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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. 

Copyright 

Ongewijzigde overname met bronvermelding van artikelen in deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, waar ons bekend is de bron vermeld. 

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 (website tijdelijk niet bereikbaar) 

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 onderwerp regel 
“afmelden DARES nieuwsbrief”  

Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl Hier vindt u naast 
de informatie op de website, onder het kopje bestuur diverse mogelijkheden om met ons in contact te komen. 

 

Beste lezers, vanuit het bestuur zijn weer een aantal zaken te melden. 

 Op dinsdag 26 september heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad bij het ministerie 

van Veiligheid en Justitie in Den Haag waarbij met een projectleider van het NCTV/LOCC (Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid/Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum) werd 
gesproken.  
 

 Het RC overleg (halfjaarlijks overleg tussen de (Plv) RC’s en het bestuur) staat gepland op zaterdag 18 

november in Lelystad. Alle (Plv) RC's krijgen een uitnodiging met agenda, programma en verslag vorige 
vergadering. 
 

 Het bestuur heeft enige tijd geleden bij Agentschap Telecom een nieuwe BT aangevraagd voor een 
repeater in de 70cm band. Deze BT is afgelopen week verleend.  
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Dit is uniek in Nederland, want deze BT is door het hele land (ook mobiel) te gebruiken zonder vaste 
opstelplaats.  

Aan het gebruik zijn strenge voorwaarden verbonden. Het bestuur zal zodra de papieren versie 
ontvangen is dit aan alle (Plv) RC's meedelen. Het hele traject heeft meer dan 8 weken geduurd 
vanwege het overleg wat AT met hun collega’s in Duitsland en België heeft moeten voeren om vast te 
stellen dat de kans op storingen in de grensstreek nihil zijn. 

 
 Komende 2 weken zal een backup van onze website worden teruggeplaatst. Door de tropische stormen 

in het Caribisch gebied hebben we besloten om dit tijdelijk uit te stellen. Zowel radioamateurs en niet-
radioamateurs hebben onze website veelvuldig geraadpleegd. Na de reparatie zal worden begonnen 
met het toegang verlenen van alle DARES deelnemers. 
 

 Bij wijze van proef stuurt de secretaris elke maandagavond een update over lopende zaken, bestuurslid 

van dienst, alarmstatus (indien van toepassing), agenda, enz. naar de (Plv) RC’s. 

73, Jan PA7O, secretaris 

 

Eerstvolgende bijeenkomst 

Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 26 september 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. 

Naast de nieuwtjes vanuit de beide regio’s en het landelijk bestuur zullen we gaan oefenen met het berichten 
formulier, dit doen we natuurlijk weer door naar een oefen locatie in de omgeving te gaan, een manier van 
oefenen die iedereen goed bevalt. Belangstellenden zijn van harte welkom.  
 
Bijeenkomst van oktober 
Voor de maand oktober staat een interessante excursie op het programma, meer informatie volgt via mail. 
 

Bijeenkomst van november 
In de maand november zullen we samen oefenen met R10 Noord-Holland Noord. Ook hierover zult u binnenkort 
in uw mailbox meer informatie ontvangen. 
 
Veiligheidsdag Almere 2018 
De DARES regio’s R25 en 09 zijn door de organisatie gevraagd in 2018 weer deel te nemen aan de 
veiligheidsdag in Almere, wij hebben onze medewerking toegezegd. Meer informatie volgt.  

 

 
 
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  
 
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 een aantal 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. 

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

AGENDA 
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https://www.veron.nl/evenementen/dag-voor-de-radio-amateur-dvdra/


10 maart 2018 
Eerste DKARS HF Weak Signal Dag  

Hans PAØEHG is in samenwerking met de Surplus Radio Society bezig met de organisatie van de 1e DKARS HF 
Weak Signal day. Deze zal moeten plaatsvinden op 10 maart 2018 in Kootwijkerbroek. Deze dag zal gehouden 
worden met ondermeer lezingen over het deelnemen aan HF contesten op 160 mtr, een verhaal over WSJT 
verbindingen op 60 meter en nog diverse andere lezingen. Een datum om alvast in de agenda te zetten dus. 

 
 
 

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 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 van alle video’s. 
 

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 meest recente aflevering № 18 van 15 sept. 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 150 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 voor het You-Tube kanaal. 
 

