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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 download link naar alle deelnemers en 
relaties. Reacties hierop kunt u sturen naar nieuwsbrief@dares.nl 
 

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 op of rond elke 1e en 15e van de maand de download link ontvangen.  
 
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) 
 
 
 

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest JO22FE 

Uitzendschema zondag 3 februari 
 10:00 uur LT 3745 kHz. LSB 

 10:30 uur LT 7065 kHz. LSB (afhankelijk van propagatie) 
 11:00 uur LT 145.500 MHz. FM 

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. 

 
Bestuur in gesprek met Min. J&V 
Op donderdag 7 februari 2019 vind een volgende meeting met Justitie&Veiligheid plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst zal J&V vragen van het bestuur beantwoorden. Tevens komt het samenstellen van een werkgroep 
aan bod. N.a.v. deze meeting zal een RC vergadering belegd worden. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 januari 2019 JAARGANG 3 NR.2 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

EMERGENCY COMMUNICATIONS 
 

mailto:redactie@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
http://www.dares.nl/
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
mailto:pi9d@dares.nl
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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 9 maart 
RC overleg 
Op zaterdag 9 maart 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 25 mei 
Veiligheidsdag Almere 
DARES M-NL is door de organisatie weer uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke veiligheidsdag 2019 
in Almere. Deelnemers van R25 en R09 hebben een inschrijfformulier ontvangen. Bezoekers zijn natuurlijk altijd 

welkom om gezellig langs te komen op deze landelijke veiligheidsdag.  
 
 
 
R25/09 DARES M-NL 

De eerstvolgende bijeenkomst van R25 en R09 zal gehouden worden op dinsdagavond 22 januari om 20:00 uur 
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te komen, laat dat dan even weten. 

 
 
 
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 ruim 400 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation ook weer hun best gedaan om elke week een 
nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte 
afleveringen te gaan. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 
 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". Zijn video's gaan voor- 

namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 

Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 
 
Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 
Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht van alle video’s. 
 

TX-Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX-Factor u te bieden heeft.  Voor de meest recente afleve- ring van 7 december op 
You-Tube klikt u hier Let op, nieuwe aflevering. 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 190 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 laatste uitgave van 2018 van het digitale blad van DKARS is hier te downloaden. Voor 
de website en een overzicht van alle verschenen magazines tot nu toe klikt u hier. Deze 
uitgave van het blad bevat 29 pagina’s, en besteed onder andere aandacht aan de 
volgende onderwerpen: 

 Van de redacteur 

 DKARS INFO 
 Colofon 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

ONLINE BLADEN 
 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=_8TDkJHkC4E
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201811.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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 Einde van het (eind)buizen tijdperk? 
 EME nieuws en traffic 

 Ex mijnenveger Hr. Ms. Hoogeveen callsign PABA 
 Wat moet je eigenlijk met een F-licentie als je al een N-licentie hebt? 
 60 meter news 
 Waar gebruiken en gebruikten wij uw donateurbijdragen voor? 

 DX Rotterdam Televisierubriek 
 

 
 
DKARS magazine special 
DKARS heeft ter gelegenheid van VHF/UHF/SHF Weak Signal Dag  een speciale 
uitgave van DKARS magazine uitgegeven. 

Op zaterdag 13 oktober 2018 is voor het derde jaar op rij de DKARS VHF-UHF-SHF 
Weak Signal dag gehouden bij CAMRAS/ASTRON te Dwingelo.  
Naast ruim gelegenheid voor onderling QSO was er dit jaar weer een boeiend en 
gevarieerd aanbod van presentaties.  
Deze editie van DKARS magazine is voor u samengesteld door de organisator van 
deze dag; Hans, PAØEHG.  

 

Het programma van deze dag zag er als volgt uit: 
 11.00 Opening van de dag door DKARS voorzitter Derk PAØDVD.  
 11.30 uur: presentatie door Boudewijn Hut (Astron), Apertif het nieuwe frontend systeem van de 

Westerbork radiotelescoop.  
 12.30 uur tot 13.30 uur: Lunch pauze, op beperkte schaal rondleiding mogelijk bij de Dwingelo 

Telescoop. 

 13.30 uur: Presentatie door Harke PAØHRK: EME SSPA's voor 23 en 3 cm.  
 14.30 uur tot 15.00 uur theepauze en onderling QSO.  
 15.00 uur: Presentatie door Jan PA3FXB: Poor mans Pulsar Project.  
 15.30 uur: Presentatie door Conrad PA5Y: De bouw van een multiband Tropo en EME station.  

 
Op de voorlaatste pagina van dit Magazine staat ook nog een download link om de sheets van alle 
presentaties individueel nog eens te kunnen bekijken.  

 
Wil je het DKARS Magazine voortaan een aantal dagen eerder ontvangen dan iedereen die al op de 
reguliere mailinglijst staat? Dat kan door donateur te worden. Voor 9,95 Euro ben je al donateur voor 
een jaar.  

Meer info op deze link: http://www.dkars.nl/index.php?page=donateurs  
 

 
 
Groot Nieuws Radio neemt afscheid van middengolf 
Het christelijke radiostation Groot Nieuws Radio heeft na ruim elf jaar 
afscheid genomen van de middengolf.  
Na 1 januari 2019 ging het radiostation digitaal verder via DAB+. Groot 
Nieuws Radio is het laatste landelijke radiostation dat uitzond via de 

middengolf.  
Hiermee komt een einde aan bijna 100 jaar middengolf radio omroep. 
De eerste middengolfuitzendingen in Nederland vonden plaats op 24 
december 1924 door de NCRV, een jaar later gevolgd door de KRO.  
Op woensdag 9 januari werden de masten opgeblazen. video 

 

 
 

 
De Gooise ATV-repeater PI6HVS heeft een nieuwe frequentie krijgen op de 6cm 
band. Voorheen werd uitgezonden op 5712 MHz. Dit is 5740 MHz. geworden. Het 
grote voordeel van deze frequentiewijziging is dat ontvangst nu mogelijk is met een 
zogenoemde FPV-ontvanger die voor enkele tientjes te koop zijn. De antenne is 

inmiddels getuned op de nieuwe frequentie. Daarnaast zijn er nieuwe Lenshoorn antennes geplaatst op de 
Hilversumse flat waar de repeater gehuisvest is. Deze worden gebruikt voor de ontvangst van andere 

repeaters. De antennes kenmerken zich door een kleine openingshoek en een erg grote voor/achter 
verhouding, waardoor er minder last zal zijn van mengproducten die veroorzaakt worden door de aanwezige 
Telecom providers die ook vanaf de Kerkelanden flat uitzenden. Meer info: pi6hvs.nl. 

LAATSTE NEDERLANDSE MIDDENGOLFZENDER QRT 
 

De antennes van de 1008khz. middengolf zender, de laatste middengolf zender in Nederland is per 1 
januari 2019 uitgezet. Hiermee kwam een einde aan bijna 100 jaar radio-omroep via de middengolf in 
Nederland 

DKARS VHF-UHF-SHF WEAK SIGNAL DAY 
 

NIEUWE FREQUENTIE ATV REPEATER PI6HVS 
 

http://www.dkars.nl/index.php?page=donateurs
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/167123/live-zendmasten-worden-opgeblazen
http://www.pi6hvs.nl/index.php/5712mhz-naar-5740mhz/
http://www.pi6hvs.nl/index.php/lenshoorn-antenne/
http://www.pi6hvs.nl/
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In 2018 zijn in Duitsland meer dan 4700 radiostoringen verholpen 
De Duitse collega’s van ons Agentschap Telecom, het Bundesnetzagentur, hebben in 2018 meer dan 4700 
radiostoringen onderzocht en verholpen.  
Of zoals Dhr. Jochen Homann, “Präsident” van dit Bundesnetzagentur het in dit jaarverslag verwoord:… 

Het gebruik van radioverbindingen is een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Onze test- en 
meetdienst zorgt voor storingsvrije radioverbindingen. 
 
Veiligheid van burgers in het geding 
In 2018 identificeerde en elimineerde de test- en meetdienst bij onze 
oosterburen 4700 storingen. Daarbij ging het om radio-interferentie 
en elektromagnetische incompatibiliteit. 

 
Bij meer dan 1200 van deze gevallen was de veiligheid van 
burgers in het geding.  
Bijvoorbeeld door storing van het luchtverkeer. Of bij interferentie in 
de radiocommunicatie van hulpdiensten. Echter, naast brandweer en 
politie bleken ook de spoorwegen en openbare mobiele netwerken 

regelmatig RF-storingen te ervaren. 

 
Frequentiegebruik zonder frequentietoewijzing 
Naast de opheldering van EMC-problemen en RF-storingen heeft men 
ook doelgericht gezocht naar frequentiegebruik zonder 
frequentietoewijzing.  
Op deze manier worden toegewezen frequenties tegen misbruik 

beschermd.  
 
Meer dan 1600 apparaten en WLAN-netwerken werden buiten 
dienst genomen. 
Deze bleken op niet-toegewezen frequenties te worden gebruikt. Vaak is 
dit apparatuur die de EU is binnengekomen via online winkels.  
Maar deze apparatuur is vaak niet goedgekeurd voor gebruik in de EU. 

 
Lokale aanwezigheid voor landelijke dekking 
De Duitse test- en meetdienst werkt vanuit negentien locaties. Op 
deze wijze realiseert men landelijke dekking. Naast stationaire 

meet- en peilstations worden radio-meetvoertuigen en speciale 
opsporingsvoertuigen gebruikt. 

 
24/7 beschikbaar 
De dienst is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.  
Niet alleen voor instellingen en bedrijven, maar ook voor 
consumenten. Ze zijn daarbij per e-mail bereikbaar, en ook 
telefonisch. Dat alles is kosteloos mits je zelf niet de veroorzaker 
bent van de storing. Klik hier voor de video die een mooi beeld 

geeft van het werk van de Duitse Bundesnetzagentur 
 

En in Nederland??? 
Duitsland is qua oppervlakte pakweg 8,5 maal Nederland. Als we de inwoners 
rekenen, dan is Duitsland bijna 5 maal Nederland. En een bekende economische 
uitspraak is: “als Duitsland niest is Nederland verkouden“.  
Dus de vraag dringt zich op of en in hoeverre deze Duitse storingsgetallen naar 

Nederland te vertalen zijn. Helaas hebben wij daar het antwoord (nog) niet op.  

Maar wel weten wij dat RF-storingen ook in Nederland een steeds groter probleem 
worden, van ongemak (fietscomputer) tot levensgevaarlijk (havengebied, luchthaven). Binnen de VERON is de 
EMC-EMF Commissie met lokale experts het aanspreekpunt voor deze zaken. Bron: website VERON 
 
 

 
Niet alleen professionals waren verrast, zo melde het Chinese persbureau Xinhua op 3 januari, met de 
succesvolle landing van de sonde Chang'e 4 is de eerste landing aan de achterkant van de maan een feit.  
(meer bij Wikipedia). Een dergelijke landing is technisch erg ingewikkeld, omdat er geen directe radioverbinding 
met de aarde is. Om deze reden hadden de Chinezen in mei vorig jaar al de satelliet Ueqiao gelanceerd die 
moet gaan werken als een relaisstation in een baan om de maan. 

MEER DAN 4700 RADIOSTORINGEN VERHOLPEN 
 

Vier mogelijke interferentiepaden 

 

Uitvoering van een controlemeting 

 

Meetvoertuig uit de regio Mainz 

 

Zijn deze getallen naar de 
Nederlandse situatie te vertalen? 

DUITSE AMATEUR  HELPT CHINEZEN BIJ MAANLANDING 
 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/storing-melden-of-oplossen
https://www.bundesnetzagentur.de/
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/20190102_PMD.html
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/nieuws/ledlamp-stoort-zelfs-op-luchtvaartband/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/
https://www.veron.nl/nieuws/ce-markering-wat-houdt-dat-in/
https://www.youtube.com/watch?v=dVQNbVn8FQs
https://www.bundesnetzagentur.de/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/nieuws/fietsers-gestoord-door-led-verlichting/
https://www.veron.nl/nieuws/schepen-verdwenen-van-de-kaart/
https://www.veron.nl/nieuws/ledlamp-stoort-zelfs-op-luchtvaartband/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-commissie-gaat-emc-specialist-opleiden-in-de-regio/
https://www.veron.nl/nieuws/meer-dan-4700-radiostoringen-verholpen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chang%27e_4
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Reinhard Kühn, DK5LA, leverde hier een niet geheel onbelangrijke bijdrage aan het 
succes. Al mei 2017 had Reinhard met zijn EME apparatuur in Sörup (Locator 

JO44TR), bestaande uit acht 16-element kruis-yagis, bijgedragen bij aan de redding 
van een Zuid-Afrikaanse satelliet die haar zonnepanelen niet ontvouwd had zoals 
gepland. Met het krachtige systeem van de DK5LA werd de bijbehorende 
besturingsopdracht met succes verzonden. 

 
Dit werd bekend bij iedereen in deze industrie, en dus ook in China, daar werd naar 
een station gezocht, wat commando’s zou kunnen verzenden wanneer de satelliet 
Ueqiao in China niet boven de horizon komt. Meerdere keren per week ontvangt 
DK5LA nu de data die hij voor de Chinezen naar de satelliet stuurt.  
Onder andere heeft Reinhard vanuit de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein  de 
camera van de satelliet geactiveerd, die de eerste foto's van de achterkant van de 

maan gemaakt heeft, De Virtuele sluiterknop werd dus niet in China, maar in het 
Duitse Sörup ingedrukt. Klik hier voor de video.  
Bron: Funk Amateur. Vertaling: Google translate. Auteur: DF2ZC 
 

 
 

Zou het Agentschap Telecom een instrument ontwikkeld hebben om niet alleen piraterij maar ook ongewenst 

gedrag van registratie houders aan te pakken? Op de site van PAØETE konden we onlangs het volgende lezen:  
 
Nieuwe richtlijn strafmaat etherpiraterij 
Met ingang van dit jaar is er een nieuwe richtlijn in werking getreden voor wat betreft de strafmaat voor 
etherpiraten. De richtlijn geeft de straffen aan voor verschillende vormen van piraterij. Ik weet niet of de 
richtlijn een verzwaring is ten opzichte van de oude, maar de informatie geeft een goed beeld van wat een 

betrapte piraat kan verwachten. 
In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen een vijftal basisvormen van soorten van piraterij die er zijn. 
Er kan sprake zijn van een overtreding of van een misdrijf. Als dat slechts een overtreding is, dan kan van de 
genoemde straf in de richtlijn naar beneden worden afgeweken. Ik ga er als dat lukt in vogelvlucht doorheen. 
 
Categorie één 
De lichte variant gaat uit van een omroeppiraat op frequenties tussen de 87,5 MHz en de 108,0 MHz, tussen 

2,0 Mhz en de 30 MHz, tussen 551 kHz en de 1602 kHz, tussen de 174 MHz en de 230 MHz en tussen de 1452 
MHz en de 1479.5 MHz in gebruik voor radio-omroep zonder vergunning. 
Er is voor deze basisvorm een straf voor een lichte variant van piraterij, dan gaat het met name om individuele 
personen die aan het piraten zijn.  

 
Bij de zware variant vindt een uitzending plaats ofwel in groepsverband, of met een groot zendbereik of met 

belemmering van de opsporing, of een combinatie van al deze zaken. 
De eerste keer krijgt iemand daarvoor een taakstraf van 100 uur, de tweede keer is dat ofwel een taakstraf van 
150 uur, of 10 weken gevangenisstraf. Na de tweede keer is dat 200 uur of 14 weken, en in dat laatste geval is 
dat in zijn geheel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 
Bij de zware variant gaat het om 120 uur de eerste keer, en om 180 uur, cq. 3 maanden voor de tweede keer 
en 240 uur en 4 maanden en in dat geval alles onvoorwaardelijk. 
 

Categorie twee 
In een tweede variant gaat het om illegaal gebruik van niet-omroepfrequenties. Het gaat dan om misbruik van 
amateurapparatuur, marifoons of andere apparatuur die wel legaal is, maar die zonder vergunning moedwillig 
onjuist wordt gebruikt. 
De eerste keer is er bij deze variant een geldboete van 500 euro. De tweede keer een geldboete van 750 euro 
of een taakstraf van 60 uur en de keren daarna 80 uur taakstraf of 5 weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 
 

Categorie drie 

De derde categorie dat zijn jammers. In deze en alle voorgaande categorieën gaat het overigens om zowel het 
gebruik als het bezit van de apparatuur, er staat letterlijk ¨Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd 
aanwezig hebben en/of het gebruik van radioapparaten…” 
Het is niet mogelijk om voor een jammer, in de richtlijn wordt ook gesproken van blokkeerzenders een 
vergunning te krijgen. 

Een particulier krijgt bij zo’n jammer direct de eerste keer een taakstraf van 120 uur, de tweede keer is dat 180 
uur of 3 maanden celstraf, en daarna 240 uur of 4 maanden onvoorwaardelijk. 
Een bedrijf met een jammer krijgt 2000 euro boete, de tweede keer 3000 euro daarna 4000 euro. 
Hier gelden daarnaast nog extra zaken als er daadwerkelijk sprake was van storing, en als het apparaat 
gebruikt is om de opsporing bij een ander misdrijf te belemmeren. 
 

Acht stuks 16 elements kruisYagi’s 
wijzen richting Chang'e 4  

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 

https://www.youtube.com/watch?v=F4lmKrdwR6Y
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/DK5LA19-1.html
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Categorie vier 
Categorie vier betreft fabrikanten en importeurs die apparaten in omloop brengen die niet aan de voorschriften 

voldoen. Hier gelden boetes afhankelijk van de bedrijfsgrootte die variëren van 500 euro voor een 
eenmansbedrijf tot 3700 euro bij een bedrijf van 50 of meer werknemers. Eenmanszaken kunnen bij herhaling 
ook een taakstraf of gevangenisstraf krijgen, de maximale boete is hier 7000 euro. 
 

Categorie vijf 
Bij de vijfde en laatste categorie gaat het om apparaten die op zich legaal zouden zijn, maar die buiten de 
voorwaarden van die legale vrijstelling vallen. Het voorbeeld dat ons waarschijnlijk het meest aanspreekt is een 
27 MHz-apparaat dat buiten de legale kanalen kan werken of meer zendvermogen heeft dan toegestaan. Het 
kan hierbij echter om een heel scala aan apparaten gaan, bijvoorbeeld mobiele telefoons, modems, draadloze 
microfoons, babyfoons, apparaten met modelbesturing, afstandsbedieningen, etc.. 
Hier is de eerste keer de boete 500 euro, de tweede keer is dat 750 euro of 60 uur taakstraf en daarna 80 uur 

taakstraf of 5 weken onvoorwaardelijke celstraf. 
In alle gevallen geldt hier dat de mensen afstand moeten doen van de apparatuur voor verbeurdverklaring, en 
er kan bijvoorbeeld bij meerdere veroordelingen tegelijk sprake van zijn dat er in dat geval geen taakstraf 
opgelegd mag worden. In zo’n geval krijgt iemand automatisch de gevangenisstraf die ervoor staat. Om de 
officiële tekst van de nieuwe richtlijn te lezen klikt u hier: 2019 door PA0ETE Daily Minutes van 9 januari) 
 

 

 
Radiopresentatoren Astrid de Jong, Sander 
Hoogendoorn en Govert van Brakel herdachten 
zaterdag de allereerste Nederlandse radio-
uitzending, en een van de eerste ter wereld. 
Deze vond in 1919 plaats vanuit het huis van 

de Nederlandse ingenieur Hanso Idzerda.  
Het drietal verzorgde afgelopen zaterdag op 
NPO Radio 5 een live-uitzending vanuit het huis 
van Idzerda in Den Haag.  
  
De kleinkinderen van de wereldberoemde 
radiopionier waren hierbij aanwezig. Zij hadden 

ingestemd met het initiatief van omroep KRO-
NCRV. Ook cabaretier en radiofan Vincent Bijlo 
leverde een bijdrage aan het programma. 
De Friese Idzerda (geboren 1885) volgde een 

technische studie in Duitsland, die hij in 1913 afsloot als ingenieur elektrotechniek. Vervolgens vestigde hij zich 
als technisch adviseur in Scheveningen; hij leverde in die periode onder meer zendapparatuur aan het 

Nederlandse leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog experimenteerde Idzerda bij zijn schoonouders in Friesland 
met zelfgebouwde radiozenders. Ook vond hij lampen uit voor de toen net geopende gloeilampenfabriek van 
Philips in Eindhoven. 
 
Verzetswerk 
Idzerda experimenteerde in februari 1919 in de Utrechtse jaarbeurs voor het eerst met radiotelefonische 
uitzendingen over een afstand van meer dan een kilometer. Zelfs toenmalig koningin Wilhelmina kwam 

luisteren. In november 1919 verzorgde hij vanuit een pand in de Beukstraat in Den Haag de eerste publieke 
Nederlandse radio-uitzending. Idzerda zond onder meer een hoorspel uit. Hij had deze stunt een dag daarvoor 
aangekondigd in de NRC. 
In de jaren daarna verzorgde Idzerda honderden radio-uitzendingen die tot over de landsgrenzen werden 
beluisterd. Toch ging hij eind jaren twintig failliet en moest zijn zendvergunning inleveren. De Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek in Hilversum nam zijn taak om publieke uitzendingen te verzorgen toen over.  
Hier kwamen later de AVRO, NCRV, KRO, VARA en VPRO uit voort. 

Begin jaren dertig maakte Idzerda nog wel een doorstart met een nieuw bedrijf, maar in 1935 eindigde hij al 

zijn activiteiten op radiogebied en begon een pension in Scheveningen. De radiopionier raakte daarna in de 
vergetelheid; hij werd in 1944 door de Duitsers gefusilleerd vanwege zijn verzetswerk. 
Sinds 6 november 2018 besteedt de NPO al aandacht aan de - dit jaar 100 jarige - historie van de radio door 
middel van een Podcast serie. Zie DEZE LINK voor meer informatie en het beluisteren van de Podcasts.  
Bron: website PI4RAZ 

 
 

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 februari verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 januari in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
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