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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 maart 
 10:00 uur LT 3745 kHz. LSB 
 10:30 uur LT 7065 kHz. LSB (afhankelijk van propagatie en beschikbaar freq.) 
 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. 

PI9D net vanuit Bunschoten 
Op 3 maart wordt het net geleid door Kees PAØVDB, de uitzending komt dan vanuit het DRCC in Bunschoten. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 maart 2019 JAARGANG 3 NR.5 

 

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


pag. 2 
 

 
 
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.  
 
Zaterdag 6 juli 2019 
DARES R15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 

Op zaterdag 6 juli 2019 vindt de volgende editie van SAR Katwijk 

plaats. Van 10:00 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 luisteramateurs te mogen begroeten bij één van de twee DARES stands.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 
 

 
DARES M-NL 
Kraam in Rosmalen 
We hebben van de organisatie van de Radio vlooienmarkt definitief een kraam toegewezen gekregen in 
Rosmalen, we zullen daar dan ook met onze spullen aanwezig zijn met als doel de kas weer wat te spekken 

want dat is zeker nodig. Hierbij de dringende oproep aan al de deelnemers om vooral wat spullen aan ons te 
doneren zodat we deze te gelde kunnen maken. Ook als u er zelf wat voor wilt hebben kunt u het ons laten 
verkopen, noem uw minimum bedrag en alles wat het meer opbrengt is voor de kas.  
Ook zoeken we nog een paar regio deelnemers die ook een uurtje achter de kraam willen staan zodat wij ook 
even over de markt kunnen lopen. 
Hebt u iets voor de ons neem dan contact op via wim.pa4wk@gmail.com  
 

Bijeenkomst van 23 februari 
Op deze bijeenkomst hebben we uitgebreid stil gestaan bij de veranderingen die DARES te wachten staan.  
We hebben o.a. naar aanleiding van de gesprekken die een afvaardiging van het bestuur gevoerd heeft met het 
ministerie van J&V een aantal scenario’s de revue laten passeren waarna een levende discussie volgde.  
Op zaterdag 9 maart is er een regiocoördinatoren overleg waar dit onderwerp uitgebreid besproken zal worden. 
Op de bijeenkomst van 26 maart verwachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen we meer informatie 

kunnen geven. Als daar aanleiding toe is zullen we eerder contact met onze deelnemers opnemen. 
 
Proefalarm via WhatsApp 
Op deze bijeenkomst is ook besloten het WhatsApp proefalarm niet langer wekelijks, maar voortaan één keer 
per maand op de eerste maandag van de maand te versturen, het eerstvolgende bericht wordt op maandag 4 
maart om 19:00 uur verstuurd. 
 

Eerstvolgende bijeenkomst 
De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 26 maart aanvang 20:00 uur bij de Radio Club Bunschoten. 
Omdat de datum van deze bijeenkomst ruim na de RC vergadering van 9 maart is verwachten we dat we 
voldoende informatie hebben om u bij te kunnen praten over de toekomst van DARES (DARES 2.0) 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

Afb.1 een dagvullend programma voor jong oud.  

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.sarkatwijk.nl/
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
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DARES R18 Zuid-Holland-Zuid 
Leerzame Verbindingsdagen 

Zoals we al in de vorige nieuwsbrief vermelde waren we 19 en 20 februari aanwezig tijdens de 
verbindingsdagen van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam Rijnmond. 

 

Naast bemannen van een DARES info stand waren er ook 5 workshops zoals Verkeercongestie, dat wil je niet 
weten. Cyber, klopt je computer nog wel. Infectieziekten, krijg de kriebels. Communicatie, hoe transparant kan 
je zijn. Samen werken of samenwerken. Tussen de workshops door was er volop de mogelijkheid om met 
elkaar in gesprek te gaan met andere partners en hulpverleners uit de crises organisatie, dan is het leuk te 
horen dat collega’s op de meldkamer steeds beter op de hoogte zijn wat DARES kan betekenen. Zeker de 
mensen die de workshop Cyber hebben bijgewoond, die stonden raar te kijken als alles wegvalt, maar zolang 
de hulpverleners nog steeds alles per mobieltje doen duurt het besef nog wel even. 

 
Voor de DARES-informatiestand was goede 
belangstelling naast de demo en uitleg van Winlink, 
VHF/UHF/ Hf waren er veel vragen en zijn er leuke 
afspraken gemaakt over samen werken, (overigens 
wel met alle antennes binnen in het van der Valk 

hotel) verder waren aanwezig met een infostand de 

kustwacht/KNRM, USAR, meldkamer Rotterdam, 
Albion met C2000 apparatuur, Entropia netwerken. 

Ook beide directeuren van de VR ZHZ en RR waren 
aanwezig tijdens deze dagen. Al met al hebben we 

DARES weer op de kaart gezet in de crisis organisatie 
iets wat niet genoeg kan gebeuren. 

Het was de tweede keer dat dit werd gehouden, 
volgend jaar zijn we er zeker bij. 

Bas den Braven PDØCAV  
Regio Coördinator ZHZ (R18) 
 

 
 
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 6 jaar ruim 500 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. 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

Afb.1 Er was ook zeker belangstelling voor wat DARES op communicatie 
gebied kan bieden 

Afb.2 De stand zag er netjes, herkenbaar en overzichtelijk uit 

Afb.3 Ook aan de buitenkant van het gebouw was duidelijk zichtbaar dat 
DARES aanwezig was 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
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Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 

Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht van alle video’s. 
 
TX-Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX-Factor u te bieden heeft. Voor de meest recente aflevering van 7 december op 

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

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

 
 
CQ-DATV 

Dit voor de UHF/SHF amateur fantastische blad staat weer in maar liefst vier verschillende bestandsformaten 

voor je klaar om te lezen. Klik hier voor het 29 pagina’s dikke maart nummer en hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 Editorial 
 News & World Roundup 
 Moving on from C format 
 TV in ARES 

 Remote Infra Red Controller for ATV Repeater  
 Designing a VMIX Control Panel 
 Grass Valley Mixer Conversions  Part 2 
 One from the Vault  
 Information 
 Coming up 

 

CQ-PA 
Het 32 pagina’s tellende februari nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat 
online. Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Colofon, nieuwe leden  

 Voorlopige agenda ALV op 6 april a.s.  
 44ste Landelijke Radio Vlooienmarkt  

 Phase sequence netwerken van PAØWV  
 Regionaal  
 VRZA Radiokampweek en Radiomarkt  
 Elders doorgebladerd  
 Van her en der  
 Werkgroep N-herijking bespreekt conceptrapport  

 

RAZies 
Het maart nummer met 29 pagina’s van dit fantastische blad van PI4RAZ, de Radio Amateurs 
Zoetermeer, is weer uit. Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand aandacht voor onder andere: 

 2m Low Pass filter 
 Opa Vonk: Videosignalen 
 Synchrone AM ontvangst 

 Analoge sweeper 

 QO100 overpeinzingen 
 Afdelingsnieuws 

 
Nieuwsbrief Ontwikkelingen in de Ether 
De eerste nieuwsbrief van het Agentschap Telecom van 2019 is weer uit met daarin onder andere: 

 Hoe houden we Nederland digitaal veilig en veilig verbonden. Lees verder... 
 Vergunningsvrij niet altijd storingsvrij Zo los je zelf een storing in huis op. Lees verder... 
 Energiemeters op recreatieparken. Waarom het belangrijk is dat een meter gekeurd is. Lees verder... 
 Agentschap Telecom werkt mee aan veilige vaarwateren. AIS een goed ID! Lees verder… 
 Veelgestelde vragen. Jaarfactuur iets later dan u van ons gewend bent. Lees verder... 

 

ONLINE BLADEN 
 

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
https://cq-datv.mobi/69.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://vrza.us9.list-manage.com/track/click?u=981b211aacccd822cbeb9e6fa&id=39d13a4c87&e=3abb693776
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201903.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34313539330D34313537390D3235383438360D3332373232350D300D30333442353435420D310D0D300D3234313036310D372E372E302E31383939320D31
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34313539330D34313537390D3235383438360D3332373232360D300D30333442353435420D310D0D300D3234313036310D372E372E302E31383939320D32
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34313539330D34313537390D3235383438360D3332373232370D300D30333442353435420D310D0D300D3234313036310D372E372E302E31383939320D33
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34313539330D34313537390D3235383438360D3332373232380D300D30333442353435420D310D0D300D3234313036310D372E372E302E31383939320D34
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34313539330D34313537390D3235383438360D3332373232390D300D30333442353435420D310D0D300D3234313036310D372E372E302E31383939320D35
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34313539330D34313537390D3235383438360D3332373233300D300D30333442353435420D310D0D300D3234313036310D372E372E302E31383939320D36
https://www.youtube.com/user/EEVblog
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
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Zoeken in CQ-DATV nu veel makkelijker 
Inhoudsopgave van alle CQ-DATV uitgaven vanaf nummer 1 van februari 2013 tot nu toe. 

