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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, u kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar 
nieuwsbrief@dares.nl 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 

kunnen hebben, voor de meest actuele informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 

Orkaan Willa is aan land gegaan in Mexico.  
De FMRE, de IARU-ledenvereniging in Mexico, vraagt 

radioamateurs wereldwijd om de frequenties 7.060, 7.130 
en 14.120 MHz vrij te houden. Want op deze frequenties 
zijn de orkaan Willa noodnetten actief (Spaans talig). 

 
Orkaan Willa 
Op 23 oktober is met windsnelheden tot 195 kilometer per 
uur orkaan Willa in het noordwesten van Mexico aan land 
gegaan, met als gevolg dat de alarmfase is afgekondigd. 
Het centrum van de orkaan is afgezwakt tot categorie drie. 

En deze bereikte dinsdagavond lokale tijd de Mexicaanse 
kust aan de Stille Oceaan. Dat gebeurde in de buurt van de 
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stad Escuinapa in de staat Sinaloa. 

De orkaan verplaatst zich met een snelheid van 17 kilometer per uur. Hierdoor zullen Sinaloa en de staat 
Nayarit wellicht het meest getroffen worden door deze orkaan. Orkaan Willa is voor de Mexicaanse kust wel wat 

afgezwakt. Maar in het westen en noordwesten van Mexico leidt de orkaan tot hevig onweer. Vele badplaatsen 
aan de Stille Oceaan zijn getroffen. 

 
Mexico’s National Emergency Net heeft de noodnetten geactiveerd 

Het National Hurricane Centre (NHC) beschouwt een orkaan van categorie 4 als een grote 
ramp. Dit heeft catastrofale schade tot gevolg. 
 
73, Greg GØDUB 
IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator Bron: website VERON 

 

 
Yutu, in de Filipijnen noodnet actief op 7095 kHz   

IARU R3 heeft aangekondigd dat de frequentie 7.095 kHz nu in gebruik is voor noodcommunicatie. Als gevolg 
van de tyfoon Yutu. De autoriteiten van de Filipijnen verzoeken radioamateurs uit de hele wereld rekening te 
houden en QRM te voorkomen. 
 
Yutu van supertyfoon naar categorie 2 

De kracht van Yutu is als supertyfoon de afgelopen dagen iets in kracht afgenomen. Maar wist de Filipijnen nog 

met een categorie 2 te raken. De storm veroorzaakt sterke wind, zware regen, overstromingen en 
modderstromen. De verwachting is dat storm vandaag de Filipijnen weer zal verlaten. En op weg gaat naar 
China of Taiwan. 
 
Respecteer de noodfrequenties 
Aangezien de tyfoon nog niet is uitgeraasd en de weerkundigen er rekening mee houden dat de tyfoon ook 
weer in sterkte kan toenemen. Hou rekening met de noodfrequenties. Aangezien Yuku op weg is naar China of 

Taiwan is het mogelijk dat er meer noodnetten actief worden. Bron website VERON 
 
  
 
 

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest  
Op zondag 4 november 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 

 
DLCC ook operationeel op 2m en 70cm 

Sinds twee weken zijn de Procomm verticale antennes voor 144 en 430 MHz gemonteerd en in gebruik. Ze 
hangen op resp. 80 en 95 meter hoogte. Op zondag 4 november tijdens de PI9D ronde gaan we na HF ook op  
2 meter testen. Op dit moment is gekozen voor 145.350 MHz. Actuele status van de uitzendingen vindt je hier  
 
 
 

Regio 15/16                               door Jan-Pieter PCØKR 

Vanuit Regio 15/16 ontving de redactie een complete 
regionale nieuwsbrief vol met door mij zo begeerde 
kopij. 
Dit keer een leuk artikel over hun jaarlijkse traditie, 
volgende keer de belevenissen tijdens de oefening 

ENIGMA  

 
Traditie? – Jawel, sinds 2014 heeft DARES regio 15/16 
de gewoonte om 1 keer per jaar buiten de regio een 
weekend door te brengen waarbij de hobby en 
vriendschap centraal staan, en zich uiten in het 
meebrengen van transmissie apparatuur met het doel 
verbindingen te maken, maar vooral lol te hebben. 

Dit jaar moest het groter en luxer en langer. Door 
toedoen van de feestdagen in mei en andere 
verplichtingen, is het uitgesteld tot 14 september.  

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S  

Verbindingen vanaf het stoomgemaal in Nijkerk 

https://www.veron.nl/nieuws/orkaan-willa-aan-land-in-mexico/
https://www.veron.nl/nieuws/yutu-nadert-filipijnen/
mailto:pi9d@dares.nl
https://www.dares.nl/cms.dares.nl/index.php/pi9d-ronde
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De deelnemers dit jaar: Edwin Aangeenbrug,  

Remco Hopman, Aad Onderwater, Martijn Steenbeek, Johan Wiegel en Jan Pieter Kraaijer. 
De keuze was gevallen op een Landal accommodatie in de Flevopolder. Landal Waterparc Veluwemeer 

Leuvenumse Beek 1, 8256 TB Biddinghuizen Nederland.  
 
Een aanrader voor zendamateurs met HF antennes 
vanwege de tuin rondom de vrijstaande woning. 

Omdat wij om 15:00 uur in de woning mochten, heeft 
Johan van de gelegenheid gebruik gemaakt om in 
Nijkerk de  WWFF PAFF-0044 locatie te activeren. 
Deze locatie is gelegen naast het Stoom gemaal aan 
de Zeedijk. Martijn en Jan Pieter zijn daar even op 
bezoek geweest, en hebben ook nog de Hi-End-Fed 
uitgerold.  

Om 14:30 werd het tijd om richting Biddinghuizen te 
vertrekken om daar de groep te treffen via 145.400 
en te verzamelen bij de receptie. Nadat iedereen 
gearriveerd was, zijn wij kwartier gaan maken. Naast 
het naar binnen brengen van de meegenomen spullen 
moest er natuurlijk gebouwd worden aan het 

antennepark. Hierbij twee observaties: een deel gaat 

aan de slag vanuit een soort ingestudeerd scenario 
met de Clark mast PU-7 met daarin een ATAS 120A met ground plain radialen. En een ander deel van de groep 
heeft het over het antenneplan en wil graag overleggen. 
 
Terugkomend op de hoofdrolspeler van het weekend, de 7 meter mast met de ATAS en een full size dipole voor 
40 en 20 meter (de zogenaamde kattensnor), bleek de bevestiging van de ATAS over de iets te dunne Clark 

buis opgelost te worden met een steel van een houten hamertje, formaat “hamertje-tik”. 
Een andere mast werd geplaatst door Remco Hopman en bleek ook een ex-defensie mast te zijn, de 
zogenaamde klik-mast. Ook deze lengte (lees hoogte) was niet te versmaden, met daarin een VHF-UHF 
antenne en een deel van de Hi-End-Fed van Aad Onderwater.  
Tenslotte werd er ook nog een NVIS geplaatst voor 40m. Eind resultaat indrukwekkend, en tijdens de opbouw 
aandachtig gade geslagen door de gasten aan de overzijde van het water. Bij de vraag om koffie aan Edwin 
Aangeenbrug, werd er vanaf de overzijde geroepen om thee.  

 
Wij hebben een zendamateurs code tijdens het weekend, wat inhoudt dat alles wat gebeurt in Biddinghuizen, 
blijft in Biddinghuizen. Dus ik kan niet te veel uitweiden, maar mijn doelstelling voor het weekend was snel 

behaald, namelijk buikpijn krijgen van het lachen. Daarnaast natuurlijk onderling kennis en ervaring uitwisselen 
en verbindingen maken. Voor mijzelf leuke verbindingen gemaakt op 40 en 20 meter, waarbij ook gehoord in 
New York, maar helaas onder de voet gelopen in een pile-up en er met mijn 10 Watt niet meer doorheen 
gekomen. 
 
Wij hebben ook een experiment gedaan met een NVIS antenne van Edwin Aangeenbrug op 80m. Ondanks de 

geringe hoogte (80 cm boven de grond) toch nog steeds een aardige skip-distance tot Duitsland en Engeland. 
QSO gevoerd met Duitsland, en gehoord op de Web SDR in Engeland. Bron: Nieuwsbrief R15/16 

HF antennes in de ruime tuin rondom de vrijstaande woning. 
 

Ondanks de geringe hoogte (80 cm boven de grond) toch nog steeds een aardige skip-distance tot Duitsland 
en Engeland. QSO gevoerd met Duitsland, en gehoord op de Web SDR in Engeland. 

 

De hoofdrolspeler van het weekend, de 7 
meter mast met de ATAS 
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DARES M-NL (R25 en 09)                                                                                                     door Wim PA4WK 

Nieuwe Plv.RC 
DARES regio 09-Utrecht heeft een nieuwe plaatsvervangende regiocoördinator, nadat Dick PD2DM aangegeven 

had niet langer deel uit te willen maken van de DARES organisatie hebben we Kees PAØVDB bereid gevonden 
zijn plaats als Plv.RC. in te nemen. We danken Dick voor de vele jaren als Plv.RC, en wensen Kees veel succes. 
 

Oefening ENIGMA 

Ook DARES M-NL heeft deelgenomen aan de landelijke oefening ENIGMA 
waarbij het er om ging een verbinding te maken met zoveel mogelijk 
andere DRCC’s en het DLCC in Oegstgeest. 
Wim PA4WK heeft als één van de RC’s van DARES M-NL aan de deelnemers 
aan de oefening de vraag gesteld hoe ze deze ervaren hebben, het 
antwoord op deze vraag sluit aan op het landelijke beeld, men heeft de 
oefening als zeer positief en nuttig ervaren. Daarnaast waren er natuurlijk 

een aantal leerpunten, ook nu weer merkten we dat de propagatie op de 
HF banden nauwelijks te voorspellen is, maar ook dat er bij velen wat 
kennis ontbreekt over NVIS propagatie en de daarbij te gebruiken antennes 

Het door de oefenleiding gemaakte kaartje met daarop de routering van de verbindingen was erg handig. 
De deelname op het DRCC van DARES M-NL was erg goed te noemen, maar liefst 17 deelnemers moesten 
ingeroosterd worden, Wim PA4WK had een rooster gemaakt in blokken van een uur waarbij de deelnemers 

zoveel mogelijk rouleerden tussen de verschillende taken bij de verschillende stations. 

 
Kort verslag laatste bijeenkomst 
Op de laatste bijeenkomst op zaterdag 27 oktober heeft Ron PD7RON het gehad over diverse digitale modes, 
waarbij we met behulp van de beamer de werking hebben kunnen bekijken. Het bleek mogelijk om zelfs van 
zeer kleine signalen nog leesbare tekst te maken. Een aantal modes zijn ook voor EMCOMM heel goed 
toepasbaar. Ron bedankt voor je boeiende en inspirerende verhaal.  

Ook hebben we de door Raphael PDØRAF gemonteerde noodverlichting en stroomvoorziening bewonderd, deze 
zal er tijdens een stroomstoring voor zorgen dat ons DRCC gewoon door kan werken en boven in de chack en 
beneden in de bijeenkomst ruimte voldoende verlichting is door de daar aangebrachte LED strips.  
 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 27 november van 20:00 – 22:30 uur locatie DRCC Radio Club 
Bunschoten. De koffie staat klaar om 19:30 uur. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
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 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 in tegenstelling tot eerdere berichten niet aanwezig zijn. Voor meer informatie klikt u hier 
 
Zaterdag 10 november 
RC overleg 
Het RC overleg vindt plaats op 10 november van 10.30 tot 15.00 uur De Doelen 10-01 in Lelystad. 
 
 

 
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. 

DARES AGENDA 
 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

DRCC in Bunschoten PI9DU in vol bedrijf 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
https://www.veron.nl/nieuws/overzicht-standhouders-dvdra/
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/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
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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 ruim 180 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. 
 
Deze door de Duitse amateur vereniging gemaakte promotie video geeft een mooi beeld 
van onze veelzijdige hobby, deze video laat duidelijk zien dat onze hobby niet alleen voor 
oude mannen maar ook voor jongeren vele uidagingen kent. Klik hier voor de video.  