De BATC (Brittisch Amateur Television Club) heeft een serie video’s vrijgegeven, deze 

handelen allen over Amateur Televisie. U kunt de serie bekijken via: 
https://www.youtube.com/channel/UCUWLnUZllytlcCFd93tnBzw/videos  
 

 
 
RAZies 
Het oktober nummer met maar liefst 40 pagina’s van dit schitterende blad van 

PI4RAZ, de Radio Amateurs Zoetermeer is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 CW en SSB 
 Opa Vonk: I en Q 
 MFJ 9320 modificatie 
 Afdelingsnieuws 

 
CQ-PA 

Het 43 pagina’s tellende september nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online.  
Klik hier voor de download. 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Voorpagina: Foto van het antennepark van ON7LR en OT5A 

 Request for Bouvet DXpedition-2018 
 Dag van de Amateur 2017 
 Kickstarter 
 Het ontstaan van WiFi 
 Elders doorgebladerd en Van her en der 
 Stichting Radio Examens, JOTA-JOTI 
 Robert, PA3GEO actief op Schouwen-Duiveland. 

 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

   ONLINE BLADEN 
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https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.youtube.com/channel/UCUWLnUZllytlcCFd93tnBzw/videos
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201710.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-09.pdf
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CQ-DATV  
CQ-DATV staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  

Klik hier voor het oktober nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor: 

 Editorial 
 News and World Round-up 

 Amateur Television Quarterly 
 Correction 
 Micro Corner 
 Digital World - Looking at 10 GHz ATV 
 DATV-Express Project - August update report 
 IARU again 
 Openshot Video Editor - part 2 

 TV Amateur 
 DATV Express advert 

 
DKARS magazine 
De maar liefst 58 pagina’s september uitgave kunt u hier downloaden. 
Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 

In deze uitgave ondermeer aandacht voor: 

 Nieuws vanuit het DKARS bestuur 
 Hulpverlening door zendamateurs en zend -professionals- aan Sint Maarten na 

hurricane Irma 
 Tweede DKARS VHF-UHF-SHF Weak Signal Dag 
 De balllonvossenjacht van 10 september 2017 
 Vooraankondiging van de eerste DKARS HF Weak Signal Dag  

 Een 10 MHz referentie-verdeelversterker  
 En uiteraard nog heel veel meer… 

 
 
 
VERON en VRZA wijzen samenwerking met DKARS opnieuw af 
Antenneregister 

Sinds 2004 ontsluit het Antennebureau (onderdeel van Agentschap Telecom) in het kader van haar 
voorlichtingsfunctie het Antenneregister. Het Antenneregister wordt beheerd door Agentschap Telecom en geeft 
een actueel overzicht van antenne-installaties in Nederland. De aanleiding om een antenneregister op te zetten 
was het bieden van transparantie over mogelijke gezondheidsrisico’s en het stimuleren van site-sharing door 

telecomaanbieders. 
 

Het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft de KWINK groep 
gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties. De KWINK 
groep brengt technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in kaart en onderzoekt wat die betekenen 
voor de wijze waarop de Nederlandse overheid antenne-installaties openbaar zou kunnen registreren. In het 
onderzoek kijkt de KWINK groep ook hoe in omringende landen met de registratie van antenne-installaties 
wordt omgegaan en wat mogelijke alternatieven zijn voor de registratie van antenne-installaties. 
 

Uitnodiging voor gesprek 
In dat kader is de DKARS (naast VERON en VRZA) uitgenodigd voor een gesprek, om informatie te verzamelen 
voor het onderzoek. Onze voorzitter heeft dit gesprek gevoerd en heeft op verschillende vragen antwoord 
gegeven. DKARS heeft aangegeven geen voorstander te zijn van registratie. Want site sharing is voor ons niet 
van belang en voor wat de gezondheidseffecten betreft is geantwoord dat een amateurstation uiterst zelden de 
blootstellinglimieten voor elektromagnetische velden zal overschrijden. Registratie van de antenne kan ook snel 
leiden tot verdachtmaking bij storing en ons imago schaden. Ook vinden we het onnodige inbreuk op de 

privacy. 

 
Klankbordbijeenkomsten 
Na het gesprek ontvingen de drie organisaties die de belangen van de amateurs behartigen een uitnodiging om 
deel te nemen aan een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal eind september en in november bij elkaar 
komen om de voortgang van het onderzoek te bespreken (eerste resultaten en vervolgrichtingen van het 

onderzoek). Daarbij werd gevraagd om bij voorkeur één vertegenwoordiger aan te wijzen die namens de drie 
organisaties zou deelnemen. Er is toen meteen contact gezocht met VERON en VRZA om te overleggen op 
welke wijze vertegenwoordiging kon worden vormgegeven. 
 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

http://cq-datv.mobi/52.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201709.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine


Na een aanvankelijk bemoedigend telefonisch overleg met de voorzitter van de VERON, die aangaf 
tevens namens de VRZA te spreken, werd door DKARS een concreet voorstel geformuleerd om 

samen te werken met betrekking tot het onderwerp antenneregister. 
Helaas heeft het niet tot een uitkomst geleid, die recht doet aan onze belangen. Het voorstel van de 
VERON en de VRZA bestond uit een concept bericht voor publicatie. Echter bleek uit het voorgestelde 
bericht op geen enkele wijze dat de afgevaardigde tevens DKARS zou vertegenwoordigen en verder 

sloot de bewoording van het bericht DKARS feitelijk uit, waardoor wij thans niet anders kunnen 
constateren dan dat de VERON en VRZA samenwerking met DKARS categorisch afwijzen. 

