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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 DRCC van R10 Noord-Holland-Noord in Schoorl 

Uitzendschema zondag 7 april 
 10:00 uur LT 3670 kHz. LSB 

 10:30 uur LT 7065 kHz. LSB (afhankelijk van propagatie en beschikbaar frequentie. 
 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. 
 
 
 
 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 april 2019 JAARGANG 3 NR.7 

 

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 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 22 juni 
RC overleg 
Op zaterdag 22 juni 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 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 wederom bij 112 On Wheels 

Zondag 26 mei vindt in Venlo wederom het 112 On Wheels 
evenement plaats. Het is dit jaar alweer de vierde editie van het 

succesvolle evenement. 112 On Wheels is een grootschalig, 
internationaal evenement voor allerlei hulpverleningsvoertuigen. 
Het evenement wordt georganiseerd voor en door de stichting 
Wensambulance Limburg en de diverse OOV diensten tonen er 
hun materieel. Jan van Moll (PE2MOL) van Regio 22 zal er 

wederom zijn met een SIGCO unit, auto plus aanhanger.  
Hoewel primair een evenement voor voertuigen, is dit tevens een 
mooie gelegenheid om DARES bekender te maken bij de OOV 
diensten en het brede publiek.  
Meer informatie is te vinden op www.112onwheels.nl 
 

 

 
R09-Utrecht 
Ook dit jaar weer 
werd in Rosmalen 
voor de 44e keer de 
radiovlooienmarkt 

georganiseerd en wel 
op zaterdag 16 maart  
 
Evenals voorgaande 
jaren (een enkele 
keer uitgezonderd) 
waren wij ook weer 

aanwezig met een 
verkoop kraam om de financiën voor onze regio weer wat aan te vullen. Het is altijd gezellig en het is al bijna 
een traditie geworden. Ook is het altijd weer een verrassing wat we er aan over houden, we hebben ook wel 
eens een jaar gehad dat we nog niet eens de kraam huur er uit hadden. 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

Afb.1 een dagvullend programma voor jong oud.  

Afb2 Een fragment uit de video laat zien wat we zoal op de 
kraam hadden liggen. Klik op de afbeelding. 

Afb.1 De eerste bezoekers waren er al vroeg. 

Afb.1 Op vele plaatsen is de SIGCO unit van Jan PE2MOL uit 
R22 Brabant-Zuidoost een opvallende publiekstrekker 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.sarkatwijk.nl/
http://www.112onwheels.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=p7sIcpTRYmA
https://www.youtube.com/watch?v=p7sIcpTRYmA
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De bemanning (helaas hebben we geen dames onder onze deelnemers) van de kraam bestond ook deze keer 
weer uit Wim PE1PME, Gelmer PE1ION en Wim PA4WK. Mede door de gift van onder andere een oude spectrum 

analyser, maar ook door vele andere spullen die wij mochten ontvangen om te verkopen hebben we kans 
gezien een leuk bedrag bij elkaar te krijgen waarmee we weer leuke en nuttige dingen kunnen doen voor onze 
regio.  
 

Wat in de video bij 08:00 ook door Gert PA9F van de stadrepeater Gorinchem aangegeven werd, hebben wij 
ook gemerkt, je kunt er geen peil op trekken wat goed zal verkopen, dingen waar je van denkt “dat zijn we zo 
kwijt” daar blijf je mee zitten, en andere dingen verkoop je juist weer heel makkelijk, en wat dat is… dat is om 
het spannend te maken elk jaar weer anders.  
De netto opbrengst van de markt is op de bijeenkomst van 26 maart aan de deelnemers bekend gemaakt en 
zal binnenkort aan Kees PAØVDB onze kasbeheerder overhandigd worden. Een video impressie van de VRZA 
van deze markt, gemaakt door Otto PD2ODR en Gerard PAØGVO kunt u hier bekijken. 

 
Bijeenkomst van 26 maart 
In tegenstelling tot wat voor ons gebruikelijk is deze keer geen gezamenlijke bijeenkomst van R25 en R09, de 
(Plv)RC’s van R25 Gooi en Flevoland hadden aangegeven de uitleg van het veranderingstraject DARES 2.0 
liever apart voor hun eigen deelnemers te willen organiseren. Daarom was deze bijeenkomst uitsluitend 
bedoeld voor de deelnemers van R09-Utrecht. 

 

De (Plv)RC’s hebben met behulp van een PowerPoint presentatie hun best gedaan om het veranderingstraject 
“DARES 2.0” aan de deelnemers uit te leggen. Hoewel de RC duidelijk moeite had met het smartboard is naar 
ons idee de boodschap goed overgekomen, het verhaal werd goed ontvangen, de aanwezige deelnemers 
hadden zoals te verwachten was bij sommige punten wel wat vragen en opmerkingen, maar de algemene 
mening was dat ze het een realistische opzet vonden, en er mee aan de gang willen gaan.  
We kunnen dus gelukkig de conclusie trekken dat DARES 2.0 in R09-Utrecht positief is ontvangen. 

 
 
 
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 aflevering van 6 december 2018 
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. 
Deze video’s geven een wat verouderd beeld van DARES en sluiten niet aan bij DARES 2.0 

 

TRX Bench, een serie video’s met op dit moment bijna 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. 
 
Ham Radio 2.0 is het You-Tube kanaal van Jason KC5HWB en bestaat sinds 
2015, op dit kanaal veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en apparatuur. 

Er bijna 500 video’s te zien. Klik hier om naar het video kanaal te gaan.  
 

 
 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p7sIcpTRYmA
https://www.youtube.com/watch?v=p7sIcpTRYmA
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&list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT&index=2&t=177s
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.youtube.com/user/kc5hwb/videos?disable_polymer=1
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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CQ-PA 
Het 45 pagina’s tellende maart 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. - Notulen van de ALV van 2018.  
 EME met PA2V.  
 Back in Time.  
 Examen krabbels door PA9JOO/P.  
 Idzerda Day 6 november 2019.  
 CW en SSB deel 1, door Wim PAØWV.  
 VRZA Radiokampweek en Radiomarkt.  

 Feest Radio Kelder Hilversum. 
 Propagatieverwachting. 

 
RAZies 
Het april nummer met 24 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: 
 LCRESR meter (NL/GB) 
 FT8, wonder mode of niet 
 Opa Vonk: PINdioden 
 Eéntransistor morse keyer 
 Eéntransistor 8040m ontvanger 

 Afdelingsnieuws 
 
CQ-DATV 
Dit blad staat weer in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het pagina’s dikke april nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor: 

 News and World Round-up 

 Oops 
 Notes on Streaming TV Repeater Video via BATC 
 Grass Valley Mixer Conversions - Part 3 
 TV Amateur 

 DATV-Express Project Report 
 Integrating Digital ATV Capabilities Into Older PC Electronics A5 ATV Transceivers 

 Video recording goes digital 
 TV Propagation - Part 1 (basic equations) 
 Summary of Mid-Atlantic ATV Meeting March 9, 2019 
 One from the vault 
 Information 
 Coming up 

 

The Raspberry Pi magazine  
MagPi issue 80 is een Amateur Radio Special met artikelen van Dave Honess M6DNT 
en Rob Zwetsloot. De PDF is hier gratis beschikbaar. 
 
De radioamateur gerelateerde onderwerpen kunt u vinden op pagina 62-75  

 Pictures from Space via Ham Radio - Have you ever wanted to receive a 
radio signal from space? It's fun and a lot easier than you might think! 

 What is Ham Radio? 

 Using Ham Radio with Raspberry Pi 
 Amazing Ham Radio Projects - 7 projects  

MagPi bestaat al sinds de introductie van de Rasberry Pi. Behalve dat lezers allerlei suggesties krijgen voor 
interessante projecten, geeft het blad ook veel uitleg over het gebruik van het Linux-besturingssysteem. 
 

 
                                                                    
39 jaar noodcommunicatie.  
Het begon allemaal met Draynet, Dutch Radio Amateur Emergency Network. 
Op 14 maart 1980 kwamen een groep radio zendamateurs van de Dordtse Elektronica Club in Dordrecht bijeen 
om te overwegen een Noodnet op te richten. 

                                  VAN DRAYNET NAAR DARES                     door Bas PDØCAV 

 

ONLINE BLADEN 
 

https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2019-03.pdf
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201904.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://cq-datv.mobi/70.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/80/
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De reden was een vraag van het waterschap om tijdens calamiteiten verbindingen te verzorgen, omdat de 
landelijke verenigingen deze taak niet op wilde pakken,(dit terwijl de algemeen voorzitter van de VERON 

schreef in het Electron nr.3 van maart 1953 dat er een permanent amateurradionoodnet moest komen.) 
 
Nog hetzelfde jaar werden we opgenomen in het rampenplan van het waterschap, en werden er oefeningen 
gehouden met vaak verrassende resultaten. De groep radiozendamateurs die zich aansloten was al snel 

gegroeid tot 25 amateurs, er kwam een draaiboek met bellijsten er werden frequenties afgesproken en velen 
zorgden dat ze van thuis uit konden werken doormiddel van een noodvoorziening op een accu. 
 
Doordat bij één van de deelnemers een kind zoek was geraakt werd in overleg met de politie een grote 
zoekactie op touw gezet en werd het hele eiland van Dordrecht uitgekamd met goed resultaat.  
Hierna groeide de groep al gauw tot 47 deelnemers en werden we vaker ingezet bij dit soort vragen. 
Vele alarmen gingen uit voor oefening en reële dreiging voor hoog water, wat in onze regio niet ondenkbaar is 

dat het een keer fout gaat. 
 

Op 12 mei 2004 werd de stichting DARES opgericht en de groep 
Dordrecht en omstreken bestaande uit 35 deelnemers sloot zich 
aan bij DARES, veel ervaring opgedaan door de jaren heen werd 
ingebracht bij DARES en zo ontstond regio 18 Zuid-Holland-Zuid. 

Veel andere regio’s kwamen langs op het DRCC waar veel 

informatie werd uitgewisseld.  
 
Inmiddels heeft DARES Zuid-Holland-Zuid alweer jaren een 
convenant met de veiligheid regio ZHZ en zijn er goede contacten 
met de anders partners in de Veiligheidsregio. 
 

Met DARES 2.0 in het vooruitzicht komt er weer een nieuwe uitdaging aan en zullen meer radioamateurs 
betrokken worden bij nood communicatie wat de hulpverlening voor de burger zal versterken. 
Zo gaan we op naar 40 jaar Noodcommunicatie in de Drechtsteden iets wat zeker niet ongemerkt voorbij zal 
gaan. 
 
Bas den Braven PDØCAV Regio Coördinator Zuid-Holland-Zuid 
 

 
 
Ook in Griekenland storing van LED verlichting 
De Griekse nationale amateur radio vereniging RAAG maakt melding van ernstige storing op de radio ontvangst 

door vervuilende LED verlichting.  
 

Na herhaalde en hevige protesten van collega's uit diverse delen van het land over de verkoop van vervuilende 
LED lampen, komt naar voren dat er plaatsen zijn waar er zeer ernstige storingen zijn in het kortegolf gebied 
tot aan VHF. Naasts de radio amateurs ondervinden ook andere primaire gebruikers van het spectrum storing, 
zoals het Griekse ministerie van defensie, ELAS, ministeries, ambassades, etc. 
 
Aangezien de storingen oncontroleerbaar worden als gevolg van de introductie van kwalitatief slechte producten 
uit Azië met een valse CE-markering, wordt de amateurs nu verzocht om elk geval van storing onmiddellijk te 

melden; ofwel in de eigen regio of via een e-mail naar raag-hq@raag.org zodat meteen actie ondernomen kan 
worden. 
 
Vanwege economische motieven gaan steeds meer gemeentes in het land over tot vervanging van de 
bestaande verlichting door de veel zuiniger LED lampen. Maar als ze om wat voor reden dan ook kiezen voor de 
verkeerde producten, wordt het erg lastig om de situatie terug te draaien en daarom, vanwege de 
verwoestende gevolgen voor de ontvangst, is het zaak zo snel mogelijk melding te maken van de problemen en 

zonder vertraging meteen actie te ondernemen. 

 
Hoe de storing van LEDs klinkt kan je horen op een You-Tube filmpje via deze link:  
En als je denkt dat het in Nederland wel meevalt: Lees Gert's avonturen met de LED lampen van zijn 
buurvrouw nog eens na in de RAZzies van maart 2016 ...  

 

Vragen Europees Parlement over radiostoringen Powerline-adapters  
Twee Duitse leden van het Europees Parlement stellen schriftelijk vragen aan de 
Europese Commissie over mogelijke radiostoringen door het gebruik van het lichtnet in 
een woning voor datacommunicatie (Powerline).  
Bijzonder is dat de parlementariërs deze vragen stellen namens een burger.  
Welke burger dat is, is ons niet bekend.  

Afb.1 Het werkgebied van DARES R18 ZHZ 

MAN MADE NOISE - QRM 

raag-hq@raag.org
https://www.youtube.com/watch?v=o8zMhjXcmoA
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201603.pdf
http://www.europarl.europa.eu/portal/nl
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000997_DE.html
https://ec.europa.eu/commission/index_nl
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Zij stellen in hun schriftelijk vragen dat Powerline-adapters mogelijk wel voldoen aan de huidige EMC-richtlijnen 
in laboratoriumtests. Echter, bij een eindgebruiker thuis is dat vaak niet het geval. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat de laboratoriumtests de aanzienlijke verschillen in de elektrische bedrading in gebouwen 
onmogelijk allemaal kunnen nabootsen. 
 
