
Je kunt net als bij FT8 met een lager vermogen in verschillende modes een grotere afstand overbruggen. 
 

Wat heb je ervoor nodig 
Het voordeel van deze digitale software is dat je alleen een simpele computer met geluidskaart nodig hebt. 
Een interface (bv signalink) is mooi als je die hebt maar het kan ook gewoon via de microfoon van je set en de 
pc-luidspreker. Voor het decoderen kan je ook je set via de hoofdtelefoon uitgang koppelen aan de pc 
microfoon ingang. In een noodsituatie kan je zo berichten verzenden zonder veel extra kabels en hardware. 
Een extra investering voor een interface is dus niet strikt noodzakelijk. 
 

 

NIEUWS UIT FREQUENTIE LAND 
 

                                              FLDIGI EN NBEMS                               door Ron PD7ROPN 
 

https://www.dares.nl/cms.dares.nl/index.php/nieuwsbrieven/category/58-nb2016?download=212:nb2016
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De software 

De eerste stap is de software op je pc te zetten, die kan je hier vinden: http://www.w1hkj.com 
Download hier de volgende progs: 

Fldigi/flarq 
Flmsg 
Flwrap 
Flamp  

Flrig 
 
Meer informatie 
Voor de verdere uitleg , installatie en instellingen kun je hier info vinden http://www.arrl.org/nbems 
Ook zijn op youtube zijn er verschillende interessante filmpjes te vinden over NBEMS 

 

Samen aan de gang 
Ik ben benieuwd of er geïnteresseerden zijn die het willen uitproberen. We zouden kunnen kijken of we dit van 
thuis uit kunnen gaan gebruiken en het in de regio gaan testen. 
Bij vragen hoor ik het graag. pd7ron@veron.nl Veel succes met het downloaden en installeren. 
In de volgende nieuws brief kom ik hier op terug. En we kunnen in oktober op de bijeenkomst in Bunschoten 
het onderwerp verder bekijken. (zoals altijd zijn hier ook deelnemers van buiten DARES M-NL van harte 
welkom.) 

Groeten Ron PD7RON  
 
 
 
We weten allemaal dat de zonnevlekken onlosmakelijk met de condities op de HF banden te maken 
hebben, op hogere frequenties kunnen ze voor storing of uitval van bijvoorbeeld satteliet systemen 

zorgen. We beginnen steeds meer van de zon te begrijpen maar om wat we oip de zon zien 
gebeuren te vertalen naar propagatie voorspellingen blijft lastig, hoe dan ook de zon zal ons blijven 
verbazen. 
  

Wat is er met de zon aan de hand? Zoals al eerder beschreven, is het grote nieuws van 2018 in de 
astronomische wereld juist wat de zon niet doet. En nu zadelt de zon ons op met een nieuw raadsel, met het 
vreemde verschijnsel van de groeiende zonnevlek AR 2720. 

  
Momenteel stevenen we af op een zonnevlekkenminimum, dat volgens de voorspellingen in 2019 plaats moet 
gaan vinden als de zon overschakelt van cyclus 24 naar cyclus 25. De zon heeft een cyclus van 11 jaar, waarin 
de zonneactiviteit toeneemt en afneemt op een enigszins voorspelbare manier. Het bijhouden van deze 
activiteit gaat terug tot het begin van de eerste cyclus in 1755. Hedentendage heeft het simpel optekenen en 
tellen van zonnevlekken de basis gelegd voor activiteiten zowel op de grond als in de ruimte, die 24 uur per dag 
de zon in de gaten houden. 

 
Als maatschappij die in hoge mate afhankelijk is van techniek, is het belangrijk om te weten wat de zon doet. 
Zonneuitbarstingen kunnen een slechte dag betekenen voor GPS, satellieten en astronauten die momenteel in 
de ruimte verblijven. Zelfs vliegtuigbemanningen en passagiers krijgen een aanzienlijk hogere dosis straling 
tijdens zonnestormen, in het bijzonder tijdens oversteken van de oceaan over de polen. En een gebeurtenis 
zoals de Carrington Super-flare van 1859 zou vandaag de dag grote schade aanrichten. 

