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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 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 
 
 

 

Digitale communicatie 
De redactie is nog steeds op zoek naar iemand die ten behoeve van deze nieuwsbrief ondersteuning wil bieden 
op het gebied van digitale (amateur) communicatie. Aanmelden of meer informatie, redactie@dares.nl 
 
 
 

DARES net 
Het DARES net op 80m. van 4 maart was een succes, vele stations hebben PI9D gehoord en werden ook 
gehoord. Op zondag 8 april (zondag 1 april is het paaszondag) is er weer een 80m net, call PI9D, de frequentie 

is 3745 kHz, aanvang: 10:00 uur LT. Wij realiseren ons dat N-amateurs niet op 80m mogen uitkomen.  
Zodra de condities het toelaten zullen we ook op 40m gaan uitzenden. Daarnaast kan een N-amateur via een 
clubcall of in een DRCC met een PI9Dx call zich in melden. Ontvangstrapporten zijn welkom op pi9d@dares.nl 
 
DDA 
Deze week was de uitrol nieuwe DDA. (DARES Deelnemers Administratie) Zowel de deelnemers als de RC's 

hebben een email ontvangen met daarin een uitleg over inloggen, inzien gegevens enz. 
 
Certificering 
Er zijn nieuwe examensets verkrijgbaar. Er is een set van 4 uit de bestaande 9 examens gekozen.  
In de nieuwe set van 4 zijn de vragen met LMAZ en P2000 vervangen door andere vragen. Deze set vragen 
kunt u downloaden (na inloggen) vanaf de site: bestanden>werkgroep OTC>examensets-2018.zip 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 maart 2018 JAARGANG 2 NR.06 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 VAN DE REDACTIE 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
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file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dares.nl
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Invoering AVG bij onze stichting 
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe privacywetgeving voor Europa.  

De verordening is per 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf die datum geldt de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) niet meer. 
 
Per wanneer gelden de nieuwe regels? 

De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden, maar is pas vanaf 25 mei 2018 daadwerkelijk van toepassing. 
In de tussentijd geldt een overgangsperiode. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 
een stappenplan gepubliceerd waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden. 
 
Wat verandert er voor organisaties? 
Onder de AVG hebben organisaties, zoals de stichting DARES, die persoonsgegevens (DDA, dares.nl, 
nieuwsbrief) verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de 

verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden 
(accountability). 
 
Wat verandert er voor mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt? Privacyrechten worden versterkt 
en uitgebreid. Mensen krijgen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun 
gegevens. 

 

Zo wordt het voor organisaties belangrijker te zorgen voor geldige toestemming voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Het recht om gegevens te laten verwijderen bestond al onder de Wbp, het recht om van de 
organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen komt hierbij. 
 
Om de persoonsgegevens (DDA, dares.nl, nieuwsbrief)  van u als deelnemer te mogen opslaan heeft het 
bestuur uw toestemming nodig. Op welke wijze dit moet gebeuren hoort u spoedig van ons. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jan Rozema PA7O 
secretaris 
 
 
 

Op dit moment zijn ons geen nationale of internationale EM-COMM meldingen bekend, voor de meest actuele 

informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 
 
 

R25 en R09 DARES M-NL 
Dinsdag 27 maart is onze volgende bijeenkomst, aanvang zoals gebruikelijk 20:00 uur, om 19:30 uur zetten we 
de koffie pot wast aan,. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing, maar dat laten we u op tijd weten. 
Plaats van handeling is zoals gebruikelijk DRCC DARES M-NL, Radio Club Bunschoten Haarbrug 10b. 3751LM 

Bunschoten-Spakenburg. 
 
Certificeringtoets, ook voor deelnemers van buiten DARES M-NL 
Dinsdag 22 mei zal DARES M-NL voor een certificering toets organiseren, (op basis van het handboek versie 
1.1) er is nog ruimte voor meer deelnemers, ook uit andere regio’s. Aanmelden kan gedaan worden door de 
RC’s van de betreffende regio onder vermelding van DARES nummer; Naam; Call; Regio naar 
dares.gooi.flevoland@gmail.com . In de onderwerp regel vermelden: Aanmelden Certificeringtoets mei 2018.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 14 mei 2018. De toets zal gehouden worden op het DRCC van DARES M-NL Radio 
Club Bunschoten Haarbrug 10b. 3751LM Bunschoten-Spakenburg. U dient om 19:30 uur aanwezig te zijn. 
 
 
 
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 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. 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

DARES AGENDA 
 

http://dares.nl/
http://dares.nl/
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
https://pi4amf.nl/
dares.gooi.flevoland@gmail.com%20
https://pi4amf.nl/
https://pi4amf.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
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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 ter land, ter zee en in de lucht voor de kust 
van Katwijk een spectaculair programma aangeboden. 
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  
Veiligheidsdag Culemborg 

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

 
 

Speciaal voor de knutselaars onder ons is nu bij BACO in IJmuiden voor slechts 
€7,50 de basis unit met eindtrap te koop van de bekende RACAL COUGAR setjes 
Het betreft de RACAL SMT basis unit en HF versterker TA4523L  
Frequentie: 60-100 MHz, vermogen: 10-20 Watt.  
Het eindtrapje kan een mooie uitbreiding zijn voor een zelfbouw knutsel of een 

portofoon waarvan het vermogen nog wat omhoog moet. Meer info: BACO 
 

 
 