Het lichtnet als antenne 

Powerline-adapters verzenden hoogfrequente signalen (data) door de elektrische bedrading van gebouwen. 
Door deze datacommunicatie gaan de draden als antennes fungeren. Daardoor zenden ze hoogfrequente 
energie uit. De frequentie van dergelijke energie varieert van 2 MHz tot ongeveer 80 MHz. Hierdoor kunnen 
verschillende radiocommunicatiediensten storing ervaren. Immers, verschillende diensten, waaronder 
beveiligingsdiensten, maken gebruik van frequenties binnen het genoemde bereik. Eindgebruikers en 
gebruikers van radiocommunicatie realiseren zich bijna nooit dat dit kan gebeuren. 
 

Vragen aan de Europese Commissie 
De twee parlementariërs vragen de Commissie daarom welke maatregelen zij onderneemt om de beschreven 
ongewenste effecten te voorkomen.  Concreet stellen zij de volgende vragen: 

 Welke soorten continue controles worden uitgevoerd op de laboratoriumtestomstandigheden om ervoor 
te zorgen dat ze echt de werking van de eindgebruiker kunnen weerspiegelen? 

 Beseft de Commissie dat Powerline-adapters op een aanzienlijk hoger niveau moeten worden getest om 

te zien of zij echt voldoen aan de geldende normen? 

 In welke mate (indien aanwezig) worden Powerline-adapters die door eindgebruikers worden gebruikt 
ter plaatse gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze geen ongewenste effecten veroorzaken? 

Op welke termijn de Commissie gaat antwoorden is nu nog niet duidelijk. Echter, zodra wij de antwoorden 
kennen, zullen wij hierover berichten. Het originele document is hier in te zien. 
 
Over de parlementariërs 

De parlementariërs die de Powerline-problematiek aankaarten bij de Europese Commissie zijn Evlyne Gebhardt 
en Birgit Sippel. Beiden zitten ze namens Duitsland in het Europees Parlement en maken deel uit van de 
socialistische fractie. Evelyne heeft zitting in het parlement sinds 1994, terwijl dat voor Birgit vanaf 2009 geldt. 
 

Over Powerline 
Sinds de opkomst van het internet verwacht een ieder dat hij overal in zijn woning 
toegang tot het internet heeft. Natuurlijk kan dat draadloos via WIFI. Maar vooral als 

er een stabiele, betrouwbare verbinding nodig is, bijvoorbeeld voor video-overdracht, 
voldoet WIFI niet altijd. In dat geval is er behoefte aan een bedrade verbinding. Vaak 
is het dan echter lastig om de daartoe benodigde ethernetbekabeling aan te leggen. 
In zo’n geval kan men een Powerline-verbinding gebruiken, waarbij data via de 

bekabeling van het lichtnet wordt verspreid. Daartoe zijn minstens twee Powerline-
adapters nodig. De eerste zit in de buurt van de router in het stopcontact en is met 

een een korte netwerkkabel op de router aangesloten. De tweede bevindt zich in een 
stopcontact in de buurt van de plek waar de bedrade verbinding nodig is, bijvoorbeeld 
bij een smart-TV. Opnieuw verbindt een korte netwerkkabel de tweede adapter met 

bijvoorbeeld de smart-TV. Al met al buitengewoon praktisch, maar kennelijk niet geheel zonder risico’s, zoals 
uit de vragen van de twee parlementariërs blijkt. 
 
 

 
N.a.v. diverse meldingen van amateurs over ernstige storing in de 20 meterband heeft Agentschap Telecom 
(AT) een onderzoek ingesteld. Al snel bleek dit probleem bekend, Russische ‘over the horizon’ radar. AT heeft 
ook peilingen uitgevoerd waarbij het bovenstaande werd bevestigd. Op 20 maart heeft AT daarom een officieel 
ITU Report of Infringement gestuurd naar de Russische autoriteiten om aandacht te vragen voor deze 
uitzendingen in een exclusieve amateurband. Of dit uiteindelijk resultaat zal hebben is af te wachten, maar AT 
is niet de enige organisatie in Europa die dit probleem onder de aandacht van Rusland heeft gebracht.  

Bron: website VRZA 
 
 
 
PI2NWK zet CTCSS aan  
De Noordwijkse repeater PI2NWK heeft CTCSS aangezet. Dit om verstoringen met de repeater in Arnhem te 

verminderen. PI2NWK zendt uit op 430.0500 MHz en gebruikt 88,5 Hz als sub-audio.  
 
Wijzigingen aan DMR-repeaters Haaglanden 
In de regio Haaglanden zijn er twee wijzigingen aan de beschikbare DMR-repeaters. Zo is PI1DHG verhuisd van 
het DMARC-netwerk naar het BrandMeister netwerk. Daarmee zijn in Nederland alle repeaters omgeschakeld. 
Diverse gebruikers vroegen hierom maar de beheerders vonden diversiteit ook belangrijk. 

REPEATERNIEUWS 

 

Afb.1 Powerline adapter 

RUSSISCHE RADAR VERSTOORD 20 METERBAND 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000997_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000997_EN.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evelyne_Gebhardt
https://en.wikipedia.org/wiki/Birgit_Sippel
https://www.vrza.nl/wp/2019/03/23/russische-radar-verstoort-20-meter-band/
https://www.hamnieuws.nl/pi2nwk-zet-ctcss-aan/
https://www.hamnieuws.nl/nieuwe-repeater-pi2nwk-geactiveerd/
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“Wij waren van mening dat we beter diversiteit konden aanbieden dan meer van hetzelfde, maar ook omdat er 

al een DMR-repeater vanuit Delft actief is met toegang tot BrandMeister. We moesten echter al langer 
constateren dat de activiteiten op de Haagsche DMR-repeater PI1DHG steeds schaarser werden, een trend die 
in algemene zin ook al waarneembaar was op het DMR MARC-netwerk.”, aldus de beheerder. 
 

Een andere wijziging vindt plaats in de repeater van PI1DFT in Delft. Deze is van locatie verhuisd en staat nu, 
met de nieuwe roepletters PI1VBG, in Voorburg te draaien op 438.3750 MHz. Meer informatie is op deze 
website te vinden. Bron: Hamnieuws 
 
 

 
Op verschillende media is gepubliceerd over het nieuwe Besluit van de Raad van het 

BIPT van 20 maart 2019. Naar aanleiding van de bezwaren die de IARU 
vertegenwoordiger van België, de UBA heeft geuit is dit besluit teruggetrokken.  
Op 25 maart heeft de UBA haar bezwaren kenbaar gemaakt aan de BIPT. Die 
vervolgens alle verwijzingen naar het Besluit van de Raad van het BIPT van 20 
maart 2019 heeft verwijderd. De UBA maakt bezwaar tegen de mogelijkheden die de 
ON3’s hebben gekregen en dat zij te veel mogelijkheden verliezen. 

 

Nieuw overleg met de BIPT 
We hopen op een nieuw overleg met de BIPT, UBA stelt vast dat dit besluit nagenoeg identiek is aan het 
voorstel dat is gedaan in de raadpleging. Ondanks de verschillende voorstellen die de UBA heeft gedaan om het 
verlies van mogelijkheden voor de ON3’s te beperken. 
We hopen op een nieuw overleg met het BIPT om tot een oplossing te komen die gunstiger is voor onze ON3’s 
dan het besluit van 20 maart. Zoals op de website van de UBA is te lezen. 

 
Raadpleging, 51 reacties ontvangen 
Door de BIPT is een openbare raadpleging gehouden van 18 december 2018 tot en met 18 januari 2019. Hierop 
zijn in het totaal 51 reacties ontvangen door de BIPT. Diverse radioamateurs hebben voorgesteld om de C-
klasse om te zetten naar de B-klasse. Dit voorstel is niet in aanmerking genomen, omdat het klasse C 
bedieningscertificaat voldoet aan rapport 89 van het ECC. Ook het voorstel om de klasse-C van een beperkte 
duur te laten zijn is niet aanvaard. Voorlopig blijft het vorige Besluit van 24 april 2012 in België van kracht. 

 

 
 
"Opa", begon Pim, "Gisteravond zat ik op de middengolf op 603kHz naar France Info te luisteren uit Lyon, maar 
nu hoor ik 'm niet meer. Weet U waar die zender gebleven is?". "Die zender is er nog", antwoordde opa, "maar 
je propagatie is weg". "Er is niets weg uit mijn radio", zei Pim verontwaardigd. "Ik ben er ontzettend zuinig op!" 
Opa schoot in de lach, en zei: "Nee dat bedoel ik niet, propagatie is de voortplanting van radiogolven door de 
atmosfeer, en die is niet altijd hetzelfde. Dat maakt radio nou zo spannend. Het is nu twee uur in de middag, 
dus schijnt de zon volop misschien niet hier op aarde, maar boven de wolken wel. En dat verandert de manier 
waarop radiogolven weerkaatst worden, of juist geabsorbeerd. Daardoor kan die zender jou 's-avonds wél, 

maar overdag niet bereiken.""Nou, dat is toch ook regelmaat?" antwoordde Pim. "Overdag wel, maar 's-avonds 
niet. Dat maakt het nog steeds niet spannend. Hoe zit dat dan?" 
 
"Ik zal het je proberen uit te leggen", zei opa, en Pim trok opa's bureaustoel naar zich toe, want als opa ging 
uitleggen, was hij wel even bezig, zo wist hij uit ervaring. "Zoals je weet, vliegen vliegtuigen tot een hoogte van 
een kilometer of 10, 11." begon opa. "Die luchtlaag noemen we de troposfeer. Maar het voor radio interessante 

stuk ligt veel hoger, zo tussen de 100 en 400km boven de aarde. Dat noemen we de ionosfeer.  
 
De straling van de zon ioniseert atomen uit de atmosfeer, waardoor vrije elektronen ontstaan". "Ho even", 
onderbrak Pim. "Wat is 'ioniseert atomen'?". "Eh, dat moet je uit je scheikundelessen weten", zei Opa. "Het 
kleinste deeltje van een stof is een atoom. En die bestaat uit 3 elementaire deeltjes: in de kern zitten positief 

geladen protonen en neutrale neutronen die de zaak als een soort lijm bij elkaar houdt, en eromheen draaien 
negatief geladen elektronen. Net als de aantrekkingskracht van de aarde de maan in zijn baan houdt, houdt de 

aantrekkingskracht tussen de protonen en de elektronen die laatstgenoemden in een baan om de kern.  
Maar door de zonne-energie worden die elektronen uit hun baan geslagen, en daardoor gaan die aan de wandel 
in de ionosfeer. Het achtergebleven atoom met een tekort aan elektronen - en daardoor een positieve lading - 
noemen we een Ion, vandaar de naam ionosfeer.  
 
Zo tussen de 50 en 500km boven de aarde vind je dan verschillende lagen geïoniseerde lucht met een vrij hoge 
dichtheid aan vrije elektronen. Op 50-90km is dat de D-laag, op 120km de E-laag, op 200km de F1–laag en op 

300-400km de F2-laag". "En waar zitten dan de A, B en C-lagen?" informeerde Pim. "Eh, geen idee eigenlijk", 
stamelde Opa. "Daar heb ik nooit over nagedacht, en ik heb er ook nooit van gehoord, vergeet die dus maar, 

BIPT TREKT FREQUENTIE BESLUIT IN NA BEZWAREN UBA 

PIM EN OPA OVER PROPAGATIE 

 

https://repeaters-haaglanden.nl/nieuws/pi1dhg-goes-brandmeister/
http://repeatersdelft.nl/pi1vbg-dmr/
https://www.hamnieuws.nl/wijzigingen-aan-dmr-repeaters-haaglanden/
https://www.bipt.be/public/files/nl/22777/Besluit_Frequentieplan_RAM_2019-03-20.pdf
https://www.bipt.be/public/files/nl/22777/Besluit_Frequentieplan_RAM_2019-03-20.pdf
https://www.uba.be/nl/actueel/flash/besluit-van-de-raad-van-het-bipt-van-20-maart-2019-betreffende-de-frequenties-vermogen
https://www.uba.be/nl/actueel/flash/raadpleging-bipt-antwoord-van-de-uba
https://www.uba.be/nl/actueel/flash/raadpleging-bipt-antwoord-van-de-uba
https://www.veron.nl/nieuws/cept-n-bedieningscertificaat/
https://www.ecodocdb.dk/download/1fb80ac7-f573/ECCREP089.PDF
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het gaat om de D-, E- en F1 /F2 lagen. Vooral de E en F lagen zijn goed 
in het reflecteren van radiogolven tot zo'n 30 à 40MHz, afhankelijk van 

de dichtheid van de vrije elektronen. Dus hoe meer elektronen 
(zomer!), hoe beter de reflectie. Boven de 40MHz zijn die lagen lek, en 
gaan de radiogolven er dwars doorheen, de reflectie werkt ook niet voor 
alle frequenties even goed, daarom vind je op internet voorspellingen 

over de verwachting van de reflecties op bepaalde tijden en bepaalde 
frequenties 
Nou varieert de hoogte van die lagen continu, afhankelijk van het 
seizoen maar ook van het tijdstip van de dag. Er zijn drie lagen van 
groot belang: de E, de F1 en de F2 laag. 's-nachts en in de winter 

smelten de F1 - en F2-laag samen tot één enkele F-laag op ongeveer 
250km hoogte. De D-laag reflecteert niet zozeer, maar absorbeert. De 

D-laag ontstaat ook weer overdag, en absorbeert frequenties tot zo'n 5MHz waardoor die de reflecterende lagen 
niet kunnen bereiken, daarom hoorde jij dus Lyon niet meer. Ook de 80 meterband doet het overdag niet best, 

's-nachts verdwijnt die D-laag en kunnen die frequenties tegen de E-laag reflecteren. 
Maar ook de E-laag ontstaat overdag, en reflecteert signalen tot ongeveer 20MHz mits die niet opgegeten zijn 
door de D-laag, dus meestal vanaf ongeveer 5MHz, maar dat is ook weer afhankelijk van de zonnecyclus die 
een periode van ongeveer 11 jaar heeft. 
 

De F1-laag is voor HF niet zo belangrijk. Ook deze laag ontstaat overdag. Signalen tot 10MHz zullen deze laag 
meestal niet bereiken omdat ze óf geabsorbeerd zijn door de D-laag, óf al gereflecteerd zijn door de E-laag.  

Signalen van meer dan 20MHz worden door de F1 –laag bijna altijd doorgelaten. Alleen frequenties tussen 10 
en 20 MHz worden soms gereflecteerd en kunnen dan maximaal 3000km overbruggen. De F2-laag wordt 
eveneens overdag opgebouwd, maar blijft 's-nachts bestaan. De sterkte van de laag verschilt gedurende een 

etmaal echter heel erg, maar deze laag 
heeft over het algemeen wel de hoogste 
dichtheid.  
Afhankelijk van de zonnecyclus kunnen 

frequenties tot 14MHz (bij weinig 
zonnevlekken) tot wel 50MHz (veel 
zonnevlekken) gereflecteerd worden, 
waardoor zo'n 4000km overbrugd kan 
worden, of zelfs nog meer als er veel 
zonnevlekken zijn. 

 
"Het duizelt me", zuchtte Pim. "Even 

samenvatten om te zien of ik het nog 
snap. Eigenlijk zegt U: Alle lagen 
worden overdag opgebouwd. Maar 
alleen de F2 laag blijft 's-nachts 
bestaan; de rest verdwijnt. De D-laag 

absorbeert tot 5MHz. De E-laag 
reflecteert tot 10MHz. De F1-laag 
reflecteert tot 20MHz. En de F2-laag 
reflecteert afhankelijk van het aantal 
zonnevlekken van 20 tot 50MHz. En 
doordat 's-nachts alle lagen verdwijnen 
behalve de F2-laag, is dat de beste tijd 

voor de lage banden. Heb ik het goed?"  
 
"Dat zie je helemaal goed, Pim. Nou 
liggen die grensfrequenties niet altijd zo 
scherp als jij het nu stelt, maar dat 

maakt radio juist zo onvoorspelbaar. 

Maar je kunt dat wel meten. Sturen we 
een radiosignaal recht omhoog, dan zal 

deze bij een bepaalde frequentie niet meer gereflecteerd worden, dat noemen we de Kritische Frequentie, en 
die is afhankelijk van de tijd van de dag, het seizoen en het aantal zonnevlekken. Sturen we een radiosignaal 
níét recht omhoog maar onder een hoek, dan zal het signaal nog wel gereflecteerd worden.  
 
Vergelijk het met een platte steen die je in het water gooit: laat je die er recht invallen, dan zinkt hij 

onmiddellijk; hij gaat door het wateroppervlak heen. Maar scheer je 'm over het water, dan kaatst hij terug.  
En dat is wat er in de atmosfeer ook gebeurt. Snap je?" zei Opa.  

Afb.1 D, E, en F laag in de ionosfeer, bij dag en nacht 

Afb.2 Sturen we een radiosignaal recht omhoog en ontvangen we het gereflecteerde signaal 
kunnen we diagrammen zoals deze maken, dit doen ze in Dourbes, België. Met behulp van deze 
zogenaamde ionogrammen kunnen we bepalen welke band op een moment het meest geschikt is 
voor NVIS propagatie (Klik hier voor meer uitleg) 

http://www.pa3hfn.com/contities/
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"Ja dat wel, maar met dit verschil dat een steentje meerdere keren op het water kan kaatsen, dat heb ik wel 
eens geprobeerd", antwoordde Pim. "Oh, maar dat kunnen radiogolven ook, zei opa, dan worden ze eerst 

gereflecteerd door de ionosfeer, vervolgens door het aardoppervlak en dan weer door de ionosfeer en zo 
verder. Dat heet multi-hop verbinding. Dus in dat opzicht gaat de vergelijking nog steeds op. 
  
De hoogste frequentie waarbij dat schuin opstralen nog gaat, wordt de Maximum Usable Frequency genoemd, 

ofwel de MUF. Door de MUF op te zoeken, weet je tot welke frequenties je nog stations over lange afstanden 
kunt horen - of werken. Dan nog iets over de invloed van tijd, seizoen en zonnevlekken. De ionisatie in de 
atmosfeer, en daarmee de dikte van de reflectielagen, is afhankelijk van het aantal uitbarstingen op de zon.  
En die zijn weer direct gerelateerd aan het aantal zonnevlekken.  
Met de toename van het zonnevlekkengetal (Smoothed Sunspot Number ofwel SSN) neemt de MUF die 
gereflecteerd wordt door de E- en F-laag dus toe.  

In die tijd kan je vrij gemakkelijk verbindingen maken in een bepaald 

frequentiegebied, terwijl het in de rustige periode dan zelden of nooit 
meer lukt. Vooral de banden van 20 t/m 10 meter zijn daar nogal 
gevoelig voor.  
Die zonnevlekken kan je trouwens gewoon zien, zei opa. 
Zet deze sterke zonnebril maar eens op, en kijk naar de zon.  
Wat zie je?" "Ik zie zwarte stippen!" riep Pim uit. "Dat heb ik nooit 

geweten, dat je dat zo kunt zien!". " 

Maar pas goed op, je moet wel je ogen heel goed beschermen", zei 
Opa. (Slechte bescherming van uw ogen kan onherstelbare schade 
aanrichten) "Met een omgekeerde verrekijker de zon op een stuk wit 
papier projecteren gaat ook.  
 

Dus met de zonnevlekken worden de E- en F-laag dus sterker. En je kunt je ook voorstellen dat in de winter, 

als de zon op ons halfrond laag aan de hemel staat, de zonnestraling dan zwakker is, en dus is ook de ionisatie 
niet zo sterk. In de zomer staat de zon hier hoog en dan is de straling sterk en dus ook de mate van ionisatie. 
Zo kan je je ook voorstellen dat overdag de ionisatie sterker zal zijn dan in de nacht, omdat de zon alleen 
overdag schijnt. In onze nacht is het aan de andere kant van de wereld dag, en op de scheidslijn tussen dag en 
nacht treden vaak bijzondere condities op omdat door de hoek van de zon de E- en F-laag al wél opgebouwd 
worden, terwijl de lagere D-laag nog niet op sterkte is. Op zo’n moment kun je op 80 of 40 meter ineens heel 

grote afstanden afleggen. Dat gebied tussen licht en donker wordt de 

Greyline genoemd. Die situatie duurt maar ongeveer een kwartiertje 
of, maar het is vaak leuk luisteren tijdens de greyline. Door de snelle 
wisselingen die op kunnen treden in de samenstelling van de lagen, 
vallen stations soms gedurende korte tijdweg: hetzij doordat de 

reflectiepunten verschuiven, hetzij doordat het signaal langs twee 
verschillende wegen je antenne bereikt waarbij de golven elkaar 

uitdoven. Dat verschijnsel wordt Fading genoemd, en de 
verzamelnaam waarmee de voortplanting van de radiogolven wordt 
beschreven, noemen we dus Propagatie.  
 

Duidelijk?", vroeg Opa. "Ja, ik begrijp nu waarom sommige stations dan weer wel, en dan weer niet te horen 
zijn. En waarom ik op mijn middengolfradio overdag maar een paar stations hoor, en als het donker is, ineens 
tientallen, ook uit het buitenland. Dank U wel, Opa", zei Pim. "Graag gedaan jongen. Kijk maar eens of je op 

basis van de stations die je hoort, kunt bepalen wat de MUF in een bepaalde richting is. Dat is heel leerzaam". 
Maar hij praatte al tegen Pim's rug, want die was alweer op weg naar zijn ontvanger om zijn net vergaarde 
kennis in praktijk te brengen. Bron: RAZies (Voor een Real-time ionogram van de sonde in Dourbes klikt u hier. 
 
 
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 april verschijnen.  

Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 april 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. 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 

 

Afb.3 De zonnevlekken zijn goed zichtbaar 

Afb.4 Grey-Linee, de overgang tussen licht en donker  

https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201310.pdf
http://digisonde.oma.be/latestFrames.htm
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