 
Afrondend is Solar Cycle 24 nu de meest onderzochte periode in de zonne-astronomie... maar die was 

allesbehalve normaal. Ten eerste was de overgangsperiode van zonnecyclus 24 naar zonnecyclus 25 zeer diep, 
het diepst in meer dan een eeuw. 2008 had 268 vlekkeloze dagen en toen cyclus 24 eindelijk begon, was hij op 
zijn best haperend en glansloos en produceerde hij slechts enkele opvallende zonnevlekken. 
 
En nu is de overgang van cyclus 24 naar 25 op weg om het nog slechter te doen, met op 29 augustus al 132 

vlekloze dagen op de naar de aarde toegekeerde oppervlakte van de zon, en dat is 55% van de tijd, waardoor 
sommige zonne-astronomen denken dat als de trend zich voortzet, cyclus 25 wel eens helemaal geen actie zou 
kunnen vertonen, of toch wel? 
 
De groei van actieve zonnevlekregio AR 2720 tartte de algehele trend voor 2018, voordat deze over de horizon 
draaide en uit het zicht was, en de vraag opwierp: is zonnecyclus # 25 begonnen?  

Ook op YouTube is veel informatie te vinden, klik op de afbeeldingen om een aantal interessante en leerzame filmpjes te bekijken 

IS CYCLUS 25 BEGONNEN, OF TOCH NIET? 
 

http://www.w1hkj.com/
http://www.arrl.org/nbems
mailto:pd7ron@veron.nl
http://astroguyz.com/2009/08/26/remembering-the-super-flare-of-1859/
https://www.universetoday.com/103803/solar-cycle-24-on-track-to-be-the-weakest-in-100-years/
https://www.youtube.com/watch?v=2cAl3e0No70
https://www.youtube.com/watch?v=bN2QPZZzkn4
https://www.youtube.com/watch?v=FKZapCXJdAw
https://www.youtube.com/watch?v=2HM9vk_zuz0
https://www.youtube.com/watch?v=bI3UN_Jyy1k
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Als een enorme gasbol draait de zon niet gelijkmatig, maar draait hij in plaats daarvan eenmaal om de 34 

dagen rond zijn polen en 25 dagen in de buurt van de zonne-evenaar. 
 

Maar hoe weten we dat een nieuwe zonnecyclus begonnen is, en dat een bepaalde zonnevlek onderdeel 
uitmaakt van de nieuwe cyclus? Er zijn twee factoren van belang die een indicatie zijn dat een nieuwe 
zonnecyclus is begonnen:  
Het verschijnen van nieuwe zonnevlekken op relatief hoge breedtegraden, en het omkeren van het magnetisch 

veld van de zon. 
 
De eerste factor is gewoon waar te nemen door de locatie van zonnevlekken vast te leggen tijdens een cyclus, 
en werd als eerste vastgesteld door Richard Carrington in 1861 en later verfijnd door Gustav Spörer, in een wet 
die zijn naam draagt. Rangschik de zonnevlekken gedurende een cyclus naar breedtegraad, en, zo merkte 
Spörer, je krijgt een soort ‘vlinder grafiek’ die de 11-jarige zonnecyclus van minimum naar maximum weergeeft 
   

Het tweede stuk van de puzzel moest wachten op de komst van de 20e eeuw voordat astronomen deze 
ontdekten. Gedurende de 19e eeuw was al bekend dat er een magnetische component aan de zon was, gezien 
de elektromagnetische ravage en de verhoogde aurora-activiteit die de zonnestormen konden veroorzaken op 
aarde. In 1908 gebruikte George Ellery Hale, een pionier in de Amerikaanse astronomie, de pas geïnstalleerde 