Nieuwe voorzitter DKARS doet handreiking naar VERON en VRZA 
Derk PAØDVD is de nieuwe voorzitter van DKARS, in de laatste DKARS magazine schrijft 

hij het volgende, “In de aanloop naar mijn voorzitterschap per 1 februari heb ik de 
voorzitters van de VERON en VRZA daarvan eind januari op de hoogte gesteld.  
Op het advies van velen van u “jullie moeten eens met elkaar gaan koffiedrinken” heb ik 
ze meteen uitgenodigd voor een kop koffie. 
Oprecht hoop ik dat beide heren hiervoor binnenkort tijd willen vrij maken! Immers onze 

hobby bestaat uit communicatie en techniek, waarbij de eerste de belangrijkste en constante is voor het plezier 
in onze hobby.” (Laten we hopen dat deze handreiking het begin is van een constructieve samenwerking. Red.) 

 
Maar liefst 23 voorstellen voor VERON Verenigingsraad  

Oude tijden herleven tijdens de komende VERON VR-vergadering die op 21 april in Apeldoorn 
zal plaatsvinden. Afgevaardigden van afdelingen moeten over maar liefst 23 voorstellen 
stemmen. De afgelopen jaren was de trend juist dat het aantal ingebrachte voorstellen 
minder werd. De afgelopen jaren veelal tot onder de 10 voorstellen. 
Leden worden, mede voor de komst van ‘media’ en Internet, mondiger, zo blijkt uit een gang 
door de voorstellen. Internet neemt daarbij een meer prominente rol in en ook DKARS wordt 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

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/
https://www.baco-army-goods.nl/homepage/racal-cougar-ta4523l.html
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201802.pdf
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voor het eerst genoemd in de voorstellen. Leden zijn de houding 
van het huidige bestuur richting deze belangenbehartiger beu.  

Ook de zittingsduur van leden van het hoofdbestuur, sommigen 
gaan voor een lintje 50 jaar, wordt wederom ter sprake gebracht. 
De afdeling Breda roept daarbij specifiek op om een jeugdig lid, bij 
voorkeur onder de 26 jaar, toe te laten treden tot het landelijke 

bestuur. 
 
Meer rationele voorstellen zijn ook te vinden. Zo wil het HB de 
huidige ICT werkgroep omzetten in een officiële commissie omdat 
ze ziet dat IT steeds belangrijker wordt voor de vereniging. De 
afdeling Amersfoort ziet graag meer ruimte voor luisteramateurs 
en liefhebbers van de hogere frequenties in de afdelingscompetitie.  

De afdeling Leiden ziet graag dat niet leden ook deel kunnen 
nemen aan het DQB en de afdeling ’s Hertogenbosch zou graag 
zien dat de Electron vaker en actueler voor niet leden te downloaden wordt. Alle 23 voorstellen voor de 
komende VR zijn hier te lezen. Bron: Ham nieuws  
 

Benoeming leden Hoofdbestuur en voorzitters bureaus en commissies 2018   

Op zaterdag 21 april vindt de jaarlijkse algemene vergadering van de VERON plaats. 
Afgevaardigden van de afdelingen, de Verenigingsraad (VR), stemmen daar over ingediende 

voorstellen en benoemen leden van het Hoofdbestuur en voorzitters van bureaus en 
commissies. 
 
Periodiek treden er leden van het hoofdbestuur af. Statutair is bepaald dat iedere jaar ten 

minste twee hoofdbestuursleden aftreden. In 2018 treden drie hoofdbestuursleden af. Leden kunnen zich 
kandidaat stellen. Meer informatie en wie wel of niet herkiesbaar is kunt u hier lezen. Bron: VERON website 
 

Evaluatie bovenregionale repeaters   
Agentschap Telecom wil een evaluatie houden over de drie 
bovenregionale repeaters. Hiervoor is een uitnodiging verzonden 
naar vergunninghouders. Dat laten meerdere 
vergunninghouders aan Hamnieuws weten. Het is de bedoeling 
om een rondetafelgesprek te organiseren met een 15-tal 

houders van vergunningen, waaronder de drie houders van een 
vergunning voor een bovenregionale repeater. 
 

Er zal een tweetal onderwerpen besproken worden, namelijk de 
Bovenregionale repeaters vs. regionale en of lokale repeaters en 
daarna het gedrag- en intruder problemen repeater(s). Over het 
laatste agendapunt schrijft de toezichthouder dat ‘reflecteren op 

dit fenomeen en de daarbij ontstane problematiek (houding en 
gedrag en intruden) wel aandacht vragen’. 
 

De bijeenkomst zal worden gehouden in Amersfoort. Vergunninghouders hebben afgelopen week een 
uitnodiging ontvangen per e-mail en kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst. Indien er meer dan 15 
aanmeldingen zijn dan zal de toezichthouder een selectie maken, omdat de ruimte beperkt is.  
Zij zal daarbij selecteren op regio en type vergunning. Aanmelden kan tot 15 maart. Bron: Ham nieuws 
 

N-Herijking, de huidige stand van zaken 
Op de website van de VRZA is het onderstaande te lezen: Klik hier om dit item op 
de VERON website te lezen. 
 
Waar gaat de N-Herijking ook al weer over? 

Vanuit de verenigingen zijn via het Amateuroverleg  verzoeken  ingediend bij het 
Agentschap Telecom om de mogelijkheden van de N-registratie te verruimen. Op 

deze herhaalde verzoeken heeft Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een 
gezamenlijke opdracht om te komen tot een herijking van de N-registratie. Zo wil Agentschap Telecom een 
breed gedragen N-herijkingspakket dat voor de komende 5 – 10 jaar solide genoeg is om aan de wensen van 
beide verenigingen te voldoen. Om de N-herijking fundamenteel opnieuw te bezien is een overleggroep 
geformeerd waarin Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA gezamenlijk deelnemen. 
 
N-herijking eindrapport 

De VRZA en VERON bepalen in samenwerking met het Agentschap Telecom de inhoud van een samen te stellen 
eindrapport. Het is geen actie van de VERON en VRZA alleen, zoals ook in de uitnodiging aan de verenigingen is 

Sfeerbeeld van een VERON VR 

Kantoor van het AT in Amersfoort aan Piet Mondriaanlaan 54 

https://a08.veron.nl/bijzondere-afdelingsvergadering-dinsdag-20-maart-2018/
https://www.hamnieuws.nl/liefst-23-voorstellen-voor-veron-verenigingsraad/
https://www.veron.nl/nieuws/benoeming-leden-hoofdbestuur-voorzitters-bureaus-commissies-2018/
https://www.veron.nl/nieuws/benoeming-leden-hoofdbestuur-voorzitters-bureaus-commissies-2018/
https://www.hamnieuws.nl/evaluatie-bovenregionale-repeaters/
https://www.veron.nl/nieuws/n-herijking-de-huidige-stand-van-zaken/
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vastgelegd. In nauwe samenwerking met AT vindt regelmatig overleg plaats en worden over en weer kritische 
vragen gesteld. Het rapport is nog niet definitief, hierover worden dan ook nog geen uitspraken gedaan. 

Op de website van de VERON staat een projectpagina. Op deze speciale pagina wordt de actuele voortgang 
gepubliceerd.   
 
Enquêteresultaten 

Van 15 mei tot 15 juni 2017 is onder de leden van de VRZA en VERON een enquête gehouden. De response op 
de enquête is dermate groot dat de foutmarge beneden de 3% uitkomt. De gewogen resultaten van de enquête 
zijn gepubliceerd op de website. 
 
Zijn de ongewogen resultaten dan niet bruikbaar? 
De ongewogen resultaten zijn op wat afrondingen na niet anders dan de gewogen resultaten. Dat houdt in dat 
zowel de N-, F- en geen registratiehouders overeenkomstig hebben geantwoord. Daarmee is tevens een 

hardnekkige gerucht ontkracht, F-geregistreerden gunnen de N-radiozendamateurs een leuke hobby en 
N-geregistreerden willen echt niet alles voor niets. 
 
Harmonisatie N-registratie in CEPT landen 
PD7HB:“Het is gewoon lastig om op de 40m band nog in phone uit te komen. Een groot deel dat beschikbaar is 
voor de N-geregistreerde is in gebruik voor digimodes. Als je ’s avonds nog wat wilt doen zit de MUF onder de 7 

MHz en kun je eenvoudigweg niets meer, dat vind ik zo jammer.” 

 
Tijdens de IARU conferentie in Landshut (Duitsland) is het voorstel van de VERON aangenomen om te komen 
tot een harmonisatie N-Registratie in CEPT landen. De leden van de VERON en VRZA hebben zich in de enquête 
positief uitgesproken over dit voorstel. De groep die zich bezighoudt met de N-herijking, VRZA, VERON en AT, 
willen niet wachten en onderzoeken hoe zij kunnen anticiperen op dit voorstel en de mogelijke uitkomst. 
 

Nog geen concrete resultaten 
VERON, VRZA en Agentschap Telecom houden zich aan de feiten. Concrete resultaten worden 
pas gecommuniceerd zodra deze vastliggen in het advies dat samen met VRZA, VERON en 
Agentschap Telecom wordt geschreven. Dat dit proces complex is en niet overhaast moet 
worden uitgevoerd, is al vaker in de berichtgeving vermeld. Voor de fundamentele discussie 
worden op dit moment de antwoorden op de open vragen geanalyseerd. (Commissie 
Machtigingszaken i.o.m. VERON-PR) 

 
67 Geslaagden tijdens examens Nieuwegein 

Op 7 maart, deden in het Meeting District in Nieuwegein 36 kandidaten om 13:00 uur het 
F-examen.  Hiervan slaagden er 22 ofwel 61,1 %. Voor F is dat een heel mooi resultaat. 

Om 15:15 uur was de examenzaal aardig gevuld met 59 kandidaten voor het N-examen. 
Hiervan slaagden er 45, ofwel 76,3 %. Ook een mooi aantal en voor een N-examen ook een normaal 

percentage geslaagden. 
 
Deze opgave is uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door Agentschap 
Telecom. Het kan enkele weken duren voordat de Stichting Radio Examens de vaststellingsbrief van Agentschap 
Telecom ontvangt en wij de kandidaten op de hoogte kunnen brengen van de uitslag. Bron: Ham nieuws 
 
Stichting DKARS zoekt versterking  
Door toenemende activiteiten op velerlei gebieden is de DKARS op zoek naar uitbreiding van haar 
team. Dit kan als Bestuurslid (m/v), maar ook als Adviseur van het bestuur (m/v),  Redacteur  

/ Lay outer(m/v) voor het Magazine of als Kartrekker (m/v) van een evenement of actie. 
Je wilt met leuke mensen werken binnen een enthousiast team, je bent ter zake deskundig en 
vindt het leuk om anderen (verder) te helpen met hun hobby onder het motto “met elkaar en voor 
elkaar” ? 
Uiteraard kunnen onze nieuwe teamleden zich vinden in de doelen te weten: 

 Het behartigen van de belangen van radiozendamateurs in Europees en Caribisch 

Nederland 

 Het behartigen van de belangen bij lokale, regionale, landelijke en Europese overheid 

 Het bevorderen van de radiohobby (ook bij jonge mensen) 

 Promotie van Radiotechniek/Telecommunicatie in het algemeen en binnen het onderwijs in het 

bijzonder 

 De inzet van radiozendamateurs in geval van nood, dit speciaal voor de BES-eilanden 

 Het uitgeven van een eigen gratis informatieblad (als PDF) 

 Hulp bij antenneplaatsing problemen (vooral in Nederland een actueel punt) 

 Het (voornamelijk) in Nederland oplossen van een steeds grotere storing problematiek, zaken als 

powerline communicatie, plasma TV’s niet CE gemarkeerde storende producten. 

https://www.hamnieuws.nl/67-geslaagden-tijdens-examens-nieuwegein/
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Specifiek echter zoeken wij nu mensen die goed thuis zijn in de EMC problematiek, dit vanuit ons streven naar 
een schone ether voor de radioamateur. Door toegenomen drukte kan het Bureau Ondersteuning 

Antenneplaatsing Nederland (BOAN) ook nog extra mankracht gebruiken! 
Maar op ander terreinen van onze doelstelling is ondersteuning in enigerlei vorm ook van harte welkom. 
 
Interesse? Mail dan je reactie met een korte motivatie naar: 

Derk van Dijken PAØDVD, 
voorzitter DKARS 
Email: voorzitter@dkars.nl 
 

Peter de Graaf, PJ4NX, 
secretaris DKARS 
Email: secretaris@dkars.nl 

Ook voor nadere inlichtingen en/of een verkennend gesprek kun je bij hierboven genoemde personen terecht. 
 

Zweden wil "vermogensbelasting"  

De Zweedse uitvoering van het AT, de Post and Telecom Authority (PTS), overweegt om het 
maximaal toegestane uitgangsvermogen voor de general Amateur Radio stations te verlagen 
naar 200 W PEP. 
 

In een voorstel waarbij een heleboel regels op de schop gaan voor veel radiodiensten, zouden radio amateurs 
die dan meer vermogen willen gebruiken dan 200W een extra machtiging aan moeten vragen tegen een 

jaarlijks bedrag van ongeveer €30.= (vermogensbelasting dus).  

Sinds 2004 heb je in Zweden geen machtiging meer nodig en is amateurradio in Zweden "vergunningsvrij", 
maar aankomende radio amateurs moeten nog steeds een examen afleggen, meestal georganiseerd door de 
Zweedse afdeling van de International Amateur Radio Union (IARU), de SSA. 
 
Vervolgens wordt er een machtiging en een roepnaam afgegeven die levenslang geldig zijn zonder verdere 
kosten. Het maximaal toegestane vermogen op de meeste HF banden is 1 kW; maar dat vermogen wordt niet 

gegarandeerd door de machtiging en daardoor kunnen er voorwaarden aan verbonden worden. 
 
De afweging van de PTS is dat het uitgeven van een machtiging aan radio amateurs die meer dan 200 Watt 
willen gebruiken, het makkelijker maakt om storingen op te sporen die deze zenders kunnen veroorzaken.  
 
“De zaak is uitgebreid besproken in Zweden,” zegt Henryk Kotowski, SMØJHF, “aangezien er heel wat 
tegenstanders zijn van vergunningsvrij werken, wat in hun ogen leidt tot een afname van kwaliteit en discipline 

op de banden.” De Zweedse vereniging SSA is van plan om commentaar te leveren op het voorstel. De deadline 
is 30 maart. Bron: PI4RAZ 
 

PvdA vindt radiopiraten "Geen probleem"  

Wappies van de PvdA hebben Kamervragen gesteld over de acties van het Agentschap 
Telecom tegen radiopiraten en boetes van duizenden euro’s. De PvdA omschrijft piraterij als 
"een plezierige hobby" en wijst op de steun om het fenomeen tot cultureel erfgoed uit te 
roepen. 

 
Het Agentschap Telecom wijst op het feit dat FM-spectrum nog steeds in schaarse vergunningen zit en dat het 
niet toegestaan is dat te storen. Bovendien zorgen (vaak onbemande) piratenzenders voor schade aan 
natuurgebieden en installaties, zoals waterkeringen.  
 

Dat de PvdA-er in kwestie bij benadering geen idee hebben waar ze 
het over hebben, blijkt wel uit de Kamervragen. Vraag 5 

bijvoorbeeld is een hele mooie: 
"Bent u gezien het afnemen van het belang van frequenties en het 
meer digitaal uitzenden van programma’s bereid te kijken of 
mensen hun hobby kunnen uitvoeren op een fatsoenlijke manier, 
vanzelfsprekend rekening houdend met vliegverkeer en militair 
gebruik van frequenties?" 

 
Huh? Het afnemen van het belang van frequenties? Over de hele wereld vechten providers elkaar de tent uit 
voor het verkrijgen van spectrum. Misschien niet om naar Zwarte Riek te luisteren, maar toch. En illegaal 
zenden "een hobby" noemen is ook nogal een wijziging van visie. Ik heb voor het in mijn auto gemonteerd 
hebben van een 27MHz-bak (stond niet eens aan) nog eens 250 gulden boete, 2 weken voorwaardelijk en een 
proeftijd van een jaar gehad. En nu is illegaal zenden ineens "een hobby"? Het heeft vast helemaal niets met de 
verkiezingen te maken, deze bij piraten ongetwijfeld met gejuich ontvangen retoriek. In dat geval getuigt het 

van een ongelofelijk gebrek aan (technisch) inzicht. Wat een nono's... Bron: PI4RAZ 
 
Het zou toch wel fijn zijn als onze volksvertegenwoordigers zich eerst in de materie verdiepen voordat ze dit 
soort onzin uitkramen. (red.) 

mailto:voorzitter@dkars.nl
mailto:secretaris@dkars.nl
http://www.ssa.se/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5124&Itemid=43
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5131&Itemid=43
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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". Zijn video's gaan voor- 
namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 

Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 
 

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

wat TX-Factor u te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 

maken heeft. Voor de meest recente aflevering van 26 januari op You-Tube klikt u hier. 
 

DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn de films te zien die gemaakt zijn van grote oefeningen en 
evenementen waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 
 

TRX Bench, een serie video’s met op dit moment 170 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend 
van staande golf meters tot transceivers. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 

 
 

DKARS magazine 
De 58 pagina’s tellende februari uitgave kunt u hier downloaden. 
Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland.  

 Onze voorzitter PAØDVD stelt zich voor.  
 RF Seminars, het nieuwe seizoen.  

 Waar gebruiken en gebruikten wij uw donateurbijdragen voor?  
 Rohde & Schwarz UHF versterkers.  
 EME nieuws en traffic.  
 Internationale moonbounce conferentie dit jaar in NL. 
 VHF-UHF-SHF Nieuws. 
 En nog veel meer…… 

 

 
 
Deutsche Telekom heeft in samenwerking met leverancier Huawei een test gedaan met hoog millimetergolf 
spectrum, de locatie was in Bonn,  
Wereldwijd heeft de industrie al veel praktische ervaring opgedaan met GHz-spectrum van 26-28 GHz en rond 
de 37-39 GHz. De apparatuur daarvoor is klaar voor de introductie van 5G, later dit jaar of anders in 2019.   

Deze test gaat echter een nieuwe fase in: de twee bedrijven spreken van de eerste test met 73 GHz mmWave 
(E-Band) spectrum onder realistische condities voor outdoor en indoor uitrol in meerdere cellen.  

De internationale organisaties ITU en 3GPP hebben nog niet gedefinieerd welke van die hoge frequenties 
toegepast kunnen gaan worden. De VN-organisatie ITU zal wereldwijd de regels vaststellen. 3GPP heeft al 
specificaties vastgelegd voor spectrum tot 52,6 GHz. Voor het deel 66-76 GHz worden die vastgelegd in 3GPP 
Release 16, gepland in december 2019.  
 

Testopstelling met 1 Gbps 
In deze test is 1 Gbps gehaald over een afstand van 240 meter, in een line-of-sight opstelling, maar wel met 
meerdere typen antennes en cellen. Deze snelheid van 1 Gbps kan ook gehaald worden in een huidig 4G-
netwerk. E-band is echter lastig spectrum, waarmee nog veel moet worden getest. In potentie kan één 
gebruiker 20 Gbps aan bandbreedte krijgen.  

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

   ONLINE BLADEN 
 

  T-MOBILE TEST MET DE OPVOLGER VAN 5G IN 73 GHz. BAND 
 

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
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201802.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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De Duitse aanbieder wil de komende jaren de snelheden in het mobiele netwerk opvoeren door 5G toe te gaan 
voegen in nieuwe frequentiebanden. De killer applications zijn nog niet echt bekend, is te horen op het Mobile 

World Congress in Barcelona. Het zou VR kunnen zijn, maar ook industriële toepassingen. Bron: PI4RAZ 
 
 
 
Agentschap Telecom heeft recent over meerdere zaken met grote marktpartijen gesproken. Ook enkele voor 
zendamateurs van belang zijnde onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest. Eén daarvan is het gebruik van 

PLC door KPN en Vodafone/Ziggo. Omdat PLC steeds hogere frequenties gebruikt (op dit moment in Nederland 
tot 80 MHz.) en het gebruik van notches boven de 30 MHz. nog niet verplicht is heeft Agentschap Telecom met 
deze partijen gekeken naar de stand van zaken en de mogelijkheden om storingen voor zendamateurs zoveel 
mogelijk te voorkomen. In dat kader kunnen wij daarom het volgende melden: 
Agentschap Telecom heeft samen met KPN gekeken naar de omruil regeling van ongenotchte en/of storende 
KPN PLC units. De conclusie is dat KPN deze taak serieus neemt en ondanks het feit dat daar nog geen 

wettelijke verplichting voor bestaat zij toch kosteloos genotchte versies aan betrokkenen levert. Dit via het 
speciaal door KPN hiervoor ingestelde emailadres: dvs-za@kpn.com. Vanaf heden is deze werkwijze aangepast 
om mogelijk vervelende contacten tussen buren te voorkomen. Als een zendamateur of Agentschap Telecom 
een adres heeft gelokaliseerd waar hij/zij vermoedt dat er storende PLC wordt gebruikt, geeft hij dat adres door 
aan KPN via het genoemde email-adres. KPN zal vervolgens controleren of het hier om een KPN klant gaat en 

stuurt dan een monteur ter plaatse om de ruiling fysiek uit te voeren.  
Op deze manier ondervindt zowel de zendamateur als de KPN klant weinig of geen overlast van deze ruiling en 

wordt de PLC storing effectief aangepakt. 
 
Ook met Vodafone/Ziggo heeft Agentschap Telecom gesproken over het gebruik van PLC. Vodafone/Ziggo 
gebruikt PLC bij een selecte groep klanten. Het gaat om klanten waar een extra WiFi-punt wordt gerealiseerd 
om overal voldoende WiFi-signaal te hebben, maar waar geen gelegenheid is om dat punt bedraad aan te 
leggen. De door Vodafone/Ziggo gebruikte PLC-units zijn echter voorzien van alle notches die nodig zijn om 
frequentiebanden van radiozendamateurs te beschermen, zoals opgenomen in de nog niet van kracht zijnde 

PLC-norm, EN50561-3. Vodafone/Ziggo geeft aan oog te hebben voor het risico van mogelijke verstoring en 
daar ook naar te handelen. 
 

Wij hopen hiermee de meeste PLC problemen voor radiozendamateurs goed te hebben 
opgelost. KPN en Vodafone/Ziggo leveren het overgrote deel van de in Nederland in 
gebruik zijn de PLC units. Echter zijn er ook andere merken of organisaties die PLC 

gebruiken. Daar heeft Agentschap Telecom geen overleg mee, dus die moeten vanuit 
marktoezichtperspectief worden gezien en voldoen aan de geldende normen die voor 
PLC van toepassing zijn, de laatste hierbij is de EN50561-1. Agentschap Telecom doet 

dit jaar een onderzoek naar enkele van deze PLC units (steekproef). Bron: website VRZA 
 

 
  
Het probleem 
VK9DWX is in de lucht, het signaal is mager, maar de eindversterker wordt aan gezet en de beam in de goede 

richting gedraaid. Plotseling komt er niets dan lawaai uit de speaker, er is niets anders dan gesis en krassen te 
horen. De nieuwe TV van de boven buurman is de oorzaak, mijn hele radioplezier wordt verpest.  
Wat nu te doen? Boos op die slechte buurman zijn, die waarschijnlijk zich van geen kwaad bewust is, hem niet 
meer groeten en de amateur spullen op marktplaats zetten ”wegen beëindiging hobby te koop” 
Dat is één oplossing voor het probleem, de anderen is: zoek en elimineer het probleem. Ik woon in een woning 
met vier andere huurders, ja dat ben ik dus die met die grote antenne op het dak. Een beetje een rare man 

met al die antennes, maar eigenlijk is hij wel aardig, vertelde een nietsvermoedende medebewoner me op een 
keer niet wetend dat ik het was, nou daar kan ik best mee leven.  
Mijn buurman boven mij heeft onlangs moeten verhuizen naar een bejaardentehuis, en het appartement boven 
mij kwam voor langere tijd leeg te staan. De dagelijkse storing was plotseling weg, droomvoorwaarden voor 
een radio amateur. 

 
Mijn plezier is van korte duur 

Maar dan trekt een jonge vrouw in de woning boven mij. De derde dag na haar verhuizing stoort het weer over 
de hele korte golf, de banden van 40 t/m 15 meter zitten helemaal dicht, het stoorniveau bedraagt op 40 meter 
S9 en op 15 meter S5.  
Ik hoopte dat het slechts een kort durende storing zou zijn, maar dat bleek ijdele hoop, het QRM-niveau bleef 
onveranderd hoog, mijn adrenalineniveau ook.  
 
Ik heb er genoeg van, er moet iets gebeuren 

Na een week van lijden ben ik vastbesloten: die stoorbron wil ik koste wat het kost opsporen en elimineren. 
Ten eerste doe ik een ruwe peiling met de beam maar er is geen duidelijk maximum of minimum te vinden.  

 AGENTSCHAP TELECOM EN WIFI PLC STORINGEN 
 

              DE VERDEDIGING VAN DE ETHER TEGEN STOORBRONNEN   door Christian HB9LCA 
 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5119&Itemid=43
dvs-za@kpn.com
https://www.vrza.nl/wp/2018/03/02/agentschap-telecom-en-wifi-plc-storingen/
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Ik kreeg het vermoeden dat de bron van de storing zich wel eens recht 
onder mijn antenne kon bevinden.  

Ik ging met mijn peilinstallatie aan de gang, deze bestaat uit een FT-817 
inclusief batterij en een kleine magnetic loop gekocht bij Helmut Bensch, 
DL4KCJ. Mijn vermoedens werden bevestigd, de storing moet vanuit het 
appartement van mijn nieuwe boven buurvrouw komen. De nieuwe huurder 

heeft een QRM-katapult geïntroduceerd!  
En nu? Ik bel haar op om de situatie uit te leggen. Het blijft even stil aan de 
andere kant, maar ja, ja, ik moet maar even naar boven komen. Pfff, de 
grootste hindernis is genomen. 
 
De stoorbron wordt dan snel geïdentificeerd door 
het beurtelings uit en in schakelen van de lichtnet 

groepen. Het blijkt een kleine adapter voeding 
van het kabel modem te zijn die op een 

ongelofelijke manier stond te storen. 
Gelukkig, gebruik ik voor mijn eigen 
kabelmodem een gelijksoortige 
voeding die niet stoort, de voedingen 

worden uitgewisseld en de storing is 
bijna geheel verdwenen. Ik maak een 
nieuw netsnoer aan het modem dat 
niet langer is dan nodig, en wikkel het 
netsnoer door een ringkern RK4 (bij 
DARC-Verlag te koop), en de rust keert 
terug.  

Ik heb tot nu toe op deze manier drie tv's en drie voedingsadapters in ons flatgebouw kunnen ontstoren.  
 
Vossenjacht 
Het moeilijkste is altijd om erachter te komen waar de storing vandaan komt. Ik vind de stoorbron meestal 
door peilen, dan is het zaak met de storende buren te gaan onderhandelen, en dat betekent, wees aardig en 
vriendelijk, bedenk dat de leek onwetend is en vaak veel geld betaald heeft voor een apparaat waarvan de 
verkoper beweerde dat het heel goed was, en dat het nu blijkt te storen, daar wordt niemand vrolijk van. Leg 

uit dat je niemand de schuld geeft, maar dat het probleem groot is en het leed nog groter, jij kunt ten slotte je 
hobby niet meer beoefenen, op een manier zoals je zou willen. 
 

De resultaten 

Op deze manier 
kreeg ik 

toegang tot elk 
van de 
appartementen. 
Voor tv's is het 
nu verholpen 
door het 
netsnoer om 

een  kern op te 
rollen, zoveel 
wikkelingen als 

mogelijk, maar 
niet meer dan 

twintig! Het netsnoer mag hierbij niet worden gedraaid. Wanneer daarmee de storing niet opgelost is kan het 

zijn dat het plaatsen van een mantelstroom filter in de antennekabel de oplossing is. Deze zijn bij de vakhandel 
of bij Conrad voor tussen de 15 en 20 euro te koop. Ook is het aan te bevelen de coax kabel die vaak van niet 

al te beste kwaliteit is te vervangen door de beste kabel die te koop is. Kijk maar eens naar een dubbel 
afgeschermde kabel met metalen pluggen, bijvoorbeeld Hirchman heeft kwalitatief goede kabels. 
 
Daar gaan we weer 
Sinds een paar dagen is het hier op 40 meter opnieuw raak, ’s avonds kan ik DX verbindingen wel weer 

vergeten.  Een enorm QRM-tapijt bestrijkt vooral de 40 meterband band. Ik vermoed dat het de andere nieuwe 
buren zijn die weer een of andere goedkope lichtnet adapter of een storende tv hebben meegebracht.  
Ik ken mijn nieuwe buren nog niet zo heel goed, maar dat gaat zeker snel veranderen.  
Bron: HB-radio Vertaling Google translate, foto’s HB9LCA. 
 
 

Peilontvanger van HB9LCA, een FT817 en een 
magnetic loop naar ontwerp van DL4KCJ 

Spectrum op 40 meter voor de ontstoring Spectrum op 40 meter na de ontstoring 

 

Op deze manier wordt het netsnoer door de ringkern gehaald Deze ringkern gebruikt de auteur 

http://www.antennaengineeringdl4kcj.de/
http://www.antennaengineeringdl4kcj.de/
https://darcverlag.de/media/pdf/datenblattkerne.pdf
https://darcverlag.de/media/pdf/datenblattkerne.pdf
https://www.uska.ch/wp-content/uploads/2016/04/HBradio_08-06.pdf
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C4FM repeater in Den Helder   
Sinds gisteren is er in Den Helder een C4FM repeater actief. Deze draait multi-mode en ondersteund 
momenteel ook D-star. De roepletters zijn PI1DHR en de repeater zendt uit op 438.2625 MHz. De ingang zit 7.6 
MHz lager. Stations, ook mobiel, in circa 30 kilometer omtrek van de repeater moeten er prima overheen 
kunnen werken, zo laat Danny (PA2SNK) weten. 
 

Er wordt gebruik gemaakt van een MMDVM modem en 
een Raspberry Pi. Als zendontvanger gebruikt de 
repeater een txu-1256. Daarnaast is er ook een APRS 
digipeater actief op 144.800 MHz. Deze maakt gebruik 
van een Tiny2 MK-2 TNC en een Kyodo mobilofoon. 

 

Bijna 500 deelnemers Hobbyscoop chat  
De Hobbyscoop chat, een platform op basis van Mattermost, telt inmiddels bijna 500 deelnemers. Deze zend- 
en luisteramateurs praten in de verschillende kanalen over uiteenlopende onderwerpen zoals de Novice 
herijking, VHF/UHF/SHF, Linux, Hamnet of Digital Voice. Aanmelden als deelnemer kan via deze website. 
 

Spanbanden, veilig en gemakkelijk in het gebruik. 
Spanbanden en dat soort dingen zijn ook voor de DARES deelnemer erg handig, 

denk bijvoorbeeld aan het vastzetten van masten, tenten en de spullen op uw 
aanhanger. 
Deze banden zijn nu in alle soorten en maten al te koop vanaf een paar euro. 
Ga voor meer info naar: https://www.spanbandenopmaat.nl/  

 
Rafael Micro stopt productie R820T2 chip  
Fabrikant Rafael Micro stopt met de reguliere productie van de R820T2 chip. Deze 

chip wordt als tuner gebruikt in USB DVB-dongles en dus ook de RTL-SDR, maar is 
ook te vinden in bijvoorbeeld de Airspy. Op verzoek kan de fabrikant nog wel 
batches maken voor bulk-orders. Voor kleine afnemers is dit echter niet interessant. 
Het staken van de productie van de R820T2 tuner chip zal dus gevolgen hebben 
voor de ontwikkeling van SDR. Dat schrijft de website rtl-sdr.com. 
Airspy heeft recent al aangekondigd het ontwerp aan te passen en de Airspy One en de Airspy R2 vervroegd uit 

productie te halen. De verbeterde dongles bij RTL-SDR zijn nog verkrijgbaar, al zal de prijs mogelijk gaan 
stijgen wanneer de voorraad tuner chips slinkt. Bron: Hamnet 
 
Het moet en het zal open kunnen 
Raakt u ook zo gefrustreerd dat uw netvoedinkje/adapter niet open wil omdat ze de schroefjes vergeten zijn? 
Is dat expres gedaan zodat je niks kunt repareren en er niet eens een nieuw snoertje aan kunt zetten? 
 

De oplossing is simpel genoeg: stickerverwijderaar! Laat met een pipetje oid een klein 
druppeltje in de lijmnaad van de behuizing vallen, deze verspreid zich door de capillaire 

werking mooi in de naad. Zorg dat je rondom de hele naad van de stickerverwijderaar 
voorziet. Je hebt maar weinig nodig, net genoeg om in de naad te kruipen. Dus geen hele 
scheut! Na een minuutje wachten laten de schaalhelften van het kastje los en kun je ze uit 
elkaar trekken. Soms even een scherp mesje nodig om een beginnetje te maken, maar dan 
gaat het simpel verder. HG doet wat het belooft!? Bron: website PA3CQN 

 

Nepwinkels online met domeinnamen van de VERON.  
Op het internet verschijnen met regelmaat nepwinkels. Aan het uiterlijk herkennen dat het om nepwinkels gaat 
is best lastig. Deze winkels zien er uiterlijk goed uit en bijna niet van echt te onderscheiden. 
 

Nepwinkels actief met VERON domeinnamen 

Op dit moment zijn er twee webwinkels geïdentificeerd. Eén maakt er gebruik van een 
oude URL van een afdeling www.v2g.nl, de ander maakt gebruikt van de naam VERON, 

www.veron-a11.nl.  
De domeinnamen van deze winkels zijn geregistreerd in Mumbai India.  
Deze internetwinkels zijn niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.  
Het mag duidelijk zijn dat u niets bij deze winkels moet bestellen.  
Inmiddels is melding gemaakt bij de fraudehelpdesk en de consumentenbond. 

 
Als de aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn dan is het te mooi om waar te zijn. 

 
 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Een TTL dongle 

https://www.hobbyscoop.nl/status/ham-mattermost-server/
https://www.spanbandenopmaat.nl/
https://www.rtl-sdr.com/r820t2-chip-discontinued-low-cost-r820t2-rtl-sdrs-will-continue-airspy-will-redesign/
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
https://www.hamnieuws.nl/rafael-micro-stopt-productie-r820t2-chip/
http://www.pa3cqn.nl/
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Hoe herken je een nepwinkel? 

 Controleer bij een bekend bedrijf of er fouten zitten in de spelling. 

 Voer het internetadres van de winkel in bij Google en kijk welke resultaten u krijgt. 

 Kijk of de website wel is beveiligd, het groene slotje voor de URL en vaak de bedrijfsnaam. 

 Controleer of de winkel wel een thuiswinkel waarborg heeft. Overigens zijn niet alle winkels onveilig die 

dit keurmerk niet hebben. 

 Probeer waar mogelijk te betalen met PayPal of met creditcard. Die bieden de mogelijkheid geld terug 

te laten storten als er iets niet goed is. Dat gaat bij iDEAL helaas niet. 
 
Trap er niet in! 
Doe aangifte bij de politie als u een aankoop heeft gedaan bij een internet nepwinkel. Bron: VERON website 
 
 

 
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 werkende TNC-X modem voor Winlink. Hebt u er nog één over, dan wil 

Jan 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 DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 april verschijnen. 

Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 28 maart in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

https://www.veron.nl/nieuws/nepwinkels-online-domeinnamen-veron/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:Pa3cjp@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl

