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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  
Het secretariaat stuurt op of rond elke 1e en 15e van de maand een link naar alle deelnemers waardoor u de 
nieuwsbrief in PDF kunt downloaden en lezen. 
 
Geen DARES deelnemer? 

Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand onze nieuwsbrief te lezen?  

Allereerst danken we u voor uw belangstelling in DARES, u kunt zich aanmelden door hier te klikken,  
U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt downloaden.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl 
 
 

 
De digitale werkgroep                                                                                            door Hans PA3GJM 

De Dutch Winlink System, afgekort DWS software, is vrijgegeven. 
De DWS Software is vanaf heden ochtend (zaterdag 03-02-2018) door iedere zendamateur te 
downloaden via: www.DARES.nl  submenu Winlink. 
  

Ik hoop dat de nieuwe software die gebruik maakt van Winlink Express een flinke impuls gaat geven aan het 
gebruik van Winlink. Doordat de configuratie voor het grootste deel uit handen genomen is door de software 
zelf, verwacht ik door de eenvoud van werken, een grotere groep gebruikers. 

Lees de file "Uitleg bij de Winlink software" door, die kom je vanzelf tegen op de download site. 

  
De oude setup.exe met AGWPE, die we nog gebruiken op de infrastructuur staat hier ook onder de naam SysOp 
software. 
  
Zodra de Winlink gebruikers goed en stabiel draaien op de PH3J software zullen we ook de infrastructuur  
(RMS’sen) hierop gaan overzetten. 

 
Met vriendelijke Groet,  
Hans Vreeswijk PA3GJM voorzitter digitale werkgroep DARES 
 
 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 februari 2018 JAARGANG 2 NR.04 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
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DLCC PI9D 
Het 80m net van zondag 4 februari is succesvol verlopen. Als de 40 meter antenne beschikbaar is zullen we ook 

op die band gaan uitzenden. Hiermee komen we onze N amateurs tegemoet. 
 
 

 
Dit keer geen EM-COMM meldingen, voor de meest actuele berichten klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 

 
 
 

Regio 25/09 DARES M-NL           door Wim PA4WK RC. R09 

Donderdag avond 01 februari kwam Alex PA3FGZ met 
onze Storno 9000 UHF repeater naar de bijeenkomst 

van PI4RCG in de radio kelder in Hilversum.  
De repeater was eigenlijk door Alex al helemaal in 
orde gemaakt op de duplex filters na, hiervoor was 
meetapparatuur nodig wat in Hilversum beschikbaar 
was. Het natte vinger werk wat door Alex thuis al 
gedaan was bleek aardig in de goede richting te zitten 

maar er was zeker nog verbetering mogelijk. Door het 

losdraaien van vier inbus bouten werd de zeer solide 
behuizing geopend en de meetapparatuur aangesloten. 
Hier onder een aantal schermafbeeldingen. De bereikte 
waarden zijn niet geweldig maar voor ons doel goed 
genoeg. 
 

 
R25 over de nieuwe Winlink software                                                                         door Gerard PDØJEW RC. R25 

Inmiddels staat op www.dares.nl onder Winlink de nieuwe Winlink gebruikers software die in de plaats komt 
van de huidige set software met AGWPE. 
 
AGWPE wordt niet meer door het Winlink ontwikkelteam in de Verenigde Staten ondersteund en de digitale 
werkgroep van DARES is er in geslaagd een om een mooie en goede nieuwe DARES setup te maken met 

digipeater; APRSIS kaartmateriaal en Winlink Express als email cliënt. Uitgebreide documentatie is in de 
installatie beschikbaar.  
 
Let op: alle winlink cliënt software moet eerst verwijderd worden van uw systeem met de uninstall.  
Maak wel eerst even als u met Winlink Express of RMS Express draait, een kopie (CSV bestand) van uw 
contacten. Die kunt u later dan weer makkelijk invoeren in de nieuwe Winlink Express / RMS Express. 

 
Voor de SYSOP's van de RMS-sen verandert er voorlopig nog niets. Eerst de cliënt software uitrollen en daarna 
de infra structuur. 
 
Grondige antenne update bij Radio Club Bunschoten                                                          door Wim PA4WK RC. R09 

Op de DARES bijeenkomst in december vertelde Klaas PDØZX (Klaas is de eigenaar van het pand waar de Radio 

Club Bunschoten gevestigd is) dat hij bezig is om als aanvulling op de al aanwezige antenne de OptiBeam 
OB17-4, met het plaatsen van een dipool voor 80 meter met een lengte van 17.60m. Het betreft hier de OB1-
80 van eveneens OptiBeam. Klik hier voor meer informatie over deze antenne. Van alle faciliteiten die de radio 
club biedt kan DARES ook gebruik maken. Klik op deze link om te zien wat de OB17-4 ziet. 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