60 voet zonnetelescoop op het Mount Wilson Observatorium om op te merken dat spicules die rond 
zonnevlekkenparen draaien, dat in tegengestelde richtingen doen, net als ijzervijlsel op een vel papier in de 

aanwezigheid van een magnetisch veld in de natuurkundeklassen op de middelbare school. 
Hale gebruikte de 9-meter Littrow-spectrograaf die aan de zonnetoren-telescoop was bevestigd om het 
zogenaamde Zeeman-effect te onderzoeken - waarbij een zonnevlekkenspectrum ofwel een gespleten of een 
uitbreidend bewijs van zijn polariteit vertoont - om zo het magnetische veld van de gegeven plek af te leiden. 

Hale toonde aan dat de zon eigenlijk haar robuuste magnetische veld elke zonnecyclus omkeert, en de 
omkeerperiode van 22 jaar waarbij dezelfde hemisfeer terugkeert naar dezelfde cyclus wordt dan ook de Hale-
cyclus genoemd. 
 

Op dezelfde manier verschijnen 
paren van zonnevlekken op het 
noordelijk of zuidelijk halfrond van 

de zon als tegengesteld aan elkaar 
op magnetogrammen, wat de 
ruimtelijke beweging van de 
magnetische velden binnen de 
zonnevlekkengroep laat zien, met 
één donker segment (zuidpolariteit, 
naar binnen bewegend) en één 

helder segment (noordpolariteit, 
naar buiten). Herinner je je die 
wervelende actie die Hale 
opmerkte? Kijkend naar het 
magnetogram van een bepaalde 
zonnevlek, zie je ofwel de lichtrand 
vóór of achter de groep ten 

opzichte van de zonnerotatie, en deze keert om wanneer de polen van de zon elke zonnecyclus omkeren. 
 
Horace Babcock bouwde en installeerde de eerste echte magnetogram-imager op de 150-voet zonnetelescoop 
in 1957, waardoor hij het eerste ware magnetogram TV-beeld van de zon kon maken, wat het apparaat 
ongeveer een uur kostte om te produceren. 
 

Tegenwoordig kan je het laatste magnetogram van de zon opvragen met een klik op een smartphone, met 
dank aan het Solar Heliospheric Observatory (SOHO) en NASA’s Space Weather App. 
 
Wat ons weer brengt op de vreemde verschijning van zonnevlek 2720. Die toonde inderdaad een heldere 

voorrand die overeenkomst met zijn zuidelijke tegenhanger (een dergelijke vermenging is niet ongewoon in de 
periode dat de zonnecyclus omdraait) en dat pleit voor de voorstemmers van de nieuwe cyclus, maar de 
breedtegraad is daarentegen weer behoorlijk laag, wat weer tegen een nieuwe cyclus wijst.  

Een andere abnormale vlek die afgelopen april verscheen leek eveneens toe te horen aan de volgende cyclus. 
 
Maar toen kwam Het Koninklijk Observatorium van België's Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE),  
http://www.stce.be met een reactie, zij zeggen zeker te weten dat de zonnevlek groep 2720 met omgekeerde 
polariteit die eind augustus waargenomen werd, toebehoort aan de huidige cyclus 24, en zeker niet de start 
inluidt van cyclus 25. 
 

https://sunearthday.nasa.gov/2006/locations/magneticsun.php
https://sunearthday.nasa.gov/2006/locations/magneticsun.php
http://sprg.ssl.berkeley.edu/~tohban/wiki/index.php/A_Sunspot_from_Cycle_25_for_sure
http://www.stce.be/
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"Omdat de polariteit van die zonnevlek groep omgekeerd was, claimen sommige websites dat zonnevlek groep 

2720 waarschijnlijk een van de eerste groepen was van de nieuwe zonnecyclus 25," zegt het centrum. "Dat is 
gewoon niet waar, gezien de zeer lage 8° breedtegraad. De volgende zonnevlek groep van cyclus 25 moet 

zowel een omgekeerd magnetisch veld hebben als een veel hogere breedtegraad op de zon, meestal van 20° 
tot 40° vanaf de evenaar. Slechts twee kleine, kortdurende zonnevlekgroepen zijn momenteel toegeschreven 
aan de nieuwe cyclus 25: zonnevlek groep 2620 van december 2016 en groep 2694 van januari 2018." 
 