 

 
 

CQ-PA 
Het 45 pagina’s tellende oktober nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat 

online. Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 
 Back in Time  
 Piratencultuur zou tot ons erfgoed behoren  
 Examen Quickies door PA9JOO/P  
 Spannings bewaking door Ko Tilman PA11319  
 De SEM, door PAØWV  
 Dag voor de Radioamateur te Zwolle  

 Regionaal  
 Van her en der  
 HamECC 2018  
 Propagatieverwachtingen  

 
CQ-DATV 
Dit blad staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  

Klik hier voor het 25 pagina’s dikke november nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 Editorial 
 News & World Roundup 
 Digital World-Switcher Key Pad Interfacing  
 P4AWB Transponder Bandplan and Operating Guidelines 
 Es’hail 2 Launch 

 Spark Plugs to Video Tape the BOSCH Way 
 Translations from TV AMATEUR190 
 How to win an ATV Contest the Italian Way 
 DATVExpress Project 
 Information 
 Coming up 

 
RAZies 
Het november nummer met 27 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: 

 Van de redactie 

 Knipperende kerstster 
 Nogmaals de SWR bridge 
 Opa Vonk: FETs 
 APRS tracker met Arduino 
 Elecraft AX1 antenne 
 JOTA-JOTI verslag 
 Afdelingsnieuws 

 

ONLINE BLADEN 

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=O5eAPj9x23g
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-10.pdf
https://cq-datv.mobi/65.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201811.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
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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DKARS magazine 

De oktober uitgave staat weer on-line en is hier te downloaden. Voor de website en een 
overzicht van de tot nu verschenen magazines klikt u hier. Deze uitgave van het digitale 

blad bevat 34 pagina’s, en besteed onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 De OldTimersClub (OTC) tijdens de Dag van de Amateur 
 Impressie van de derde VHF-UHF-SHF Weak signal dag 
 Antenna restricions 

 Bezoek van DJ2NL (Chris) aan PA0EHG (Hans) lokale ruismeting op 80 meter 
 Renewed Arduino Quick Reference Card 
 DX-News 19 
 De IWAB cursus radiozendamateur 22 
 60 meter news 23 
 EME nieuws en traffic 24 
 DX Rotterdam Televisierubriek 30 

 
 
 
 

Italie nu ook QRV op de 60 meterband 
De Italianen mogen het spectrum gebruiken van 5.3515 MHz tot 5.3665 MHz op secundaire 

basis met een maximum equivalent isotropisch vermogen van 15 W (E.I.R.P.). 

Dit conform het gebruik van de 60m band dat inmiddels door veel Europese landen geregeld 
is, en de aanbeveling volgt van de WRC-15. 

 
40MHz 8 Meter band in Ierland 
Eerste contact op de 8 meterband. Met het nieuws dat in Ierland de 8 meterband (30 – 49 MHz.) wordt 
opengesteld voor amateurgebruik, hebben een aantal clubleden onderzocht hoe ze van deze band gebruik 

kunnen maken. Brendan EI6IZ testte zijn FT817 met breedband modificatie en kon hem op het 10 meter berijk 
afstemmen tot 32 MHz. en van 32 MHz tot 49 MHz op het 6 meter berijk. Hierdoor was de radio bruikbaar voor 
de nieuwe 8 meter-band. Dominic EI9JS dacht toen “als de FT817 dat kan, dan kan mogelijk zijn grotere broer 
de FT857 dat ook”   
En raad eens wat, ook dat werkte, dus nu hebben we gemakkelijk verkrijgbare radio's voor deze nieuwe band. 
 

Phil EI9KP (ON4TA) was terug in Ierland en wilde graag wat 

testen op deze nieuwe amateurband, want de enige 
bekende activiteit is het baken van Denemarken op 40.071 
MHz. De enige radio die hij had voor de band was vertex 
PMR portofoon die wel op die band werkte maar alleen FM 

kon maken. Meer testen met de FT857 was vereist omdat 
hij er één in gebruikt had voor sota-activering.  
Dominic zijn set werd op de testset geplaatst en bleek goed 

te zijn op TX, de tweede harmonische was minimaal 60 dB 
lager en de derde was niet meetbaar met de beschikbare 
apparatuur. 
 
De volgende transceivers zijn nu getest voor gebruik op de 
8 meterband 

Icom IC 706, IC 7200, IC 7300 
Yaesu FT 917, Ft 857 
 
Elk van de bovenstaande sets die de breedband modificatie 
gehad hebben zal werken op de nieuwe toewijzing maar het 
gebruik van de radio's op deze band is op eigen risico van 
de eigenaar.  

 

Geschikte antennes is de volgende stap worden en een 
draad dipool werd geconstrueerd voor de eerste test. Het 
eerste contact werd gelegd in FM. Phil was niet tevreden en 
bouwde zijn eigen FT857 om zodat hij in SSB kon werken 
op deze band. Ook bouwde hij een deltalus antenne voor 
deze band. 

 
Een dipool werd aangebracht op de toren van EI9JS zijn 
QTH en het eerste echte tweewegcontact werd gemaakt op 
40.250 MHz SSB op 19 oktober om 20.29 uur.  
Meer tests zijn gepland in verschillende modes. 

NIEUWS UIT FREQUENTIE LAND 
 

De antennes voor de 8 meterband zijn groot 
Klik op de boven staande afbeelding voor meer afbeeldingen van de 
antennes en banddoorlaatfilters. 

 
 

http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201810.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://photos.app.goo.gl/PcyZygBrXSD2o6W8A
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De nieuwe banden in Ierland 

Alle modes inclusief digimodes zijn op 
secundaire basis toegewezen van 30 tot 49 

MHz en van 54 tot 69.9 MHz. Deze laatste 
band omvat ook digitale televisie naast alle 
andere modes.  
 

Deze nieuwe frequentie banden staan 
vermeld naast alle andere beschikbare 
banden die beschikbaar zijn voor radio 
amateurs in de Annex 1 van een recentelijk 
aangepaste versie van de Amateur Station 
Licence Guidelines document ComReg 09/45 
R4 (zeg maar het bandplan) welke 

beschikbaar is op de ComReg website.  
 
De nieuwe banden in het 40 MHz en 60 MHz 
gebied zullen, naast andere zaken, plaats 
gaan bieden aan moderne typen bakens en 
ook het bestaande 70MHz baken op 70.130 

MHz zal naar het deel van de band verplaatst 

worden dat bestemd is voor bakens. 
Bron: Mayo Radio Experimenters Network  
 

 
 
Het Agentschap Telecom adviseert gemeentelijke organisaties over grootschalige storingen in ICT, meldt de 

website Binnenlands bestuur. Als communicatie of computernetwerken uitvallen, heeft dat een grote impact op 
het bestuur van een gemeente. 
 

