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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond elke 1e en 15e van de maand. 
De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers van DARES. 

Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com dit dient uiterlijk drie dagen voor de 
verschijningsdatum in het bezit van de redactie zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 

DARES deelnemers ver deze nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt in PDF formaat rechtstreeks aan alle deelnemers verstuurd.  
Op of rond elke 1e en 15e van de maand vindt u dus een nieuwsbrief in PDF formaat in uw mailbox.  
Voorlopig blijft de laatste nieuwsbrief en de oudere uitgaven te downloaden van de website van R09-Utrecht. 
http://r09.dares.nl/pages/dares-nieuwsbrieven.php   

Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel onze nieuwsbrief te ontvangen?  

Dat kan door een mail te sturen naar de redactie met in de onderwerpregel “aanmelden DARES nieuwsbrief”  
u zult dan onze nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen.  
Wenst u de nieuwsbrief niet langer meer te ontvangen? Stuur dan een mail met in de onderwerpregel 

“afmelden DARES nieuwsbrief”  

 

Verhuizing website www.dares.nl 
Het webteam is voornemens om in de laatste week de nieuwe website te verhuizen naar een nieuwe provider 
(Yourhosting.nl). Dit heeft verregaande consequenties die wij met jullie willen bespreken. 
 

 Wie wil zijn/haar eigen website behouden, ik bedoel een subdomein (voorbeeld r09.dares.nl) 
 De toegang tot de DDA (DARES Deelnemers Administratie) wordt stopgezet (mede gelet op wet op de 

privacy) is het genereren en downloaden van deelnemer overzichten niet meer toegestaan. De huidige 

gegevens worden door het bestuur beheerd. Voor een RC is het wel noodzakelijk om een overzicht te 
hebben van zijn/haar eigen regio. Deze zijn bij de secretaris op te vragen. 

 Na het overzetten is de oude website niet meer beschikbaar. 
 

Verkoop DARES Verbindings- en Commando voertuigen 
Alle 3 de VC’s zijn verkocht. Het bestuur heeft gemeend om deze actie uit 

te moeten voeren i.v.m. met de verwachte hoge kosten van APK, 
verzekering en onderhoud, bovendien hebben de motoren geen A 
certificaat, wat inhoudt dat ze te vervuilend zijn naar de huidige stand van 
milieuregelgeving en in vele steden in Nederland niet mogen rijden. 
Daarnaast moesten de 3 VC's binnenkort van het terrein bij het 
brandweerkazerne Leiden worden weggehaald met de verwachte hoge 
kosten van wegslepen en herplaatsen. 

Het bestuur is van mening dat er wel een vervangend en betaalbaar 
alternatief voor terug moet komen. 
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                                          BESTUURSNIEUWS                         door Jan PA7O (secretaris) 
 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

Om financiële redenen was de inzet van een 
VC slechts sporadisch mogelijk 

mailto:wim.pa4wk@gmail.com
http://r09.dares.nl/pages/dares-nieuwsbrieven.php
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http://www.dares.nl/


 

Barbecue DARES 

M-NL 
Op zaterdag 8 juli 

heeft DARES M-NL 
voor haar 
deelnemers een 
barbecue gehouden, 
waar achttien 
personen op af 
gekomen waren.  

De door de slager 
geleverde barbecue 
bleek een soort hele 
grote braadpan te 
zijn, wat erg goed 
bleek te werken.  

Het vlees en de 
salade waren van zeer goede kwaliteit, we gaan deze slager voor de volgende keer 

zeker in gedachten houden. De kosten per deelnemer hebben we fors onder de 
werkelijke kostprijs gehouden en het verschil uit de kas betaald, niet omdat we 

geld over hebben maar omdat we op deze manier onze waardering voor de inzet van onze deelnemers willen 
tonen. Naast de deelnemers waren ook partners en kinderen welkom, wat de gezelligheid ten goede kwam. 
Gezien de positieve reacties zou het maar zo kunnen dat we er een jaarlijks terugkerend feestje van maken. 

 
DRCC in de vakantie periode 
In de vakantie periode (juli en augustus) zal het DRCC gewoon volgens de agenda 
open zijn, we hebben daartoe besloten omdat niet iedereen en ook niet gelijktijdig met 
vakantie gaat. Afhankelijk van de opkomst kan het programma aangepast worden. 
De geplande bijeenkomsten zijn op dinsdag 25 juli van 20:00 – 22:30 uur en zaterdag 
26 augustus van 10:30 – 14:00 uur.  

 
Eerstvolgende bijeenkomst 
Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 25 juli van 20:00 – 22:30 uur in 
ons DRCC in het Radio Clubhuis Bunschoten. (open vanaf 19:30 uur) DRCC Haarbrug 
10-B 3751 LM Bunschoten. We zullen deze avond aan de gang gaan met de door een 

aantal deelnemers aangeschafte Racal Cougar sets. Dus neem wat handgereedschap 

een soldeerbout (SMD), een universeelmeter en dat soort dingen mee. Alle info over 
de aanpassingen kun je hier vinden. Belangstellenden zijn van harte welkom.  

 
Cursus radiozendamateur voor zowel de N als F registratie bij de VERON afdeling centrum in Utrecht 
De cursus zal door onze zeer ervaren cursusleider Johan PA3GER gegeven worden in ons onderkomen aan de 
Daalseweg 148 in Utrecht-Zuilen (scouting gebouw). Johan zijn cursus staat bekend om het zeer hoge 
slagingspercentage en de leuke manier van lesgeven, vele van ons zijn jou voor gegaan met succes! 

 
De cursus wordt op woensdagavond gegeven en start om 20:00 uur, duurt ongeveer tot 22:00 uur en zal 
starten op 16-08-2017. Dit is de eerste week na de schoolvakanties.  
De kosten voor de cursus bedragen €20,= inschrijfgeld waarna €3,= per gevolgde lesavond.  
Om de cursus te volgen is het N of F cursus boek van de VERON nodig wat te verkrijgen is bij het centraal 
bureau van de VERON. 
 

Hebt u interesse, vragen of wilt u direct inschrijven dan kunt u per mail contact opnemen met Johan PA3GER op 
mailto:info@pa3ger.nl onder vermelding van uw gegevens. Haast u want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. 

 
Nieuwsbrief van de VRU 
De veiligheidsregio Utrecht heeft weer een nieuwsbrief uitgegeven, klik hier om hem te lezen. 
Hierin vinden we ondermeer: 

 Informatie verzamelen om calamiteiten te voorkomen 
 Een stimulans voor het ‘overstromingsbewustzijn’ 
 Rijksherendag 
 Video Veiligheidsdag Amersfoort 
 Jaarlijkse systeemtest 
 Het jaar 2016 in vogelvlucht 

 

 

                            REGIO NIEUWS R25 & R09 DARES M-NL                door Wim PA4WK 
 

Op de linker foto de schalen met vlees en salades, boven een deel van de 
aanwezigen gezellig om de grote pan 

https://pi4amf.nl/dares/
http://amateurtele.com/index.php?artikel=193
mailto:info@pa3ger.nl
http://mailchi.mp/7435cfe15b06/nieuwsbrief-veiligheidsregio-utrecht?e=26d129ff7e


 
 

Voor een algemene agenda kun je kijken op de evenementen agenda op de VERON website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA  
 
F en N examens voor radiozendamateur 

Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
26 augustus 
DNAT Bad Bentheim 
Ook dit jaar worden weer de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse Bad 
Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Dit meerdaagse evenement wordt gehouden van 24 tot 27 

augustus De drukste dag is zaterdag 26 augustus, dit is de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt.  
Klik hier om naar de website te gaan  
 
03 september 
gezelligste radiomarkt van het zuiden  
Op zondag 3 september organiseren de afdelingen Zuid-Limburg van VERON en VRZA weer de Radiomarkt 

Zuid-Limburg. De markt wordt gehouden bij Hajé Electronics in Berg & Terblijt, Oude Kerkstraat 7 in Berg & 

Terblijt en is voor publiek geopend van 10:00 – 14:00 uur. De entree is gratis. Klik hier voor meer informatie. 
 
10 september 
Ballonvossenjacht 
Dit jaar vindt de Ballonvossenjacht alweer voor de 39e keer plaats. Zoals te doen gebruikelijk is het evenement 
op de tweede zondag van september gepland, dit jaar is dat dus op 10 september. Als alles volgens 

verwachting verloopt wordt om 13:00 uur de welbekende sonde opgelaten vanaf het terrein van het KNMI in  
De Bilt. De organisatie laat weten dat er enkele spelelementen gewijzigd zijn, waardoor het een échte peiljacht 
gaat worden. Vanavondvrijdag 14-07-2017 om 19:00 uur is er in de uitzending van PAØETE op PI2NOS 
(430.1250 MHz) meer informatie te horen. Voor meer informatie klikt u hier voor de website te gaan klikt u hier 
 
30 september, 1 oktober  
Koude Oorlog Evenement “de Luisterpost” 

Tijdens dit weekend verzorgen diverse partijen waaronder de VERON afdelingen A16 Gorinchem en A44 
Walcheren, het evenement KOEL. KOEL staat voor Koude Oorlog Evenement “de Luisterpost”. Deze luisterpost 
was tijdens de Koude Oorlog actief vanuit Gorinchem.  
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het 898 verbindingsbataljon uit Gorinchem vertrok. 

Het grootste deel van het garnizoen bestond in die tijd uit een zeer speciaal onderdeel van de 
verbindingsdienst. KOEL is dan ook geen traditioneel vestingevenement, maar het is een mix van geschiedenis, 

radiotechniek en de spanning van spionage in de Koude Oorlog. De moeite van een bezoekje waard! 
Lees ook het uitgebreide artikel over dit evenement verderop in deze nieuwsbrief. 
 
20-22 oktober 
JOTA-JOTI  

Elk jaar, al vanaf 1958 word in het 3e hele weekend van oktober wereld wijd de JOTA 
gehouden, het grootste evenement op communicatie gebied met wereldwijd meer dan 

een miljoen deelnemers. JOTA betekent Jamboree On The Air, vrij vertaald, bijeenkomst 
in de lucht, vanaf midden jaren 90 is daar de JOTI, het gebruik van internet bijgekomen. 
JOTI betekent Jamboree On The Internet of te wel bijeenkomst op het internet. Tijdens 
dit weekend stellen zendamateurs hun kennis, materiaal en zichzelf ter beschikking aan 
een scouting groep om het voor hen mogelijk te maken aan dit weekend deel te nemen. 
Klik hier om naar de landelijke JOTA-JOTI website te gaan. Veel DARES deelnemers zijn 
tijdens het JOTA-JOTI weekend actief bij een scouting groep. 

 

04 november  
Dag voor de Radio Amateur 
De dag zal weer de bekende onderdelen bevatten: het commerciële deel dat wordt gevormd door de aanwezige 
handelaren en professionele bedrijven, die hun producten en nieuwste technische snufjes demonstreren en te 
koop aanbieden, de onderdelenmarkt, waarbij de standhouders, uitsluitend “gebruikte” spullen en nieuwe 

onderdelen te koop aanbieden, en de presentatie van diverse commissies en verenigingen, de 
zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk weer interessante lezingen en de loterij.  
Ook DARES zal weer met een informatie en promo stand aanwezig zijn. Meer informatie vindt u hier.  
Deze dag wordt gehouden in de Americahal in Apeldoorn en duurt van 09:30 – 14:00 uur. 
 
 

AGENDA 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
http://dnat.de/
https://www.veron.nl/nieuws/afdeling-zuid-limburg
https://www.hamnieuws.nl/events/39e-landelijke-ballonvossenjacht/
http://www.ballonvossenjacht.nl/
https://jota-joti.scouting.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/dag-voor-de-radio-amateur-dvdra/


 
 

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 4 jaar 225 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

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

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

TX Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX Factor jou te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 

maken heeft. Voor de aflevering 16 van 19 april op You-Tube klik je 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 waar DARES een rol gespeeld heeft. 

 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment meer dan 140 afleveringen met een 
lengte variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur 
variërend van staande golf meters tot tranceivers. Klik hier voor het You-Tube kanaal. 
 

 
  

C4FM-repeater in Voorburg   
Nederland telt een nieuwe System Fusion (C4FM) repeater. Deze heeft de roepletters PI1VBG en staat in 
Voorburg bij Den Haag. De repeater zend uit in mixed-mode op 438.1000 MHz. De ingang zit op -7.6 MHz.  
Om er in FM overheen te werken is het nodig om CTCSS tone 88.5 Hz mee te zenden. 
De repeater is in beheer bij PA1JOS en zendt voorlopig uit met een vermogen van 15 dbW op 13 meter hoogte. 

Er wordt gebruik gemaakt van een X50 antenne. 

 
 
 
Resultaten enquête N-herijking 
Van 15 mei tot en met 15 juni hebben de leden van de VERON en VRZA deel kunnen nemen aan de enquête  
N-Herijking. In een enquête met 18 vragen is naar uw mening gevraagd over de N-herijking.  
Er is enthousiast gereageerd met 1216 reacties bij de VERON en 270 bij de VRZA.  

Een uitstekende response wat bij beide verenigingen een representatieve uitslag met een foutmarge van 
minder dan 3% oplevert. De VRZA en de VERON bedanken alle deelnemers voor hun deelname aan de enquête. 
 
Verhouding N-registraties hoger dan landelijke verhouding 
In verhouding hebben de N-registratiehouders flink van zich laten horen. Met een verhouding van 65% F-, 30% 
N- en 5% Geen-registratie bij de VERON en 63% F-, 34% N- en 3% Geen-registratie bij de VRZA is de 
verhouding N hoog ten opzichte van de landelijke beeld dat 75% F en 25% N is. 

 
De kleine groep N-registratie moet net zo zwaar in de resultaten meetellen. 