STCE zegt dan ondanks dat deze twee kleine zonnevlekken toegeschreven zijn aan cyclus 25, er enige 
onzekerheid bestaat over aan welke cyclus ze nu echt toebehoren. STCE zegt ook dat een paar andere 
zonnevlekken die bij cyclus 25 horen zo klein en kortdurend waren dat ze niet eens een nummer gekregen 
hebben. "Gedurende elke zonnecyclus heeft ongeveer 3% van alle actieve regio's een omgekeerde polariteit 
maar behoort niet tot de huidige of volgende zonnecyclus," zegt het centrum. "Met 2.000 tot 3.000 
zonnevlekgroepen per cyclus betekent dit dat elke cyclus wel een paar dozijn zonnevlekken heeft die een 
tegengestelde polariteit hebben maar toch tot de huidige cyclus behoren." 

 
Na het bestuderen van de magnetogrammen van het oppervlak van de zon, is de bekende radio amateur, 
zonnewaarnemer en propagatie specialist Carl Luetzelschwab, K9LA, het er mee eens dat AR2720 een 
omgekeerde polariteit heeft ten opzichte van andere zonnevlekken op het noordelijk halfrond van de zon.  
Wat erg verwarrend is, zegt hij, is de lage breedtegraad, omdat een zonnevlek van cyclus 25 een veel hogere 
breedtegraad zou moeten hebben. 

 

In hetzelfde weekend dat zonnevlek groep 2720 verscheen, was er een radio blackout die ongeveer een dag 
duurde, die zowel invloed had op de HF amateurbanden als op GPS systemen. Zonnewaarnemer Tamitha Skov 
noemde in haar YouTube rapport de geomagnetische storm van klasse G3 "een van de top 5 stormen van de 
zonnecyclus." Lees hier meer. 
 
Een ding is zeker: de zon is een fascinerend object om te bestuderen, en zal ons blijven verrassen. Hou de 

zonnefilters bij de hand, let op de online magnetogrammen, en we gaan zien wat AR 2720 doet zodra hij in een 
dag of 12 weer in beeld verschijnt. Bron: website PI4RAZ 
 
 
 
Draadloze communicatie tussen iets in de lucht en iets onder water werd langetijd gewenst maar even zo lang 
ook voor onmogelijk gehouden, tot nu toe, de eerste stappen in een interessante ontwikkeling zijn gezet. 

 
Onderzoekers van MIT hebben een techniek ontwikkeld waarmee 
onderzeeërs draadloos met vliegtuigen kunnen communiceren.  

De technologie berust op het omzetten van een akoestisch signaal, 

de sonar van een onderzeeër, naar een signaal dat door de radar 
van een vliegtuig gedetecteerd kan worden. Het systeem, 
translational acoustic-RF communication (TARF), gebruikt een 
sonarsignaal dat kleine trillingen veroorzaakt aan de oppervlakte 
van het water. Dit doet het systeem op verschillende frequenties en 
‘schrijft’ aan het oppervlak daarmee signalen die zich laten vertalen 

naar nullen en enen in binaire data. Een zeer gevoelige radar, die 
werkt op frequenties tussen de 30 en 300 GHz, is in staat deze ‘enen’ en ‘nullen’ aan het wateroppervlak te 
detecteren en zo een boodschap te ontvangen. Klik hier voor een video, en kijk hoe het werkt 
 
Een zeer interessante ontwikkeling maar vooralsnog betreft het eenrichtingsverkeer, waarbij de zee niet te ruw 
mag zijn, wil de boodschap intact blijven. Bron: website PI4RAZ 
 
 

 
KPN is gestart met de overstap van Digitenne naar de nieuwe technische standaard voor digitale ethertelevisie, 
DVB-T2. Deze overgang is een vereiste vanuit de verstrekte vergunning aan KPN. 

 
KPN heeft in 2016 een nieuwe uitzendvergunning binnengehaald voor de 
uitzendingen van een tv-pakket via de ether. Die nieuwe vergunning 
stelt als eis dat KPN tijdig de 700 MHz frequentie ontruimt, die naar 

mobiel gaat. Door de overstap van DVB-T naar DVB-T2 is er meer 
capaciteit en kwaliteit beschikbaar.  
 
Vanaf september start KPN met de voorbereiding van het vernieuwen 
van Digitenne voor klanten.  
Dit houdt in dat de zenderfrequentie wijzigt en de uitzendtechniek wordt 

WATER / LUCHT COMMUNICATIE 

 

KPN START MIGRATIE DIGITENNE NAAR DVB-T2 

 

http://www.arrl.org/news/reverse-polarity-sunspot-group-does-not-belong-to-cycle-25-observatory-says
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5281&Itemid=43
https://www.youtube.com/watch?v=csYtAzDBk00
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5282&Itemid=43
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vernieuwd van DVB-T1 naar DVB-T2. De vernieuwing gebeurt stapsgewijs per regio, waarbij Noord-Oost 

Nederland op 2 oktober als eerste aan de beurt is. Andere regio’s volgen in 2019. 
 

Vijf regio’s 
KPN hanteert een regionale aanpak voor de vernieuwing van het netwerk. Groningen, Drenthe en een deel van 
Overijssel zijn het eerst aan de beurt. Daar wordt begin oktober een start gemaakt. In 2019 volgd de rest. 

 Regio 1: Noord-Oost Nederland, start oktober 2018 

 Regio 2: Rest van Overijssel, een deel van Flevoland, Gelderland en een deel van Utrecht. 
 Regio 3: Noord-Brabant en Zeeland 
 Regio 4: Limburg 
 Regio 5: Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, een deel van Flevoland en deel van Utrecht. 

 
Nieuwe apparatuur bij klant thuis noodzakelijk 
Om gebruik te blijven maken van Digitenne moeten klanten de oude Digitenne-apparatuur omruilen voor een 

nieuwe tv-ontvanger. Nieuwe abonnees krijgen de decoder ZTE ZXV7200 vanaf februari, bestaande of 
verlengende abonnees krijgen een aanbod om de oude ontvanger om te ruilen. De smart card en de binnen-
antenne zijn onderdeel van het pakket. KPN laat weten dat Digitenne-abonnees van tevoren informatie 
ontvangen over de conversie van Digitenne naar HD.  
 
De vernieuwing is uiterlijk 1 januari 2020 in heel Nederland afgerond. Gelijktijdig met de overgang naar DVB-

T2 verbetert KPN het Digitenne-product. De beeldkwaliteit gaat omhoog van SD naar HD en het aantal zenders 

blijft gelijk. 
 
Draadloos oplossing  campings, scheepvaart 
Digitenne voorziet al jaren in specifieke behoeftes van een groot aantal tv-klanten. Zo wordt draadloos televisie 
kijken via Digitenne onder meer gebruikt op campings, in de scheepvaart en op plekken waar geen vaste 
televisieverbinding mogelijk is. 

 
 
 
De misdragingen van een (gelukkig klein) aantal mensen heeft tot gevolg dat de landelijk dekkende repeater 
PI2NOS op gezette tijden uitgeschakeld wordt. 

 
Stichting Scoop Hobbyfonds zet de repeater PI2NOS op gezette 
tijden uit. Op werkdagen is de repeater enkel beschikbaar tussen 
05:00 en 11:00 uur en tussen 15:00 en 20:00 uur. Dit in overleg 

met toezichthouder Agentschap Telecom, zo valt op de website 
te lezen. Gedragingen van enkele gebruikers zijn aanleiding 

hiertoe. Eerder in 2017 en 2016 werd deze repeater ook al voor 
onbepaalde tijd uitgeschakeld. 
 