Wij benadrukken dit resultaat uitermate te betreuren, maar wij zullen ons erbij neerleggen en onze aandacht 
richten op wegen om zelfstandig de door ons beoogde belangenbehartiging invulling te geven.  
Ook zal verdere uitbouw van contacten met stakeholders prioriteit krijgen. Bron: DKARS magazine 
 
 

 
Ravage op Dominica na orkaan Maria 
Dominica, officieel: Gemenebest Dominica, is een onafhankelijke eilandstaat in de Caribische Zee.  
Het ligt ten zuiden van Guadeloupe en ten noorden van Martinique, en behoort tot de Bovenwindse Eilanden 
van de Kleine Antillen. Dominica telde in 2016 73.757 inwoners Wikipedia 
 

Alleen contact via amateurradio 

Meer dan 24 uur nadat orkaan Maria met volle kracht over het eiland Dominica raasde is nog altijd niet veel 
bekend over de situatie in het land, behalve dat het er niet best aan toe is. De normale communicatielijnen en 
infrastructuur liggen volledig plat, amateurradio is de enige vorm van contact met Dominica. 
 

Eerste radio contact 
Een in de VS woonachtige radioamateur uit 

Dominica slaagde er dinsdag in de loop van de dag 
in kortstondig contact te krijgen met een handvol 
amateurs op het eiland. Zij gaven een paar 
berichten door over wat ze ter plekke hadden 
gezien en het kwam vooral op hetzelfde neer: de 
ravage is gigantisch. Zo zijn in plaatsen als Mahaut 
en Portsmouth vrijwel alle daken van de grotendeels 

verwoeste huizen gewaaid, zijn dorpen 
ondergelopen en hele gebieden met de grond gelijk 
gemaakt. 
 

Radioamateurs melden zeker 6 doden en 
enorme schade 

De handvol in Dominica aanwezige radioamateurs 
hebben ook verbinding met elkaar kunnen leggen, 
waardoor men een aantal zaken door kon geven. Zo 

zijn er zeker zes doden gemeld, vijf in het plaatsje Dos D'Ane en één in Morne Prosper. Rond hoofdstad Roseau 
zou de schade eveneens enorm zijn, maar gedetailleerde rapporten zijn er uit die omgeving nog niet gekomen. 
Woensdag zal een helikopter vanuit het zuidelijk gelegen Franse eiland Martinique vertrekken om de schade te 
bekijken en te inventariseren wat er precies gedaan moet worden. Vermoedelijk zal ook de tijdens de storm 

geredde premier Roosevelt Skeritt daarbij aanwezig zijn.  
De regering van Trinidad & Tobago heeft twee helikopters gestuurd om te helpen met zoek- en reddingsacties. 
Het Caraïbisch rampenagentschap CDEMA komt eveneens in actie. Op Barbados zijn de eerste hulpgoederen 
verzameld en de kustwacht van het land is dinsdagavond per boot vertrokken richting Dominica, om daar 
eerste hulp te bieden.  
Buurland St Lucia zal ondertussen gebruikt worden als een verzamelplek voor hulp, aangezien vliegvelden op 
Dominica nog onbruikbaar zijn. 

 

CDEMA is inmiddels ook over het getroffen land gevlogen, in de buurt van het vliegveld van Canefield, vlakbij 
hoofdstad Roseau.  
Op beelden is grote verwoesting te zien en de meeste plaatsen zijn zeer zwaar getroffen. Volgens de berichten 
is het vliegveld van Melville Hall mogelijk in relatief goede staat, waardoor dat vermoedelijk de eerste plek zal 
zijn waar hulpvliegtuigen kunnen landen. Ook de lokale universiteit lijkt nog enigszins intact te zijn.  