Het AT biedt oefeningen en scenario’s aan. Een van de methoden is om een 
casus door te spreken of te simuleren in een ‘serious game’ met een groep van 
5 tot twaalf ICT-verantwoordelijken.  
De gemeente Eemsmond heeft het AT gevraagd om te helpen met een 

inventarisatie van ‘telekwetsbaarheid’. De nadruk lag eerst op vervolgschade 
van aardbevingen in het Groningse gebied. Er kwamen ook andere risico’s aan 
het licht. Zo heeft de gemeente de wettelijke taak om na overlijden van een 
burger binnen 72 uur de registers bij te werken. Deze taak kan in de knel 

komen door ict-problemen. 
 
We zijn benieuwd of de mogelijkheid van inzet van radio-amateurs (DARES) bij uitval van de communicatie 

door het AT in de adviezen meegenomen wordt... Bron: website PI4RAZ 
 
 
 
Twee maal per jaar hebben de amateurverenigingen VERON en VRZA een onderhoud met Agentschap Telecom. 

Dit wordt het Amateuroverleg genoemd. Beide verenigingen trekken hier gezamenlijk op om de belangen van 
de radiozendamateur te behartigen. Op donderdag 25 oktober was er weer een overleg, daar kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde: Klik hier om het complete verslag te down loaden. 

 N-herijking. 
 Licensed Shared Access (LSA). 
 Gedragslijn. 

 Werkgroep Frequentie Management. 
 Non Interference Base (NIB). 

 Aanpassen examenregeling. 
 Examenvragen. 
 Evaluatie bovenregionale relaisstations. 
 Project zonnepanelen in Almelo. 
 Wireless Power Transport (WPT). 

 Invoering Entry Level License (ELL). 
 Publicatie in het jaarverslag van AT genaamd “Staat van de ether”. 
 Aanvraag van speciale calls. 
 Voorbereiding WRC 2019. 
 Afdeling Toezicht. 
 Onderwerpen ingebracht door de verenigingen. 

AT ADVISEERT GEMEENTEN OVER UITVAL TELECOM 

De VHF banden van 30 – 146 MHz. zoals nu in Ierland toegestaan 

VERSLAG 98e AMATEUR OVERLEG 

http://comreg.ie/publication-download/amateur-station-license-guidelines
http://comreg.ie/publication-download/amateur-station-license-guidelines
http://ei7mre.org/?page_id=993
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5327&Itemid=43
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/10/Verslag-AO98.pdf
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Het Agentschap Telecom heeft een illegaal radiostation uit de lucht gehaald nadat het diverse meldingen kreeg 

over storingen op tv en internet in de provincie Limburg. Inspecteurs van Agentschap Telecom ontdekten de 
oorzaak: een illegaal radiostation op korte golf.  
 
De waakhond van de ether, het Agentschap Telecom, was al enige tijd bezig met een onderzoek naar diverse 
meldingen van storing op het KPN-netwerk in Zuid-Limburg. Een groep KPN-klanten kon bijna dagelijks (vaak 
enkele uren) geen gebruik maken van televisie, telefonie en internet. Dit bleek het gevolg van illegale 

uitzendingen in de 6 MHz band. 
 
6 MHz-band 
In het afgelopen halfjaar is het aantal storingsmeldingen in de 6MHz-band flink toegenomen. Het agentschap 
Telecom heeft over dit specifieke illegale gebruik ook meldingen ontvangen van een buitenlandse overheid.  
De 6 MHz-band wordt wereldwijd gebruikt door onder andere overheden en bedrijven. Ook de scheepvaart 
maakt veelvuldig gebruik van de frequenties in deze band.  

 
Afhankelijk van de radiocondities reikt het signaal overdag tot wel 800 kilometer en 's nachts kunnen deze 
radiosignalen tot wereldwijde verbindingen leiden. 
 

Na goede afspraken met de lokale politie stelden inspecteurs van het AT een groot onderzoek in. Ze brachten 
een bezoek aan de woning waarvanuit een illegale uitzending werd uitgezonden.  

De inspecteurs troffen een illegaal radiostation aan dat niet beschikte over de nodige vergunningen dat de 
storing op het KPN-netwerk veroorzaakte. De apparatuur werd in beslag genomen en er is proces-verbaal 
opgemaakt tegen de verdachte. Bron: website PI4RAZ 
 

 
 
Op de website van de UBA (Unie van Belgische Amateurs staat het volgende te lezen: Invoering van de CEPT 
Novice vergunning in België. Op een vergadering met de erkende verenigingen heeft BIPT (Belgische AT) onder 
andere laten weten dat ze de CEPT Novice vergunning wil invoeren in België.  
Deze vergunning komt wat betreft de moeilijkheidsgraad van het examen tussen de basisvergunning en de 

HAREC vergunning en dat moet zich ook weerspiegelen in de privileges (banden, zendvermogen, modes). 
 
Het voorstel hierover van BIPT is: 
CEPT Novice vergunning: 

 Toegang tot alle HF banden (behalve 60 m en op 160 m enkel 1.81-1.85 MHz), 6 m, 2 m en 70 cm. 

 100 W zendvermogen op de HF banden en 6m, 50 W op 2 m en 70 cm. 
 Alle modes behalve (D)ATV. 

 
Basisvergunning: 
Een herschikking van de toegang tot de banden ten opzichte van nu 

 80 m: ongewijzigd 
 40 m: ongewijzigd 
 30 m: 10kHz extra (10.10-10.15 MHz ipv 10.11-10.15 MHz) 
 20 m: 65 kHz extra (14.00-14.15 ipv 14.000-14.085 MHz, 14.25-14.35 MHz ongewijzigd) 

 17 m: geen toegang (nu 18.080-18.168 MHz) 
 15 m: 40 kHz extra (21.00-21.10 MHz ipv 21.04-21.10 MHz, 21.32-21.45 MHz ongewijzigd) 
 12 m: geen toegang (nu 24.90-24.99 MHz) 
 10 m: 40 kHz extra (28.00-29.70 MHz ipv 28.04-29.70 MHz) 
 6 m: geen toegang (nu 50.128-52.000 MHz) 
 2 m: ongewijzigd 

 70 cm: ongewijzigd 
10 W zendvermogen, maar het gebruik van 100 W toestellen blijft toegestaan. 