Deze maatregel beperkt de mogelijkheden voor gebruikers helaas aanzienlijk maar faciliteert in ieder geval het 

primaire verkeer zoals bijvoorbeeld mobiele gebruikers. Met deze maatregel vragen wij aandacht voor een 
ordentelijk gebruik van de repeater en spreken wij de verwachting uit dat we deze maatregel op termijn weer 
ongedaan kunnen maken. 
 
We merken daarbij op dat deze maatregel uitsluitend is ingeroepen door het gedrag van enkele geregistreerde 
radio zendamateurs. Effecten van intruders zijn voornamelijk een gevolg van gedragingen van zendamateurs 
maar geen reden voor deze maatregelen. Hobbyscoop heeft een pro-actieve houding ten aanzien van het 

lokaliseren van intruders, echter, aanpak is uitsluitend een taak voor het Agentschap Telecom. 
 

Met name de aanpak door Agentschap Telecom lijkt een probleem. De huidige regelgeving 
geeft de toezichthouder weinig mogelijkheden op om te treden tegen geregistreerde 
zendamateurs.  
Enkel de 5 jaar geleden geïntroduceerde gele kaart wordt van stal gehaald om aan te 

geven dat een bepaalde amateur ‘aandacht heeft’, maar juridisch heeft de gele kaart geen 

betekenis. 
 
Tijdens het laatste Amateur Overleg heeft Agentschap Telecom al door laten schemeren 
te werken aan mogelijkheden om juist de zich misdragende geregistreerde zendamateurs 
aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld door het doorhalen van de registratie. Bron: 
Hamnieuws. Lees hier meer. 

 
Mij lijkt het idee zo gek nog niet, zoals je ook bij zeer zware overtredingen in het verkeer je rijbewijs al dan niet 
tijdelijk kwijt kunt raken kan dat ook gaan gelden voor je amateur registratie. (red.)  
 

HOBBY SCOOP ZET PI2NOS DEELS UIT 

 

https://www.hamnieuws.nl/hobbyscoop-zet-pi2nos-deels-uit/
https://www.hobbyscoop.nl/2018/beperkingen-beschikbaarheid-pi2nos/
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We zijn er zo langzamerhand wel aan gewend dat de meest exotische plaatsen ter wereld geactiveerd worden, 
maar een Zuidpoolbasis blijft bij veel amateurs toch om een of andere reden tot de verbeelding spreken. 

Matt, VK5HZ, zal tijdens de 
Antarctische zomer van 2018-
2019 en de daaropvolgende winter 
van 2019 in zijn vrije tijd actief 
zijn als VKØHZ. Hij werkt 

gedurende die periode op het 
Davis Station. Davis light op 
Princess Elizabeth Land, Oost 
Antarctica, in het Australische deel 
met de coördinaten 68° 34' S, 77° 
58' E - Locatorvak MC81xk  
Houd er rekening mee dat dit 

geen DXpeditie is en dat de radio activiteiten gedurende deze periode afhankelijk zijn van Matt's vrije tijd. Aan 
de andere kant, Matt zal daar 12 maanden verblijven, en hij hoopt zoveel mogelijk stations te werken. Meer 
details van zijn activiteiten en zijn station volgen later dit jaar. Bron: PI4RAZ 
 
 

 

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 1 oktober verschijnen. Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 
september in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

ACTIVITEIT VANAF ANTARTICA 

 

De permanent bemande Zuidpoolbasis Davis Station in locatorvak MC81xk coördinaten 68° 34' S, 77° 58' E  

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5284&Itemid=43
mailto:redactie@dares.nl
maarten@1343.nl
mailto:redactie@dares.nl