De geopende Storno 9000 repeater op de meet tafel in Hilversum, klaar om 
aan de slag te gaan 

Ontvangst gevoeligheid was 115 dBm met geopende squelch TX power voor 
het filter gemeten was 24.7 Watt, achter het filter was dat nog maar 16 Watt 

De prestaties van het originele Storno filter, de onderdrukking is 65.63dB, de 
demping aan de RX zijde was 0.58dB 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
http://www.dares.nl/
http://www.optibeam.info/index.php?article_id=108&clang=1
https://youtu.be/N-dMFHzL9PM
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Nu ruim een 
maand later is 

het al zo ver. 
De antenne is 
geplaatst op 
een 

uitschuifbare 
stalen koker 
mast waarmee 
een hoogte van 
maximaal 33 

meter bereikt 
kan worden.  
 

Op de top van deze mast zal ook nog een 
X300 2/70 antenne geplaatst worden. 
De mast is met behulp van een elektrische 

lier traploos in hoogte te variëren. Hierdoor is 
het mogelijk deze antenne voor zowel DX als 
voor NVIS verbindingen op 80 meter optimaal 

te gebruiken.  
Tijdens de PACC contest heeft de antenne de 
verwachtingen ruimschoots overtroffen, de 
signalen waren ongekend hard. 

De mast kunnen we natuurlijk alleen tot de 
maximale hoogte uitlieren als het weer dat toe laat, we willen niet het risico 
lopen dat de OB1-80 stuk waait.  
 
De hoogte van 30 meter is natuurlijk ook voor de VHF/UHF banden erg 

interessant, om een indruk te krijgen van wat we kunnen verwachten heb ik al vast een plot gemaakt voor 

145MHz. waarbij de hoogte 30 meter is en het vermogen 25W. ERP. Aan de ontvangstkant is een auto 
voorgesteld met een 0dBd antenne op 2m. hoogte. 
 
Deelname veiligheidsdag Almere 
Een aantal mensen heeft al wel aangegeven dat de beschikbaar zijn op de Veiligheidsdag 2018 in Almere die op 
26 mei gehouden zal worden, maar nog niet iedereen heeft gereageerd of ze wel of niet aanwezig kunnen zijn. 
We rekenen er op dat u dat zo snel mogelijk laat weten aan ons via deze link  vda2018.dares.nl .  

Dit heeft ook te maken met het aantal lunchpakketten dat wij op moeten geven. 
 
Volgende bijeenkomst 
Zaterdag 24 februari tijdens de eerstvolgende bijeenkomst in Bunschoten 
geven we uitleg over het nieuwe winlink programma van DARES.  
Neem een USB stick mee of download het via DARES.NL , er zit een duidelijke 
handleiding bij op de website. 

De bijeenkomst begint om 10:30 uur. Denk er aan dat u niet parkeert bij de 
blinde muur van onze buurman. 
 
 
 
Misbruik op een repeater waargenomen? Stuur een email naar het AT.                                    door het AT 

Agentschap Telecom opent een emailadres voor zendamateurs om Agentschap Telecom te laten weten waar, 
wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen. 
Dit adres is repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl Als zendamateurs tijdens dit intruden vaker op de ingang 
van een repeater luisteren kan snel waardevolle informatie worden verzameld over de locatie waar intruders 

zich bevinden. Met deze informatie kan Agentschap Telecom dan een gericht onderzoek doen met een flinke 
kans van slagen. Wangedrag van medezendamateurs kan hier ook gemeld worden, maar dit is in eerste 

instantie een taak van de zendamateurs zelf om daar iets van te zeggen (sociale controle). 
 
Door het activeren van dit emailadres is het ook niet meer nodig om een storingsmelding over deze ‘storingen’ 
in te dienen. AT weet dat dit intruden plaats vindt en wil daar tegen optreden echter ontbreekt het nu vaak aan 
voldoende richtinggevende informatie. Als u een email naar dit adres stuurt dan krijgt u een automatisch 
antwoord, zie hieronder. Dit is een bevestiging van de ontvangst van uw email, maar er zal geen 
terugkoppeling op uw email plaatsvinden. De resultaten van het Agentschap zullen wij via daartoe geëigende 

kanalen verspreiden waardoor de hele amateurgemeenschap op de hoogte wordt gebracht. 
 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

De mono bander voor 80m. de OB1-80 
werkt als een speer op 30 meter hoogte 

Het plot op VHF, als dit klopt met de 
praktijk mogen we niet klagen 

Niet alleen de antennes maar ook de filters en het patch-pannel hebben een 
grondige update gehad 

Overdag deze plaatsen vrij houden AUB 

http://vda2018.dares.nl/
http://dares.nl/
mailto:repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl
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De tekst van het automatisch antwoord van dit emailadres luidt als volgt: 
 

Geachte storingsmelder, 
Dank u wel voor uw melding, wij verzamelen deze informatie om gericht op te kunnen treden tegen intruders 
van amateurfrequenties dan wel gedragsproblemen van radiozendamateurs bij het gebruik van repeaters. Wij 
nemen uw melding niet individueel in behandeling, maar verzamelen informatie om vervolgens gericht op te 

kunnen treden. 
 