Bron: Frontpagefok.nl 
 
Noodcommunicatie net Mexico van kracht 
Naar aanleiding van de aardbeving op dinsdag 19 september met een kracht van 7.1 op de schaal van Richter 
heeft de Mexicaanse amateur vereniging FMRE (Federacion Mexicana de Radio Experimentadores) een nationaal 
noodnet geactiveerd op 7.060MHz, 3.690MHz en 14.120MHz, evenals IRLP reflector 9200, kanaal 08.  

                                                    EM-COMM                                    door Wim PA4WK 
 

Foto van de verkenningsvlucht van het Caribisch rampenagentschap CDEMA  

http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201709.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominica
https://frontpage.fok.nl/nieuws/776449/1/1/50/ravage-na-orkaan-maria-alleen-contact-via-amateurradio-s.html


Het epicentrum lag in de centraal Mexicaanse deelstaat Puebla 122km. ten zuidoosten van Mexico-Stad.  
De eerste berichten die via amateurradio uit het getroffen gebied kwamen maakten melding van meer dan 120 

mensen door de aardbeving zouden zijn omgekomen. Helaas werd dit aantal al snel naar 250 bijgesteld, en 
men verwacht dat het nog verder zal stijgen. 
Tussen de puinhopen van ingestorte gebouwen wordt met man en macht door reddingswerkers en burgers 
gezocht naar overlevenden, maar er worden ook veel slachtoffers gevonden. 

 
FMRE President Al Tomez XE2O meldt dat het Nationale 
Noodnet is geactiveerd om door middel van (nood)berichten 
verkeer het verlies van een groot deel van de mobiele 
telefoonnetwerken deels op te vangen. 
Hij merkte op dat de laatste aardbeving in Mexico-Stad in 
1985 exact 32 jaar geleden was, deze had een kracht van 

8.0 op de schaal van Richter en eiste toen ongeveer 9500 
slachtoffers. Sindsdien heeft Mexico zich voorbereid op 
seismische gebeurtenissen.  
Twee weken geleden vond voor de zuidelijke kust van 
Mexico een aardbeving plaats met een kracht van 8.1 die 
aan 60 mensen het leven koste en aanzienlijke schade 

veroorzaakte.  

 
Op zaterdag 23 september vond een derde beving plaats, deze had een kracht van 6.1 op de schaal van richter, 
Op zondag 24 september kreeg het toch al zo zwaar getroffen Mexico een vierde beving te verduren, deze keer 
aan de westelijke kust. Het epicentrum van de schok met een magnitude van 5.9 lag zo’n 99 kilometer ten 
zuidwesten van de stad Tonala in de deelstaat Chiapas, dit meldt het Pacific Tsunami Warning Center.  
Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.  

 
Mede door deze recente bevingen blijft het Mexicaanse noodnet voorlopig geactiveerd op 7.060MHz, 3.690MHz 
en 14.120MHz, evenals IRLP reflector 9200, kanaal 08. Bron: diverse internet sites. 
 
Bedenk dat voor noodcommunicatie vaak provisorische antennes en kleine vermogens gebruikt worden, ook 
zonder dat u Em-Comm stations hoort kan het dus voorkomen dat u noodverbindingen stoort, houd hier dus 
rekening mee en laat de aangegeven frequenties vrij. Mengt u zich ook niet, hoe goed bedoeld ook, in het 

noodverkeer zonder dat daar om gevraagd word.  
 
Amerikaanse amateurs helpen Puerto Rico                                                      Ingezonden door Chris PA7RHM 
Niet lang na de ontdekking van radio golven waren er mensen die zich daar hobby matig mee bezig hielden de 

zogenaamde radio amateurs, er zijn er wereldwijd nu ongeveer twee miljoen, zelfs aan boord van het 
internationale ruimtestation ISS vind je zendamateurs. 

Sinds er amateurs in de ether zijn kunnen ze berichten, indien nodig over afstanden van duizenden kilometers, 
doorgeven afkomstig van andere radioamateurs die hiertoe niet de mogelijkheden hebben. Toen de 
Amerikaanse nationale amateurvereniging ARRL  een oproep deed voor vrijwilligers om naar Puerto Rico 
melden zich in korte tijd meer dan 400 amateurs waaruit een selectie werd gemaakt van 50 amateurs die 
daadwerkelijk gaan. Mike Corey is emergency preparedness manager bij de ARRL, hij meldt dat de eerste 
groep intussen aangekomen is in Puerto Rico en klaar staat om aan de slag te gaan. Klik hier voor het originele 
Engelstalige artikel en om het interview met Mike Cory te beluisteren. 