Zoeken is mogelijk op twee verschillende manieren, namelijk op onderwerp en op auteur. 
Deze inhoudsopgave zal voortdurend geactualiseerd worden. 
De redactie van deze nieuwsbrief is van mening dat hierdoor op een eenvoudige manier een 
schat aan informatie beschikbaar gekomen is voor de UHF-SHF enthousiasteling.  

Zoals we van CQ-DATV gewend zijn is ook deze uitgave in 4 verschillende bestandsformaten 
beschikbaar op: https://www.cq-datv.mobi/indexit.php  
 
 
 

Novice amateurs mogen binnenkort 
ook op de HF-banden uitzenden vanaf 

de BES-eilanden. Dit is het resultaat 
van overleg tussen DKARS en 
Agentschap Telecom.  
Uitzendingen op HF zijn toegestaan 
van 7.050-7.150, 14.000-14.250 en 
28.000-29.700 kHz met een 

maximaal vermogen van 25 Watt PEP. 

Deze banden zijn om en nabij gelijk 
aan de Nederlandse banden met 
uitzondering van de 40-meter band, 
deze is iets ruimer herijkt. 

 
“De N-Amateurs hebben op de BES-eilanden meer ruimte op 40 meter gekregen dan hun collega’s in Europees 

Nederland, gelukkig is ons advies opgevolgd om vanwege het zeer populaire FT-8 en andere digitale modi 
midden in het N-segment wat meer ruimte voor het bedrijven van phone te geven. zo schrijft DKARS in de 
laatste uitgave van haar magazine. “Vooruitlopend op de wijziging van het besluit ziet het agentschap geen 
noodzaak tot het houden van toezicht op de beperkingen zoals die nu nog gelden ten aanzien van de punten 2, 
3, 4, 5 en 6” 
 
Andere wijzigingen zijn: 

1. De samenvoeging van de A-, B-, C-categorieën tot de F-licentie (ofwel “Full-licence”), uiteraard in het 
kader van het afschaffen van het morse-examen. 

2. Toegang voor F-amateurs tot de 60-meter band (5 MHz). 
3. Het toestaan van het bedienen van een amateurstation door een persoon die niet voldoet aan de 

leeftijds- en of exameneis, indien de bediening plaatsvindt in directe aanwezigheid en onder 
verantwoordelijkheid van een persoon die wel aan deze voorwaarden voldoet. 

4. Het toestaan van het bedienen van het amateurstation op afstand, mits een voorziening is getroffen 
waardoor de apparatuur alleen door de zendamateur zelf bediend kan worden. Dit laatste is niet van 
toepassing voor onbemand gebruik, vervat in een aanvullende machtiging van de houder. 

5. Het vervallen van de verplichting een register van apparatuur bij te houden. 
6. Uitbreiding van de 40m. band voor N-amateurs (Novice) Bron: Hamnieuws 

 
 
 

De ARRL meldt dat de tweede voorbereidende vergadering (Conference Preparatory 
Meeting, CPM) in de aanloop naar de World Radio Communication Conference 2019 (WRC-

19) die deze herfst gepland staat, op 18 februari heeft plaatsgevonden op het International 
Telecommunication Union (ITU) Headquarters in Genève.  
  
Deze vergadering werd bijgewoond door deelnemers van over de hele wereld. 
Deze CPM zal een geconsolideerd rapport opstellen ter ondersteuning van het werk van de 

WRC-19, gebaseerd op bijdragen van verschillende administraties, studiegroepen en 
andere bronnen met betrekking tot regelgeving, technische, operationele en procedurele 

kwesties, plus een overzicht van afgestemde verschillen of van verschillende opvattingen 
en rechtvaardigingen. 
  

Agendapunten die van invloed zijn op amateurradio omvatten de harmonisatie van de 50-MHz 
amateurtoewijzing, 5G in de 47-GHz-band (amateurradio heeft een toewijzing op 47.0 - 47.2 GHz in de VS) en 
elders, en onderzoeken met betrekking tot draadloze energie overbrenging (WPT) voor elektrische voertuigen 
om de impact van WPT voor elektrische voertuigen op radiocommunicatiediensten te beoordelen en om 

geschikte geharmoniseerde frequentiebereiken te bestuderen die de impact op radiocommunicatiediensten van 
WPT voor elektrische voertuigen moeten minimaliseren. Meer informatie vindt u hier Bron: website PI4RAZ 

HF VOOR NOVICE AMATEURS OP BES EILANDEN 
 

ITU WRC-19 VOORBEREIDENDE MEETING 

Afb1 Bonaire, Sint Eustatius en Saba Afb.2 Overzicht van de novice frequenties  

Afb.1 International 
Telecommunication 
Union 

https://www.cq-datv.mobi/indexit.php
https://www.hamnieuws.nl/creeer-je-eigen-pile-up-op-bonaire/
https://www.hamnieuws.nl/dkars-magazine-januari-2019/
https://www.hamnieuws.nl/hf-voor-novice-amateurs-op-bes-eilanden/
http://www.arrl.org/news/itu-wrc-19-conference-preparatory-meeting-under-way-in-geneva
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5443&Itemid=43
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Overheden en grote internet providers in Rusland zijn van plan om het land los te koppelen van het internet als 

onderdeel van een gepland experiment dat gericht is op de nationale veiligheid, zegt het Russische nieuws 
agentschap RosBiznesKonsalting (RBK).  
 
Russische nationale waakhond 
De reden die men opgeeft voor het experiment is het verkrijgen van inzichten, en het geven van terugkoppeling 
plus mogelijke aanpassingen aan een wetsontwerp dat het Russische parlement in december lanceerde.  
In het voorstel schrijft de wet voor dat Russische internet providers ervoor moeten zorgen dat het Russische 

internet — Runet — onafhankelijk kan functioneren zodat het land losgekoppeld kan worden van de rest van de 
wereld in het geval van buitenlandse agressie.  
“Het onderwerp Beveiliging van de Russische communicatienetwerken en het Russische internetsegment tegen 
mogelijke aanvallen staat al sinds 2014 op de agenda. Dat lijkt me gerechtvaardigd, omdat het publieke 
communicatienetwerk en het internet de belangrijkste elementen van de infrastructuur zijn", zei Alexander 
Pankov, de adjunct directeur van Roskomnadzor onlangs tegen Gazeta.ru. Roskomnadzor, de Russische 
nationale dienst voor toezicht op communicatie, informatie technologie en massa media, wordt gezien als de 

Russische nationale waakhond. 
 
Wetsvoorstel in de maak 

Russische telecommunicatiebedrijven moeten "technische maatregelen" nemen om al het Russische internet 
verkeer om te leiden langs routers die goedgekeurd zijn of beheerd worden door Roskomnadzor, dat ervoor 
moet zorgen dat verkeer tussen Russische gebruikers in Rusland blijft en niet omgeleid wordt over servers 

buiten Rusland, waar het afgeluisterd zou kunnen worden. 
Er is nog geen datum afgegeven voor de test, maar die wordt verwacht voor 1 april, dat de deadline is voor het 
insturen van aanvullingen op de wet, bekend als het Digital Economy National Program. 
 
Russische internet providers zijn er nog niet klaar voor 
Alle Russische internet providers hebben al aangegeven in te stemmen met de doelstelling van de wet, maar er 
technisch nog niet klaar voor te zijn, omdat er naar hun mening ernstige verstoringen op kunnen treden.  

In 2017 gaven Russische officials al aan dat ze het jaar daarop al 95% procent van al het internet verkeer 
lokaal wilden verwerken. 
 
De US en andere NATO landen hebben opgeroepen om steviger te reageren op aanvallen die aan Rusland 
toegeschreven worden. Bron: website PI4RAZ 
 
 

 

In R25 is Ron PD7RON bezig met een tweetal leuke experimenten, door 
omstandigheden is het helaas even bij de redactie op de plank blijven liggen. 
Misschien is dit een leuk experiment om zonder hardware TNC toch winlink 
berichten op 2m te kunnen verzenden. Er is n.l. een software TNC onder de 
naam Direwolf waarmee je tesamen met een set met een geluidskaart simpel 
winlink berichten kan verzenden en ontvangen op 144.850 MHz. Heb je geen 
set met geluidskaart dan kan het ook met een externe geluidskaart of 

signalink. Voor de uitleg kan je deze youtube video bekijken. Het werkt prima 
in combinatie met de DWC software die door DARES is ontwikkeld.  
Als er nog vragen zijn laat het maar weten. 
Ron 
PD7RON 
 
 
 

Voor JS8 zijn we een experiment gestart met een proefalarm. 

Dit proefalarm wordt via JS8call verzonden en door een ontvanger verder geforward  naar een aprs mail-server. 
Via deze server komt het bericht dan op een DARES mailadres waaraan meerdere mailadressen gelinkt kunnen 

worden. Als je dit proefalarm op je mail wil ontvangen kan je aan Jan Rozema PA7O je e-mailadres doorgeven. 
Na koppeling ontvang je dan het proefalarm. 
  
Het is de bedoeling om dit tesamen met de andere alarmeringen op maandag om 19:00 uur te verzenden. 
De gedachte er achter is dat vanuit een gebied zonder communicatie een JS8 bericht wordt verzonden die dan 
kan worden ontvangen in die gebieden waar de communicatie nog wel  functioneert. Deze berichten komen dan 

op je telefoon met bv de melding om ergens uit te luisteren o.i.d. De forwarding kan natuurlijk via 2 meter, 
maar ook 40 meter is een optie. Het is nu nog een experiment om te ontdekken of dit kan werken. 
Groeten Ron PD7RON 

RUSSEN TESTEN ZELFSTANDIG INTERNET 

                                  SOFTWARE TNC VOOR WINLINK                  door Ron PD7RON 

                                             JS8 PROEFALARM                              door Ron PD7RON 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5440&Itemid=43
https://www.youtube.com/watch?v=M6qKqxL59_w&t=902s
https://www.youtube.com/watch?v=M6qKqxL59_w&t=902s&authuser=0
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De Youngsters on the Air (YOTA) hebben kort geleden laten weten 
dat de volgende Kids Day op zaterdag 15 juni is. Op deze dag laten 
veel radioamateurs jongeren achter de transceiver plaatsnemen 
om verbindingen te maken met leeftijdsgenoten. Het is dan ook 

een ideaal moment om ze in contact te brengen met onze hobby. 
Zet de datum vast in je agenda. 
 
Jeugd gezamenlijk op de radiobanden 
Het hele jaar mogen niet-amateurs onder begeleiding van een 
gemachtigde zendamateur verbindingen maken. Op 15 juni echter 
is de kans om jongeren tegen te komen op een gezamenlijke 

frequentie veel groter. Het is natuurlijk veel leuker om met je 
eigen leeftijdsgenoten contact te hebben. Gebruik om de aandacht 

te trekken de oproep “CQ Kids Day”. In een QSO zou je de volgende informatie kunnen uitwisselen: naam, 
leeftijd, locatie en je favoriete kleur enz. 
 
Frequenties 

De door ARRL aanbevolen frequenties voor Kids Day zijn: 

 80m: 3,650 – 3,750 MHz. 

 40m: 7,080 – 7,120 MHz. 

 20m: 14,270 – 14,300 MHz. 

 15m: 21,360 – 21,400 MHz. 

 10m: 28,350 – 28,400 MHz. 

 2m: 145,350 MHz. 

 
 
 

Een van de meest spraakmakende projecten van Stichting Scoop Hobbyfonds, de 
bovenregionale repeater PI2NOS, zal in de komende periode stapsgewijs afgebouwd 

worden. Afgelopen week ging de ontvanger in Breda al QRT en in de komende weken moet 
het noorden van Nederland er aan geloven. In de periode er na worden verschillende andere locaties eveneens 
ontmanteld. Per 26 februari 2019 verdwenen de PI2NOS opstelpunten in Leeuwarden, Groningen Hoogersmilde.  
 
Verschillende redenen 

Tot de ontmanteling is besloten om verschillende 
redenen die in de komende periode bij elkaar komen. 

Hoofdreden is het uitblijven van de broodnodige 
inkomsten om de faciliteiten op 27 verschillende locaties 
te kunnen bekostigen. Stichting Scoop Hobbyfonds is 
primair afhankelijk van sponsoren en donateurs; helaas 
zijn de inkomsten over de afgelopen anderhalf jaar 
gestagneerd. De stichting is financieel kerngezond 

dankzij een sterk financieel beleid, echter, dit moet wel 
zo blijven…. Oorzaak voor de dalende inkomsten vindt 
voor een belangrijk deel zijn oorsprong in 
frequentiemisbruik op de bovenregionale repeater 
PI2NOS. Verschillende goedwillende radiozendamateurs 
hebben de repeater hierdoor de rug toegekeerd om 
begrijpelijke redenen. Ondanks verschillende 

signaleringen vanuit de stichting kon het tij niet worden 
gekeerd en blijven de inkomsten uit.  
De uitblijvende kosten vallen samen met veranderende 

omstandigheden bij één van de organisaties die 
faciliteert. Door werkzaamheden en inkrimping is danwel 
geen plaats meer voor onze systemen, of moeten 
significante (extra) periodieke kosten gemaakt worden om de repeater in de lucht te houden.  

Bovendien houden de verstoringen aan, ook al is de intensiteit ervan wel afgenomen door de recente 
maatregelen die getroffen zijn in overleg met het Agentschap Telecom.  
 
Toekomst nog onzeker 
De stichting zou er een lichte voorkeur aan geven om de activiteit op dezelfde schaal voort te zetten omdat 
duidelijk is dat het karakter van PI2NOS uniek is en wereldwijd niet geëvenaard. In amateurkringen wordt, 

deels terecht, vaak gesuggereerd dat PI2NOS technisch een zeer volmaakt experiment is maar dat mentaliteit 

AFBOUW BOVENREGIONAAL PI2NOS 

Afb.1 technisch een prachtig experiment maar het sociale aspect laat 
helaas zeer te wensen over. 

VOLGENDE KIDS DAY OP 15 JUNI 

Afb.1 Met leeftijdsgenoten amateurradio ontdekken. 

https://www.ham-yota.com/
http://www.arrl.org/kids-day
https://www.hobbyscoop.nl/donaties/
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en gebrekkige regelgeving helaas in de hand heeft gewerkt dat het sociale aspect te wensen overlaat. Helaas is 
er geen technische oplossing of alternatief gevonden om PI2NOS op bovengenoemde locaties operationeel te 

houden. Over andere opstelpunten of alternatieven kunnen we op dit moment nog niet berichten. Er bestaat 
overigens tevens een kans dat ook andere experimenten zullen sneuvelen, maar dit is tot op heden onzeker. 
Voor de gebruikers in het noorden van Nederland van PI2NOS adviseren wij voorlopig gebruik te maken van de 
PI2NON coversity repeater. 

 
Tot slot 
Uiteraard blijven we in goed overleg met beheerders van de locaties over het faciliteren van innovatieve 
experimenten op hoge opstelpunten om daarmee te voorzien in de experimenteerbehoefte voor de Nederlandse 
radiozendamateurs. Bron: Hobbyscoop 
 
 
 

VHF en hoger-dag 2019  
Op zaterdag 23 maart organiseert de VHF-en-hoger commissie van de VERON de VHF-en-hoger dag. 
Lokatie is “Dok Zuid’, 1e Wormenseweg 460, 7333GZ in Apeldoorn, een plek waar de VERON vaker te gast is 
geweest voor de VR en HF-dag. 
Het programma voor deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

  
10:30   opening 

10:45   lezing PA0DFN en PA1IVO 23cm repeater 
11:45   lezing PE2KMV over DAPNET en pagers 
12:30   lunchpauze 
13:30   lezing PA2CHR EME DX-peditie naar Guatemala 
14:15   forum 
15:00   prijsuitreiking VHF contest 
15:30   prijsuitreiking ATV contest 

15:45   lezing PE1ITR ATV en GNURadio 
16:15   lezing PA2M PI7SIX synchroon baken 
17:00   afsluiting 
 
Test transponder Es’hail-2 satelliet aanwezig  
Omdat er veel belangstelling wordt verwacht voor de Es’hail-2 satelliet zal er een test transponder aanwezig 

zijn, deze lineaire testtransponder heeft een input van 2400.050 – 2400.300 MHz en de output zal zijn 
10489.550 – 10489.800 MHz. gelijk aan de echte Es’hail-2 NB transponder. Neem dus je Es’hail-2 spullen mee 
om te testen! Er is natuurlijk ook gelegenheid tot het demonstreren van je andere experimenten of laten zien 

van je zelfbouw projecten. 
  
Hapje eten na afloop 
Na afloop van de VHF en hoger dag is er de mogelijkheid om gezamenlijk te gaan eten bij de lokale Chinees 

(Jin Long, winkelcentrum Eglantier, De Eglantier 608-609 7329 DN Apeldoorn) 
De kosten hiervoor zullen rond de 25 euro per persoon liggen. 
Bij het aanmelden voor de VHF dag graag opgeven of je hiervan gebruik wilt maken, dit i.v.m. reserveren. 
 
DARES 
Met name voor de DARES deelnemers kan het onderwerp van PE2KMV over DAPNET en pagers interessant zijn. 
 

Aanmelden 
Aanmelden voor deze dag is noodzakelijk i.v.m. de catering. Dat kan door een e-mail aan  
vhf-activiteiten@veron.nl 
Graag vermelding van naam, call, VERON lidnummer, e-mail adres en of je mee gaat naar de Chinees. 
 
 

 
Kennis van zendamateurs blijkt zeer waardevol te zijn. Medewerkers van het NAWCWD (Naval Air Warfare 
Centre Weapons Division) krijgen training in het gebruik van amateurradio. Met als doel een nieuwe benadering 
en instructie van elementaire RF en elektronica technieken.  
De Amerikaanse marine merkt dat de nieuwe instroom niet alle kennis hebben die nodig is voor de 
werkzaamheden. 
 

Een graad in computerwetenschappen maar wat is RF? 
De Amerikaanse marine ziet een gat in de benodigde kennis van de nieuwe instroom. Zo hebben de meeste 
nieuwe instromers wel een graad in de computerwetenschappen. Maar hebben nooit les gehad hoe RF signalen 
zich gedragen. Dus ook geen praktijkervaring met wat hun software aanpassingen werkelijk doen.  

NAWCWD TRAINT MEDEWERKERS VOOR RADIOAMATEUR EXAMEN 

VHF EN HOGER DAG 2019 

https://pc7x.net/repeaters/#/map/google/pi2non
https://www.hobbyscoop.nl/2019/pi2nos-afbouw/
mailto:vhf-activiteiten@veron.nl
http://www.navair.navy.mil/nawcwd/
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In plaats van een 
urenlange PowerPoint 

presentatie leek het Brian 
Hill beter om de training 
dynamischer te maken. 
Training in amateurradio 

leert de medewerkers de 
basistechnieken zoals 
directionele antennes, 
signaalpropagatie en 
modulatie die nodig zijn 
voor de werkzaamheden. 
 

Medewerkers krijgen 
een beter beeld van wat 
zij doen. 
Aldus Milton Galdon, hoofd 
target systems division, 

krijgt de nieuwe instroom zo een beter beeld om te begrijpen waar RF over gaat.  

Nu zien de software ontwikkelaars direct welk effect hun software heeft. De 

medewerkers zien nu bijvoorbeeld dat hun software en deel van de RF signalen 
uitzendt dat de radar verstoord om jachtvliegtuigen te beschermen. 
 
Waarom is dit voor NAWCWD belangrijk? 
De elektronische oorlogsvoering is door de komst van radiotechnieken zoals radar 
steeds belangrijker geworden. Zo storen bijvoorbeeld speciaal ontwikkelde systemen 

de radar van de vijand. Door aparte doelen op de schermen te laten verschijnen. 
Maar ook voor het uitpeilen van vijandelijke radio stations of het ontwikkelen van 
stoorsystemen is praktijkkennis nodig. 
 
Vossenjacht  
Alle 23 medewerkers hebben het techniek examen behaald. Hill hoopt de training nog praktijk gerichter te 
kunnen maken. Zo werkt Hill aan het organiseren van een vossenjacht waaraan de medewerkers zullen 

deelnemen. Bron: ARRL / website VERON 
 
 
 

DEN HAAG - Sluizen en gemalen lopen nog altijd 
het gevaar te worden gehackt. Dat komt doordat 

waterschappen de cyberbeveiliging niet op orde 
hebben. De beveiligingssoftware wordt doorgaans 
maar vijf jaar lang bijgewerkt. En dat terwijl de 
computersystemen om de waterwerken te 
bedienen tot dertig jaar lang meegaan. Dat blijkt 
uit een onderzoek van het blad Binnenlands 
Bestuur. 

 
Zonder updates groeit het gevaar, want hackers 
blijven zoeken naar kwetsbaarheden in systemen. 
Wie een sluis of een gemaal hackt, kan 
bijvoorbeeld deuren openzetten of sluiten en het 
water dus tegenhouden of juist laten wegstromen. 

De Unie van Waterschappen zegt in een reactie dat het „inderdaad voorkomt dat software eerder verloopt dan 

de levensduur van een systeem”, maar dat er dan voorzorgsmaatregelen zijn, zoals het uitschakelen van 

overbodige functies. De unie voegt er aan toe dat leveranciers en waterschappen druk bezig zijn met veiligheid 
en dat er altijd systemen zijn om op terug te vallen. „Sluizen en stuwen zijn ook altijd nog met de hand te 
bedienen. En je kunt nooit helemaal veilig zijn, je weet nooit wat er kan gebeuren”, aldus een woordvoerster. 
 
Over de cyberbeveiliging van gemeenten en waterschappen wordt al langer geklaagd. Onder meer door slechte 

wachtwoorden blijken rioolgemalen en sluizen bijvoorbeeld gemakkelijk van afstand te bedienen. 
 
„De economie en onze welvaart zijn afhankelijk van een goed werkende infrastructuur. Producten moeten vrij 
over de weg, het water en het spoor hun weg vinden”, reageert ondernemersvereniging Evofenedex. „De hack 
van een containerterminal in de haven van Rotterdam, eerder dit jaar, toont dat belang aan. Die hack kostte 
het Nederlandse bedrijfsleven tientallen miljoenen euro’s aan vertragings- en productieschade. Bron: Telgraaf 

Afb.2 Chaff wolken ook wel 
antiradar sneeuw genoemd. 

 

Afb.1 Drieëntwintig medewerkers van de Naval Air Warfare Center Weapons Division in Point Mugu, Californië, 
betraden de wereld van amateurradio dankzij een cursus van een week om de basisprincipes van elektronica en 
radiofrequentie-propagatie te leren. (Foto US Navy) 

SLUIZEN EN GEMALEN KUNNEN GEHACKT WORDEN 

Afb.1 Sluizen en gemalen lopen nog altijd het gevaar te worden gehackt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Directional_antenna
https://www.veron.nl/activiteiten/experimenteren/propagatie-ruimteweer/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Modulatie_(radio)
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_oorlogvoering
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/vossenjacht-commissie/
http://www.arrl.org/news/view/us-navy-explores-amateur-radio-as-a-training-adjunct
https://www.veron.nl/nieuws/nawcwd-traint-medewerkers/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1406712/sluizen-en-gemalen-kunnen-gehackt-worden
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Op zaterdag 25 mei wordt in het centrum van Almere de 
Landelijke Veiligheidsdag georganiseerd.  
Tijdens deze dag, die voor de zesde keer plaatsvindt, laten 
landelijke en regionale hulpdiensten zien wat hun werk precies 
inhoudt. Het thema van deze editie is: ‘Cyberveiligheid’.  
 

De hulpdiensten maken bezoekers bewust van de gevaren van 
digitale criminaliteit. Ook besteden ze aandacht aan preventie. 
Het uitgangspunt van het (gratis) evenement is dat het 
publiek zich bewust wordt van de risico’s die samenhangen 
met het gebruik van sociale media en internet. 
Dit gebeurt op een leuke, interactieve en verrassende manier 

door vertegenwoordigers van Koninklijke Landmacht, Marine, 
Marechaussee, politie, brandweer, GGD, ANWB, VVN, 
Rijkswaterstaat, Rode Kruis, CCV en Reddingsbrigade 
Nederland, aldus de organisatie. 
 

Bij de organisatie van de Landelijke Veiligheidsdag zijn het Veiligheidsmuseum PIT, vastgoedeigenaren en 
ondernemers van Almere Centrum, Almere City Marketing en de gemeente Almere betrokken.  

Daarnaast werken Handhaving, ROC Flevoland, DARES en de Jeugdbrandweer mee. Bron: Computable.nl 
 
 
 
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen 
hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te bieden zodat een andere regio er 
nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden.  
Om uw advertentie op te geven of na (ver)koop af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 

 

Te koop: een in zeer goede en nette staat verkerende HF/50/144/430MHz. tranceiver Yeasu FT 847 
Deze tranceiver is uit de nalatenschap van  
Leo Leisink PAØLSK 
In de tranceiver zitten de volgende filters: 
1 Collins XF 115S 455 kHz RX 
1 Collins XF 115C 455 kHz CW 

1 CFJ 455 kHz SSB filter TX 

Vraagprijs € 800,=  
Een prachtige set voor een nette prijs. 
Hebt u belangstelling?  
Stuur een mail aan: info@dares.nl  
 
 
  
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 maart verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 maart in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
  
Ook uw bijdrage is welkom 
Hebt u iets te melden wat voor anderen interessant kan zijn, kruip dan achter uw toetsenbord en stuur het naar 

de redactie. Ook een kort verslagje van een regionale DARES activiteit, een oefening, een verslag van een 
andere activiteit of een melding van een komende activiteit stellen we erg op prijs. Ook als u niet zo’n schrijver 

bent kunt u iets plaatsen in de nieuwsbrief, stuur een berichtje naar redactie@dares.nl, wij nemen dan contact 
met u op en samen komen we er vast wel uit. 
 

 

Afb.1 Demo van de hulpdiensten tijdens Landelijke Veiligheidsdag 
Foto: Fred Rotgans 
 

SYBERVEILIGHEID CENTRAAL OP LANDELIJKE VEILIGHEIDSDAG 

ERAAN & ERAF 

VAN DE REDACTIE 
 

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/6610273/250449/cyberveiligheid-centraal-op-landelijke-veiligheidsdag.html
mailto:redactie@dares.nl
mailto:info@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