Als uw melding voor ons aanleiding is om daadwerkelijk een storingsmelding aan te maken, nemen wij via deze 
mailbox nog contact met u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Agentschap Telecom. Bron: website VRZA 
 

Kramen te huur tijdens de Radiokampweek   
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei zal tijdens de VRZA Radiokampweek zoals elk jaar 
een radiomarkt worden georganiseerd. Vanaf dit jaar zal deze markt plaatsvinden op het 
terrein van Streekpark Klein Oisterwijk aan de Oirschotsebaan 6 te Oisterwijk. Er is ruim 
voldoende gratis parkeergelegenheid, ook de toegang tot de markt is geheel gratis. 

De radiomarkt is geopend voor verkoop van 08:00 uur tot circa 15:30 uur. Voor verkopers is het marktterrein 

geopend vanaf 07:00 uur tot 07:45 uur voor het opbouwen.  
 
Wilt u deelnemen aan deze radiomarkt? Er zijn zowel kramen als een groot grasveld ter beschikking voor de 
kofferbak verkoop. Kramen zijn te huur voor €25,00 per kraam (4x1m). Deze dient van te voren gereserveerd 
te worden. Dat kan via het inschrijfformulier op de website. Wilt u gebruik maken van de kofferbakverkoop? 
Hier is geen inschrijving voor mogelijk. U bent gewoon welkom. Let wel op: vol=vol. 

 
Meer informatie? Deze nieuwe locatie biedt ook nieuwe mogelijkheden, kijk op radiokampweek.nl/radiomarkt,  
of neem contact op met Sjef Verhoeven PE5PVB via telefoonnummer 06-50802382. 
 

Ministerie publiceert rapport over Antenneregister 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een eindrapportage 
gepubliceerd over de toekomst van het Antenneregister. Het rapport geeft informatie 

over technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee rekening moet 
worden gehouden bij toekomstige registratie van antenne-installaties. 

 
Het eindadvies is dat er een toekomst is weggelegd voor het register, omdat het de transparantie richting 

burgers zou bevorderen. Er is echter wel een aanpassing in het Frequentiebesluit nodig om deze toekomst veilig 
te stellen, zo valt te lezen in het rapport, dat 87 pagina’s telt. 

 
Om het rapport samen te stellen is gesproken met circa 40 belanghebbenden en gebruikers van het 
Antenneregister. Ook is er een openbare enquête geweest, waarbij 396 respondenten meegedaan hebben. 
Daarnaast is op basis van openbare bronnen inzicht verkregen in de registratie van antenne-installaties in 
andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Zwitserland. 
 
Specifiek over de registratie van zendamateurs wordt mogelijk een alternatief aangehaald om privacy van 

natuurlijke personen te beschermen. Mogelijk wordt in de toekomst niet de exacte locatie weergegeven, maar 
zal dit gebeuren op basis van het postcodegebied. Registratie zal, ook in de toekomst, nog wel verplicht zijn. 
 
De redenen die zijn aangevoerd om zendamateurs te registeren in 2009 gelden nog steeds. Wel treedt in 2018 
nieuwe wetgeving op het gebied van privacy in werking. Dan doet de vraag zich voor of de locatie van de 
antenne-installatie van radiozendamateurs nog steeds in een register gepubliceerd mag worden, of dat de 
nieuwe wet aanleiding geeft om de afweging uit de wijziging van het Frequentiebesluit 2009 te herzien. In 2009 

is door het College Persoonsgegevens als alternatief genoemd dat zendamateurs per postcodegebied worden 

geregistreerd. Door een dergelijke generalisatie zou kunnen worden voorkomen dat gegevens openbaar worden 
die tot specifieke personen te herleiden zijn. 
 
Het antenneregister kost jaarlijks 176.000 euro en de kosten worden gedragen door de gebruikers van 
Agentschap Telecom. Registratie is verplicht wanneer er met meer dan 10 dBW (10 Watt) uitgezonden mag 

worden. Hoewel CB hier volgens de nieuwe wet- en regelgeving ook onder valt (12 Watt PEP bij SSB) zijn deze 
gebruikers vooralsnog vrijgesteld van registratie. Het rapport spreekt van een voornemen om deze gebruikers 
ook verplicht te laten registreren. Het rapport is hier te downloaden. Bron: hamnieuws 
 