 
Noot van de redactie: Dit is de situatie in Amerika, in Nederland liggen de zaken heel anders, er zijn Rode kruis 
verbindingsdiensten ontbonden (vaak gerund door enthousiaste zendamateurs) omdat men radio achterhaald 
vond. “We hebben tegenwoordig allemaal een mobiele telefoon” werd als reden opgegeven. Het Rode Kruis 
afdeling Utrecht is daar een triest voorbeeld van, en zo zullen er in den lande helaas meer zijn. Ik weet dat er 
Rode Kruis afdelingen zijn waar de radio communicatie heel goed geregeld is maar op regionaal niveau lijkt 
men de plank toch behoorlijk mis te slaan. (Welterusten)  

 

Redingsteam van USAR keert terug van Sint Maarten 
Een deel van de ruim zestig leden van het Nederlandse 
reddingsteam USAR is terug in Nederland na de noodhulp op 
Sint Maarten, dat door de orkaan Irma zwaar getroffen werd. Ze 
landden zondagochtend op Schiphol.  

Inmiddels zijn ongeveer dertig van de in totaal 62 
reddingswerkers terug. Een groep van twintig van hen werd 
zondagochtend opgewacht door minister Plasterk. Ook waren er 
veel familieleden van de mensen.  
De rest van de groep arriveert op diverse vluchten in de loop 
van zondag en maandag. 

Met man en macht wordt tussen het puin gezocht naar overlevenden 

Een warm welkom thuis voor het Nederlandse USAR team 

http://www.wnyc.org/story/ham-radio-operators/


Het team van USAR.NL is negen dagen aan het werk geweest om de noodhulp te coördineren op het Caribische 
eiland. 

 
Het USAR-team bestaat uit vertegenwoordigers van defensie, brandweer, ambulancediensten en politie en 
verleende onder meer assistentie bij het opstarten van de ambulance- en brandweerzorg. Verder zijn alle 34 
scholen op het eiland bezocht en zijn waar nodig werkzaamheden verricht, zodat de scholen weer open kunnen. 

Samen met de lokale brandweer verleende het reddingsteam verder assistentie bij opruimingswerkzaamheden. 
Getroffen lokale brandweer- en ambulancemedewerkers werden tijdelijk vervangen, zodat zij thuis aan de slag 
konden. Bron: Nu.nl 
 
 
De wereldberoemde radiotelescoop van Arecibo op Puerto Rico is zwaar beschadigd door de orkaan Maria.  
De locatie was te zien in talloze grote Hollywood-films, zoals de Bond-film GoldenEye waarin de Nederlandse 
actrice Famke Janssen een grote rol vertolkte. 
 

Volgens de website Astronomy Now heeft de 

orkaan grote gaten geslagen in de 300 meter 
grote schotel.  
Dit kwam doordat een grote antenne boven de 

schotel werd omgeblazen. Ook zijn diverse 
onderdelen van de enorme installatie 
weggewaaid. 
 

Het is nog niet duidelijk hoelang het gaat duren 
totdat alle schade is gerepareerd. Arecibo is de 
op een na grootste radiotelescoop ter wereld. 
Behalve in GoldenEye speelde de locatie ook een 
grote rol in andere films als Contact, Species en 
Bad Boys II. Bron: PI4RAZ 

 
 
 
Voortgang herbouw PI6ATV 
Hoewel een amateur televisie repeater niet direct gebonden is aan DARES activiteiten wil ik u het laatste nieuws 
betreffende de herbouw van de grootste ATV repeater van Nederland niet onthouden, al was het maar om u 
een beeld te geven van de techniek achter deze repeater en de inventiviteit van de crew van Hobby scoop om 

problemen op te lossen die ze tegen komen op deze voor velen amateurs tot de verbeelding sprekende locatie. 
 
Stand van zaken op dit moment 
Regelmatig krijgt Stichting Scoop Hobbyfonds vragen over de stand van zaken met betrekking tot de prachtige 
ATV repeater PI6ATV, die altijd actief geweest is vanaf 220 meter hoogte in de Gerbrandy toren in IJsselstein. 
Na de gedwongen interne verhuizing moest alles worden afgebroken en is een omvangrijk traject ingezet om 
een nieuw maar tegelijk vertrouwd PI6ATV te her-activeren. We moeten toegeven dat we ons wel verkeken 

hebben op de omvang van dit project. Samen met de verhuizing van alle andere systemen, die inmiddels 
allemaal weer actief zijn, was PI6ATV wel een erg groot aandeel van het geheel. We zijn daarom blij dat we de 
afgelopen tijd veel voortgang geboekt hebben. Daarom hier een verslag met veel foto’s. Bron: Hobbyscoop 
 
 
 

Afgelopen 10 september vond in Venlo het grootschalige en internationale 112 On Wheels 
evenement plaats. Dat is een tweejaarlijks evenement voor hulpverleningsvoertuigen uit 
binnen- en buitenland. Dit jaar had ik me aangemeld als deelnemer namens DARES met de 
SIGCO unit van R22. Na dagen van slecht weer en een totaal verregende zaterdag, kon ik in 

de vroege zondagochtend samen met zoon Rik onder 'n stralend zonnetje vertrekken 
richting Venlo. De bestemming was het voormalig Floriade terrein net iets ten noorden van 
Venlo aan de A73.  