Alle modes behalve (D)ATV. 
 
De vermelde vermogens zijn het gemiddelde toegestane vermogen, het toegestane piekvermogen (PEP) is 
hoger voor CW en SSB: 
10 W gemiddeld vermogen = 40 W PEP in SSB, 20 W PEP in CW, 10 W PEP in FM. 

100 W gemiddeld vermogen = 400 W PEP in SSB, 200 W PEP in CW, 100 W PEP in FM. 
 
Het bovenstaande is ook maar een voorstel van het BIPT. Vooraleer er iets gewijzigd wordt komt er een 
openbare raadpleging, waar zowel de erkende verenigingen als individuele radioamateurs opmerkingen kunnen 
geven of alternatieve voorstellen indienen. 

INVOERING CEPT NOVICE VERGUNNING IN BELGIE 

ILLEGALE KORTEGOLFZENDER UIT DE LUCHT GEHAALD 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5338&Itemid=43
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De doelstelling van het voorstel moet echter behouden blijven: er moet voldoende verschil zijn in de privileges 

van de basisvergunning, Novice vergunning en HAREC vergunning zodat er voor de radioamateurs een 
stimulans is om door te groeien. Bron: website UBA 
 
 
 

Afgelopen weekend werd de klok weer verzet. Bij enkele transceivers moet de wintertijd 
handmatig gecontroleerd worden. Dit is met name het geval bij digitale D-Star en DMR 
transceivers die een GPS-ontvanger hebben, waaronder de Icom IC-2820 en ID-31, ID-51 en 
IC-7100, maar ook de Hytera MD785G, X1p en de PD785G dienen gecontroleerd te worden. 
De instelling dient op GMT+1 gezet te worden om ervoor te zorgen dat (GPS) data die 
verzonden wordt weer goed weergegeven kan worden op de verschillende dashboards. 

 

 
 
Online kranten zoals Telegraaf, NOS en NU.nl openden vorige week met een artikel over LED verlichting die te 

veel elektro-magnetische straling afgeeft. Deze ondeugdelijke ledlampen ontregelen draadloze verbindingen in 
en om huis.  
Het Agentschap Telecom start daarom een onderzoek naar 50 LED-lamp leveranciers. 

Maar ook de EMC-EMF Commissie van de VERON heeft niet stil gezeten, de commissieleden hebben zelf een 
bescheiden onderzoek gedaan in een EMC lab. 
 

Elektor stuurde 16 ledlampen 
In het april 2018 nummer heeft Elektor een oproep gedaan aan hun lezers om storende ledlampen op te sturen. 
De VERON EMC Commissie heeft Elektor aangeboden deze lampen in een EMC lab aan een test te onderwerpen. 
Binnenkort zullen Elektor en de VERON de resultaten van dit onderzoek gezamenlijk publiceren. Maar een tipje 
van de sluier kunnen we alvast oplichten. 
 

Grote overschrijdingen van de EMC norm 

In dit kleine onderzoek is niet gefocust op een specifieke leverancier of LEDlamp. 
Maar het betreft een wilde mix van LEDlampen. Van zowel grote als kleine 
leveranciers. En een deel van die LEDlampen blijken in deze test grote 
overschrijdingen te hebben van de EMC norm. De lampen blijken zeer ernstige 
storing te veroorzaken, vooral in de luchtvaartband.  
Toezichthouder AT (Agentschap Telecom) voert de formele EMC testen uit. De 
VERON heeft de typenummers en merken van de storende LED verlichting 

doorgegeven aan het AT. Dan kan dit meegenomen worden in hun ledlampen 
onderzoek. 
 

Storen alleen ledlampen? 
Nee zeker niet. Het is ook niet de LED zelf die stoort. Maar de schakeling die in de 
LED lamp zit om de aangeboden voedingsspanning geschikt te maken voor de LED 

is vaak de boosdoener. In de foto hiernaast is te zien dat in een LED-voeding het 
filternetwerk is weggelaten. Dit bespaart slechts een aantal Eurocent. Maar op een 
productie van miljoenen apparaten is de besparing voor de fabrikant enorm. Het is 
dan ook niet meer dan een eenvoudige economische beslissing. Ook zonnepaneel 
installaties veroorzaken regelmatig verstoringen in het frequentiespectrum. Vooral 
als deze ook nog eens zijn voorzien van zogenaamde optimizers. 
 

Zijn die zendamateurs niet gewoon lastig? 
Al in April 2002 publiceert de VERON over verstoringen in het frequentiespectrum. 
En de nemokennislink heeft al eerder problemen met EMC gemeld. Hier gaat het 
over: Rijkswaterstaat die problemen ondervinden bij het testen van boeien. 
Zendamateurs opereren vooral dicht op het ruisniveau. En elke verstoring is 

daardoor direct merkbaar.  
De amateurradiofrequenties/banden zijn exclusief aan de zendamateurs 

toegewezen,  
en mogen dan ook alleen (ook internationaal) door hen gebruikt worden. Deze 
mogen dus niet door derden verstoord worden. 
 
Radiozendamateurs verzorgen noodcommunicatie bij grote rampen 
Of het nu gaat over Mexico, Sulawesi, Hawaï, Filipijnen, Japan, Peru, India, Nepal of 

Sint Maarten. Radiozendamateurs komen in actie op het moment dat de 
communicatie infrastructuur in het land getroffen is. Door gebruikt te maken van 
zendamateurs en hun apparatuur is in zeer korte tijd een alternatief 