Om de F-, N- en Geen-registraties met elkaar te kunnen vergelijken is een rekenfactor gebruikt om voor alle 3 
de groepen per 1000 te kunnen beoordelen. Zo wordt voorkomen dat de kleinere groep N- en Geen-registratie 
wordt overstemd door grote groep van de F-registratie. 
 

VRZA en VERON doen recht aan wat de leden vinden. 
Als randvoorwaarde stelt Agentschap Telecom dat het pakket aantoonbaar breed gedragen wordt.  
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de leden veel vertrouwen hebben dat beide verenigingen recht doen 
aan wat de leden vinden. 
 
Wens blijft voor een wezenlijk verschil tussen N- en F-registratie. 
Op de vraag of er een wezenlijk verschil moet zijn in de mogelijkheden tussen de N- en F-registratie is bij de 

VERON 77% en bij de VRZA 74% met “(helemaal) mee eens” beantwoord.  

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

REPEATERNIEUWS 
 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=je3jisi-CIw
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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


Dit komt overeen met de randvoorwaarde van Agentschap Telecom dat bij de herijking van het pakket het 
wezenlijke onderscheid tussen categorie N en F voldoende zichtbaar moet zijn/blijven. 

 
Werkgroep N-herijking VRZA, VERON en AT aan de slag. 
De resultaten van de enquête worden door de werkgroep N-herijking *) geraadpleegd om een pakket samen te 
stellen dat aantoonbaar breed gedragen wordt door de leden van beide verenigingen en voldoet aan de 

gestelde eisen die Agentschap Telecom heeft benoemd in de brief van 9 maart 2017 jl. 
 
*) Hier wordt niet de werkgroep N-herijking bedoeld zoals die binnen de VRZA bestaat, maar de werkgroep die 
bestaat uit vertegenwoordigers van de VRZA, de VERON en het Agentschap Telecom. 
De PDF met de resultaten van de enquête kunt u via deze link downloaden. Bron: website VRZA 
 
Te koop: De 13cm amateurband  
In het Verenigd Koninkrijk is een veilig gestart voor een deel van de 13cm 

amateurband. Het spectrum tussen 2350 en 2390 MHz komt daar beschikbaar 
voor aanbieders van mobiele telecommunicatie. Dit spectrum is beschikbaar 
gekomen omdat de primaire gebruiker, Defensie, het heeft ingeleverd. 
Hamnieuws schreef hier twee jaar geleden al over. Toezichthouder OFCOM houdt 
rekening met een opbrengst van 70 miljoen pond, maar er moet opgemerkt 

worden dat er ook grote stukken van de 3,5 GHz band in de veiling gaan die 
binnen dit bedrag vallen. Op de website van 

Southgate ARC is meer informatie te lezen.  
Lees ook hier. 
 

 
 

Belize 
Op de nieuwe Belize Amateur Radio Club (BARC) website is te lezen dat de WRC-15 

secundaire toewijzing voor 60m van 5351.5 – 5366.5 kHz beschikbaar is gekomen voor de 
amateurs met een maximum vermogen van 25W EIRP (geen tikfout, sommige landen zijn 
meer gelijk dan anderen).  

 
Cyprus 
En de telecommunicatie administratie van Cyprus, heeft op vrijdag 30 juni een publicatie 

vrijgegeven waarin de nieuwe nationale spectrumverdeling staat, en die omvat de nieuwe 
WRC-15 toewijzing aan amateurs in de 60m band op secundaire basis, van 5351.5 – 5366.5 
kHz met een maximum vermogen van 15W EIRP. 

 
Phillipijnen  
Ook de Philippijnse Telecommunicatie administratie, de National Telecommunications 
Commission, heeft toestemming verleend voor de WRC-15 amateur toewijzing op 

secundaire basis van 60m, ook hier 5351.5 – 5366.5 kHz, met een maximum vermogen van 
15W EIRP.  

 
 
 

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober verzorgen 
diverse partijen, waaronder de VERON afdelingen A16 

Gorinchem en A44 Walcheren, het evenement KOEL.  
KOEL staat voor Koude Oorlog Evenement “de Luisterpost”. 
Deze luisterpost was tijdens de Koude Oorlog actief vanuit 
Gorinchem. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het 898 
verbindingsbataljon uit Gorinchem vertrok.  
Het bataljon was van 1955 t/m 1967 in Gorinchem gelegerd.  

 
Een mix van geschiedenis, radiotechniek en de spanning 
Het grootste deel van het garnizoen bestond in die tijd uit een 
zeer speciaal onderdeel van de verbindingsdienst. KOEL is dan 
ook geen traditioneel vestingevenement, maar het is een mix 
van geschiedenis, radiotechniek en de spanning van spionage 
in de Koude Oorlog. De moeite van een bezoekje zeker waard! 

 
Voor radioamateurs een unieke gelegenheid 
Voor radioamateurs is er de unieke gelegenheid om 50 jaar terug in de tijd te gaan.  
Het volgende wordt allemaal tentoongesteld en aan activiteiten ondernomen: 

KOUDE OORLOG EVENEMENT “DE LUISTERPOST” 

WEER DRIE LANDEN OP 5MHz. 

Een DAF YA126 radio wagen uit de jaren 50  

https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2017/07/Uitslag-N-herijking-v2.pdf
https://www.vrza.nl/wp/2017/07/06/resultaten-enquete-n-herijking/
https://www.hamnieuws.nl/vk-verliest-bijna-hele-13-en-9cm-band/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6z9PqhPfUAhXBaVAKHUCTDz8QjRwIBw&url=https://www.vlagonline.nl/product/vlag-cyprus-2/&psig=AFQjCNEA469E784_50JvIxddtBkha1L_Rg&ust=1499512256870717


 Een radio interceptiepost, zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie 1964, volledig werkend met 
achter de ontvangers o.a. een aantal echte ex-interceptors van 898BAT en KLu. 

 
 Encryptie en spionage apparatuur uit WOII en de Koude Oorlog periode, waarbij men met de Enigma’s 

zelf een interceptie rapport mag decoderen. 
 

 Een bonte verzameling aan leger radiowagens uit de periode 1950 tot 1990, met werkende apparatuur 
uit de periode WOII tot 1990. 

 
 Een bonte verzameling aan interceptie ontvangers en andere professionele communicatie ontvangers 

uit de periode WOII tot de jaren 90. 
 

 Er zal een special event station actief zijn met de call PA898BAT, met speciale QSL kaarten, voor wie 

daarmee een verbinding maakt. 
 

 Re-enactment dienstplicht op bivak met tenten, voertuigen, veldkeuken, telefooncentrale en 
radioapparatuur. 

 
 Voor de liefhebbers is er ook een Geocaching activiteit. 

Op de vestingwerken binnen het evenement is een 

éénmalige Multi-Geocache aanwezig, waarvan de 
onderdelen m.b.v. eenvoudige decoderingstechnieken en 
aanwijzingen te vinden zijn. Deze activiteit wordt 
verzorgd door VERON afdeling A44 Walcheren. 

 
 Dit alles in een prachtige sfeervolle setting op- en in de 

vestingwerken van Gorinchem in het gebied wat vroeger 
bekend stond als de “Soldatenwal” en tot 1967 door 
Defensie gebruikt werd. 
 

 Er zijn ook geweldige uitzichten over het 
rivierenlandschap richting slot Loevestein en het 
vestingstadje Woudrichem. 

 
 Er is een reünie voor de oudgedienden van het radiobataljon. 

 
 Versnaperingen verkrijgbaar in de kantine van de Luisterpost en bij de veldkeuken. 

 
De organisatie zoekt CW-operators 

Voor dit evenement zoekt de VERON afdeling Gorinchem nog een aantal CW-operators, die gedurende het 
weekend op zaterdag 30 september en/of zondag 01 oktober berichten kunnen versturen en ontvangen (als 
interceptor) in de Gorinchemse Luisterpost. Men krijgt wel legergroene kleding, voor zover men dat zelf niet 
heeft. Dus daar moet dan geen bezwaar tegen zijn. Het is immers de bedoeling dat de situatie van de jaren 50 
zoveel mogelijk natuurgetrouw neergezet word.  
 
Het is de bedoeling, dat de CW operators, die aanwezig zijn (bij toerbeurt) gecodeerde berichten versturen  

(via low power op 80 meter) naar de Luisterpost in Gorinchem, waarbij door interceptors (afluisteraars) de 
berichten worden ontvangen, die vervolgens aan het publiek worden meegegeven om in de zogenaamde 
verwerkingskamer door middel van Enigma apparatuur die ter plaatse staat opgesteld gedecodeerd te worden. 
 
Hoe kom ik er? 
Het adres van de Luisterpost zelf is: Vijfde Uitgang 1, 4201 XH Gorinchem, maar het evenement strekt zich uit 
over de hele Dalemwal. Men kan ook aan de andere kant beginnen Buskruitmagazijnen in Dalembolwerk, 

Dalemwal 19a en 19b te Gorinchem. 

 
Meer informatie? 
Als je hier in geïnteresseerd bent om (een gedeelte) van dit evenement te ondersteunen, zou de organisatie dit 
graag horen via e-mailadres mailto:evenementen@pi4gac.nl. 
Meer weten? Download hier het complete programma! 

73 en graag tot ziens, Hugo PA5PHO Bron: website VERON 
 
Het wordt echt een heel leuk en bijzonder radiogebeuren. 

Zegt het voort, zegt het voort, ook in uw rondes, clubbladen en op uw internet sites! 

 

 

De Luisterpost is ingericht, met authentieke apparatuur 

mailto:evenementen@pi4gac.nl.
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2017/07/KOEL-evenement-2017.pdf
https://www.veron.nl/nieuws/koel-koude-oorlog-evenement-de-luisterpost/


 
 

Het onderstaande artikel is geschreven door Henny Kuyper, PA3HK en afkomstig uit RAZzies het prachtige blad 
van de Radio Amateurs Zoetermeer. 
 
Elke zendamateur loopt er vroeger of later een keer tegen aan: slecht schakelende contacten en krakende 

potmeters. Wat te doen, Kontakt 60 gebruiken, kontakten met een papiertje reinigen of de potmeter of 
schakeldek vervangen als je er niet bij kan komen? 
 
Sinds ik mijn licentie heb gehaald, zo'n 34 jaar geleden, heb ik een Kenwood TS 430S in mijn bezit. De laatste 
jaren gebruikte ik hem niet zo vaak meer, de potmeters kraakten, na al die jaren was een hernieuwde 
afregeling van een aantal instellingen noodzakelijk en de schakelaar voor het geheugen sloeg zo nu en dan wel 
eens een geheugenplek over.  

Een paar maanden geleden heb ik de transceiver 
weer eens helemaal onder handen genomen. In- 
en extern schoongemaakt, afgeregeld en de 
schakelaars en potmeters behandeld met 
Kontakt 60. In het begin werkte alles prima 
maar na verloop van een paar weken schakelde 

de schakelaar weer slecht en begonnen de 

potmeters weer te kraken. Nu had ik al eens 
gehoord dat je absoluut geen contactspray op 
schakelaars en potmeters moest gebruiken, 
contactspray is maar een tijdelijke oplossing. 
Eigenlijk wist ik dat ook wel, vroegere 
"reparaties" met contactspray in potmeters van 

versterkers hielden ook nooit lang stand. 
 
Een andere oplossing had ik ook niet en soms is een vervangende potmeter helemaal niet meer te krijgen.  
Een potmeter openmaken en de koolbaan licht "opschuren" met een stukje papier eindigt ook niet altijd in het 
gewenste resultaat. Het zal wel aan mij liggen maar bij mij breekt er altijd wel een lipje af met als gevolg dat 
de potmeter nooit meer stevig in elkaar zit en dat wat later de loper helemaal geen contact meer maakt met de 
koolbaan. Ik had eigenlijk spijt van mijn behandeling met contactspray maar ja mijn schakeldekken waren nu 

eenmaal ingespoten met Kontakt 60 en hoe maak je dat weer ongedaan? 
Opeens herinnerde ik mij dat ik in de garage nog een spuitbus remmenreiniger had staan. Dat is een sterk 
ontvettend spul wat snel van het behandelend oppervlak afloopt, geen residu achterlaat en daarna, op een plek 
waar het minder kwaad kan, heel snel verdampt. 

Spuitbus gepakt en de schakelaar maar eens ingespoten, rondgedraaid en weer ingespoten. Wat schetst mijn 
verbazing?  Niet alleen de contactolie was verdwenen maar de schakelaar werkt weer als een trein, als nieuw. 

Wat voor een magische werking heeft die remmenreiniger? 
 

 
Omdat ik de schakelaar niet uit elkaar kon en wilde nemen heb ik een andere "vervuilde" schakelaar uit de 
junkbox genomen om eens te kijken wat er gebeurt met die remmenreiniger. Zoals je op de foto ziet is deze 
schakelaar zwaar geoxideerd. Nadat je het inspuit met remmenreiniger gebeurt er op het eerste gezicht niets, 
de contacten blijven even smering maar na de schakelaar een paar keer geactiveerd te hebben is de 
overgangsweerstand weg. Nadat ik met een met remmenreiniger bevochtigd kwastje over het oppervlak ging 
van de tongen en de contacten kon ik de oxidelaag zo wegpoetsen. Blijkbaar wordt de oxidehuid van het 

contact door de vloeistof opgelost, of losgeweekt van de zilverlaag en kan je hem door wrijving of een 

De 34 jaar oude TS 430s werkt weer naar behoren Spuitbus Kontakt spray 

De test schakelaar met sterk vervuilde en geoxideerde 
contacten 

De zelfde schakelaar na een behandeling met remmen 
reiniger 

Remmen reiniger 400cc voor 
ongeveer €2.= 

                           POTMETERS EN SCHAKELAARS IN DE REVISIE        door Henny PA3HK 



borsteltje er zo vanaf wrijven. Ik heb het resultaat eens een paar weken aangezien maar de schakelaar bleef 
prima functioneren. Zou die remmenreiniger ook werken bij krakende potmeters? 

De RF regelaar op de TS 430 was er het ergs aan toe. Met grote sprongen regelde de potmeter de RG gain 
terug en op bepaalde standen was de instelling erg onstabiel. Een kleine opening gevonden waarin ik 
de vloeistof kon inspuiten, ingespoten, een aantal keren rondgedraaid en als nieuw. Geen enkele 
onvolkomenheid meer. Ik gebruik de TS 430 alweer een tweetal weken. De potmeters kraken niet meer, de 

schakelaars blijven prima werken. De spuitbus remmenreiniger heeft zijn plek gevonden in de kast in de shack. 
De remmenreiniger is te koop bij de Action voor een paar Euro. Veel goedkoper dan een busje Kontakt 60 en 
naar het zich laat aanzien veel effectiever. Heb jij ook last van krakende potmeters of slecht schakelende 
schakelaars, vertel mij eens over het resultaat van jouw schoonmaakactie. Henny PA3HK. Bron: RAZzies 
 
NB. Het hoofdbestanddeel van remmenreiniger is aceton, neem bij gebruik de nodige voorzorgsmaatregelen 
gebruik het in goed geventileerde ruimte, voorkom contact met de huid, en let op met ontstekingsbronnen. 

 
 
 

Een defecte Manson EP-613 krijgt een nieuwe kans als 
‘Arduino PSU’. 
Op het QRL ging er een voeding defect en deze heb ik 

kunnen redden van de enkele reis chemisch afval. 

 
Het bleek dat er de regelprintplaat welke achter het 
frontpaneel zit defect was. 
Mijn doel was om de voeding om te bouwen zodat deze 
de vaste spanningen 3.3, 5, 9 en 12 V.DC. levert. 
Ik heb gezocht naar een spanningregelaar in TO-220 

behuizing die ca 5 Amp. aan kan en kwam uit op de 
LM338T. 
Ik had geen zin om de benodigde weerstanden en 
condensators voor de LM338T op een 
experimenteerprint te bouwen dus ben ik gaan zoeken 
naar een manier om makkelijk PCB’s te maken. 
Ik heb uiteindelijk gebruik gemaakt van easyEDA;  

ik heb online het schema getekend, het omgezet in een 
printplaat, de componenten op de juiste plek gezet en  
de bedrading gerouteerd. 
Ik heb 10 printen laten maken en een paar weken later 

kwamen ze vanuit Singapore binnen. 
 

De EP-613 is vervolgens wat aangepast: 
Regelprintplaat verwijdert, bedrading van de Volt en 
Amp displays met hotglue geparkeerd op bijbehorende 
printplaat. Grote + terminal verwijdert en gat gedicht 
met hotglue. 
2 x 2N3055 transistors verwijdert. 
Van de gelijkrichtprintplaat alle componenten 

verwijderd behalve de gelijkrichter met bijbehorende 
keramische ontstoor-condensator en de elco. 
De transformator bevat origineel meerdere secundaire 
wikkelingen; ik heb de buitenste, die werden gebruikt 
voor de regelprint, verwijderd zodat één wikkeling met 
middenaftakking overblijft. Dit is de wikkeling die naar 
de gelijkrichterprint gaat. De spanning tussen het begin 

en de middenaftakking bedraagt ca 20 VAC wat 

gelijkgericht veel te veel vermogen laat dissiperen over 
de LM338T. 
De wikkeling werd afgewikkeld totdat er 12,3 VAC 
overbleef; zo krijgen de 4 regelaars 16 VDC als 
ingangspanning. 

Vervolgens 4 LM338T’s geïsoleerd op de koelrib 
gemonteerd en de PCB’s eraan vastgesoldeerd. 
 
Met een schuurblokje heb ik de tekst verwijderd van 
het front en er voorlopig even een sticker opgeplakt. 
Het front wordt nog netjes afgewerkt. 

                         2e LEVEN VAN EEN MANSON EP-613 VOEDING          door Bart PA3CSX 

 

Het schema van het nieuwe regel circuit  

4 LM338T’s geïsoleerd op de koelrib gemonteerd en de PCB’s eraan 
vastgesoldeerd. 

 

Het eindresultaat broederlijk naast iets soortgelijks maar dan gebaseerd op 
een oude PC voeding 

https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201210.pdf


 
 

Zou het niet mooi zijn om al uw apparatuur wat met een DARES inzet mee moet in een flightcase te kunnen 
bouwen? Een eerste aanzet daar voor kan deze kast zijn. We hebben bewust niet gekozen voor een totale 
zelfbouw kast omdat wanneer alle plaatwerk delen gekocht, op maat geknipt en gespoten moeten worden men 
nauwelijks goedkoper uit zal zijn. Het betreft hier een fraaie betaalbare 19 inch behuizing voor al uw 

apparatuur, hier als voorbeeld een kast met losse frontplaat, 3HE, 300 mm diep, maar ook in andere hoogte en 
diepte maten verkrijgbaar. Klik hier 
 
Het front 
De losse frontplaat van deze kasten zijn een groot voordeel, als onze ideeën veranderen, en dat hebben we af 
en toe allemaal wel eens, hoef je alleen de frontplaat te vervangen en heb je nooit het probleem dat er gaten 
op de verkeerde plaats zitten. Losse frontplaten zijn ook verkrijgbaar, maar doordat het gewone vlakke platen 

aluminium zijn kunt u die natuurlijk ook van uw lokale metaal handelaar betrekken.  
 
Als we de frontplaat gaan bewerken kan het handig zijn deze eerst van witte plakfolie te voorzien, hier kun je 
gemakkelijk met een fineliner op tekenen en het voorkomt krassen tijdens het boren en zagen.  
Als het front van alle benodigde gaten is voorzien haalt u de folie er weer af en houd u een mooie 
onbeschadigde frontplaat over. 

 

Omschrijving 
Deze 19 inch kast, heeft een aluminium frontplaat die doormiddel van 
vier boutjes van M4x10 te demonteren is.  
De kast is gemaakt van 1.2mm zwart gepoedercoat staal en heeft een 
demontabele bovenplaat met twee ventilatieroosters.  
De frontplaat is gemaakt van 3mm zwart gepoedercoat aluminium, 

waardoor deze gemakkelijk te bewerken is voor het inzetten van diverse 
elektronische componenten. 
 
Binnenmaten 
410 x 126,7 x 290 mm (B x H x D) 
   
Specificaties    

Materiaal: staal  
Dikte: 1,2 mm  
Kleur: zwart  
Gewicht: ± 4655 gram  

Fabrikant: Penn Elcom  
Prijs €43,75 

 
 
 

Ter herdenking van de 20e verjaardag van ARISS is een SSTV marathon 
gepland, er zullen beelden te zien zijn van zowel het verleden als het 
heden. Het evenement zal plaats vinden vanaf donderdag 20 juli om 
ongeveer 21:25 uur UTC op 145.800MHz.  

 
ARISS gebruikt hier voor een computer die zich in het Russische Segment van het ISS bevind, deze slaat de 
beelden op die vervolgens worden verzonden naar de aarde met behulp van een Kenwood TM D710 transceiver 
die speciaal hiervoor aan boord is. Er zullen beelden van ARISS activiteiten van zowel het verleden als het 
heden te zien zijn. De ontvangers van de beelden kunnen deze op https://ariss-sstv.blogspot.com/ plaatsen, 
hier kunnen belangstellenden ze vervolgens bekijken. De beelden zullen de geschiedenis van ARISS in de 
afgelopen twee decennia laten zien. De beelden zullen op 145.800MHz. in de mode FM naar de aarde verstuurd 

worden, de beelden zullen in de PD 120 en als mogelijke tweede optie PD 180 mode uitgezonden worden.  

De gebeurtenis zal naar verwachting twee dagen duren.  
 
Sinds de introductie twintig jaar geleden heeft Amateur Radio op het International Space Station (ARISS) tot 
doel om studenten een kans te bieden met het ruimte station wat zich in een baan rond de aarde bevind in 
verbinding te komen om zodoende de belangstelling voor exacte vakken en techniek en amateurradio in het 

bijzonder te stimuleren. 
Houd er rekening mee dat de amateur activiteiten van de bemanning van het ISS altijd afhankelijk zullen zijn 
van andere activiteiten aan boord, en kunnen op het laatste moment nog onderhevig zijn aan veranderingen. 
Kijk voor nieuws en de meest recente informatie op de websites AMSAT.org en ARISS.org en ARISS facebook 
 
 

EEN BETAALBARE 19 INCH BEHUIZING  

SSTV MARATHON VANUIT ISS 

 

http://www.videohouse.nl/19-inch-opbergen.html
http://www.penn-elcom.com/
https://ariss-sstv.blogspot.com/
http://www.amsat.org/
http://www.ariss.org/
https://www.facebook.com/search/top/?q=amateur%20radio%20on%20the%20international%20space%20station


  
 

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 hobby.  
Ook DARES regio’s die bruikbare spullen hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd die hier aan 
te bieden zodat een andere regio er nog wat aan heeft. Om uw advertentie op te geven klikt u hier 
 
 
 

Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 augustus 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 juli in bezit van de redactie te zijn. 
 

 
 

 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 

 

mailto:wim.pa4wk@gmail.com