 
 

https://www.vrza.nl/wp/
https://www.radiokampweek.nl/radiomarkt/
https://www.radiokampweek.nl/radiomarkt/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/eindrapport-verkenning-toekomst-openbare-registratie-antenne-installaties
https://www.hamnieuws.nl/ministerie-publiceert-rapport-over-antenneregister/


pag. 5 
 

Uitreiking eerste vergunning voor hoger zendvermogen  
Op 28 november 2017 is het eerste exemplaar van een nieuwe vergunningsoort voor radiozendamateurs 

uitgereikt door dhr. Sipkes van het Agentschap Telecom. Sinds de inwerkingtreding van de Gedragslijn 
vergunningen radiozendamateurs is het mogelijk om een vergunning bij het agentschap aan te vragen voor 
meer zendvermogen dan maximaal wordt toegestaan met een registratie. 
Dit is een lang bestaande wens in de radioamateurwereld. Maar niet elke plek is zomaar geschikt om met hoger 

vermogen te gaan uitzenden. Er worden daarom voorwaarden gesteld waaronder o.a. het moeten uitvoeren van 
berekeningen waarmee wordt aangetoond dat limieten niet worden overschreden.  
Ook is een verhogingsplafond aanwezig van 6 dB boven het maximale vermogen met een registratie.  
Dit betekend een verhoging van het zendvermogen tot maximaal 1.6kW. PEP 
Het agentschap stelt radiozendamateurs optioneel een rekenhulpprogramma ter beschikking dat op basis van 

ingevoerde parameters en de geldende voorwaarden, vooraf 
aangeeft of een aanvraag kans van slagen heeft op basis van de 

ingevoerde gegevens. 
Om zeker te stellen dat veldsterktelimieten inderdaad niet 
overschreden zouden worden, heeft het agentschap bij de 
aanvrager diverse controlemetingen uitgevoerd. Toen ter plaatse 
bleek dat de limieten inderdaad werden gerespecteerd, werd als 
verassing het eerste exemplaar van deze nieuwe vergunningsoort 

overhandigd. 

Er zijn verlengingskosten verbonden aan de vergunning, de hoogte 
van het bedrag hangt af van de complexiteit van de aanvraag.  
Als verwacht wordt dat de totale kosten voor een vergunning meer 
dan €400.= zullen bedragen, dan wordt de aanvrager hierover 
eerst geïnformeerd. De aanvrager heeft dan de keus om zijn 
aanvraag, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht, in te 

trekken. Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier.  
Bron: website VRZA 
 

 
 

Eerste geostationaire amateur satelliet 
Er is een nieuwe lanceerdatum voor de Es’hailsat-2. Deze satelliet 

heeft twee geostationaire transponders aan boord die door 
zendamateurs gebruik kunnen worden. Een 250 kHz brede voor 
smalband communicatie en een 8 MHz brede transponder voor D-
ATV. De voorlopige lanceerdatum staat nu op 28 maart a.s., nadat 

de lancering een 1,5 jaar geleden uitgesteld werd. 
 

De lancering moet vanaf Cape Canaveral plaatsvinden met een 
Falcon 9 raket van Space X, zo schrijft de website SatBeams. 
Amateur uplinks zitten in de 13cm band, de downlinks in de 3cm 

band.  Om een QSO in een smalband mode te maken is vanuit Nederland een schotel van 90cm en 10Watt aan 
de feed voldoende.  Voor breedband toepassingen (ATV) is 53 dBW vermogen nodig, hetgeen gelijk staat aan 
100 Watt in een schotel van 2,4 meter. Bron: Hamnet 
 

 
Nieuw-Zeeland test gebruik 60 meterband 

In Nieuw-Zeeland gaat men het gezamenlijk gebruik van de 60 meterband testen en de 
radio amateurs daar kunnen niet wachten om ermee te beginnen. 
Jim Meachen ZL2BHF zegt daarover: "60 meter is voor Nieuw-Zeelandse amateurs een stuk 
dichterbij gekomen. De New Zealand Association of Radio Transmitters (NZART) laat weten 

dat de onderhandelingen met het ministerie van defensie in Nieuw-Zeeland en het Radio Spectrum 
Management van de overheid geresulteerd hebben in de toestemming tot het gebruik van SSB op 5 MHz.  

Het gebruik is uitsluitend toegestaan met laag vermogen en op secundaire basis. Voordat van de band gebruik 
gemaakt mag worden, moet een formulier, dat te downloaden is, ingevuld aangeleverd worden aan de NZART.  
Het volledig ingevulde formulier dient dan als aanvullende licentie voor het gebruik van deze band. 
De testperiode zal gebruikt worden om te zien of het gebruik door amateurs van de 60 meterband kan 
plaatsvinden zonder dat de primaire gebruikers (defensie) er storing van ondervinden". Bron: PI4RAZ 
 

Tjechië nu ook op 60m. 