TELEGRAAF: LEDLAMPEN ONTREGELEN VERBINDINGEN 

LED lampen te koop in steeds meer 
uitvoeringen en merken 

WINTERTIJD HANDMATIG CONTROLEREN 

Let op de lege plaatsen op de print 

https://www.uba.be/nl/actueel/flash/invoering-van-de-cept-novice-vergunning-belgi
https://www.telegraaf.nl/financieel/2724029/ledlampen-ontregelen-verbindingen-in-huis
https://nos.nl/artikel/2256296-slechte-ledlamp-leidt-tot-storingen-wifi-radio-en-tv.html
https://www.nu.nl/internet/5532806/toezichthouder-onderzoekt-ledlampen-in-huis-wifistoringen-zorgen.html
https://www.veron.nl/nieuws/at-start-onderzoek-naar-led-verlichting/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/
https://www.elektor.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/ledlamp-stoort-zelfs-op-luchtvaartband/
https://www.veron.nl/nieuws/storing-door-zonnepanelen-in-amersfoort/
https://www.veron.nl/nieuws/storing-door-zonnepanelen-in-amersfoort/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/gestoorde-elektrische-apparaten/
https://www.veron.nl/nieuws/presentatie-ruismeting-dvdra/
https://www.veron.nl/nieuws/orkaan-willa-aan-land-in-mexico/
https://www.veron.nl/nieuws/noodcommunicatie-sulawesi-indonesie/
https://www.veron.nl/nieuws/orkaan-lane-op-koers-naar-hawai/
https://www.veron.nl/nieuws/kerala-india-noodverkeer/
https://www.veron.nl/nieuws/daar-heb-je-die-hobbyisten-weer/
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noodcommunicatienetwerk op te zetten. Zo zorgen radiozendamateurs dat de reddingsacties, hulpgoederen en 

evacuaties op gang komen en blijven. Maar door de toenemende storing komt ook dit alternatief in gevaar. 
 

Huidige EMC norm voldoet niet meer 
De huidige EMC norm is ontwikkeld in de jaren 70 van de vorige eeuw. In deze periode werd de storing 
veroorzaakt door een stofzuiger of elektrische koffiemolen. Men ging ervan uit dat de storing werd veroorzaakt 
buiten de eigen omgeving. Met de huidige apparatuur zit de storing juist direct in de eigen omgeving. Hierdoor 

is de huidige normering ernstig verouderd. En deze dient dus aangepast te worden aan de 21e eeuw. Maar de 
industrie zit niet te wachten op een aanpassing (aanscherping) van deze norm. Omdat dit economische 
gevolgen heeft voor de productie van apparaten. 
 

De politiek moet ingrijpen 
De politiek moet haar verantwoording nemen, voordat het 
echt te laat is. De normering dient aangepast te worden 

naar het huidige productaanbod. Wat als de luchthavens 
besluiten om de start- en landingsbanen te voorzien van 
deze storende ledlampen? Met de huidige normering kan 
ook de VHF en transponder communicatie verstoord gaan 
worden. 

 

Demonstratie in de Tweede Kamer 

In de Bundestag is door onze zusterorganisatie DARC een EMC demonstratie gegeven. Ledlamp “aan” met als 
gevolg géén ontvangst meer op de DAB+ radio. De Duitse parlementariërs wisten niet wat ze zagen.  
Daarom wil de VERON heel graag een soortgelijke demonstratie geven in onze Tweede Kamer. Om zo ook onze 
Nederlandse parlementariërs met eigen ogen te laten zien wat de gevolgen van EMC kunnen zijn. 
 

Draadloos oplaadbare elektrische auto’s 

De industrie werkt inmiddels aan een techniek om 
elektrische auto’s draadloos te kunnen opladen. Deze 
techniek heet WPT-EV (wireless power transfer – electrical 
vehicle). En dat werkt soortgelijk als bij de elektrische 
tandenborstels. Alleen hebben we het hier niet over een 
ledlampje van 7 Watt. Deze WPT-EV installaties hebben 
een vermogen van 3 tot 20 kilowatt. Dat is vergelijkbaar 

met 400 tot 3000 ledlampen bij elkaar. Nu zijn er al 
discussies over de gevolgen van elektromagnetische 
straling van hoogspanningsmasten. Maar wat als zo’n groot 
magnetisch veld in uw voortuin uw auto aan het laden is? 

 
IARU maakt zich sterk voor normering WPT-EV 
De IARU (International Amateur Radio Union) is in verschillende werkgroepen in overleg met verschillende  

internationale instanties. Zoals daar zijn de CEPT, CISPR en ITU-R van de VN. Dit om normeringen vast te 
leggen voor deze nieuwe ontwikkeling, voordat het in onze Nederlandse straten geïnstalleerd wordt.  
Daarom wordt gewerkt aan een agendapunt voor de komende WRC2019. 

 
 
 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het onderzoek afgerond naar de 
noodstroomvoorzieningen op mobiele sites. Aanleiding voor het onderzoek was dat 1-1-2 slecht bereikbaar was 
tijdens de stroomstoringen in Diemen in 2015 en vooral die in Amsterdam op 17 januari 2017.  
De verplichtingen voor mobiele operators worden niet aangescherpt. 

 
Bij de storing in Amsterdam viel op 360.000 adressen de stroom uit. De meldkamer van 1-1-2 raakte 
overbelast, doordat het aantal telefonische oproepen drie keer groter was dan op een normale dag.  

De overheid heeft dit falen in de keten al in 2017 uitgezocht en maatregelen genomen. 
 
Onderzoek naar rol mobiele netwerken  

Eerder dit jaar heeft EZK aan de Tweede Kamer toegezegd om ook nog te kijken naar de rol van de mobiele 
operators bij calamiteiten.  
Het Agentschap Telecom heeft geconstateerd dat de vaste telefoonlijn – tegenwoordig bijna altijd VoIP via een 
internetmodem – uitvalt bij stroomonderbrekingen. Mobiele telefoons hebben echter een accu, mobiele sites 
ook. Mobiele telefoons kunnen vaak ook verbinding maken met een mast die wat verder uit de buurt staat, of in 
het geval van 1-1-2 met een mast van een andere operator.  
 

Bij zeldzame, omvangrijke en langdurige stroomstoringen, zoals in Diemen in 2015, is gebleken dat er dermate 
veel masten uitvallen dat 1-1-2 via mobiel niet meer bereikbaar is. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties 

GEEN VERPLICHTING VOOR ERXTRA ACCU’S MOBIELE SITES 

https://www.veron.nl/nieuws/schepen-verdwenen-van-de-kaart/
https://www.veron.nl/nieuws/radio-kan-niet-tegen-led-verlichting/
https://www.veron.nl/nieuws/president-iaru-1-waarschuwt-voor-interferentie-draadloos-laden/
https://www.veron.nl/nieuws/president-iaru-1-waarschuwt-voor-interferentie-draadloos-laden/
https://www.veron.nl/nieuws/zorgen-over-proef-met-internet-over-elektriciteitsnet/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-voorbereiding-wrc2019/
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waarbij de stroomuitval zo omvangrijk is dat naastgelegen basisstations de 1-1-2-oproep niet kunnen 

overnemen omdat deze ook spanningsloos zijn.  
 