 
De organisatie van 112 On Wheels was uit de kunst. Alle informatie vooraf, de plaatselijke ontvangst en 
begeleiding bij aankomst waren uitstekend. Na onszelf gemeld te hebben bij poort, werden we met een 

motorescorte naar de opstelplaats gebracht. Ik had vooraf laten weten de mast geheel te willen opzetten, dus 
we kregen een speciale, ruime plek toebedeeld bij het terreingedeelte van de politiediensten. Als DARES zouden 
we eigenlijk bij de voertuigcategorie 'diverse diensten' horen. Echter, de aanvliegroute van de helikopter die de 
hele dag rondvluchten zou maken, lag juist over dat terreingedeelte en dat vond men gezien mijn hoge mast 
geen goed idee.  

REPEATER NIEUWS 
 

                              DARES BIJ 112 ON WHEELS IN VENLO                 door Jan PE2MOL 

 

WERELDBEROEMDE RADIOTELESCOOP ZWAAR BESCHADIGD 
 

De nog onbeschadigde schotel met een doorsnede van 300 meter op een archief foto 

https://www.nu.nl/binnenland/4935395/reddingsteam-usar-keert-terug-van-sint-maarten.html
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4976&Itemid=43
https://www.hobbyscoop.nl/2017/voortgang-herbouw-pi6atv/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/voortgang-herbouw-pi6atv/


Tijdens het opstellen vanaf 8 uur en toen er nog geen 
publiek was, kwamen al veel mededeelnemers 

aanlopen voor een praatje. Vanwege het vele tekst en 
uitleg geven over DARES duurde de opbouw van de 
post natuurlijk wat langer dan normaal. Tegen half 10 
was de mast opgericht en de veldpost beveiligd met 

markeringen. Voor de gelegenheid had ik 3 
dualbandsets (2 mobiel in de auto en 1 in veldkoffer) 
aangesloten. Ook de materiaal- en rantsoen koffers, 

de accu’s, laders en omvormers konden via de geopende achterklep worden bekeken. Het was inmiddels ook 
duidelijk dat de veldpost een prominente plek had waar al het publiek langs zou gaan komen. 
 
En dat ging gebeuren ook vanaf 11 uur toen de poorten voor het publiek opengingen!! Er was de hele dag zeer 

veel interactie met de bezoekers. We hadden het dus behoorlijk druk met uitleggen en te woord staan van alle 
belangstellenden, maar dat was wel zeer leuk. Ook de A3 posters over DARES deden goed hun 'werk' en 
werden volop gelezen. Zeker ook de passage erin met het statement "vrijwilligers met eigen middelen" deed 
vele mensen verbaasd reageren. Het antwoord daarop is dat DARES deelnemers goed gemotiveerd, opgeleid en 
professioneel zijn en met een standaarduitrusting werken in diverse vormen van opzet. Dat kan zijn vanuit 
thuis of mobiel. En mobiel kan dan ook weer in diverse varianten. Uiteraard staan we er die dag als DARES ook 

om extra naamsbekendheid te krijgen en om bij het karakter van het evenement te passen, dus met een 

SIGCO unit.   
 
In vergelijking met de Landelijke Veiligheidsdag in Almere was de aanloop vele malen groter, had ik het idee. 
Maar dat komt vermoedelijk omdat dit juist een voertuigevenement is waar mensen specifiek op af komen.  

Zo is er in Almere natuurlijk ook voorbijlopend 
winkelpubliek zonder die specifieke interesse. Telkens 

na de eerste uitleg te hebben gegeven over wat 
DARES is en doet, legden de mensen direct de link 
met Sint Maarten. Ik heb dus vaak gehoord: "moeten 
jullie dan nu niet op Sint Maarten zijn in plaats van 
hier?" Uiteraard had ik daar wel een passend 
antwoord op :-). Alle vervolgreacties daarop waren 
zonder uitzondering zeer positief en de mensen 

snappen meteen het belang van ons bestaan als 
DARES. Hetzelfde geldt voor de mensen die er 
beroepshalve rondliepen vanuit de officiële OOV 
diensten. Ook zij waren zeer geïnteresseerd en 

positief over DARES. Maar we zijn zeker nog niet 
bekend bij alle mensen die bij de OOV diensten in de 

dagelijkse operationele dienst zitten. 
 

Wat ik op zich wel wist, maar nooit besefte, is dat we in Nederland een nogal actieve '112 nieuws' community 
hebben. Dat zijn individuen of groepjes die georganiseerd verslag doen over alles wat met de reguliere 112 
diensten te maken heeft. Zo kwam er al in de ochtend iemand uitgebreid praten over DARES en wat we doen. 
Deze persoon kwam 's middags terug met een cameraman voor een live-interview dat gestreamd werd via 
Facebook. De veldpost is talloze keren gefotografeerd door zowel het dagjespubliek als de professioneel 

uitgeruste voertuigspotters. Inmiddels levert een query op internet al vele malen foto's van de DARES veldpost 
op. Het is daarbij een dankbare wetenschap dat het evenement bedoeld is ter financiële ondersteuning van de 
Stichting Wens in Beweging.  
 
En ook: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat gold die dag ook voor DARES en het radioamateurisme in 
zijn breedheid. De kinderen kropen gretig achter het stuur van de SIGCO auto die toch een vreemde eend in de 
bijt is tussen de bekendere voertuigen van brandweer, politie en GGD. Maar dat deden ze natuurlijk bij alle 

auto's die dag. Alleen: nee, er is bij de SIGCO unit geen knopje voor de sirene of het zwaailicht.  

Die 'teleurstelling' bleek echter ruimschoots goedgemaakt bij de kinderen, want ze waren vrijwel allemaal onder 
de indruk van de werkende radiosets en antennes. En dat leek ook te gelden voor de vaders waar onder enkele 
collega-amateurs. Wie weet hebben we als DARES dus wat interesse aangewakkerd!!  
En de jeugd van vandaag de dag die doorgaans een werkend mobieltje en WiFi als eerste levensbehoefte 
beschouwen (ja, ook hun vaders en moeders hoor!!) lijken toch heel goed te beseffen wat het betekent als je 

een paar dagen zonder elektriciteit zou zitten. Met inderdaad Sint Maarten en de orkanen in de Cariben als zeer 
actueel en tot de verbeelding sprekend voorbeeld! 
 
Al met al was 112 On Wheels een zeer leuk evenement en een zeer geslaagde dag in meerdere opzichten. 
Zeker iets om volgende keer (in 2019) er wederom als DARES vertegenwoordigd te zijn! 
Een video-impressie van de dag en het interview met mij is nog steeds te vinden op facebook via: 112Venlo 

De auto met mastaanhanger is altijd weer een echte publiekstrekker 

https://www.facebook.com/112Venlo/videos/1564025183659810/


 
 

Zoals velen weten is eerder dit jaar Rinus Jansen ons ontvallen. Kent Electronics was 
zijn lust en zijn leven. Tijdens zijn korte ziektebed heeft hij niet meer de kans gekregen 
om afscheid te nemen van zijn trouwe klanten en ook zijn bedrijf heeft hij niet meer 
over kunnen dragen. 

Wij zijn erg trots op het feit dat de familie van Rinus ons benaderd heeft om zijn bedrijf 
voort te zetten.  
Wij zullen ons uiterste best doen om Kent Electronics voort te zetten zoals Rinus dit 
zelf gedaan zou hebben. Ons streven is om alle producten opnieuw op de markt te 
brengen, inclusief boeken en bouwpakketten. 

Het zal ons nog enige tijd kosten om alle spullen te inventariseren en in kaart te brengen, wij hopen dat u ons 
daar enige tijd voor gunt.  

Heeft u in de tussentijd belangstelling bij één van de producten van Kent electronics? Neem dan contact met 
ons op via info@vandijkenelektronica.nl 
 
 
 

In het weekend van zaterdag 7 oktober is het weer Weekend van de Wetenschap.  

Een leuke dag om erop uit te gaan. In heel Nederland zijn er diverse activiteiten die (gratis) 

te bezoeken zijn. Veel van deze activiteiten hebben ook een binding met de hobby 
radiozendamateurisme. 
 
De Radiotelescoop van Camras in Dwingelo zal voor velen een bekende zijn. Maar lekker 
knutselen met elektronica is robots is ook een mogelijkheid. Of een kijkje in de keuken bij 
TNO. Liefhebbers van ruimtevaart kunnen terecht bij SRON. Een compleet overzicht is te 

vinden op deze website. 
 
 
 
Radiated meting 0 – 30 MHz in de maak.   
Storing op garagedeuropeners door zonnepaneel installaties: Radiated meting 0 - 30 MHz in de maak. 
Dat de VERON zitting heeft in een overleg met Agentschap Telecom (Amateuroverleg) weet bijna elke 

radiozendamateur. Maar dat de VERON EMC-EMF commissie een stem heeft bij het NEC-EMC overleg en actief 
lid is van de EMC-ESD vereniging is niet zo algemeen bekend. 
 
Toenemende klachten PV installaties 

Tijdens de NEC-EMC vergaderingen boekt de VERON EMC-EMF commissie steeds meer vooruitgang. Niet door 
het conflict op te zoeken, maar door mee te denken en te zoeken naar oplossingen. Tijdens de vergadering van 

7 juni meldt André Canrinus, Voorzitter van de VERON EMC-EMF commissie, dat er toenemende klachten 
worden gemeld aangaande PV-installaties. Vooral de omvormers die per paneel worden gemonteerd 
(optimizers) genereren storing ruim boven de 30 MHz. Door de hoge emissie zijn radioverbindingen bijna niet 
meer mogelijk. 
 

Regelgeving Radiated emissie metingen ontbreken 
Regelgeving in het frequentiegebied van 0 – 30 MHz met Radiated 

emissie metingen ontbreken op dit moment waardoor het 
handhaven en optreden door Agentschap Telecom wordt 
bemoeilijkt. Het vermoeden is dat veel van de installateurs niets 
weten van EMC en door EMC installatiefouten genereren deze PV 
installaties veel Radiated emissie tot 30 MHz. Andere leden van de 
EMC-ESD vereniging vermelden dat de “Doe Het Zelf PV 
installaties” in opkomst zijn. Dit leidt tot een interessante discussie 

met als mogelijke uitkomst dat er meer aandacht moet komen 

voor dit type installaties en dat er vooral voorlichting moet komen 
omtrent de installatievoorschriften die tot minimale Radiated emissie moet leiden. 
 
VERON en AT werken samen aan Radiated emissie meting. 
In de afgelopen NEC-EMC vergadering heeft Agentschap Telecom toegezegd om samen met de VERON een 

Radiated emissie meetmethode (m.b.v. magnetische loop antenne H veld en elektrische antenne E veld) uit te 
voeren en proberen een link te maken met de huidige geldende meetmethode voor frequenties onder de 30 
MHz (conducted emissie). Op dit moment zijn de eerste contacten al met Agentschap Telecom gemaakt en zal 
een afspraak gemaakt worden voor een eerste proefmeting. Een voorstel om Radiated emissie metingen onder 
de 30 MHz (met loop antenne) toe te voegen aan de generieke EMC normen wordt meegenomen in de verdere 
besluitvorming binnen de EU. 

VAN DIJKEN ZET KENT ELECTRONICS VOORT 

 

WEEKEND VAN DE WETENSCHAP 
 

VERON EMC-EMF COMMISSIE 

 

Niet alleen zonnepanelen zorgen voor ongewenste emissie 

info@vandijkenelektronica.nl
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/sterren-kijken-bij-daglicht/
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/robotshow-2017/
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/zpannende-techniek-bij-tno/
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/technologie-voor-ruimtevaart/
http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/gratis/


Niet alleen zonnepanelen zorgen voor ongewenste emissie. 
Dat niet alleen PV installaties ongewenste storing veroorzaken mag blijken uit het feit dat de VERON EMC-EMF 

commissie ook een ledlamp in onderzoek heeft. “Hier heb je een zendvergunning voor nodig, de lamp zit 30db 
boven de norm”, aldus André Canrinus, Voorzitter van de VERON EMC-EMF commissie. Hierover gaan we meer 
horen als er nieuwe onweerlegbare informatie beschikbaar is. Bron: VERON website 
 

 
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES.  
Ook DARES regio’s die bruikbare spullen hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier 
aan te bieden zodat een andere regio er nog wat aan heeft. Om uw advertentie op te geven klikt u hier 
 
Eraf 

1 DARES Polo shirt maat XXL 
1 DARES sweater maat XXL 
1 DARES Broek maat 56 maar wel ingekort, ik ben 1.70 m 
1 DARES jas maat XL 
 
Alles weinig gedragen. TEAB of ruilen tegen maat M (en broek maat 48) 

Afhalen in Zoetermeer of versturen is mogelijk. Johan Wiegel (PD1WGL) Johan@jwiegel.com 

 
 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 oktober 2017 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 oktober in bezit van de redactie te zijn. 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 

 

https://www.veron.nl/nieuws/emc-emf-commissie-radiated-meting/
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:Johan@jwiegel.com
mailto:wim.pa4wk@gmail.com