Volgens Peter Ourednik, OK1RP, heeft het Czech Telecommunications Office (CTU) aan de 
Tjechische radio amateurs toestemming gegeven voor het gebruik van de 60m. toewijzing 
volgens WRC-15 (World Radio Conference 2015 van 5351.5-5366.5 kHz als ook de 12 
bestaande kanalen. De toewijzing is beschikbaar op basis van een individuele machtiging. 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

   REPEATER EN SATELLIET NIEUWS 
 

De Es’hailsat-2 satelliet met twee amateur transponders 

Ad van Ginneken (PA8AD, links) neemt het eerste 
exemplaar in ontvangst. 

 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/registreren-als-radiozendamateur
https://www.vrza.nl/wp/2018/02/13/uitreiking-eerste-vergunning-voor-hoger-zendvermogen/
https://www.hamnieuws.nl/geostationaire-satelliet-op-komst/
https://www.hamnieuws.nl/lancering-eshailsat-2-uigesteld/
https://www.satbeams.com/satellites?id=2683
https://www.hamnieuws.nl/nieuwe-lanceerdatum-voor-eshailsat-2/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5095&Itemid=43
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Kortegolf-zendstation: gemeenteraad Zeewolde kritisch maar machteloos          ingestuurd door Maarten PD1H 

De gemeenteraad van Zeewolde toonde zich maandagavond 5 februari kritisch over de verbouwplannen die 

Defensie heeft voor het kortegolf-zendstation aan de Juttepeerlaan. Het Rijk kocht het zendpark in 2012 van de 
toenmalige Wereldomroep. Defensie wil het zendpark nu vernieuwen en gaan gebruiken voor contact met 
schepen en missiegebieden over de gehele wereld.  

 
Vooral raadslid Douwe Monsma van het CDA nam het op voor de omwonenden die ten tijde van de 
Wereldomroep naar eigen zeggen ziek werden door de straling. Ook werd apparatuur gestoord door de 
zendmasten. 
 

Projectleider Henk van Haren van Defensie gaf tijdens 
zijn presentatie aan dat het zendvermogen van de 

nieuwe masten 50 keer minder zal zijn dan dat van de 
Wereldomroep. Daarom zal de straling volgens hem 
totaal geen problemen opleveren.  
(De rand van de bebouwde kom van Zeewolde ligt op 
4,24km. afstand, en het vermogen zal 10kW. zijn Red.) 
 

Het CDA vreest dat de komst van het zendstation van 
defensie een voldongen feit is. Toch wil de fractie kijken 

of bezwaar maken tegen de bouw- en zendvergunning 
het project nog kan tegenhouden. 
 
Het is de bedoeling dat het zendstation in 2020 door 
defensie in gebruik wordt genomen. Er komen 10 technici 

te werken en 2 bewakers.  
Klik hier voor het originele artikel en de video  

 
De sloop van het antennepark aan de Juttepeerlaan 
in Zeewolde is begonnen.  
Dat dingen soms wel snel kunnen gaan weten we 
allemaal, waar sommige gemeenteraadsleden van 

Zeewolde vorige week nog aan de burgers beloofden 
alles in het werk te stellen om de ingebruikname van het 
voormalige zenderpark door defensie te voorkomen, zijn 
vandaag precies een week later de sloop werkzaamheden 
al begonnen. Het voormalige kortegolfzendstation van de 

Radio Nederland Wereldomroep wordt omgebouwd tot 

een nieuw zender locatie voor defensie. 
 
Het neerhalen van alle zendmasten van soms wel 130 
meter hoog zal vier maanden duren. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door sloopbedrijf RGS uit Rijssen. 
Daarmee is een bedrag van 100.000 euro gemoeid.  
Defensie kocht in 2012 het zendstation van de 

toenmalige Wereldomroep. Het zal worden gebruikt voor communicatie tussen schepen en militaire eenheden in 
missiegebieden over de gehele wereld.  
Na de sloop wordt een warmtewisselaar geplaatst en het zendgebouw opnieuw ingericht. In 2020 moet het 
nieuwe zendstation operationeel zijn. Klik hier voor het originele artikel en de video.  
 
Vernieuwing C2000 in 2019 afgerond 
De overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk C2000 vindt plaats in de tweede helft van 2018.  

In 2019 volgt de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers. 
 

Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandag 5 februari aan de Tweede Kamer gemeld 
inzake de nieuwe planning van de vernieuwing van het C2000-communicatienetwerk voor hulpdiensten.  
De complete vernieuwing van C2000 is diverse malen uitgesteld. In eerste instantie werd de voor 2016 
geplande vernieuwing uitgesteld tot na maart 2017. Voormalig V&J-minister Stef Blok liet vervolgens in juli 

2017 weten dat het voor dat jaar geplande vernieuwing naar 2018 uitgesteld werd omdat de oplevering en het 
testen meer tijd kostte dan geraamd. Door het uitstel kon er langer gewerkt worden aan het beperken van 
risico's in het gebruik van het vernieuwde systeem. 
 
Justitie en Veiligheid heeft, zo zegt minister Grapperhaus nu, in samenspraak met betrokken partijen besloten 
de vernieuwing gefaseerd door te voeren. Het nieuwe spraaknetwerk wordt eerst nog tijdelijk gekoppeld aan de 

Zo stond het voormalige kortegolf zenstation er bij, na de grondige 
verbouwing door defensie zal het gebruikt worden voor communicatie 
met schepen en missiegebieden over de gehele wereld. 

Maandag 12 februari werd begonnen met de sloop van de 130 meter 
hoge masten 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/154441/zeewolde-zendpark-wordt-zendstation-voor-defensie
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/156519/zeewolde-kortegolf-zendstation-raad-kritisch-maar-machteloos
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/156756/zeewolde-sloop-antennepark-zeewolde-begonnen
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huidige radiobediening in de meldkamers. Voor de implementatie van de nieuwe radiobediening wordt meer tijd 
genomen vanwege nog te maken aanpassingen in het systeem en werkprocessen in de meldkamers.  

Het alarmeringsnetwerk P2000 is al voor het grootste deel vernieuwd, de voltooiing daarvan staat gepland in de 
zomer van 2018. 
 
Meer tijd voor zorgvuldige overgang 

Eerder werd nog rekening gehouden met invoering van het vernieuwde C2000 in 2017. De afgelopen zomer 
maakte het ministerie al bekend meer tijd te nemen voor een zorgvuldige overgang omdat de leveranciers nog 
niet op het gewenste niveau konden opleveren. Na uitvoerige testen en aanvullend onderzoek is nu de nieuwe 
planning bepaald. Bij de vernieuwing van het communicatienetwerk staan de veiligheid van de hulpverleners en 
de continuïteit van de communicatie voorop en wordt steeds rekening gehouden met de impact op het werk van 
de hulpverleningsdiensten. 
 

C2000, het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet 
vernieuwd omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. De overgang van het ene 
naar het andere systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die in het 
nieuwe systeem moeten worden opgenomen. Na een aanbestedingsprocedure is het project gegund aan drie 
leveranciers die het nieuwe systeem bouwen en implementeren. Bron: PI4RAZ 
 
Ben jij al Zello?                                                                                                             Ingezonden door Gert PA1VW 

Zello is de App die van je Smartphone een walkie-talkie maakt. Deze gratis app kan je eenvoudig zelf 
installeren op je Smartphone en gebruiken nadat je een gratis account hebt aangemaakt. Zello is niet alleen 
heel erg leuk om eenvoudig kennis te maken met de Push To Talk functie zoals walkie-talkies en portofoons 
communiceren, maar is ook nog eens ontzettend handig voor prive, hobby of klein zakelijk. Daarnaast heb je 
met deze app geen beperkingen in het bereik zolang je maar een data verbinding hebt over Wifi of 3G / 4G kun 
je wereldwijd communiceren. 
 

Zello maakt van je Smartphone een walkie talkie 
Net als bij een echte walkie-talkie houd je de spreek knop 
ingedrukt op een smartphone in het midden van je scherm 
terwijl je spreekt. Op dat moment ben jij direct bij iedereen 
binnen die groep of prive gesprek te horen. Op het moment 
dat jij spreekt kunnen anderen alleen luisteren, pas als jij 

de spreek knop los laat kan een ander het woord voeren. 
Als je telefoon even in lockscreen staat blijft Zello gewoon op de achter grond draaien ook al ben je muziek aan 
het luisteren dan wordt die keurig onderbroken bij een binnenkomend bericht. 
 

Wat voegt Zello nou extra toe? 
Nu zal je vast af vragen, met mijn Smartphone kan ik toch al bellen, sms’n, whatsappen en nog veel meer?  
wat voegt een walkie-talkie functie als Zello toe? Dat zal je verbazen wat de grote voordelen zijn van een Push 

To Talk functie en de reden waarom portofoons en walkie-talkies nog elke dag wereldwijd ontzetten veel 
gebruikt worden.  
Bij gebruik van een Push To Talk functie bereik je in een keer alle mensen die in dezelfde groep zijn aangemeld. 
Stel je bent met een groep collega’s op klus bij een grote bouwlocatie, je wilt iedereen bij elkaar roepen voor 
overleg? Bij traditioneel telefoon moet je iedereen stuk voor stuk bellen, bij Push To Talk doe je een algemene 
oproep en iedereen ontvangt deze. Op deze manier kun je heel snel een boodschap overdragen. 
 

Waarom zou ik Zello gaan gebruiken? 
Met Zello kun je prive gesprekken voeren met vrienden of collega’s maar je kan ook eenvoudig zelf een kanaal 
aanmaken zowel open als gesloten met wachtwoord. Deze kanalen kun je beroepsmatig gebruiken maar ook als 
leuke babbel boxen. Zo bestaan er wereldwijd al ontzettend veel kanalen waar mensen bijvoorbeeld hele 
gesprekken voeren over hun hobby’s of andere interesses. Kortom je kunt het inzetten als grappig hobby matig 
vertier met de feeling van een radio zendamateur, 27Mc bakkie. Of je gaat het beperkt bedrijf matig gebruiken. 

Wij zeggen beperkt omdat je maximaal 5 gratis accounts aan kan maken per gebruiker of de keuze gaat maken 

voor de betaalde variant Zello Work. Meer weten over Zello Gratis klik dan hier, wil je meer weten over Zello 
Work klik dan hier. Wil je echt serieus met zello aan de slag lees dan meer in ons volgende blog bericht.  
De Zello Portofoon klik hier 
 
Professionele IP Radio oplossing voor bedrijfskritische communicatie 
Ben je als bedrijf op zoek naar een professionele IP Radio oplossing dan adviseren wij ons Smart Portofoon 

platform klik hier. Met ons Smart Portofoon platform en toestellen bieden wij de oplossing voor bedrijfskritische 
communicatie. Volledige support met eigen technische dienst, en volledige ontzorging van implementatie t/m 
gebruik training in combinatie met een maximale uptime. Daarnaast biedt dit systeem veel extra’s als centrale 
meldkamer, gps tracking, logboek registratie, alarmering, video streaming en nog veel meer. Klik hier voor alle 
informatie. Bron: portofoonweb 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5094&Itemid=43
https://zello.com/personal/
https://zello.com/personal/
https://www.portofoonweb.nl/latest-blog.phtml/zello-portofoons-toestellen/
https://www.smartportofoon.nl/
https://www.smartportofoon.nl/
https://www.portofoonweb.nl/latest-blog.phtml/wat-is-zello/#Zello
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Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA  
 
F en N examens voor radiozendamateur 

Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
Zaterdag 17 februari 
RC overleg 
Op zaterdag 17 februari vindt het eerste (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats. Dit is een periodiek overleg 
tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES. 

 
Zaterdag 24 februari 
Volgende bijeenkomst R25/R09 DARES M-NL 
Op zaterdag 24 februari houden de regio’s R25 en R09 hun gezamenlijke bijeenkomst, aanvang 10:30 uur. 
Radio Club Bunschoten Haarbrug 10B Bunschoten. 
 

Zaterdag 26 mei 

Landelijke veiligheidsdag in Almere 
Het is weer zover, op 26 mei gaan we als DARES weer deelnemen aan de landelijke veiligheidsdag in Almere. 
De organisatie heeft ook dit jaar DARES R25 weer uitgenodigd. De veiligheidsdag is dit jaar nog groter van 
opzet, de activiteiten worden niet meer alleen op de Esplanade aan het Weerwater gehouden maar op alle 
pleinen in het stadscentrum. Vorig jaar trok het evenement 45.000 bezoekers. 
Het thema dit jaar is de Zuiderzeewet, deze wet is 100 jaar geleden dus in 1918 aangenomen. Tevens is het 

ook het 50 jarig bestaan van Zuidelijk Flevoland (1968) https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland 

 

Vrijdag 1 juni 
Emergency Communications Meeting tijdens HamRadio 2018 
Greg Mossop GØDUB, IARU Regio 1 Emergency Communications Coördinator laat het volgende weten,  
IARU Regio 1 zal tijdens de HAMRADIO 2018 in Friedrichshafen op vrijdag 1 juni tussen 12:00-15:30 lokale tijd 
een bijeenkomst organiseren voor radioamateurs die geïnteresseerd zijn in noodcommunicatie, deze 
bijeenkomst zal gehouden worden in Room Rom. De voertaal voor deze bijeenkomst is Engels. Meer info  
 

Zaterdag 9 juni 
RC overleg 

Op zaterdag 17 februari vindt het tweede (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES.  
 
Zaterdag 14 juli 

DARES R 15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 
Op zaterdag 14 juli 2018 vindt de volgende editie van SAR Katwijk plaats. Van 
10:30 uur tot 16:00 uur wordt u een spectaculair programma aangeboden ter 
land, ter zee en in de lucht voor de kust van Katwijk.  
SAR Katwijk is een jaarlijks terugkerend evenement, wat wordt georganiseerd 
door de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB). Gedurende de dag laten de diverse 

deelnemers hun werkzaamheden zien op het gebied van reddingswerk. De KRB verzorgt in samenwerking met 

onder andere de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Politie, Brandweer Katwijk, Regionale 
Ambulance Voorziening Hollands-Midden, NHV, PHDC, Kustwacht, DARES Regio 15/16, en vele anderen een 
dagvullend programma voor zowel jong als oud. Voor meer informatie zie ook: www.sarkatwijk.nl We hopen 
vele zend- en luister- amateurs te mogen begroeten bij één van de twee DARES stands. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda! 
 

Zaterdag 13 oktober 
RC overleg 
Op zaterdag 13 oktober vindt het derde (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES. 
 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 

Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 
 
 

DARES AGENDA 
 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland
http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1767-emergency-communications-meeting-at-hamradio-2018
http://www.sarkatwijk.nl/
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Simpele repeater schakeling 
Deze schakeling kan van belang zijn voor een radioamateur die twee radio's bezit (waarvan er één in staat 
moet zijn om te zenden, d.w.z. een zendontvanger). Het is een audio gestuurd repeater circuit. 
 
Dit simpele schakelingetje kan twee (draagbare) radio's omtoveren tot een geïmproviseerde repeater.  
Elke radio werkt prima als Radio 1, maar Radio 2 moet een Yaesu zijn, of een ander type dat ook gaat zenden 

als de microfooningang wordt kortgesloten met een weerstand van 1-2kΩ. 
 
Zodra een radiosignaal het squelch-circuit van Radio 1 opent, schakelt een kleine hoeveelheid energie uit het 
audiosignaal de MOSFET in, en deze blijft geleiden zo lang als er audio aanwezig is.  
Deze situatie zorgt er voor dat radio 2 gaat zenden en de twee radio’s samen werken als repeater. 
 

De BS108 heeft een gunstig lage 
G-S drempelspanning.  
De eigenschappen van de andere 
componenten zijn niet kritisch, 
maar het is verstandig om in de 

buurt te blijven van de waarden die 
in het schema worden gegeven, of 

ze ten minste als uitgangspunt te 
nemen voor verdere experimenten. 
De redactie is belangstellend naar 
uw ervaringen. Bron: Circuit 
Exchance International.  Vertaling 
Google translate. 
 

 
 
Nieuwe afleveringen op You-Tube kanalen 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 5 jaar 380 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation ook weer hun best gedaan om elke week een 
nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte 

afleveringen te gaan. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 
 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". De video's gaan voor- 
namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 
Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

 
Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 
Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht van alle video’s. 
 
TX Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 

wat TX-Factor u te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 
maken heeft. Voor de meest recente aflevering № 20 van 26 jan. op You-Tube klikt u hier. 

 
Dit is DARES eigen You-Tube kanaal. Ga naar video.dares.nl hier zijn films te zien die 
gemaakt zijn van grote oefeningen en evenementen waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 
Maar zelf ook eens een film van jouw oefening of deelname aan een evenement. 

 

TRX Bench, een serie video’s met op dit moment ruim 160 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. 
 

Em-Comm gerelateerde films 
Daniël Kersbergen is hulpverlener bij het Rode Kruis, hij vertelt hoe nieuwe technologieën 
ingezet worden bij hulpverlening na natuurrampen. In 2017 bracht hij met behulp van een 

drone de schade op Sint Maarten in beeld die was veroorzaakt door orkaan Irma. Video 
 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

Dit zal niet bij iedere radio werken maar waarbij het wel werkt is het een simpele en goedkope oplossing 

http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/rxtx.htm
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/rxtx.htm
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=tcf9IQQ2bGo
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.youtube.com/watch?v=5nfXIM3sHk4&feature=youtu.be
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
https://www.youtube.com/watch?v=5nfXIM3sHk4&feature=youtu.be
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Deze Engelstalige video geeft uitleg over de verschillende digitale modus zoals D-Star, 
DMR en C4FM. De video is bijzonder geschikt voor amateurs die nog niets weten van 

digitale communicatie. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 
Hawaii's Communication Breakdown and How Going Ham Could Save Us. Deze video werd 
doorgestuurd door Jan PA7O en gaat over noodcommunicatie op Hawaï. Anders dan in NL 

zijn in de US samenwerking met de overheid en de faciliteiten al veel beter geregeld. Video 
 
 

 
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 stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
Eraan 
Jan PA3CJP is op zoek naar een goed werkend TNC-X modem voor Winlink. Hebt u er nog één over, Jan wil 
deze graag van u (tegen vergoeding) overnemen. 
Jan is te contacten op 06-38190236 of 035-8889092 en via mail: Pa3cjp@gmail.com 

 
 
 
De volgende uitgave van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 maart verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 26 februari in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RTc4FyqjfIc
https://www.youtube.com/watch?v=dO09aMGMizM&sns=em
mailto:redactie@dares.nl
mailto:Pa3cjp@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl
https://www.youtube.com/watch?v=RTc4FyqjfIc
https://www.youtube.com/watch?v=dO09aMGMizM&sns=em