Investeringen te hoog 
Om 1-1-2 langer dan twee uur bereikbaar te houden, zouden daarom aanpassingen nodig zijn bij de mobiele 
operators. Onderzoeksbureau SEO heeft samen met de mobiele operators in kaart gebracht welke maatregelen 
er mogelijk zijn en wat die zouden kosten. Volgens deze kosten-batenanalyse zijn er forse investeringen nodig 

om de aankiesbaarheid van 1-1-2 langer dan twee uur te waarborgen bij grote stroomonderbrekingen.  
 
De meeste sites hebben al een accu die ontworpen is om de site twee uur in de lucht te houden. Om die tijd te 
verlengen naar 4 uur, is volgens SEO een investering nodig van €163 miljoen eenmalig en €3 miljoen per jaar.  
De maatschappelijke baten van een beter bereikbaar alarmnummer zijn lager: tussen de €2,2 en €3,6 miljoen 
per jaar. Het break-even punt van de investeringen wordt niet eerder bereikt dan in 2100, merkt SEO op.  
 

SEO rekent voor dat de benodigde investeringen niet opwegen tegen 
de baten die dit oplevert voor de samenleving, mede gezien het zeer 
sporadisch voorkomen van dit soort omvangrijke stroomstoringen. 
In de Telecommunicatiewet is al vastgelegd dat 1-1-2 bereikbaar moet 
blijven. De overheid wil dat mobiele sites minimaal twee uur blijven 
draaien na een stroomonderbreking. Dit als verduidelijking van de 

bepalingen in artikel 7.7 lid 3 en hoofdstuk 11a van de Telecomwet die 

voorschrijven dat noodzakelijke voorzieningen moeten worden getroffen om te zorgen dat ononderbroken 
toegang tot alarmnummers gewaarborgd is. Het Agentschap Telecom houdt hierop toezicht. 
 
Probleem met diefstal van accu’s 
EZK meldt verder dat operators een groeiend probleem hebben dat de UPS-voorzieningen worden gestolen uit 
mobiele sites. SEO heeft een inventarisatie gemaakt van de kosten aan de kant van de operators. 

Telecomoperators schatten dat jaarlijks vijf procent van het totaal aantal geïnstalleerde accu’s wordt gestolen. 
Op dit moment worden gestolen accu’s vaak pas vervangen wanneer er een reguliere onderhoudsbeurt gepland 
staat. 
 
Gestolen accu's meteen vervangen is 6 tot 8 ton per jaar duurder en kan er ook toe leiden dat dieven eerder 
terugkomen om de nieuwe accu's te stelen. De kosten zouden dus ook hoger kunnen uitvallen, aangezien de 
diefstallen onbestraft blijven; de politie maakt er geen werk van. 

EZK zal onderzoeken hoe groot het probleem is van gestolen accu’s en bezien met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid of de bestaande diefstal van de accu’s op de telecomsites kan worden teruggedrongen. 
 
Kern van het verhaal: 

Bij stroomuitval stoppen mobiele basisstations er na 2 uur mee, (vaak al eerder) 
5% stopt er meteen mee omdat de accu's gestolen zijn, de politie doet daar niets aan. 
 

Voor ons amateurs dus de uitdaging om na 2 uur in te lucht te kunnen komen ... Geen probleem toch? 
Bron: website PI4RAZ 
 
 
 
GroenLinks en VVD maken zich ernstige zorgen over de voortgang van C2000.  

Dat bleek tijdens het algemeen overleg politie en ICT vorige week. Vooral aan de betrouwbaarheid van Hytera 
wordt getwijfeld. “De misschien wel belangrijkste vraag is: kunnen we nog terug?” 
 

Groen links heeft zorgen 
Kathalijne Buitenweg van GroenLinks geeft aan ‘een hele trits aan 
zorgen te hebben’. “De hoofdleverancier van het nieuwe C2000 is 
Hytera Mobilfunk, een Chinees bedrijf. Ik weet dat de minister al 

onderzoek heeft laten doen — of hij doet onderzoek — naar de 

leverancier. Wat voor soort informatie kan uit dit onderzoek komen 
waardoor de minister het volste vertrouwen gaat krijgen dat we niet 
hoeven te vrezen voor ingebouwde kwetsbaarheden door de Chinezen? 
Ik kan dit echt niet zien, zeker niet nadat vorige maand is gebleken dat 
de Chinese overheid chips heeft laten verstoppen in apparatuur en 
producten van bijvoorbeeld Lenova. Dus wat voor soort informatie kan 

eruit komen waardoor je ineens denkt dat het laten maken van C2000 
door een Chinese fabrikant echt een heel goed idee is?” 
 

 
 

Maar blijkbaar mag het niet te veel kosten 

KAMERLEDEN UITEN ZORG OVER C2000 

Kamerleden (Groen links en VVD) vragen zich af 
“kunnen we nog terug” 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5332&Itemid=43
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Inmenging 

Ook de VVD noemt het C2000-systeem een zorgpunt. Antoinette Laan-Geselschap van de liberalen: “De VVD 
heeft al eerder vragen gesteld over het gesloten communicatienetwerk van de Nederlandse hulp- en 

veiligheidsdiensten. Het verbaast ons ten zeerste dat wij een kwartier geleden een brief van het ministerie 
hebben ontvangen over het fenomeen C2000 en de aanbestedingsprocedure. De timing daarvan is vrij 
wonderlijk. De minister heeft recent de beantwoording van de eerder door de VVD gestelde vragen naar de 
Kamer gestuurd, maar hij stelt ons daarmee niet gerust. Er wordt gesproken over mogelijke maatregelen om 

eventuele inmenging vanuit bijvoorbeeld China tegen te gaan. De minister zegt dat hij, indien het noodzakelijk 
is, maatregelen zal nemen, maar hadden die niet al genomen moeten zijn? In landen als de VS en Australië 
mag er geen netwerkapparatuur worden geleverd door een Chinese telecomgigant. Daar hebben we net ook 
weer een brief over gekregen. Deelt de minister de mening dat dit een signaal moet zijn voor Nederland en dat 
we hierop moeten acteren? De misschien wel belangrijkste vraag is: kunnen we nog terug? Kunnen we dit 
C2000-systeem door een product van een andere, wellicht veiligere producent laten vervangen, mede gezien 
de afwegingen in de brief die we net, een kwartier geleden, hebben gekregen?” 

 
Consequenties 
Minister Grapperhaus is terughoudend in zijn beleid ten aanzien van C2000. “Met name is gevraagd of we dat 
kunnen terugdraaien. En hoe zit het met de Chinese leveranciers? Hoe werkt dat nou met de informatie die uit 
die onderzoeken komt? Of eigenlijk: wat komt eruit?  
 

Het huidige C2000-systeem is aan het einde van zijn levensduur. Dat is dus echt toe aan vervanging. Daarom 

is nu alles gericht op de implementatie van het nieuwe systeem dat al een paar jaar geleden is aanbesteed, en 
waarvoor het proces nu ook echt steeds verder gaat. Daar heb ik uw Kamer enkele weken geleden een brief 
over gestuurd. Daar wilde ik nu niet verder op ingaan, want dat is niet de inzet van dit algemeen overleg. 
Daarmee stoppen brengt allerlei consequenties en risico’s met zich mee. Dat zou ook in strijd zijn met het 
principe van goed huisvaderschap dat ik als minister heb: dit systeem is echt toe aan vervanging en we moeten 
naar een nieuw systeem toe. Ondertussen blijft er continu oog voor de ontwikkeling van risico’s, zoals dat van 

de Chinese inmenging. Daarom heb ik ook een externe onderzoeker gevraagd — daar heb ik uw Kamer eerder 
over geschreven — om een extra securityaudit uit te voeren. Ik spreek ook met de AIVD om te bezien hoe het 
systeem aan verdere testen onderworpen kan worden. Die onderzoeken leveren informatie op, juist over die 
eventuele kwetsbaarheden waar mevrouw Buitenweg aan refereerde. Dat zal vooral zijn op de vraag of en, zo 
ja, in welke mate informatie van C2000 in verkeerde handen zou kunnen vallen. Maar ik merk uitdrukkelijk op 
dat C2000 is ontwikkeld en beveiligd op een wijze dat het ook de hoogst vertrouwelijke informatie zou moeten 
kunnen bevatten. Bron: Verbinding 
 
 

 

Afgelopen zaterdag 27 oktober hield regio 22 een kleine lokale 
oefening waarbij ook enkele mensen van de regionale pers 
aanwezig waren. Eerder toonden zij al interesse in DARES en 
hadden een interview gehouden, maar men wilde ook graag eens 
een soort van live demo zien.  

 
Zo gezegd, zo gedaan natuurlijk, omdat we hierin een prima 
mogelijkheid zagen om DARES breder bekend te maken. Dus 
voor de gelegenheid hadden we een veldpost ingericht pal naast 
het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck te Budel 
(tevens op steenworp van de Belgische grens). Om een indruk te 
geven van een typsiche opstelling was er de SIGCO unit met 

mast voor 2m en 70cm (spraak en Winlink) via Jan (PE2MOL) en 
Henk (PH3NK) was er met zijn auto met HF. Sietze (PD1SV) en 
Ben (PA3DWJ) waren beschikbaar als tegenposten op andere 
locaties in de regio.  

 
Rond de klok van 15:00 uur arriveerden de fotografen en journalist en zijn we gestart met het geven van tekst 

en uitleg over DARES, de doelstellingen, de mogelijkheden en de gebruikte techniek.  

In totaal zo’n anderhalf uur hebben we spraakberichten kunnen demonstreren en Winlink kunnen uitleggen. 
Men was onder de indruk van hetgeen we als DARES technisch kunnen en als organisatie kunnen betekenen. 
Midden in het centrum van Budel en op een zonnig zaterdagmiddag trokken we uiteraard ook de belangstelling 
van al het winkelende publiek en andere voorbijgangers. Een link naar één van de artikelen is hier te vinden. 
 
 

 
 

 

                               PERS-DEMONSTRATIE DARES IN R22              door Jan PE2MOL 

 

Henk Drenth (links) en Jan van Moll van de stichting DARES 
aan het werk in Budel. © Foto René Manders/ Fotopersburo 
van de Meulenhof bv  

http://www.verbinding.tv/kamerleden-uiten-zorgen-over-c2000/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/dares-oefent-in-budel-een-keer-hebben-we-standby-gestaan~a44cc010/
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Ontwikkeld tijdens de hoogtijdagen van de telegraaf, is de splitsing van de lineman ontworpen voor 

verbindingen die onder trekspanning staan. Er wordt vaak beweerd dat, indien correct gemaakt, de verbinding 

van een Lineman sterker is dan de draden waaruit hij is samengesteld.  
 

In ieder geval is het een beproefde methode en, het gaafst 
van alles, het is een van de verplichte 
vakmanschapstandaarden van de NASA.  
Te weten, in een NASA-goedgekeurde Linemans splice: 

1. De geleiders moeten vooraf worden vertint. 

2. Er moeten ten minste 3 slagen rond elke geleider 
zijn en de wikkels moeten goed gesloten zijn zonder 
spleten tussen aangrenzende windingen. 

3. De wikkels mogen elkaar niet overlappen en de 
uiteinden van de wikkel moeten voorafgaand aan het 
solderen worden afgesneden om uitstekende uiteinden te 

voorkomen. 
4. Geleiders mogen de isolatie van de andere draad 

niet overlappen. 

 
Hoewel de las van de Lineman oorspronkelijk zonder 
soldeer werd gebruikt, is solderen tegenwoordig 
gebruikelijk, en NASA dringt daar ook op aan: 

1. Soldeertin moet alle elementen van de verbinding 
bedekken. 

2. De soldeertin moet zich tussen de verbindings- 
elementen over de volledige omtrek van de verbinding 
bevinden. 
Voor een You-Tube video klik je hier 

 
 

 
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie 
moet op enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s 
die bruikbare spullen hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te 
bieden zodat een andere regio er nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten 

uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden. Om uw advertentie op te geven of na (ver)koop af te 
melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 

 
Eraan 
Gevraagd 4 stuks bliksem beveiligers (zogenaamde surge protectors) met PL259 aansluiting. 
Contact, Jan PA3CJP 
daresgooi@gmail.com  
06-38190236 
035-8889092 

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

 
 
 

 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 

 

                      HOW TO SPLICE WIRE NAAR NASA NORMEN           door Gert PA1VW 

http://qrznow.com/how-to-splice-wire-to-nasa-standards/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:daresgooi@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl

